
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

 

Emri i NSH-së NSHB RUNIKU 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re -Runiku SH.P.K. 

  
Vendndodhja Runik, Komuna e Skenderajt 
  
Biznesi/Sektori Bujqësi 
  
Prodhimet Ndërmarrja është marrë me shërbime bujqësore si 

grumbullimin e drithërave dhe grumbullimin e qumështit. 
Ndërmarrja gjithashtu ka bërë shërbime dhe furnizim me farë, 
pesticide dhe plehra. 

  
Tregu Tregu për shërbime bujqësore qëndron në shërbimet e 

shëndosha që nga sigurimi i farërave të ndryshme të 
drithërave si dhe me blegtori. 

  
Konkurrenca 
 

 

Konkurrenca përbrenda Kosovës për momentin është e 
kufizuar por pritet të rritet sa ma shumë që Ndërmarrjet 
Shoqërore të privatizohen apo të ristrukturohen me qëllim të 
rritjes së prodhimit. 

  
Punonjësit Ndërmarrja ka 12 punëtorë, 5 prej tyre momentalisht punojnë. 
  
Ndërtesat dhe tokat  Toka e Ndërmarrjes së Re Runiku SHPK përbëhet nga 

lokaliteti kryesor në qendër të Runikut me rreth 0.55.90 ha 
(perfshire ndertesat) dhe me 4 ndërtesa njëkatëshe që janë 
në gjendje të mirë (me sipërfaqe totale prej 1.278 m2). 
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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 privatizimt dhe 
mund të mirren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 



 

 

 

Detyrimet që do 
të barten 

Në Ndër. e Re do të barten vetëm disa detyrime të kufizuara, si 
pagesa finale standarde 3 mujore dhe pagesa standarde 1 vjeçare 
e TVSH-së dhe taksës në pronë, do të transferohen në 
Ndërmarrjen e Re. 
 

  
 

 

Informatat Elitsa Beyska
Zyra Regjionale e AKM-së në Mitrovicë 
+381 (0) 38 504 604 lok. 7292 
elitsa.beyska@eumik.org 

  
Dokumentet e 
ofertës 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
Rr. “Ilir Konushevci” nr: 8 
(ish – “UNCC”) 
10000 Prishtinë, Kosovë 

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