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Asnjë informatë rreth ndërmarrjes së paraqitur në këto të dhëna nuk është e garantuar. Investitorët e ardhshëm inkurajohen 
të kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) që të kërkojnë dokumentet për ofertim. Ata të cilët dëshirojnë të 
dorëzojnë ofertë duhet të bazohen në hulumtimet e tyre. Investitorët e ardhshëm 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 e privatizimit dhe mund të merren nga faqja e 
AKM-së në internet: http://www.kta-kosovo.org 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 
 

                                     
 

Emri i NSH-së NSHBQ  “Drenica” Gllogovc  
  
Emri i Ndër re Ndërmarrja e Re Zabeli i Epërm  Sh.P.K. 
  
Lokacioni Komuna e Gllogovcit 
  
Biznesi/Sektori Tokë bujqësore 
  
Produktet Kjo ndërmarrja e ka furnizuar tregun me drithëra të cilësisë së 

mirë dhe produkte tjera bujqësore. Kjo ndërmarrja po ashtu u ka 
dhënë  këshilla bujqësore bujqve të regjionit dhe u ka ndihmuar 
bujqve për shërbime profesionale në bujqësi. 

  
Tregu Pjesa më e madhe e tokës së Ndër re Zabeli i Epërm Sh.p.k. 

është mbjellë me grurë për këtë sezon. Kërkesa për grurë dhe 
produkte të grurit në tregun lokal është ende e lartë 

  
Konkurrenca Ndërmarrja ka potencial për të luajtur rol të madh në prodhimin e 

drithërave kryesisht për tregun e Kosovës, e cila tani 
karakterizohet nga importet që mesatarisht arrijnë 50% të 
konsumin të gjithmbarshëm të grurit, 60-70% të misrit dhe pothuaj 
100% të sojës dhe çmime shumë të larta të drithit për ushqim  
duke marrë parasysh koston e transportit dhe taksave.  

  
Punëtorët Ndërmarrja ka 44 punëtorë të regjistruar. Asnjë nga punëtorët nuk 

do t’i transferohet Ndër re. 

  
Ndërtesat dhe 
tokat 

Toka (nuk ka ndërtesa) që do t’i transferohen Ndër re Zabeli i 
epërm Sh.p.k.  përfshin afërsisht një sipërfaqe prej 93.05.23 
hektarë (930523 m2). Ngastrat e tokës kanë dalje në rrugë. 

  
Detyrimet që do 
të transferohen 

3 muajt e fundit të llogarive të pagueshme do t’i transferohen Ndër 
re. Detyrimet tjera i mbesin NSH-së. Vetëm detyrimet e kufizuara 
dhe kontratat e domosdoshme furnizues/konsumator të 
veprimtarive të vazhdueshme do t’i transferohen Ndër re.  
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Për Informata Muharrem Arifi 
Zyrtar i lartë i privatizimit për bujqësi dhe pylltari 
Departamenti i Privatizimit në selinë e AKM-së 
Njësia për Bujqësi dhe Pylltari 
+381(0) 38 500 400  Ext 2029 
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