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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 

 TË DHËNAT  MBI NDËRMARRJEN 
 

      

Emri i NSH-së N.Sh. “Pasuria Bujqësore” Fi 650/89 
  
Emri i 
ndërmarrjes së 
re  

Ndërmarrja e Re Depo Pasuria Bujqesore Sh.P.K. (“Ndërmarrja e 
Re”), 

  
Vendndodhja Ferizaj, Regjioni i Gjilanit 
  
Biznesi/Sektori Industri e lehtë 
  
Produktet Deponimi dhe klasifikimi i mbeturinave të aluminit dhe industria e 

lehtë 
  
Tregu Tregëti dhe punë të lehta industriale 
  
Konkurrenca Tregtarët dhe qiramarrësit e pronës industriale 
  
Punëtorët NSH-ja ka 27 punëtorë por asnjëri nga ata nuk do të transferohet 

në Ndërmarrjen e Re. 
  
Toka dhe asetet Toka dhe ndërtesat që shiten në këtë Ndërmarrje të Re 

përmbajnë disa ndërtesa njëkatëshe që aktualisht përdoren për 
qëllime të industrisë së lehtë që gjenden përballë IMK-së Fabrikës 
së Gypave dhe afër kryqëzimit të rrugës Recaku dhe rrugës Cen 
Dugolli në Ferizaj. 
Lokalet janë në një vend të shkëlqyeshëm për t’u lidhur me 
qendrën e qytetit të Ferizajit dhe gjithashtu një lidhje e mirë me 
rrugët kryesore që qojnë në Prizren, Gjilan, Prishtinë dhe Shkup. 
 
Gjithashtu ky lokacion është i përshtatshëm për zhvillim të 
mëtutjeshëm 
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Informatat Dimitrina Karayotova 
KTA Gjilan Regional Office 
+ 381 (0) 38 504 604 ext. 7764 
Dimitrina.Karayotova@eumik.org 
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