
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

Emri i NSH-së N.SH. Stacioni i Veterinës   
  
Emri i 
Ndërmarrjes së 
Re 

Ndër. e Re Stacioni i Veterinës SH.P.K ,Vushtrri 

  
Vendndodhja Vushtrri 
  
Biznesi/Sektori Shërbimi Veterinar dhe i Ushqimit te Kosovës ( SHVUK) 
  
Prodhimet Shërbimet për mbrojtjen shëndetësore te kafshëve shtëpiake: 

preventiva profilaktike, ekzaminimet klinike, mbarësimet artificiale, 
dezinfektimi, dezinfektimi, deratizimi shtallave dhe objekteve tjera si 
dhe mbajtjen nën kontrollë gjendjes epizotiologjike.  

  
Tregu Komuna e Vushtrrisë ka 64 fshatra banimi . Sipas te dhënave te 

menaxhmentit të Stacionit të Veterinës në Komunën e Vushtrrisë 
janë:  13.543 krerë lopë, 3520 krerë dhen, 3050 qenë, 1503 krerë 
dhish,150  kuaj etj. 
 Klientët përgjithësisht dhe interesi për shërbime veterinare 
paraqesin perspektivën komerciale për Stacionin e Veterinës në 
Komunën e Vushtrrisë. 

  
Konkurrenca Prej vitit 1980 Stacioni i Veterinës është në mënyre praktike i vetmi 

subjekti  që ne mënyre organizative ofron shërbime veterinare ne 
komunën e Vushtrrisë, ashtu që e njëjta vazhdon të ofrojë aktivitete 
edhe në të ardhmen. 
Ekzistojnë vetëm barnatore veterinare të vogla që angazhojnë kohë 
pas kohë shërbime veterinare sipas kërkesave te konsumatorëve. 

  
Punonjësit Për momentin 5 punëtor aktiv janë të punësuar. 
  
Ndërtesat dhe 
tokat 

Lokacioni është shumë atraktive.  
Parcela nr. 2255/2 me sipërfaqe prej 400 m2 dhe ndërtesa 
përkatëse prej 143 m2 do të transferohet ne Ndërmarrjen e Re 
Stacioni i Veterinës. 
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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 privatizimt dhe 
mund të mirren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 
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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 
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në dispozicion sipas kushteve të përgjithshme lidhur me dhënien e informatave publikut mbi kandidatët për privatizimt dhe 
mund të mirren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 

 

Detyrimet që do 
të barten 

Në Ndër. e Re do të barten vetëm disa detyrime të kufizuara, si 
dhe kontrata me furnizuesit dhe konsumatorët që janë 
domosdoshme për veprimet në vazhdim e sipër të Ndër. së Re. 
 

   
Stacioni  i Veterinarisë pamja 

 

 

Informata Jakob Szucsich 
Zyra Regjionale e AKM-së në Mitrovicë 
+381 (0) 38 504 604 ext 7292 
jakob.szucsich@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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