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

E mri i NSH-së P rodukti/Produkt 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Ferma Vitak-Qubrel Sh.P.K. 

  
Vendndodhja Skenderaj 
  
Biznesi/Sektori Bujqësi 
  
Prodhimet Ndërmarrja për momentin nuk është aktive. Më parë ndërmarrja 

ka furnizuar me grurë mullirin në Skenderaj, me elb Fabrikën e 
Pejës, Fabrikën e vajit në Ferizaj me fara të lulediellit, në mes 
tjerash po ashtu ka furnizuar me farëra fabrikën e farërave në 
Klinë. 

  
Tregu Tregu primar I bujqësisë kryesisht përfshin mullinjtë dhe fabrikat 

e përpunimit të drithërave, qumështoret vendore si dhe 
industrinë e prodhimit të mishit, nëse ndërmarrja merret me 
rritjen e bagëtisë. 

  
Konkurrenca Një numër i madh i prodhimeve bujqësore janë importuar pas 

vitit 1999 në Kosovë. Prandaj, ekziston një potencial i madh për 
zëvendësimin e importit. 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 për momentin punëson 2 punëtorë me orar të plotë 
dhe 87 punëtorë tjerë janë në pushim pa pagesë . 
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Ndërtesat dhe 
tokat  

 
Ndërmarrja e Re Vitak-Qubrel përfshin vetëm një pjesë të NSH 
Produkt. Në këtë tender është përfshirë vetëm prona ë 
përshkruar në fletën poseduese 127, 80 dhe një pjesë e tokës 
nga fleta poseduese 178, që përfshin një sipërfaqe prej 
përafërsisht 300 HA. 

  
Detyrimet që do të 
barten 

Nuk ka. 
 

  
Shfrytëzuesit ilegal  Një pjesë e tokës që do të transferohet te Ndërrmarja e Re, 

është duke u shfrytëzuar nga ana e personave privat, pa pëlqim 
nga ana e ndërmarrjes. Këta persona privat nuk paguajnë qira 
dhe as që kanë kërkuar pëlqim nga ndërmarrja. Blerësi I ri është 
I thirrur që të merret më çështjen e largimit të tyre duke ju 
referuar legjistaticion në fuqi. 

                                       
 

Pamje e Ndërmarrjes së Re 
 
 

 

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

  
Dokumentet e 
ofertimit 

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

Tel: + 381 (0) 38 500 400 1255 
Fax: + 381 (0) 38 248 076 
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