
 

 
 
 
Të dhënat mbi Stacioni Bujqësor Livoq SH.P.K. 1 
GJI006 SB Livoq FS Alb, 08 qershor 2005 
    
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-kosovo.org 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
  
Emri i NSH-së N.Sh.P.Sh.T. Stacioni për Përparimin e Bujqësisë 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Stacioni Bujqësor Livoq SH.P.K 

  
Vendndodhja Fshati Livoq i Ulët (komuna e Gjilanit)  
  
Biznesi/Sektori Depo dhe prodhim (ferma të pulave) 
  
Prodhimet Në të kaluarën, biznesi kryesor i Ndërmarrjes ishte shpendaria 

(ferma të pulave). Pas konfliktit në Kosovë, ndërmarrja pushoi 
së prodhuari dhe ofroi godinat me qira ndërmarrjeve private. 5 
ndërmarrje private momentalisht janë duke i shfrytëzuar me qira 
objektet subjekt të këtij tenderi. 

  
Tregu Ky tender ofron zgjerimin e tej-nevojshëm të kapaciteteve të 

limituara të deponimit dhe hapësirave për prodhim në afërsi të 
qytetin të Gjilanit. 

  
Konkurrenca Konkurrentët kryesorë të Ndërmarrjes janë godinat lokale për 

depo dhe për punëtori në pronësi private dhe shoqërore. 
  
Punonjësit Prona subjekt i këtij tenderi ka 4 punëtorë (roje). Këta punëtorë 

nuk do të transferohen në Ndërmarrjen e Re.  
  

 

Ndërtesat dhe tokat  Prona subjekt i këtij tenderi gjendet në fshatin Livoq i Ulët. 
Ndërtesat janë të rrethuara me rrethojë dhe janë të qasshme 
me rrugë të asfaltuar. Sipërfaqja totale e tokës e këtij tenderi 
përfshin 71,293 m2. Këtu gjenden 6 ferma të pulave secila me 
nga afërsisht 1,070 m2 dhe 3 ferma të derrave me afërsisht 
1,800 m2 (secila nga 600 m2) si dhe sipërfaqe të lirë të tokës. 
Ndërtesat kanë transformatorin elektrik vetanak. 

 

 



 

 

 

Detyrimet që do 
të barten 

Vetëm disa detyrime të kufizuara të kapitalit punues do të barten 
në Ndër. të Re. 
 

 
 

 

Informata Kaj Pedersen 
Zyra Regjionale e AKM-së në Gjilan 
+381 (0) 38 504 604 lok. 7642 
kaj.pedersen@eumik.org 

  
Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit 
Rr. “Ilir Konushevci” nr: 8 
(ish – “UNCC”) 
38000 Prishtinë, Kosovë 

Tel: + 381 (0) 38 500 400 1255 
Faks: + 381 (0) 38 248 076 
www.kta-kosovo.org 
kta@eumik.org 
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