
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

 
  

Emri i NSH-së NBI Agromorava (“N.Sh.”) 
  

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Agromorava Ferma e Dhive SH.P.K. 
(“Ndërmarrja e Re”) 
Oferta e Ndërmarrjes së Re përmban vetëm pronën e përshkruar. 
Pjesa tjetër e pronës së  Ndërmarrjes është e shkoqitur dhe do të 
privatizohet veçmas. 

  

Vendndodhja Në rrugën kryesore për në Letnicë Komuna e Vitisë, Regjioni i 
Gjilanit 

  

Biznesi /Sektori Agro – industrial, blegtori  
  

Prodhimet Aktiviteti Kryesor i ndërmarrjes së re është rritja e deleve dhe 
dhive. Po ashtu ka mundësi për qira dhënie të pronës industriale.  

  

Tregu Kërkesa vendore për kafshë si dhe për prodhimet e tyre për 
momentin janë duke u plotësuar nga importi, Ndërmarrja e Re 
ofron mundësinë për rritjen e  kafshëve dhe rritjen e fondit të 
kafshëve në Viti – Ferizaj  

  

Konkurrenca Në komunën e Vitisë janë të paktë konkurrentë të sektorit privat 
por jo me madhësi dhe infrastrukturë sikurse Ndërmarrja e Re.  

  

Ndërtesat dhe 
tokat 

Ndërmarrja e Re shtrihet në sipërfaqe tokësore prej përafërsisht 
0.6 ha dhe 3 ndërtesa të ndërtuara me qëllim të rritjes së deleve 
dhe dhive 

  

Detyrimet që do 
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. 

  

 
Pamja e  
pjesshme  e 
pronës 
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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 privatizimin dhe mund të merren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 


