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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 privatizim dhe 
mund të merren 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 Varosh” Sh.P.K           
(“Ndërmarrja e Re”) 

  
Vendndodhja Fshati Varosh (Komuna e Ferizajt) 
  
Biznesi/Sektori Bujqësi 
  
Produktet Produkte bujqësore 
  
Tregu Bujqësi artikuj 
  
Konkurrenca Bujqit lokal dhe këmbyesit e mallrave bujqësore 
  
Punëtorët Ndërmarrja ka 17 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 prej 
përafërsisht 46ha që ndodhet në afërsi të fshatit Varosh përafërsisht 
3 km në jug të Ferizajt në rrugën Ferizaj – Viti. Toka për momentin 
kultivohet nga një bujk i cili kryesisht e shfrytëzon për kullosa dhe 
sanë. Nuk ka objekte apo rrethojë. Hapësira tokësore përfshin 
përafërsisht 46 ha në tërësi. 
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