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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

      

Emri i NSH-së KB BUJKU 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re –Zyrat e Bujkut SH.P.K. 

  
Vendndodhja Skenderaj, Komuna e Skenderajt 
  
Biznesi/Sektori Bujqësi 
  
Prodhimet Shërbime bujqësore 
  
Perspektiva 
ekonomike 

Toka dhe tre zyrat e ofruara për Ndërmarrjen e Re “Zyrat e 
Bujkut” SH.P.K. janë në një lokacion të përshtatshëm në 
qendër të qytetit të Skenderajt.  

  
Punonjësit Ndërmarrja ka 18 punëtorë, 1 prej tyre momentalisht punon. 
  
Ndërtesat dhe tokat  Toka dhe ndërtesa ku gjenden të tre zyrat janë të regjistruara 

në parcelën 143/1 Lista Poseduese 14 Zona Kadastrale 
Skenderaj. 
Toka ka përafërsisht sipërfaqe prej 837 m2 (8 ari 37 m2). Tre 
zyrat gjenden në katin përdhes të ndërtesës dhe kanë 
sipërfaqe totale përafërsisht prej 150 m2. 
 

Detyrimet që do të 
barten 

Në Ndër. e Re do të barten vetëm disa detyrime të kufizuara, 
si pagesa finale standarde 3 mujore dhe pagesa standarde 1 
vjeçare e TVSH-së dhe taksës në pronë, do të transferohen 
në Ndërmarrjen e Re. 
 

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 



 

 
 

 
  
 

 

Informatat Elitsa Beyska
Zyra Regjionale e AKM-së në Mitrovicë 
+381 (0) 38 504 604 ext 7292 
elitsa.beyska@eumik.org 

  
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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