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Vendndodhja Dragash 

Biznesi/Sektori Agrobiznes/Agrokulturë 

Prodhimet Ndërrmarja ka qenë aktive në agrikulturë, hortikulturë dhe sektorin e 
pylltarisë- me një varg të aseteve në këta sektorë.  Këto asete 
përfshijnë bagëtinë ( 500 krerë dele) ,kullosat, pyjet, dhe një lokacion 
të  vogël në zonën industriale të Dragashit. Eshtë zhvilluar një biznes i 
suksesshëm i ekonomise bujqësore të kafshëve me përdorimin e 
teknikave të mbarësimit artificial që të përmirësohet kualiteti i bagëtisë. 
Prodhimet specifike përfshijnë shitjen e kafshëve të gjalla , djathit dhe 
perimeve. 
 

Tregu Ndërmarrja kryesisht ka mbuluar tregun vendor të ushqimit në  
Kosovë.  Konkurrenca në këtë sektor tani është intensifikuar për 
shkak të importit nga jashtë si dhe prodhimeve prej agrobizneseve  
tjera të Kosovës. 

 

Konkurrenca Tregu i produkteve bujqësore është kryesisht I dominuar prej 
prodhimeve të importit konkurenca nga farmerët regjional është e 
limituar. 

 
 

Punonjësit NSH-ja momentalisht ka të regjistruar 86 punëtorë , nga ky numer 13 
janë punëtorë aktiv .  Nuk është asnjë i punësuar në njësin e ish 
fabrikës së bimëve mjekuese. 
 

Ndërtesat dhe tokat Ndërmarrja e Re e cila ofrohet për shitje është përafërsisht  2,16 Ha (2 
hektarë e 16 ari ose 21600m2). Kjo tokë  është e regjistruar në emër të 
NSH-së dhe gjendet në zonën industriale të Komunës së Dragashit. 
 
Përfshirë në këtë tokë janë edhe një numër ndërtesash , përfshirë 
restorantin në gjendje të mirë , por që kërkon meremetim (madhësia 
përafërsisht 120m2 ) si dhe ndërtesat e mbetura të fabrikës së bimëve 
mjekuese, agroqendra dhe depoja. Këto ndërtesa tjera janë në gjendje 
të jo të mirë të dëmtuara gjatë konfliktit . 
Kjo njësi gjindet në pjesën atraktive të zonës industriale të Komunës së 
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Informatat rreth Ndërmarrjes së Re të prezentuar në këtë Të Dhëna nuk janë të përligjura. Investitoret potencial inkurajohen të 
kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) për të kërkuar dokumentet e tenderit. Ata të cilet dëshirojnë të paraqesin 
ofertë duhet të llogarisin në hulumtimet e tyre. Investitorët potencial këshillohen të bëjnë verifikimin e të dhënave vet para se të 
paraqesin ndonjë ofertë ose propozim për tender. Këto të Dhëna janë në dispozicion nën kushtet e përgjithshme në informatat 
paraprake për informacione të publikut të gjerë për kandidatët e privatizimit, e cila mund të nxirret nga faqja e internetit të AKM-së: 
http://www.kta-kosovo.org 
 



 

Dragashit. 
Pasurit tjera dhe ndërtesat tjera të NSH Sharrprodhimi do të 
privatizohen ndaras me oferta tjera ose përmes likuidimit në datë të 
mëvonshme. 
  

Detyrimet që do të 
barten 

Në Ndërmarrjen e Re  nuk do të transferohen llogarit e pagueshme për 3 
muajt e fundit, TVSH-në për 12 muajt e fundit si dhe dymbëdhjetë muajt e 
fundit të tatimit mbi pronën. Obligimet do të mbeten në NSH. Nuk ka 
hipotekë mbi asetet të cilat do të privatizohen.   

 

 

Informatat Henning Fiedler, Kryesues i Zyrës Regjionale 
Agjencioni Kosovar i Mirëbesimit – Prizren 
Tel:  +381 (0) 38 504 604 ext 8057 
Fax: +381 (0) 38 504 604 ext 8069 
Kta.prizren@eumik.org
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