
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 
 

 
  
Emri i NSH-së N. Sh. Stacioni i Veterinarisë Kamenicë (“Ndërmarrja”) 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Stacioni i Veterinarisë Kamenicë Sh.P.K. 
(“Ndërmarrja e Re”) 

  
Vendndodhja Kamenicë, Regjioni i Gjilanit 
  
Biznesi/Sektori Shëndetësi / Bujqësi 
  
Prodhimet Shërbimet veterinare  
  
Tregu Fermat lokale dhe kafshët shtëpiake. 
  
Konkurrenca Ka biznese tjera private të veterinarisë në këtë rajon. Megjithatë, 

udhëheqësit mendojnë se konkurrenca nuk është jashtë mase dhe 
çdo herë do të varet nga numri i veterinarëve të rinj që vijnë nga 
Universiteti. 

  
Informatat 
 Financiare 

Shitja 2004:                     € 54,856    
Shitja Q1-Q3 2005:         € 44,658 

  
Punonjësit 10 punëtorë, prej të cilëve dy punëtorë kanë përgatitje profesionale 

ndërsa dy punëtorë gjinden në pushim pa pagesë 
  
Ndërtesat dhe prona Oferta për Ndërmarrjen e Re përmban pronën afër qendrës së qytetit 

të Kamenicës me një sipërfaqe prej përafërsisht 1700 m². Ndërtesa 
kryesore ka një sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 120 m². 
Poashtu aty është edhe ndërtesa tjetër që përdoret si garazh me një 
sipërfaqe prej 49 m².   
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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 privatizim dhe 
mund të merren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosovo.org 



 

 

Të tjera  Kushti i shitjes  është që blerësi të pranoj që të lejojë veterinerët e 
tanishëm që të vazhdojnë me punën e stacionit të veterinës për më 
së paku dy vite nga dita e shitjes. Pas dy viteve, pronari i ri do të 
jetë në gjendje të zgjedh lidhur me ardhmërinë e objektit. 

  
Detyrimet që do të 
barten 

Vetëm detyrimet e kufizuara, TVSH-ja dhe Tatimi në pronë për 12 
muajt e fundit dhe kontratat e furnitorëve dhe konsumatorëve të 
nevojshme për veprimtaritë e Ndërmarrjes së Re do të transferohen 
në Ndërmarrjen e Re.  

  
Pamja e përgjithshme 

 
  
Information John Harmer 

AKM  Zyra Regjionale Gjilan  
+ 381 (0) 280 30020                   
john.harmer@eumik.org

  
Dokumentet e ofertimit 

 
Kosovo Trust Agency 
No: 8 Ilir Konushevci street 
(Former UNCC) 
38000 Pristina, Kosovo 

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