
 

 
 
 
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 privatizimit dhe 
mund të merren në faqen e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 

 
 

 

TË DHËNAT E NDËRMARRJES  
 

Emri i NSH-së NSH-ja “Fabrika për përpunimin e këpurdhave dhe fryteve pyjore” 
  

 
Ndër. e re Fabrika për përpunimin e kërpudhave dhe fryteve 
pyjore SH.P.K. 

Emri i Ndër. së 
Re 
  

 
Keqekollë, Rajoni i Prishtinës Lokacioni  

  
 

Biznesi/Sektori Bujqësi  
  

 
Ndër. e Re ka mbledhur, përpunuar, shitur me shumicë dhe 
pakicë këpurdhat dhe frytet tjera pyjore.  

Produktet 

  
 
Ndërmarrja ka përpunuar produktet për tregun vendor dhe atë të 
huaj.   

Tregu 

  
 

Konkurrenca  Në kohën kur ndërmarrja ishte aktive nuk ka pasur fare 
konkurrencë vendore. Aktualisht në Kosovë ekzistojnë 
përafërsisht 3 fabrika tjera të këpurdhave. Konkurrentët më të 
mëdhenj për momentin janë importet nga tregu ndërkombëtar.  

  
 

Punëtorët  Ndërmarrja ka pasur të punësuar 80 punëtor.  
 
 

 

      

Ndërtesa dhe 
toka 

Tërë sipërfaqja e Ndër. së re është afërsisht 1.50 ha përfshirë 
edhe sallën e prodhimit dhe ndërtesën administrative. 
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Detyrimet që do 
të barten  

Vetëm detyrimet e kufizuara dhe kontratat me furnitor dhe 
konsumator të domosdoshme për operimin e ndërmarrjes së re si 
afarizëm i qëndrueshëm do të barten në Ndër. e Re. 
 

Informata Fatos Hajrullahu 
AKM-ZQ Departamenti i Bujqësisë 
Tel:  +381 (0) 38 500 400 lokali 2047 
Faksi: +381 (0) 38 248 076 
Fatos.Hajrullahu@eumik.org 

  

 
 

Dokumentet e 
ofertimit  

Agjencia Kosovare e 
mirëbesimit 

Tel: + 381 (0) 38 500 400 1255 
Faksi: + 381 (0) 38 248 076 
www.kta-kosovo.org Rruga Ilir Konushevci Nr. 8 
kta@eumik.org (ish Ndërtesa e OKB-së për 

Komunikim) 
10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

 


