
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

    

Emri i NSH-së Stacioni i Veterinarisë Skenderaj/Srbica 
  
Emri i Ndër. së 
Re 

Ndër.e Re Stacioni i Veterinarisë Skenderaj/Srbica SH.P.K 

  
Vendndodhja Zona Katastrale Polac i Vjetër/Stare Poljance, Skenderaj/Srbica 
  
Biznesi/Sektori Shërbime veterinare 
  
Prodhimet Shërbime shëndetësore të kafshëve shtëpiake dhe mbrojtje 

preventive kundër sëmundjeve infektuese  
  
Tregu Komuna e Skenderajt/Sërbicës përfshin një numër të madh të 

bagëtisë: lopë, dele, dhi, kuaj, qenë etj. Ndër.e Re ofron 
mundësinë për të siguruar aktivitet të njëjtë 

  
Konkurrenca Që nga viti 1973 Stacioni i Veterinarisë ka qenë i vetmi subjekt  

që ofron shërbime veterinare në komunën e Skenderajt/Sërbicës. 
  
Punonjësit Ndërmarrja ka 5 punëtorë 
  
Ndërtesat dhe 
tokat 

Rreth 0.56.20 hektar tokë dhe një ndërtesë (rreth 315 m2) do të 
transferohen tek Ndër. e Re. Toka është përfshirë në listën 
poseduese No. 266, Zona Katastrale Polac i Vjetër/Stare 
Poljance. 

 

Detyrimet që do 
të barten 

Llogaritë e pagueshme standarde nga 3 muajt e fundit, 12 muajt e 
fundit të TVSH-së dhe të taksës mbi pronën, do të transferohen 
tek Ndërmarrja e Re. Të gjitha detyrimet tjera mbeten në NSH. 
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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 mirren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 
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