
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

Emri i NSH-së NPSh Bujqesia (“Ndërmarrja”) 
  

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndër. së Re Toka Bujqësore Kosuriq SH.P.K Ndërmarrja E Re ofron 
dhe përfshine vetem token e punuar te Ndërrmarrjes e cila gjindet ne 
zonën kadastrale Kosuriq  asetet e tjera  të Ndërrmarrjes nuk  ofrohen ne 
ketë tender.. Asetet tjera  do të privatizohen  me vonë. 

  

Vendndodhja Klinë 
  

Biznesi/Sektori Agrobiznes 
  

Prodhimet Është propozuar toke bujqësore për kultivimin e kulturave te ndryshme  
  

Tregu/Konkurrenca Prodhimet e kultivuara janë shitur kryesisht ne tregun Jugosllav, kryesisht 
ne tregun Kosovar. 

  

Punonjësit Momentalisht nuk ka punëtor te angazhuar ne ketë njësi punuese  
  

Ndërtesat dhe tokat Tenderohen përafërsisht 220 ha toke bujqësore .Nuk ka asetet tjera qe 
ofrohen ne ketë tender. 

  

Detyrimet që do të 
barten 

Llogaritë e pagueshme për tre muajt e fundit, TVSH-ja për 12 muajt e 
fundit dhe 12 muajt e fundit të tatimit në pronë do të barten në 
Ndërmarrjen e Re. Detyrimet tjera do të mbeten me NSH-në. Nuk ka 
hipotekë në asetet të cilat do të privatizohen. 

  

Informata Josep Desquens, Drejtues i Zyrës Rajonale të AKM-së Pejë 
Zyra Rajonale e AKM-së Pejë 
Tel +381 (0) 39 32570 x111 
E-mail: josep.desquens@eumik.org

  

Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit 
Rr. “Ilir Konushevci” nr: 8 
(ish – “UNCC”) 
10000 Prishtinë, Kosovë 

Tel: + 381 (0) 38 500 400 1255 
Faks: + 381 (0) 38 248 076 
www.kta-kosovo.org 
kta@eumik.org 
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Asnjë informacion rreth ndërmarrjes i paraqitur në këto të dhëna nuk është i garantuar. Investitorët e mundshëm 
inkurajohen të kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) të kërkojnë dokumentet për ofertim. Ata të cilët 
dëshirojnë të dorëzojnë ofertë duhet të bazohen në hulumtimin e tyre. Investitorët e mundshëm rekomandohen të kryejnë 
hulumtimin e tyre paraprak para se të dorëzojnë ndonjë ofertë ose propozim për tender. Këto të dhëna për ndërmarrjen janë 
në dispozicion sipas kushteve të përgjithshme lidhur me dhënien e informatave publikut mbi kandidatët për privatizimt dhe 
mund të mirren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 
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