
 

Të dhëna mbi Ndërmarrjen e Re Depo Pozheran Sh.P.K. 
KTA26-GJI035-NC8 FS 
 
    
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 privatizim dhe 
mund të merren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 
 

TË DHËNAT  MBI NDËRMARRJEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

Emri i NSH-së NBI  Agromorava (“Ndërmarrja”) 
  
Emri i 
Ndërmarrjes së 
Re 

Ndërmarrja e Re Depoja Pozheran Sh.P.K. (“Ndërmarrja e Re”) 

  
Vendndodhja Gjendet afër fshatit Goshicë – Komuna e Vitisë 
  
Biznesi/Sektori Tokë bujqësore, prodhime të drithërave dhe misrit 
  
Prodhimet Aktiviteti kryesor i Ndërmarrjes së Re është prodhimi i artikujve 

bujqësorë.  
  
Tregu Ndërmarrja e Re do të rris prodhimtarinë bujqësore në Komunën e 

Vitisë 
  
Konkurrenca Prodhues të tjerë bujqësorë dhe depot në Komunën e Vitisë 
  
Punësimi Asnjë punëtorë nuk do të transferohet në Ndërmarrjen e Re 
  
Ndërtesat dhe 
tokat 

Ndërmarrja e Re përmban përafërsisht 2 hektarë oborr dhe depo.  
Ndërtesa administrative dhe depoja do të barten në Ndërmarrjen e Re. 

  
Tjera asete Asnjë aset tjetër nuk do të bartet në Ndërmarrjen e Re 
  
Detyrimet që do 
të barten 

Asnjë detyrim nuk do të bartet në Ndërmarrjen e Re. Nuk ka peng të 
vendosur mbi asetet që do të privatizohen.    
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                            Depoja në fshatin Pozharan në Komunën e Vitisë 
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