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u Jap banesë me qira  afër 60 m2, kati III-

Lagja Mati 1 Rr.Z3-Si Theodor Muzaka nr.14. në

Prishtinë. Banesa posedon dhoma gjumi dhe

sallon, kuzhinë, korridor banjo ballkon . Banesa

është e mobiluar komplet, preferoj ta jap

banesën me qira për afat të gjatë. Tel:

+38344185233.

u Lëshoj banës me qira në lagjen “Dardania”

në Prishtinë. Banesa ka 50 m2, me inventar të

kompletuar, banesa ka kuzhinë me sallon,

teras, banjo një dhomë gjumi, shpajz dhe korri-

dor, banesa lëshohet për një qift ose për dy

vajza. Tel: 044171328.

u Dafina Shabani nga Prishtina, shpall të

pavlefshme dëftesat dhe diplomën e shkollës

së mesme “Xhevdet Doda” në Prishtinë.

u Lëshoj shtëpinë me qira në lagjen Velania,

pa pagesë sepse shtëpia ka nevojë për përku-

jdesje ndërsa shpenzimet mujore ti bëjë vetë

banuesi si: ujë rrym bërllok, Tel: 044-608-626.

u Lëshoj banës me qira për student apo
familjar në lagjen "Mati 1" Rr.  "Muharrem
Fejza", banesa është 70 m2 dhe i plotëson të
gjitha kushtet, kati dytë ndërtim i ri tel: 
044-686-900.

u Lëshoj banesë me qira, banesa është 

ndërtim i ri dhe gjendet në lagjen "Mati 1"

rruga "Muharrem Fejza" Prishtinë. 

Tel: 044-686-900.

u Lëshoj banesë me qera në lagjen "Mati 1"

përball "Super Vivës", me sipërfaqe mbi 50 m2,

kati dytë me ngrohje, klimë, ashensorë  etj,

çmimi 200 €uro. Tel: 044-185-233.

u Lëshoj banesë me qira garsoniere në

Ulpian kati i parë, posedon tre shtretër dhe e

mobiluar. Preferohet për studenta ose stu-

dente, një qift apo të tjerë. Çmimi është 185

euro. Tel: 044-812-875.

u Lëshoj garsonjer me qira në lagjen Ulpiana

kati i parë. Banesa është e mobiluar dhe i 

plotëson të gjitha kushtet për banim, prefero-

het për një qift apo tre studentë, mund të mer-

ret për kohë të shkurt apo të gjatë. Çmimi

është 180 Euro. Tel: 044-812-875.

u Urgjentisht kërkoj një banesë me qera ne

Prishtine. Banesa duhet të ketë 1 ose 2 dhoma

gjumi e mobiluar ose bënë edhe e pa mobiluar.

Çmimi prej: 200-250 €. Tel: 045-660-188

u Lëshoj lokalin më qira. Lokali është i pasitur

më të gjitha kushtet përcjellëse. Lokali gjendet

në lagjen e Boshnjakëve në Mitrovicë. Për informa-

ta më të hollësishme mund të na kontaktoni në

këtë numër të telefonit: 049-392-275

u Lëshoj banesë me qira në Lagjen
Dardania afër "Bill Clintonit", kati tretë,
banesa posedon të gjitha kushtet 
elementare, dy dhoma, kuzhinë e veçanet
me pamje nga parku me çmim sipas 
marrëveshjes tel: 045-891-338 ose 
049-616-139

u Lëshoj banesën me qira në lagjen Bregu

i Diellit te Furra "Qerimi2", i ka dy dhoma të

fjetjes, sallon me kuzhinë, shpajz dhe dy 

ballkona. Për info 044/332-640.

u Lëshoj banesën me qira në lagjen Bregu

i Diellit te Furra Qerimi2, i ka dy dhoma të

fjetjes , sallon me kuzhinë, shpajz dhe dy

ballkona. Për info 044/332-640.

u Lëshoj banesën me qira e cila gjendet

prapa AAK-së me kushte të volitshme dhe

po ashtu me çmim të volitshëm. Për infor-

mata më të hollësishme na kontaktoni në

numrin e tel: viber +37744162783 dhe

049/900-994.

u Lëshoj banesën me qira ne lagjen Bregu

i Diellit 2 te banesat e bardha, afër Shkollës

Iliria banesa është dy dhomshe e mobiluar

komplet, për info lajmërohuni në tel:

044/262-940 dhe 049/ 737-867.

u Lëshoj banesën me qira, e cila gjendet

prapa AAK-së, me kushte të volitshme dhe

po ashtu me çmim të volitshëm. Për infor-

mata më të hollësishme na kontaktoni në

numrin e telefonit: 044-162-783.

