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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

 

Emri i NSH-së  Kooperativa Bujqësore: “Orllani”, Orllan 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re  

Ndërmarrja e Re:  “Orllan”, SH.P.K.  
 

  
Vendndodhja  Fshati Orllan,  komuna e Podujevës 

Ndërmarrja e Re gjendet në fshatin Orllan, komuna e Podujevës, Ndërmarrja e 
Re shtrihet në disa lokacione. Sipërfaqja e ndërtesave dhe hapësira 
administrative gjendet në përafërsisht 4,5 ha ku janë të përqendruara zyret, 
dyqani, depo, pompa për karburante e cila gjendet në kufi me liqenin e 
Batllavës të komunës së Podujevës. Ky vendqëndrim ka infrastrukturë të mirë 
rrugore dhe është larg 40 km prej kryeqytetit, Prishtinës. 

  
 
Biznesi/Sektori  

 
Ndërmarrja e Re Orllani ofron hapësirë për zyre dhe kapacitete të depos 
bujqësore për aktivitetet që kooperativa i ka kryer. Pozita gjeografike e kësaj 
Ndërmarrje të Re ofron mundësi reale për të zhvilluar aktivitete të ndryshme si 
vazhdimësi e prodhimtarisë së drurit ashtu edhe turizmit rural.    
 

  
 
Prodhimet  

Historikisht kjo kooperativë ka ofruar shërbime dhe furnizime ndaj farmerëve 
lokal privat të cilët janë furnizuar me inpute bujqësore dhe shërbime si dhe 
prodhime ushqimore bujqësore në Kosovë dhe ish-Jugosllavia, të cilët kanë 
marrë prodhime të farmës të grumbulluara nga fermerët lokal.   
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Ndërtesat dhe tokat 
 
 
 
 
 

Paluajtshmëria e Kooperativës që do të transferohet në Ndërmarrjen e Re 
gjendet ne tri zona: 

1. Sipërfaqja e ndërtesave dhe hapësira e administrative janë të 
përqendruara në sipërfaqe prej përafërsisht 4,5 ha ku gjenden zyret, 
dyqani, depot, pompa për karburante e cila gjendet në kufi me liqenin e 
Batllavës të komunës së Podujevës. Ky vendqëndrim ka infrastrukturë 
të mirë rrugore dhe është larg 40 km prej kryeqytetit, Prishtinës.  

2. Toka bujqësore është e përqendruar si në vijim;  

• Një pjesë e tokës bujqësore gjendet në të njëjtin vend ku gjenden 
ndërtesat administrative në fshatin Orllan,  

• 5,5 ha gjenden në fshatin Krushevicë,   

• Një copë toke bujqësore prej 1 ha gjendet në fshatin Braine. 

 
Prodhimi dhe 
kapaciteti i depove 

Objektet përfshijnë;  
• Depoja për naftë me kapacitet prej afërsisht 30,000 litra në gjendje të 

mirë, 
• Hangari nga metali,   
• Dy laktofriza për grumbullimin e qumështit me kapacitet prej 1,000 litra 

prodhim Slloven, në gjendje të mirë, 
• Mulliri elektrik në gjendje të mirë, stende të tregut dhe disa elemente 

kooperative të vogla (bojlerë, pompa etj.) 
  

Tregu/Konkurrenca Aktualisht konkurrentët kryesor janë biznesmenët lokal bujqësor  
  

 

 

  
Punonjësit Aktualisht kooperativa ka të punësuar 10 punëtorë. 
  
Detyrimet që do të 
barten 

Në Ndër. e Re do të barten 3 muajt  e fundit të llogarive të pagueshme dhe 1 
vit i TVSH-së. Detyrimet tjera do të mbeten në Ndërmarrje. Vetëm disa 
detyrime të kufizuara, si dhe kontrata me furnizuesit dhe konsumatorët që janë 
të domosdoshme për veprimet në vazhdim e sipër të Ndër. së Re. 
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Informata   

 
Daniel Themen 
AKM Qendra, Prishtinë, Kosovë 
+381 38 500 400 xt.1115 
dthemen@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 
Fax: + 381 (0) 38 248 076 
www.kta-kosovo.org 
kta@eumik.org 


