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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 B 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 hapësirës. 

  
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 2.5 hektar 

tokë, e më parë e njohur si Ferma e Bibave No. 4. Kompleksi (e cila për 
momentin përdoret nga një qiramarrës për prodhimin e ujit të distiluar 
për bateri) përmban katër ndërtesa të ndara të prodhimit me një gjerësi 
prej 12 m dhe gjatësi prej afro 100 m (përafërsisht 5,000 m² në 
përgjithësi) dhe dy ndërtesa të tjera: njëra që përdoret si shtëpi e rrojes 
– administrata dhe tjetra  prej afro 240 m² dhe tjetra që përdoret për 
prodhimin e ujit industrial të distiluar.  

  
Mjetet tjera Dy rezervuare të gazit, plus orendi dhe pajisje .  
  
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. 
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Kompleksi Agro – Industrial B  (Më herët e njohur si Ferma e Bibave e Agrokulturës No. – 4) 
 

 
 

 
 
 
 

 

Informata  Dimitrina Karayotova 
KTA-RO Gjilan 
+381 (0) 38 504 604 Ext. 7764 
Dimitrina.Karayotova@eumik.org 

  
Dokumentet e ofertimit 

 
Kosovo Trust Agency 
No: 8 Ilir Konushevci street 
(Former UNCC) 
10000 Pristina, Kosovo 

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


