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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 
 

Emri i NSH-së KB “Shtime” në Shtime  
  
Emiri i 
Ndërmarrjes së 
Re 

Ndërmarrja e Re  Shtime Tokë Bujqësore SH.P.K 

Vendi   
Shtime 

Biznesi  
Agrikulturë 
 

Produktet  
Prodhimi kualitativ i drithërave dhe prodhimeve tjera bujqësore. 
Gjithashtu, është bërë furnizimi i fermerëve me inpute bujqësore, 
shërbime profesionale si dhe iu është mundësuar qasja në kredi.  
 

 
Tregu 

Momentalisht vetëm disa biznese bujqësore private janë klientë të 
Ndërmarrjes. 

 
Konkurrenca 

 
Ndërmarrja ka potencial për të luajtur një rol të madh në prodhimin 
e drithërave kryesisht për tregun e Kosovës e cila momentalisht 
karakterizohet me import të tyre, me një mesatare të konsumimit 
prej 50% të grurit, 60-70% të misrit dhe gati 100% të sojës dhe 
jashtëzakonisht çmimin e lartë të tyre duke marrë parasysh 
shpenzimet e transportit dhe tatimet. 

 
Punonjësit 

 
Ndërmarrja Shoqërore i ka të regjistruar 28 punëtorë prej të cilëve 
11anë aktiv .  

 
Ndërtesat dhe 
toka 
 
 

 
Në Ndërmarrjen e Re Shtime Tokë Bujqësore SH.P.K do të 
transferohen toka bujqësore si dhe stalla me dy hangarë me 
sipërfaqe përafërsisht prej 145654.8 m2 (145 ha, 65 are, dhe 48 
m2) dhe stalla me sipërfaqe përafërsisht 663 m2; dy hangarë me 
sipërfaqe përafërsisht 875 m2. Toka bujqësore ka akces në rrugë. 

 
Detyrimet që do 
të barten 

 
Në Ndër. e Re do të barten 3 muajt  e fundit të llogarive të 
pagueshme dhe 1 vit i TVSH-së. Detyrimet tjera do të mbeten në 
Ndërmarrje. Vetëm disa detyrime të kufizuara, si dhe kontrata me 
furnizuesit dhe konsumatorët që janë të domosdoshme për 
veprimet në vazhdim e sipër të Ndër. së Re. 
 



 

 
 

 

Information Marian Nieora  
KTA Regional Office Prishtinë 
+381(0) 38 2040 ext. 101 
marian.nieora@eumik.org

  
Bid Documents Kosovo Trust Agency 

No: 8 Ilir Konushevci street 
(Former UNCC) 
38000 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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