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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 privatizimt dhe 
mund të mirren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 
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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 
 

 

  

Emri i NSH-së N.Sh. “Pasuria Bujqësore” 
  
Emri i 
ndërmarrjes së re  

Ndërmarrja e Re “Toka bujqësore Bibaj” Sh.P.K           (“Ndermarrja 
e Re”) 

  
Vendndodhja Fshati Bibaj (Komuna e Ferizajit) 
  
Biznesi/Sektori Bujqësi 
  
Produktet Produkte bujqësore 
  
Tregu Bujqësi artikuj 
  
Konkurrenca E ndryshme 
  
Punëtorët Ndërmarrja ka 27 punëtorë por asnjë nga këta nuk do të 

transferohet tek Ndërmarrja e Re 
  
Toka Toka që do të shitet në Ndërmarrjen e Re është një sipërfaqe e 

vazhdueshme e ndodhur në veri të fshatit i cili ndodhet rreth 2 km 
nga rruga Ferizaj – Gjilan. Hapësira e tokës gjendet 500 metra në 
veri të fshatit Bibaj dhe zgjatet drejt fshatit Talinovc dhe bashkohet 
me tokën e cila gjithashtu ofrohet për shitje nën Ndërmarrjen e Re 
Pasuria Bujqësore Toka në Talinovc SH.P.K. Toka aktualisht eshte 
e punuar nga Ndermarrja per te rritur grurë. Aty nuk ka ndonjë 
objekt apo ndërtesë. Sipërfaqja e tokës është 130 ha. 
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Informatat William Cox or Zeqirja Morina 
KTA-RO Gjilan 
+381 (0) 38 504 604 Ext. 7978/7973 
William.Cox@eumik.org or Zeqirja.Morina@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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