
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 
 

 
Emri i NSH-së N. Sh. KB Agroprodukti (“Ndërmarrja”) 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Toka Bujqësore Koretin Sh.P.K. 

  
Vendndodhja Fshati Koretin, pesë kilometra në Jug të Kamenicës 
  
Biznesi/Sektori Bujqësia 
  
Prodhimet Pjesa më e madhe e tokës përdoret për rritjen e elbit të birrës dhe të 

grurit, mirëpo momentalisht vetëm se një pjesë e tokës është duke u 
kultivuar. Toka e punueshme që transferohet në Ndërmarrjen e  Re 
gjithashtu përmban edhe kullosë (rreth 15% prej pjesës së 
përgjithshme).  

  
Tregu Bujqësia është aktiviteti kryesorë ekonomik dhe sektori i cili 

mundëson punësimin më të madhe në Kosovë. Bujqësia kontribon 
me 30% të BPSH-së të Kosovës deri sa e mbështetë 60% të 
popullatës. Së bashku me sektorin e pyjeve kontribon në 35% të 
BPSH-së. Distributorët e shërbimeve bujqësore kanë potencial të 
dhe të rifitojnë një pjesë të konsiderueshme të tregut, pasi që ky 
sektor ka një potencial rritës në Kosovë.   

  
Konkurrenca Aktualisht prodhimi i kulturave bujqësore në Kosovë është pothuajse 

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 ё Jugosllavisë Maqedonia).   

  
Punonjësit Ndërmarrja momentalisht punëson 23 punëtorë. Si pjesë e 

privatizimit, asnjë punëtorë nuk do të transferohet në Ndërmarrjen e 
Re. 

  
Ndërtesat dhe prona Toka bujqësore që do të transferohet në Ndërmarrjen e Re përbëhet 

nga sipërfaqja e tërësishme prej afërsisht 96 hektarëve.  
  
Mjetet tjera Në Ndërmarrjen e Re nuk do të transferohen kurrfarë pajisje bujqësore 

përveç tokës bujqësore të cekur më lartë. 
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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 privatizim dhe 
mund të merren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosovo.org 



 

 

Detyrimet që do të 
barten 

Detyrimet e papaguara për 3 muaj të fundit dhe TVSH-ja dhe Tatimi në 
pronë për 12 muajt e fundit do të transferohen në Ndërmarrjen e Re.  
Detyrimet tjera do të mbesin me NSH-në. Nuk ka hipotekë në asetet që 
do të privatizohen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Informata  Dimitrina Karayotova 
KTA Gjilan Regional Office 
+ 381 (0) 280 30010  
Dimitrina.Karayotova@eumik.org 

  
Dokumentet e ofertimit 

 
Kosovo Trust Agency 
No: 8 Ilir Konushevci street 
(Former UNCC) 
10000Pristina, Kosovo 

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