
 

 
 
 
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 KBI Kosova Export NSH Bujqësia në Fushë Kosovë  
  

 
Emri i Ndër. së 
Re 

Ndër. e re Lavërtare Bujqësia/Babimoc SH.P.K. 

  
 

Lokacioni  Komunat  Obiliq, Fushë Kosovë  
15 km nga Prishtina dhe  15  nga Vushtrria 

  
 

Biznesi/Sektori Prodhimtaria e kulturave primare bujqësore. Aktiviteti kryesor I 
ndërmarrjes është prodhimi I kulturave lavërtare, duke përfshirë; 
grurin, misrin dhe elbin. Sipërfaqja prodhuese është përafërsisht 
214ha të tokës bujqësore.  

  
 

Produktet Prodhime të ndryshme të bimëve lavërtare dhe bimëve foragjere 
(grurë,elb birre,bimë vajore)  

  
 

Tregu Tregu kryesorë I fermës mbështetet në  mullinjtë lokal dhe në 
sektorin e prodhuesve të birrës dhe sektorin e prodhuesve të 
farës, përpunuesit e bimëve vajore si dhe gjithashtu sektori I 
fermave të lopëve qumështore dhe trashjes së viçave nëse ferma 
shfrytëzohet si bazë në sigurimin e ushqimeve për blegtori.  

Konkurrenca  Ndërmarrja ka potencial që të luaj rrolin kryesorë në prodhimin e  
e bimëve lavërtare si treg primarë atë të Kosovës I cili është  
për  kohën I karakterizuar nga importi me një mesatare prej afro  
50% të gjithë konsumimit të grurit,60-70% në prodhimin e  
misrit dhe gati 100% në prodhimin e sojës, me çmime shumë të  
larta të ushqimit kokërr  duke marrë për bazë çmimet e ttransportit 
dhe të taksave. 
Shkalla e ekonomisë e ofruar në kuadër të madhësisë të  
kësaj ferme lavërtare në  krahasimi me shumicën e tokave  
private bujqësore do të mundësoj arritjen e rendimenteve të larta   
të drithërave me një menaxhim të përmirësuar dhe praktika 
adekuate të agronomisë. 

  
 

Punëtorët  Ndërmarrja ka pasur të punësuar 48 punëtorë.  
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Ndërtesa dhe 
toka 

Sipërfaqja e përafërt e tokave bujqësore është rreth 150ha e tokës 
lavërtare.  
 

Detyrimet që do 
të barten  

Llogaritë e pagueshme për tre muajt e fundit, TVSH-ja për 12 
muajt e fundit dhe 12 muajt e fundit të tatimit në pronë do të 
barten në Ndërmarrjen e Re. Detyrimet tjera do të mbeten me 
NSH-në. Nuk ka hipotekë në asetet të cilat do të privatizohen.. 
Obligimet e tjera mbesin me NSHnw. 
 

Informata Veton Hajdini 
AKM-ZQ Departamenti i Bujqësisë 
+381 38 500 400 xt.1142 
Veton.Hajdini@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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