
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

Emri i NSH-së Ndërmarrja Bujqësore Dubrava (“Ndërmarrja”) 
  

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndër. e Re Ferma e Derrave SH.P.K (“Ndër. e Re”) 
Oferta e Ndër. së Re përfshinë vetëm Njësinë e Fermës së Derrave të 
Ndërmarrjes. Nuk përfshinë asetet tjera të Ndërmarrjes të cilat do të 
privatizohen ndaras më vonë. 

  

Vendndodhja Fshati Shushicë dhe Bellopojë, Komuna e Istogut. 
  

Biznesi/Sektori Blegtori, Agrobiznes 
  

Prodhimet Ndër. e Re është një kompleks për rritjen dhe majmërimin e derrave dhe 
prodhimin e mishit. Me modifikime të vogla kompleksi mund të përdoret edhe 
për rritjen e Deleve ose dhive. 

  

Tregu dhe 
konkurrenca 

Tregu për mish është i dominuar nga importet e jashtme, konkurrenca nga 
fermerët vendor rajonal është e kufizuar.   

  

Punonjësit Në momentin e fundit të operimit të saj, Njësia e Fermës së Derrave e 
Ndërmarrjes ka punësuar 40 persona. 

  

Ndërtesat dhe tokat Ndërmarrja e Re përfshin sipërfaqen tokësore të fermës dhe objektet e 
nevojshme për mbajtjen, ushqyerjen dhe majmërimin e përreth 9,000 derrave, 
deleve apo dhive në çdo kohë. Vendndodhja ka një sipërfaqe prej rreth 80 
hektarësh dhe përveç tjerash Ndërmarrja përfshin këto asete: 
• Stallat për mbajtjen dhe ushqyerjen e derrave dhe gicave (15,000 m²); 
• Repartin e lindjes dhe stacionin veterinar; 
• Hapësira për ruajtjen e misrit, sanës dhe plehut të kafshëve;  
• Ngrohjen qendrore 

  

Detyrimet që do të 
barten 

Në Ndër. e Re do të barten vetëm disa detyrime të kufizuara, si dhe kontratat 
që janë domosdoshme për veprimet e vazhdueshme të Ndër. së Re. 

  

Pamja e pjesshme 
e instalimeve 

   
  

Informata Josep Desquens, Kryes i detyrës së Drejtuesit të Zyrës Rajonale të AKM-së 
Pejë 
Zyra Rajonale e AKM-së Pejë 
Tel +381 (0) 39 32570 x112  
E-mail: josep.desquens@eumik.org 

  

Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit 
Rr. “Ilir Konushevci” nr: 8 
(ish – “UNCC”) 
10000 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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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 


