
 

Filename:  vet-stat-prz-alb, 20th February 2006 
Reference:  KTA14/PRZ061 Vet Station PZ 
 
Informatat rreth Ndërmarrjes së Re të prezentuar në këtë Të Dhëna nuk janë të përligjura. Investitoret potencial inkurajohen të 
kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) për të kërkuar dokumentet e tenderit. Ata të cilet dëshirojnë të paraqesin 
ofertë duhet të llogarisin në hulumtimet e tyre. Investitoret potencial këshillohen të bëjnë verifikimin e të dhënave vet para se të 
paraqesin ndonjë ofertë ose propozim për tender. Këto të Dhëna janë në dispozicion nën kushtet e përgjithshme në informatat 
paraprake për informacione të publikut të gjerë për kandidatët e privatizimit, e cila mund të nxirret nga faqja e internetit të AKM-së: 
http://www.kta-kosovo.org  

 TE DHENAT MBI NDERMARRJEN 

Emri I NSH-së OBPB (BOAL) Ambulanca Veterinare Prizren (“Ndërmarrja”) 

Emri I Ndërmarrjes 
së Re 

Ambulanca Veterinare Prizren SH.P.K (“Ndërmarrja Subsidiare”) 

Vendndodhja Prizren 

Biznesi/Sektori Bujqësi/Shërbime Veterinare 

Prodhimet Aktiviteti kryesor i ndërmarrjes është që të ofroj shërbime veterinere 
për fermerët lokal për kafshët e tyre shtëpiake 

Tregu Në Komunën e Prizrenit gravitojnë 68 fshatra. Ekzistojnë mëse 
11,000 lopë, 20,000 dele, 1500 dhi, 500 kuaj dhe 4000 qenë 
shtëpiak. Kështu që ka një treg solid për shëndetin dhe kualitetin e 
kafshëve dhe produkteve të tyre në regjion. 

Me qëllim të mbrojtjes së shëndetit të kafshëve, ndërmarrja është 
duke bërë identifikimin dhe regjistrimin e gjedhëve në tërë 
komunën.  

Konkurrenca Prej vitit 1977, Stacioni i Veterinës është praktikisht i vetmi subjekti 
që ofron shërbime veterinare në komunën e Prizrenit.  

Shërbimet Veterinare për një bazë të gjerë të konsumatorëve dhe 
interesit publik, jep perspektivë të mirë komerciale për Ambulancën 
veterinare Prizren.  

Punonjësit Ndërmarrja ka të punësuar 5 punëtor. 

Ndërtesat dhe tokat Oferta e Ndërmarrjes se Re përmban vendin me një sipërfaqe prej 
afër 9 ari. Ndërtesa dy katëshe, ku kati i pare përbehet nga 
Ambulanca dhe zyre pune ne sipërfaqe prej 338 m² ndërsa kati i 
dyte është banesa private.  

Detyrimet që do të 
barten 

Llogaritë e pagueshme standarde nga tre muajt e fundit, TVSH dhe 
tatimi mbi prone nga periudha që përfshinë 1 vit do të transferohen 
në Ndërmarrjen e Re. Të gjitha detyrimet tjera mbeten me N.Sh. 
Nuk ka hipotekë te regjistruar nen N.Sh. 



 

 

 
Informatat Henning Fiedler Kryesues I Zyrës Regjionale 

Agjencioni Kosovar I Mirëbesimit – Prizren 
Tel:  +381 (0) 38 504 604 ext 8057 
Fax: +381 (0) 38 504 604 ext 8069 
Kta.prizren@eumik.org

Dokumentet e 
Ofertimit 
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