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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 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

 

Emri i NSH-së Kooperativa Bujqësore Banja  
  

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndër. e Re KB Banja SH.P.K 
  

Vendndodhja Regjioni i Pejës, Komuna e Istogut 
  

Biznesi/Sektori Bujqësia  
  

Shërbimet Ndërmarrja u ofronte këto shërbime bujqve lokal: grumbullimin e 
prodhimeve bujqësore, viçave dhe qengjave, kredi te vogla, shërbime 
profesionale për bujqit lokal, etj. 

  

Tregu Për momentin ndërmarrja nuk është duke operuar. Tregu i saj tradicional 
ka qenë kryesisht tregu lokal. Besohet se me investime të duhura 
ndërmarrja mund të vazhdoj me aktivitetet e saja dhe të mund të rikthej 
tregun e saj duke i shërbyer bizneseve të vogla dhe tregtisë me shumicë. 

  

Punonjësit Ndërmarrja ka 11 persona të regjistruar si punëtorë të ndërmarrjes, 
përderisa vetëm një punëtor është i kyçur në aktivitetet e përditshme të 
ndërmarrjes. 

  

Ndërtesat dhe tokat Ndërmarrja Subsidiare ofron tokën me një sipërfaqe prej rreth 30 ari dhe 
disa ndërtesa si: ndërtesën administrative, një depo dhe një zyre të vogël 
që shërben për nevojat e pompës së benzinës që është po ashtu pjesë e 
këtij tenderi. 

  

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. 
 

  

Pamja e pjesshme 
e instalimeve 

 
  

Informata Toivo Miller, Zyra Rajonale e AKM-së Pejë 
Zyra Rajonale e AKM-së Pejë 
Tel +381 (0) 39 32570 x112 
E-mail: toivo.miller@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 


