
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 
 

 
Emri i NSH-së N. Sh. KBI Agrokultura (“Ndërmarrja”) 
  
Emri i Ndërmarrjes së 
Re 

Ndërmarrja e Re Agrokultura Fabrika për Përpunimin e Mishit 
Sh.P.K.  (“Ndermarrja e Re”) 

  
Vendndodhja Periferia e qytetit të Gjilanit (fshati Velekincë). 
  
Biznesi/Sektori Bujqësi – Industria  Ushqimore 
  
Prodhimet Veprimtaria kryesore e Ndërmarrjes së Re është përpunimi i 

prodhimeve të ndryshme të mishit. Produktet kryesore janë: mishi i 
freskët dhe brenditë, mish i konservuar, suxhuk dhe sallame, mish i 
terur dhe mish për hamburgerë. 

  
Tregu Ndërmarrja e Re ofron fabrikën me te madhe në regjion për përpunimin 

e mishit dhe duke marrë parasysh këtë, ajo do të furnizoj me prodhimet 
e veta tregtarët me shumicë dhe pakicë, mishtoret vendore si dhe 
restorantet.  

  
Konkurrenca Ekzistojnë disa mishtore që gjenden në afërsi. Megjithatë lokacioni 

strategjik, madhësia si dhe linjat prodhuese të Ndërmarrjes së Re japin 
një përparësi në krahasim me bizneset private.  

  
Kushtet Kushti i shitjes  është që blerësi pajtohet të vazhdojë me veprimtarinë e 

përpunimin te mishit ne këtë Ndërmarrje te Re për më së paku edhe 
pesë vjet nga dita e shitjes. Pas pesë vitesh, pronari i ri do të ketë 
mundësi që vet të vendos për ardhmërinë e objektit. 

  
Punonjësit Ndërmarrja momentalisht punëson 107 punëtorë. Sidoqoftë, asnjë 

punëtorë nuk do të transferohet në Ndërmarrjen ё Re si pjesë e 
procesit te privatizimit. 

  
Ndërtesat dhe prona Prona përbëhet nga sipërfaqja e përafërt prej 28,019 m² (02.80.19 ha), 

e cila përfshinë objektet kryesore prodhuese dhe hapësirën  e hapur – 
oborrin.  

  
Mjetet tjera Pajisjet përveç ndërtesave që do t’i transferohen Ndërmarrjes së Re 

janë: linja për therjen e gjedhëve, linja për therjen e deleve, linja për 
therjen e shpezëve, linja për prodhimin e suxhukut dhe sallameve dhe 
linja për prodhimin e ushqimit të konservuar.    
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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 privatizim dhe 
mund të merren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosovo.org 



 

Detyrimet që do të 
barten 

Llogaritë e pagueshme të zakonshme nga tre muajt e fundit, TVSh-ja 
dhe  tatimi në pronë nga periudha që përfshin 1 vit para datës së 
shitjes, do të transferohen në Ndërmarrjen e Re.  Të gjitha detyrimet 
tjera mbeten në N.Sh. Nuk ka hipotekë të regjistruar mbi asetet e 
Ndërmarrjes së Re. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Informata  Dimitrina Karayotova 
KTA-RO Gjilan 
+381 (0) 38 504 604 Ext. 7764 
Dimitrina.Karayotova@eumik.org 

  
Dokumentet e ofertimit 

 
Kosovo Trust Agency 
No: 8 Ilir Konushevci street 
(Former UNCC) 
10000 Pristina, 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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