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TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 
 

 
Emri i NSH-së N. Sh. KBI Agrokultura (Ndërmarrja) 
  
Emri i 
Ndërmarrjes së 
Re 

Ndërmarrja e Re Toka Bujqësore dhe Pemishtja Kravarica Sh.P.K. 

  
Vendndodhja Fshati Kravaricë, katërmbëdhjetë kilometra në Jug Perëndim të Gjilanit 
  
Biznesi/Sektori Tokë Bujqësore 
  
Prodhimet Pjesa më e madhe e tokës përdoret për rritjen e pemëve (kryesisht 

vishnje) dhe përafërsisht 25% për rritjen e elbit të birrës. Vetëm  një 
pjesë  e vogël e tokës  që përdoret për rritjen e pemëve (rreth 15-20%) 
për momentin është duke u kultivuar. Toka që përdoret për prodhimin e 
elbit të birrës për momentin  është duke u punuar në tërësi.   

  
Tregu Toka mund të përdoret për prodhimin e shumicës së llojeve të 

prodhimeve bujqësore.  
  
Konkurrenca Aktualisht prodhimi i kulturave bujqësore në Kosovë është pothuaj 

ekskluzivisht i udhëhequr nga ana e fermerëve të vegjël dhe vetëm disa 
ndërmarrje bujqësore veprojnë. Prandaj prodhimet bujqësore kryesisht 
janë të importuara nga tregu i jashtëm (Turqia dhe Ish Republika  
Jugosllave e Maqedonisë).   

  
Punonjësit Ndërmarrja për momentin punëson 107 punëtorë aktiv, ndërsa 

momentalisht vetëm 21 punëtorë punojnë ekskluzivisht në pronën që 
është pjesë e këtij tenderi.  Si pjesë e privatizimit, asnjë punëtorë nuk do 
të transferohet në Ndërmarrjen ё Re. 

  
Ndërtesat dhe 
prona 

Prona përbëhet nga sipërfaqja prej  përafërsisht 220 hektarëve. 
Ndërmarrja e Re  në përbërjen e vetë ka dy ndërtesa kryesore (të 
ashtuquajtura  shtëpi të rojeve me depot e aneksuara) dhe dy 
rezervuarëve  të ujit, të gjitha në gjendje relativisht të mirë. 

  
Mjetet tjera Pajisjet bujqësore që do të transferohen në Ndërmarrjen e Re përbëhen 

nga inventari i makinerisë së kohës së tanishme si dhe të ish 
Jugosllavisë, shumica e të cilave nuk janë të përdorur që nga konflikti.  
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Detyrimet që do 
të barten 

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