
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

      

Emri i NSH-së Kooperativa Bujqësore Tankosiq 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Tankosiq tokë bujqësore ShP.K. 

  
Vendndodhja Tankosiq, komuna e Ferizajit. 

Përafërsisht 5 km larg Ferizajit dhe 25 km larg Gjilanit. 
 

  
Biznesi/Sektori Bujqësi 
  
Prodhimet Ndërmarrja momentalisht kultivon vetëm grurë. Edhe në të 

kaluarën është marrë kryesisht me kultivimin e grurit dhe elbit. 
  
Tregu Momentalisht vetëm disa biznese bujqësore private janë 

klientë dhe furnitorë të Ndërmarrjes.  
  
Konkurrenca Ndërmarrja ka potencial për të luajtur një rol të mirë në 

prodhimin e drithërave kryesisht për tregun e Kosovës e cila 
momentalisht karakterizohet me import të tyre, me një 
mesatare të konsumimit prej 50% të grurit, 60-70% të misrit 
dhe gati 100% të sojës dhe jashtëzakonisht çmimin e lartë të 
tyre duke marrë parasysh shpenzimet e transportit dhe 
tatimet. 

  
Punonjësit Kooperativa Bujqësore i ka të regjistruar 10 punëtorë prej të 

cilëve të gjitha janë aktiv.  
  
Ndërtesat dhe tokat  Toka e Ndërmarrjes së Re përfshinë sipërfaqen prej 

përafërsisht 124 hektarë duke përfshirë edhe objektet prej 
1500 m² dhe disa pajisje. 
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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 



 

 

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 
(nëse ka). 
 

  

 
 
 
 

 

Informata Fatos Hajrullahu 
AKM-ZQ Departamenti i Bujqësisë dhe Pylltarisë 
Tel:  +381 (0) 38 500 400 lok. 2047 
Faksi: +381 (0) 38 248 076 
Fatos.Hajrullahu@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 
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