
 

 Të dhënat mbi Ndërmarrjen  
 

      

Emri i NSh-së N.Sh. “Bujqësia” Fushë Kosovë, 
  
Emri i Ndër re Ndërmarrja e Re Njësia Mekanizmi Bujqësor-Fushë Kosovë, 

Sh.P.K. 
 

  
Lokacioni Fushë Kosovë, Regjioni i Prishtinës 
  
Biznesi/Sektori Shërbime bujqësore/të makinerisë 
  
Produktet Në të kaluarën, kjo Njësi e NSh “Bujqësia” në Fushë Kosovë ka 

kryer shërbime të riparimit dhe mirëmbajtjes të mekanizimit 
bujqësore që i ka poseduar NSH Bujqësia-Ndërmarrja e Përberë 
Kosova Export, Fushë Kosovë dhe të njësive tjera ne nivel të 
OPPB AgroKosova-Prishtinë. 

  
Tregu Para lufte, këto ishin kapacitetet e vetme qe kanë ber shërbime 

për mirëmbajtjen dhe riparimin e mekanizimit bujqësor të NSH-ve  
në tërë Kosovën. Praktikisht, nuk ka pasur konkurrencë, pasi të 
gjitha nevojat për riparim dhe mirëmbajtje të pajisjeve bujqësore 
në sektorin shoqëror për ketë Ndërmarrje dhe të gjitha te tjerat që 
nuk e kanë pasur shërbimin e tyre janë mbuluar nga kjo njësi duke 
u mbështetur në çmimet e pajtuara në nivel te OPPB  
AgroKosovës-Prishtinë.   

  
Konkurrenca Tani, nevojat për shërbime të riparimin dhe mirëmbajtjen e 

pajisjeve bujqësore mbulohen kryesisht nga kompanitë private. 
  
Të punësuarit Ndërmarrja ka 48 punëtorë. 
  
Ndërtesa dhe 
Toka  

Asetet kryesore të Ndërmarrjes se re janë oborrit me sipërfaqe të 
përgjithshme prej afërsisht 0.86.91 hektarë ose me (8,691 m2), 
ndërtesa administrative dhe depoja, ndërtesa për riparim dhe 
mirëmbajtje, shtëpiza e rojës, infrastruktura e brendshme rrugore 
dhe vend parkimi i mekanizimit bujqësor . 

 
 
 
Prezentimi i të dhënave për Ndër Re Sh.P.K. 
Ndër e Re Njësia Mekanizmi Bujqësor-Fushë Kosovë, Sh.P.K.. 
    
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 



 

 

Detyrimet që do 
të transferohen 

Llogaritë për pagesë standarde për tremujorin e fundit dhe TVSH-
ja për vitin e fundit dhe tatimi mbi pronën (në rast se ka) do t’i 
transferohet ndërmarrjes së re. Borxhet tjera do të mbesin me 
NSH-në. 
 

 

Pamje nga Ndër. re. 
 

 

Për informata Hysen Shabanaj 
Selia qendore e AKM-së 
Tel:  +381 (0) 38 500 400 ext.2003 
Fax: +381 (0) 38 248 076 
Hysen.Shabanaj@eumik.org  

  
Dokumentet e 

ofertimit 
Agjencia Kosovare e Mirëbesimit 
Nr. 8, Ilir Konusheci 

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