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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 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 Ferma e derrave, Miradi e Epërme (“Ndërmarrja”) 
  
Emri i Ndër. së 
Re 

Ndër. e Re Ferma Miradi e Epërme SH.P.K 
Ndër. e Re përfshinë 21 ndërtesa të fermës si dhe tokë bujqësore në 
fshatin Miradi e Epërme në Komunën e Fushë Kosovës.  

Lokacioni Ngastrat e tokës dhe asetet tjera gjenden në fshatin Miradi e Epërme në 
Komunën e Fushë Kosovës. 
   

Biznesi/Sektori Bujqësi,  agrobiznes, blegtori 

Produktet Blegtori    
  
Tregu  Ndërtesat mund të përdoren për stalla të kafshëve. Toka mund të 

përdoret për kultivimin e shumicës së produkteve bujqësore. 
  
Konkurrenca   

Aktualisht prodhimi bujqësor në Kosovë bëhet pothuajse vetëm nga disa 
bujq të vegjël dhe ekzistojnë vetëm pak ferma blegtorale me kapacitet të 
ngjashëm. Prandaj, produktet bujqësore, sidomos mishi dhe produktet e 
mishit, kryesisht importohen nga tregjet ndërkombëtare (ish Jugosllavia, 
Turqia dhe ish Republika Jugosllave e Maqedonisë). 
 
Ndërmarrja aktualisht ka të punësuar gjithsej 13 punëtorë aktivë. 

 
Punëtorët 

Si pjesë e privatizimit, asnjë punëtor nuk do të bartet në Ndër. e Re . 

 
Ndërtesat dhe 
toka 

 
Sipërfaqja e Ndër. së Re përbëhet përafërsisht prej 37 hektarëve të 
tokës. Ndërtesat përbëhen prej 3 shtëpive për sigurim (roje); 21 barakave 
të kafshëve; objektet magazinuese për ushqimin e koncentruar, sanën 
dhe plehun organikë, gropat për plehun e kafshëve dhe silazhin si dhe 
rezervuarët e ujit që gjenden në afërsi të tokës bujqësore.  
Ndërtesa administrative me restorantin (kjo ndërtesë nuk është në 
shfrytëzim dhe gjysma është djegur gjatë luftës) gjendet në të njëjtin 
kompleks në fshatin Miradi e Epërme (përafërsisht 300 metra katror). 

Asetet tjera  Në Ndërmarrjen e Re nuk të barten asete tjera përveç aseteve të 
përshkruara në pikën ndërtesat dhe toka. 
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Detyrimet që do 
të barten 

Vetëm detyrimet e kufizuara të domosdoshme për operimin e 
ndërmarrjes së re si afarizëm i qëndrueshëm dhe 12 muajt e fundit të 
tatimit të papaguar mbi pronën do të barten në Ndër. e Re 

 
 

Fotoja do ti shtohet  
 
 

Muharrem Arifi 
Zyrtar i privatizimit në departamentin e bujqësisë dhe pyjtarisë  
DD NJBP 
+ 381 (0)38 500 400 Ext.2029 

Informata 

Muharrem.Arifi@eumik.org 
  
Dokumentet e 
ofertimit  

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit 
Rruga Ilir Konushevci Nr. 8 
(ish Ndërtesa e OKB-së për 
Komunikim) 
10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: + 381 (0) 38 500 400 1255 
Faksi: + 381 (0) 38 248 076 
www.kta-kosovo.org 
kta@eumik.org
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