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Emri i NSH-së NSh Ferma e shpezëve, Gjakovë ( “Ndërmarrja) 
  

Emri i Ndërmarrjes 
së re 

Ndërmarrja e re Ferma e  Shpezëve Ereniku Sh.P.K. (Ndërmarrje e 
re) 
Oferta e Ndërmarrjes së re përfshin vetëm fermën e shpezëve që 
gjendet në fshatin Rezinë, Komuna e Gjakovës. Nuk përfshin pjesën 
tjetër të pronave/aseteve të Ndërmarrjes, që do të privatizohen më vonë. 

  

Vendi Fshati Rezinë, Komuna e Gjakovës 
  

Biznesi/sektori Agrobiznes/ shpezëtari 
  

Produktet Ndërmarrja e re ofron një fermë që është e përshtatshme për shpezëtari 
  

Tregu Në të kaluarën, kjo Ndërmarrje e re i ka shitur prodhimet vetëm në 
tregun lokal, 

  

Konkurrenca Tregu i mishit të pulës dhe vezëve kryesisht dominohet nga importet nga 
jashtë; konkurrenca nga fermerët lokalë është e kufizuar. 

  

Të punësuarit Numri i të punësuarve tani është 40. 
  

Ndërtesat dhe toka Pasuria tokësore e Ndërmarrjes e re Ferma e shpezëve Ereniku Sh.P.K. 
përbëhet prej një sipërfaqe prej 57500 m2 (rreth 5.75,00 ha të tokës) në 
të cilin janë 8 objekteve si ferma për pula; ndërtesa administrative me 
restorant; depoja për klasifikimin dhe paketimin e vezëve; dhe disa 
ndërtesa të vogla ndihmëse. Të gjitha ndërtesat janë brenda rrethojës 

  

Detyrimet që do të 
transferohen 

Pagesa standarde për tre muaj të llogarive për t’u paguar, TVSH-në për 
12 muajt e fundit dhe tatimi mbi pronën për dymbëdhjetë muajt e fundit 
do t’i transferohen ndërmarrjes së re. Detyrimet tjera do t’i mbesin NSH-
së. Nuk ka hipotekë mbi pronat/asetet që do të privatizohen. 

  

Pamja e pjesërishme 
e objekteve 

 
  

 Për informata 
 
 

Muharrem Arifi 
ZYRA QENDRORE E AKM-së,  
Departamenti i Privatizimit, Bujqësi&Pylltari 
Tel: +381 (0) 38 500 400 Ext.2029 
E-mail: Muharrem.Arifi@eumik.org 

  

Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit 
Nr. 8 Rruga Ilir Konusheci 
10000 Prishtinë, Kosovë 

Tel: + 381 (0) 38 500 400 1255 
Fax: + 381 (0) 38 248 076 
www.kta-kosovo.org 
kta@eumik.org 



 

Të dhënat mbi Ndërmarrjen e re Ferma e Shpezëve Ereniku Sh.P.K. 
 
 
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 privatizimit dhe 
mund të merren në faqen e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 

 


