
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

Emri i NSH-së NPSH “Bujqesia” (“Ndërmarrja”) 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndër. së Re Toka Bujqesore Baran SH.P.K (“Ndërmarrja e Re”) 
Ndërmarrja e Re përfshinë njehin punuese Baran. Pjesët tjera do te 
përfshihen ne rundet tjera te privatizimit. 

  
Vendndodhja Fshatin Baran dhe Turjak Komuna Pejë 
  
Biznesi/Sektori Agrobiznes 
  
Prodhimet Toke bujqësore Baran mundëson prodhimin e kulturave te ndryshme 

bujqësore. 
  
Tregu dhe 
konkurenca 

Në kohen e fundit, Ndërmarrja ka shit vetëm në Kosovë. Tregu për 
prodhime bujqësore është i dominuar nga importet e jashtme, 
konkurrenca nga fermerët lokal është e limituar.   

  
Punonjësit Në kohen e fundit të operimit Njësia Punuese Baran ka punësuar 20 

punëtorë. 
  
Ndërtesat dhe tokat Ndërmarrja e Re përfshin sipërfaqen tokësore. Ky kompleks ka një 

sipërfaqe prej rreth 141 hektarësh.  
  
Detyrimet që do të 
barten 

Në Ndër. e Re do të barten vetëm disa detyrime të kufizuara, si dhe 
kontrata me furnizuesit dhe konsumatorët që janë domosdoshme për 
veprimet në vazhdim e sipër të Ndër. së Re. 

  
Informata Josep Desquens, Drejtues i Zyrës Rajonale të AKM-së Pejë 

Zyra Rajonale e AKM-së Pejë 
Tel +381 (0) 39 32570 x112 
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 

 

 
 
 
Fact Sheet NEWCO Agricultural Land Baran/Barane L.L.C. - Alb 
    
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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