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Informatat rreth Ndërmarrjes së Re të prezentuar në këtë Të Dhëna nuk janë të përligjura. Investitoret potencial inkurajohen të 
kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) për të kërkuar dokumentet e tenderit. Ata të cilet dëshirojnë të paraqesin 
ofertë duhet të llogarisin në hulumtimet e tyre. Investitoret potencial këshillohen të bëjnë verifikimin e të dhënave vet para se të 
paraqesin ndonjë ofertë ose propozim për tender. Këto të Dhëna janë në dispozicion nën kushtet e përgjithshme në informatat 
paraprake për informacione të publikut të gjerë për kandidatët e privatizimit, e cila mund të nxirret nga faqja e internetit të AKM-së: 
http://www.kta-kosovo.org  

 TE DHENAT MBI NDERMARRJEN 

Emri I NSH-së Kooperativa Bujqësore “Kooperimi” – Suharekë (“Ndërmarrja”) 

Emri I Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Kooperimi Agro-qendra në Suharekë Sh.P.K. 
(“Ndërmarrja e Re”) 

Vendndodhja Suharekë  

Biznesi/Sektori Agrokulturë 

Prodhimet Prodhimtaria e drithërave, perimeve dhe prodhimet e fidanishteve.  

Tregu Me investime plotësuese dhe bazuar ne zhvillimin e bujqësisë ne Kosove 
ekziston mundësia për zgjerimin e biznesit. 

Konkurrenca  Nuk ka konkurrencë vendore. 

Punonjësit Ndërmarrja ka të punësuar 23 punëtor. 

 

Ndërtesat dhe tokat Propozimi për Ndërmarrjen e re përfshin një sipërfaqe të përafërt me 
0,26,42 ha (2,642m2). Ndërtesa e Agro-qendrës e cila do të bartet në 
Ndërmarrje të Re përmban zyre me një hapësirë të përafërt me 430m2 si 
dhe pompën për derivate (naftë) me një rezervar me kapacitet prej 25 
tonëve.  

 

Detyrimet që do të 
barten 

Llogaritë e pagueshme të zakonshme nga tre muajt e fundit, TVSH-ja  dhe 
tatimi në pronë nga periudha që përfshinë 1 vit para datës së shitjes së 
njësisë së ofertuar do të transferohen në Ndërmarrjen e Re. Të gjitha 
detyrimet tjera mbeten me KB. Nuk ka hipotekë te regjistruar nen KB. 
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Informatat Henning Fiedler Kryesues I Zyrës Regjionale 

Agjencioni Kosovar I Mirëbesimit – Prizren 
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