
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 
 

Emri i NSH-së N.Sh. “Pasuria Bujqësore” 
  
Emri i 
ndërmarrjes së re  

Ndërmarrja e Re “Toka bujqësore Elezaj” Sh.P.K  

  
Vendndodhja Fshati Elezaj (Komuna e Kaçanikut) 
  
Biznesi/Sektori Bujqësi 
  
Produktet Produkte bujqësore. 
  
Tregu Ferma. Megjithatë, toka ka potencial për zhvillim. 

  
Konkurrenca E ndryshme. 
  
Punëtorët Asnjë. 

 
  
Toka dhe Asetet Hapësira e tokës që është në shitje për Ndërmarrjen e re gjendet 

500 metra prej rrugës kryesore Prishtinë/Shkup, afër fshatit Elezaj. 
Gjendja momentale është ashtu si është. Aty nuk ka ndonjë objekt 
apo ndërtesë. Sipërfaqja e tokës është 53.84.00ha. 
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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 
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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 



 

 

Detyrimet që do 
të 
transferohen 

Një vit i TVSH-së. 
 

Pamje e 
përgjithshme 
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Dokumentet e 
ofertës 

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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