
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 
 

Emri i NSH-së KBI Kosova Exprot, Ndërmarrja Shoqërore “Bujqësia” në Fushë 
Kosovë  

  
Emri i Ndër. së 
Re 

Ndërmarrja e Re Toka Bujqësore Shkabaj Sh.P.K  

  
Vendndodhja Fushë Kosovë Komuna e Kastriotit, Rajoni Prishtinë  

Rreth 10 km prej qytetit të Prishtinës. 
  
Biznesi/Sektori Bujqësor 
  
Produktet Në këtë kohë, prodhimi kryesor i tyre janë mbjellja dhe korrja e 

grurit, kultivimi i elbit. Në të kaluarën kjo gjithashtu është marrë 
me kultivimin e lulediellit për vaj dhe elbit për prodhimin e birrës. 

  
Tregu Tregu kryesor për fermën janë mullisët lokal dhe objektet për 

prodhimin e birrës për drithëra; fabrikat për fara dhe fara të vajit  
për fara-drithëra, misër, luledielli dhe sojë dhe gjithashtu  
prodhuesit lokal të blegtorisë dhe përpunuesit e mishrave në rast  
se ferma përdoret si bazë për prodhim të bagëtisë. 

  
Konkurrenca Ndërmarrja ka potencial të ketë rol të rëndësishëm në  

prodhimin e të korrurave të drithit kryesisht për tregun Kosovar, i  
cili për momentin karakterizohet me import mesatar prej 50%  
të totalit të konsumimit të grurit, 60-70% të misrit dhe gati 100%  
të sojës dhe çmimeve shumë të larta të drithërave për ushqim  
duke i pasur parasysh çmimet e larta të transportit dhe tatimeve.  
Ekonomia e shkallës së ofruar nga madhësia e tokës në pronë  
të saj në krahasim me shumicën e prodhuesve bujqësor privat do  
të lejonte prodhime të larta të drithërave ne praktika agronomike  
dhe menaxhment të përmirësuar  
 

 Punonjësit NSH-ja për momentin ka 48 punëtorë. 
  
Ndërtesat dhe 
Toka 

Ndërmarrja përbëhet prej rreth 298 hektarë toke bujqësore.  
Ndërmarrja e Re përbëhet prej ndërtesës administrative dhe 
njësisë për mirëmbajtjen e makinerisë me makineri bujqësore në 
fshatin Shkabaj. 
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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-kosov.org 



 

 

Detyrimet që do 
të transferohen 

Vetëm obligime të limituara dhe kontrata me furnizues dhe 
konsumatorë të nevojshme për vazhdim të operimin dhe 12 muajt 
e fundit të TVSH-së do të transferohen në Ndër të Re (nëse ka të 
tilla).  
 

    

 
 

 

nformata Veton Hajdini-Kryesues i Departamentit për Bujqësi dhe Pylltari  
Selia Qendrore e AKM-së Departamenti i Privatizimit 
Tel:  +381 (0) 38 500 400  
Fax: +381 (0) 38 248 076 
Veton.Hajdini @eumik.org 

  
Dokumentet e 
Ofertimit 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
Rr. Ilir Konushevci nr. 8 
10000 Prishtinë, Kosovë 

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