
 

 Të dhënat mbi Ndërmarrjen  
 

      

Emri i NSH-së KBI “Kosova Export” NSH Bujqësia në Fushë Kosovë 
  
Emri i Ndër re Ndërmarrja e Re Fabrika e Farërave Sh. P. K. 

 
  
Lokacioni Komuna e Fushë Kosovës 

Zona Industriale 
  
Biznesi/Sektori  Në të kaluarën, kjo fabrikë ka luajtur rol të rëndësishëm në 

prodhimin e llojeve të ndryshme të farërave. Tash, të gjitha 
hapësirat e fabrikës së farave shfrytëzohet nga një kompani 
private. 

  
Produktet Drithëra të ndryshme (grurë, elb, lule dielli etj fara 
  
Tregu Tregu kryesor për këtë fermë gjendet në mullinj lokalë dhe 

stabilimentet për prodhimin e drithërave për birrë; stabilimente për 
fara dhe vaj farash, misër, luledielli, sojë si dhe me produktet e 
qumështit lokal dhe përpunuesit e mishit. 

  
Konkurrenca Ndërmarrja e ka potencialin që të luajë rol kyç në prodhimin e 

farave të ndryshme për drithëra kryesisht për tregun kosovar, që 
tani karakterizohet nga importi që e arrin 50% të konsumit të 
përgjithshëm për grurë, 60-70% për misër dhe gati 100% të sojës 
dhe çmime shumë të larta të drithit për kafshë kur merren 
parasysh transporti dhe taksat. 

  
Të punësuarit Ndërmarrja tani ka 48 punëtorë. 
  
Ndërtesa dhe 
Toka  

Ndër re e propozuar gjendet brenda një kompleksi në komunën e 
Fushë Kosovës dhe përbëhet prej një ndërtese 6 katëshe me rreth 
5. 576m2 në oborrin prej 0.22. 68 hektarë (rreth 2268m2). 
Ju lutem vini re: NSH Bujqësia posedon asete tjera duke përfshirë 
ndërtesa dhe toka në vende të ndryshme. Këto asete do të vihen 
në tender ndarazi gjatë valëve të ardhshme të privatizimit. 

 
 
 
Prezentimi i të dhënave për Ndër Re Sh.P.K. 
Ndër e Re Seed Factory 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 për 12 muajt e fundit do 
t’i transferohet ndërmarrjes së re. Borxhet tjera do t’i mbesin NSH-
së. Nuk ka hipoteka mbi asetet për privatizim. 
 

  
 
 

 

Për informata Muharrem Arifi 
Zyrtar i lartë i privatizimit për Bujqësi dhe Pylltari 
Selia Qendrore e AKM-së, Prishtina, Kosovo 
Tel:  +381 (0) 38 500 400 ext.2029 
Fax: +381 (0) 38 248 076 
Muharrem.Arifi@eumik.org  

  
Dokumentet e 

ofertimit 
Agjencia Kosovare e Mirëbesimit 
Nr. 8, Ilir Konusheci 
10000, Prishtina, Kosovo 

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