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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 

 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 Administrata SH.P.K 

  
Vendndodhja Gjilan 
  
Biznesi/Sektori Depo dhe zyre  
  
Prodhimet Biznesi kryesor i N.Sh.-së ka qenë shpeztaria (prodhimi, rritja 

dhe shitja e pulave). Godinat të cilat janë subjekt i këtij tenderi 
në të kaluarën janë shfytëzuar si depo, zyre administrative dhe 
inkubator për vezët e pulave. Mbas konfliktit në Kosovë, 
ndërmarrja ka pushuar së prodhuari dhe ka ofruar objektet me 
qira. Ndërmarrja ka nënshkruar dy kontratë të qirasë me palët e 
treta, edhe atë për depon (tani shfrytëzohet si qendër e 
kontrollit teknik të automjeteve nga qiramarrësi – ndërmarrja 
private “Eng-Office”) dhe ndërtesa e inkubatorit (e cila tani 
shfytëzohet si stacion i veterinës nga qiramarrësi – ndërmarrja 
private “Fauna”). 

  
Tregu Derisa Ndërmarrja ka qenë duke operuar tregu i saj ka qenë 

tregu Kosovar. Ky tender ofron zgjërimin e tej-nevojshëm të 
kapaciteteve të limituara të deponimit dhe hapësirave për zyre 
në qytetin e Gjilanit. 

  
Konkurrenca Godinat subjekt i këtij tenderi janë afërsisht 1 km larg qendrës 

së qytetit dhe janë të pozicionuara në mes të qendrës së qytetit 
dhe rrugës qarkore të qytetit të Gjilanit. Si të tilla, ofertuesi i 
suksesshëm do të ketë përparësi konkuruese të fuqishme ndaj 
ndërtesave private të destinacionit të njejtë. 

  
Punonjësit Prona subjekt i këtij tenderi ka 15 punëtorë. Këta punëtorë nuk 

do të transferohen në Ndërmarrjen e Re.  
  

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 



 

 

  
Ndërtesat dhe 
tokat 

Prona subjekt i këtij tenderi është në Gjilan, rruga e Washington-it 
nr.69, afër ndërtesës së OSBE-së. Aty gjenden: depoja (tani 
përdoret si kontrollim teknik i automjeteve) me afërsisht 450 m2, 
ndërtesa administrative me afërsisht 390 m2, ndërtesa e 
inkubatorit me afërsisht 420 m2 dhe ndërtesa të tjera ndihmëse 
me sipërfaqe totale prej afërsisht 350 m2. Sipërfaqja totale e tokës 
e përfshirë në këtë tender është 8,566 m2. 

 

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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