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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 
 

Emri i NSH-së N. Sh. KBI Agrokultura (“Ndërmarrja”) 
  
Emri i Ndërmarrjes së 
Re 

Ndërmarrja e Re Kompleksi Agro-industrial A Sh.P.K. 
(“Ndërmarrja e Re”) 

  
Vendndodhja Periferia e qytetit të Gjilanit që gjendet në lagjen Zabeli i Sait Agës. 
  
Biznesi/Sektori Agro – Industrial   
  
Prodhimet Veprimtaria kryesore e Ndërmarrjes së Re është qiradhënia e pronës 

industriale.  
  
Tregu Qiradhënia e pasurisë së patundshme / Zhvillimi Agro-industrial.  
  
Konkurrenca Pronat e tjera industriale, bizneset që merren me pasuri të 

patundshme.  
  
Kushtet Kushti i shitjes  është që blerësi pajtohet të vazhdojë me veprimtarinë e 

Ndërmarrjes së Re dhe me godinat si Agro-industriale për më së paku 
edhe dy vjet nga dita e shitjes. Pas dy vitesh, pronari i ri do të ketë 
mundësi që vet të vendos për ardhmërinë e objektit. 

  
Punonjësit Ndërmarrja momentalisht punëson 9 punëtorë. Sidoqoftë, asnjë 

punëtorë nuk do të transferohet në Ndërmarrjen ё Re si pjesë e 
procesit te privatizimit. 

  
Ndërtesat dhe prona Kompleksi, prona përbëhet nga sipërfaqja e përafërt prej 5 hektarësh, e 

më parë e njohur si Ferma e Dhive dhe pasuria që gjendet në fqinjësi, 
Ferma e Qurrave nr.5. Ferma e Dhive përmban ndërtesat prodhuese të 
gjëra me rreth 1,770 m², me një  ndërtesë të lartë (rreth183 m²), me një 
hangar (rreth 322 m²), zyrën administrative (reth190 m²), me një 
ndërtesë tjetër më të vogël (rreth 322 m²) dhe me një silos prej katër 
pjesëve për ruajtjen e ushqimit të shtazëve. Ferma e Qurrave (e cila 
për momentin përdoret nga një qiramarrës për prodhimin e sfungjerit) 
përmban katër ndërtesa të ndara të prodhimit me një gjerësi prej 12 m 
dhe gjatësi prej afro 110 m (përafërsisht 5,400 m² në përgjithësi) dhe 
dy ndërtesa të tjera: njëra që përdoret si mensë e punëtorëve me afro 
114 m² dhe tjetra që përdoret si zyre kryesore e administratës me afro 
100 m².  

  
Mjetet tjera Një silos prej katër pjesëve me pajisjet që janë të instaluara.  
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Detyrimet që do të 
barten 

Llogaritë e pagueshme të zakonshme nga tre muajt e fundit, TVSh-ja 
dhe  tatimi në pronë nga periudha që përfshin 1 vit para datës së 
shitjes, do të transferohen në Ndërmarrjen e Re.  Të gjitha detyrimet 
tjera mbeten në N.Sh. Nuk ka hipotekë të regjistruar mbi asetet e 
Ndërmarrjes së Re. 
 

 
Kompleksi Agro – Industrial A (pjesa e parë) – Më herët e njohur si Ferma e Dhive e Agrokulturës 
 

 
 
Kompleksi Agro – Industrial A (pjesa e dytë) – Më herët e njohur si Ferma e Qurrave nr.5 e 
Agrokulturës 
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