
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

    

Emri i NSH-së Kooperativa  Bujqësore Agrokultura 
  
Emri i 
Ndërmarrjes së 
Re 

Ndërmarrja e Re  Ferma  Suvara- KB 23 Nëntori SH.P.K. 

  
Vendndodhja  Suvara, Komuna e Mitrovicës 
  
Biznesi/Sektori Agrokulturë 
  
Prodhimet Kooperativa Bujqësore ka prodhuar perime, pemë dhe një varg të 

gjerë të farërave të drithërave. 
  
Konkurrenca Tregu kryesor për bujqësi qëndron në perime vendore, pajisje për 

fabrikimin e pemëve, prodhimtari lokale të qumështit dhe 
përpunimin e mishit 

  
Perspektiva 
ekonomike 

Pas konfliktit të vitit 1999, sasia më e madhe e prodhimeve 
bujqësore janë importuar sasa që janë prodhuar në vend. Prandaj 
ekziston një potencial i madh për një ndërrim në import, pasiqë 
sektori i bujqësisë po zhvillohet ngadalë nga gjendja e pasluftës. 
Konkurrenca në Kosovë në këtë moment është i kufizuar, por 
pritet që të rritet pasi që shumë NSH bujqësore janë privatizuar 
dhe u janë kthyer prodhimtarisë 

  
Punonjësit Aktualisht në KB punojnë 23 punëtorë aktivë, nga 56 punëtorë sa 

janë të regjistruar. 
  
Ndërtesat dhe 
tokat 

Ndër.e Re Ferma Suvara - KB 23 Nëntori SH. P. K. përbëhet prej 
vetëm një pjese të aseteve të KB-së të paraqitura në Listën 
Poseduese nr. 200 dhe ka përafërsisht 1,979,099 m2 (197 ha dhe 
90ari ). Asnjë ndërtesë nuk do të transferohet në këtë Ndër. të Re. 
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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 

Nuk ka detyrime .

  
Uzurpuesit Nuk ka uzurpues në tokën e përshkruar në Listën Poseduese nr. 

200. 

 
                                                          

 
Pamja parciale e tokes 

       

Informata Elitsa Beyska 
Kryesuese e Zyrës Regjionale,  
Zyra Regjionale AKM-së Mitrovica  
+381 (0) 38 504 604 lok. 7292 
elitsa.beyska@eumik.org

  
Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
Rr. “Ilir Konushevci” nr: 8 
(ish – “UNCC”) 
38000 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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