u Lëshohet banesa me qira ne qendër të

Prishtinës afër Sheshit Zahir Pajaziti, bane-

sa është dy dhomshe e mobiluar, lëshohet

me qira prej 1 qershori deri me 1 gusht (dy

muaj), çmimi sipas marrëveshjes. Për 

informata në tel. 044/171-328.

u Lëshoj banesën e re me qera në qendër

prapa teatrit Kombëtar, me sipërfaqe prej:

60 m2. Banesa ka një dhomë gjumi, sallon

dhe kuzhinë. Ka të gjitha pajisjet. Çmimi:

300 €uro. Banesa lëshohet për afate të

gjata dhe të shkurtra. Informata në tel:

049\44-888-801 (viber)

u Lëshoj banesë me qira, penthouse.

Banesa gjendet te Rrethi i Veternikut në

Prishtinë. Banesa ka 150 m2, dhe ka 3

dhoma, dy banjo, 2 garazha si dhe shpajz.

Për info mund të na kontaktoni në këtë

nume të tel: 049-440-466.

u Lëshoj banesën një dhomshe me qira ,

ne lagjen Dardania afër Postës Kryesore

(posta e Madhe) Kroi i Bardhe, banesa

është e mobiluar tërësisht.  Për informata

lajmërohuni në tel: 044/558-894 Prishtinë.

u Lëshoj me qira banesën e mobiluar te

salloni i mobileve "ALBED" në Fushë

Kosovë. Banesa i ka 65 metra katrorë dhe

është e gatshme për banim. Më shumë

informata në: 044/706-079.

u Lëshoj banesën me qira në lagjen

"Ulpiana" në Prishtinë, afër AAK-së. Banesa

është e mobiluar komplet. Për informata

mund të na kontaktoni në këtë numër të

telefonit: 044-162-783, si dhe në të njëjtin

numër në viber. 

u Kërkojmë 4 bashkëbanuese, studente,

banesa gjendet te Parku i qytetit, kati i I-rë,

ka 3 dhoma, banjo , ballkon, çmimi për per-

son është 50 euro plus shpenzimet .   Për

info: 045/699-221.

u Lëshohet me qira banesa në lagjen

Bregu i Diellit te furra Qërimi 2. Banesa

është në katin e tretë, ka sallon dhe kuzhinë

si dhe dy dhoma të fjetjes. Numri i tele-

fonit: 044 332 640. 

u Lëshohet banesa me qira në Prishtinë

në lagjen "Ulpiana", afër AAK-së. Për infor-

mata lajmërohuni në tel: 044/162-783

u Lëshoj banesë me qira në Ulpianë, tek

Fontana në: E 30-3A, nr.27, kati -IV-. Çmimi

sipas marrëveshjes në info: 044-132-368.

u Kërkoj dy bashkëbanuese, mundësisht

të cilat janë duke punuar. Banesa gjendet

në qendër të qytetit në Prishtinë përball

Prokurorisë së shtetit (ish-ndërtesa e 

OSBE-së, ose ish-ndërtesa e Bankës së

Lubjanës), rruga "Hajdar Dushi", afër

shtabit kryesor të Policisë së Kosovës.

Banesën mund ta shiheni çdo ditë. Numri i

telefonit: 049/402-518.

NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë klientët se “TAX AND FINANCE ADVI-

SORES”, L.L.C. , ka marrë vendim të shuajë biznesin me NUI:

811411800 dhe ka caktuar likuidatorin për zhvillimin e proce-

durës së Likuidimit. Njoftohen të gjithë klientët që kanë raporte

Kreditore - Debitorë në këtë Korporatë që të paraqiten në afatin

30 ditor nga data e shpalljes në gazetë. 

OBAVESTENJE

Obavestavanje se svi klienti da drustvo sa “TAX AND

FINANCE ADVISORES”  L.L.C., donelo odluku o prestani

rada sa bisnisom NUI: 811411800 ujedno imenovao Likvidatora

o sprovodjenju postupka likfidacije. Obavestavaju se svi klienti

koji imaju obaveze i potrazivanja u navedenoj firmi, da se jave u

roku od 30 dana od dana objavljivanja o novine. 

ANNOUNCEMENT

All clients are to be informed that the “TAX AND FINANCE

ADVISORES”, L.L.C, has come to the decision to quit its busi-

ness NUI: 811411800, The company has appointet a liquidator

wsho is going to oversee the liquidator process. All clients who

have the mortgager – mortgage accounts in this company are

kindly request to show up within 30 days starting from the day

of newspaper announcement- publication. 

“Epoka e re” Prishtinë, 07.05.2020

P r i s h t i n ë

>> Shpallje të vogla <<


