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inkurajohen të kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) të kërkojnë dokumentet për ofertim. Ata të cilët 
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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 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

Detyrimet që do të 
barten 

Llogaritë e pagueshme për tre muajt e fundit, TVSH-ja dhe 
tatimi mbi pronë për 12 muajt e fundit do të barten në 
Ndërmarrjen e Re.  Detyrimet tjera do të mbeten me NSH-në. 
Nuk ka hipotekë apo barrë tatimore në asetet të cilat do të 
privatizohen. 

Emri i NSH-së Kooperativa Bujqësore “Bujku”  (Ndërmarrja) 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Bujku Sh.P.K (Ndërmarrje e Re) 

  
Vendndodhja Rogoçicë, Komuna e Kamenicës 
  
Biznesi/Sektori Bujqësi  
  
Prodhimet Shërbime bujqësore sikurse makineria bujqësore, plehra, 

farëra etj. për fermerët vendorë. Tregu për prodhimet 
bujqësore  - kafshë, pemë, perime etj.  

  
Tregu Ky është një treg bujqësor mjaft mirë i vendosur dhe aktiv për 

kafshët vendore, drithërat, pemët dhe perimet në një vend 
strategjik afër kufirit me Serbinë. Ka potencial të 
shkëlqyeshëm për zhvillim të mëtutjeshëm komercial, bazuar 
në popullaritetin tek fermerët e rajonit dhe komuniteti lokal, të 
cilët janë të gatshëm të mbështesin ndërmarrjen dhe 
zhvillimin e saj. 

  
Konkurrenca Ky është tregu kryesor në rajonin e tij. Ekzistojnë ofrues 

privatë të shërbimeve bujqësore në qytetet dhe fshatrat 
përreth – por asnjëri nuk janë aq domethënës apo të 
rëndësishëm për  fermerët  se sa ky në Rogoçicë.  

   
Punonjësit Ndërmarrja ka të regjistruar 14 punëtorë. Sidoqoftë asnjë 

punëtor nuk do të transferohet tek ndërmarrja e re si pjesë e 
procesit të privatizimit. 

  
Ndërtesat dhe tokat Pronat e ndërmarrjes përbëhen nga ndërtesa e administratës 

(duke përfshirë një sallë të madhe për mbledhje) , ndërtesa e 
garazhit/servisimit (170 m2) dhe tokën e saj në sipërfaqe të 
përgjithshme prej afërsisht 10297 m2  (1 ha 02 are 97 m2), që 
gjenden në fshatin Rogoçicë. Prona e lartpërmendur do ti 
bartet Ndërmarrjes së Re. 
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