
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 
 

Emri i NSH-së N.Sh. “ Zadruga Shterpce”   
  
Emri i 
ndërmarrjes së re  

Ndërmarrja e Re Toka Bujqësore në Sopot Sh.P.K  

  
Vendndodhja Fshati Sopot, (Komuna e Kaçanikut), 
  
Biznesi/Sektori Bujqësi/ Potencial për zhvillim 
  
Produktet Në të kaluaren, biznesi kryesor i Ndërmarrjes ishte ferma e deleve 

dhe rritja e tyre. Pas përfundimit të konfliktit, Ndërmarrja, njësia nga 
Rakaj ka shfrytëzuar token në Sopot për dele. Toka gjeografisht 
është e lidhur me Farmen e deleve. Produktet bujqësore si- mishi, 
leshi, gruri, misri. Toka është e kualitetit të mire dhe posedon 
potencial për zhvillim komercial. 

  
Tregu Ky tender ofron mundësin e domosdoshme për zhvillimin e kësaj 

toke. 
  
Konkurrenca Tregu vendor i hapur për të gjitha llojet e mallrave. 
  

Punëtorët Ndërmarrja momentalisht ka të punësuar 14 punonjës të njësisë 
Rakaj. 5 punëtor (punëtorët e sigurimit dhe menagjeri) punojnë në 
objektet që janë lëndë e këti tenderi. Në këtë ndërmarrje 9 punëtor 
janë në list papages. Asnjëri nga punëtorët nuk do te transferohet në 
Ndërmarrjen e Re. 

  
Toka dhe Asetet Hapësira që është lëndë i këtij tenderi gjendet në fshatin Sopot. Kjo 

hapësirë përfshin siperfaqen prej përafërsisht 291,713 ha. Në këtë 
tokë që është lëndë e këtij tenderi nuk ka ndonjë ndërtesë.                
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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 
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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 



 

 

Detyrimet që do 
të 
transferohen 

Nuk ka detyrime për transferim. 
 

 

Pamje e 
përgjithshme 
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