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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

Emri i NSH-së NSH KB “Bec” Komuna e Gjakovës  
  
Emri i Ndër. së 
Re 

Ndër. e Re Ferma e Pulave Ponosheci Sh.P.K. 

  
Vendndodhja Rajoni i Gjakovës/Pejës  
  
Biznesi/Sektori Prodhimtari e shpezëve 
  
Produktet Në të kaluarën, ferma e shpezëve ka prodhuar prodhime të mishit të 

shpezëve 
 

  
Tregu Përpunuesit e produkteve bujqësore, mullinjtë dhe përpunuesit e 

pemëve kanë qenë tregu kryesor për prodhime.  
Para luftës, KB Bec ka qenë Kooperativë e madhe bujqësore që ka 
prodhuar drithëra, ka bërë tregti me inputeve bujqësore dhe ka futur në 
treg  produktet e bujqve. Ata gjithashtu kanë pasur rrjet zingjiror 
dyqanesh nëpër fshatrat përreth dhe nëpër qytete të Dukagjinit. 
   

  
Konkurrenca Bujqit lokal të cilët nuk janë aq konkurrent pasiqë janë shumë të vogël. 

Gjithashtu ka konkurrencë prej importeve. 
  
Punonjësit Ndërmarrja KB “Beci” në këtë kohë ka 31 punëtorë me kontratë. 

 
Ndërtesat dhe 
Toka 

Pasuria e Ndër e Re subjekt i kësaj shitje të Ndërmarrjes së Re Fermat 
e Pulave Ponosheci Sh.P.K. gjenden në fshatin Ponoshec, afër rrugës 
kryesore Gjakovë – Qafë Morin (10 km nga kufiri me shqipërinë). 

Fermat e pulave në Ponoshec kanë sipërfaqe prej 13 51 13 ha. Këto 
ferma gjenden në një vend të përshtatshëm për të zhvilluar këtë 
veprimtari afër kufirit me shqipërinë në fshatin Ponoshec. Fermat 
përfshijnë 12 objekte të ndërtuara  në vitin 1983. Nga këto 12 objekte, 
vetëm 3 janë të gatshme për të filluar prodhimin; ndërsa të tjerat janë të 
shkatërruara. 

Detyrimet që do 
të transferohen 

Llogaritë e arkëtueshme për 3 muajt e fundit të vitit të fundit, TVSH-ja 
për një periudhë prej 1 viti dhe tatimi mbi pronë (nëse ka). Obligimet 
tjerat mbesin me NSH-në. 
 

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://ëëë.kta-kosov.org 
 



 

 
 

 
Ndër. E Re  

Informata Kasim Bytyqi  
Selia Qendrore e AKM-së në Prishtinë, Departamenti për Bujqësi 
dhe Pylltari  
+381 38 500 400 2034 
Kasim.bytyqi@eumik.org 

  
Dokumentet e 
Ofertimit 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
Rr. Ilir Konushevci nr. 8 
10000 Prishtinë, Kosovë 

Tel: + 381 (0) 38 500 400 2034 
Faks: + 381 (0) 38 248 076 
www.kta-kosovo.org 
kta@eumik.org 
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