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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

      

Emri i NSH-së Ndërmarrja Bujqësore Dubrava (“Ndërmarrja”) 
 

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndër. e Re Ferma e Lopëve Dubrava SH.P.K.  
. 
 

Vendndodhja Fshati i Shushicë dhe Bellopojë, Komuna e Istog. 
 

Biznesi/Sektori Bujqësi, Agrobiznes 
 

Prodhimet Ndër. e Re është një kompleks i cili në vete përmban fermë 
për blegtori me mundësi të mbajtjes së viçave për trashje dhe 
lopëve qumështore, sipërfaqen tokësore me mundësi të 
prodhimit të kulturave të ndryshme lavërtarë, pemëtari dhe 
mulliri për prodhimin e ushqimit të kafshëve. 

Tregu Në kohen e fundit, Ndërmarrja ka shit vetëm në Kosovë. 
   

Konkurrenca Tregu për mish dhe qumësht është i dominuar nga importet e 
jashtme, konkurrenca nga fermerët lokal është e limituar.  
 

Punonjësit Në kohen e fundit të operimit Njësia Punuese Dubrava e 
Ndërmarrjes ka punësuar 30 punëtorë. 
 

Ndërtesat dhe tokat  Ndërmarrja e Re përfshin sipërfaqen tokësore të fermës dhe 
stallat e nevojshme për mbajtjen, mbarshtrimin, ushqyerjen 
dhe mjeljen e më shumë se 1,200 lopëve. Ky kompleks ka një 
sipërfaqe prej rreth 400 hektarësh dhe mes tjerash 
Ndërmarrja përfshin: 
• Shtallat për mbajtjen, mjeljen dhe ushqyerjen e lopëve si 

dhe trashjen e viçave; 
• Repartin e lindjes dhe stacionin veterinar; 
• Mullirin për prodhimin e ushqimit të kafshëve 5t/h; 
• Hapësira për ruajtjen e misrit, sanës dhe plehut të 

kafshëve;  
• Pompën e benzines dhe objektin për gjenerator. 
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Detyrimet që do 
të barten 

Në Ndër. e Re do të barten vetëm disa detyrime të kufizuara, si 
dhe kontrata me furnizuesit dhe konsumatorët që janë 
domosdoshme për veprimet në vazhdim e sipër të Ndër. së Re 
(nëse ka). 
 

 
Kushtet për  
Spin-Off 
 

 
Kjo NSH është duke u tenderuar me kushtet e veçanta qe pasojnë 
dhe ofertuesit potencial duhet te jenë në dijeni për këto kushte 
para se të ofertojnë. Ju lutem kontrolloni me Sektorin e 
Marketingut te AKM-së për të pranuar informata të plota lidhur me 
këto kushte para se të dorëzoni ofertën, me që pastaj AKM nuk do 
të jetë me përgjegjëse për ofertuesit që deklarohen se nuk kanë 
qenë në dijeni për këto kushte  

       - Brenda 6 muajve të miratimit të kontratës së shitjes , 
pronari I ri duhet të mbush fermën me së paku 250 gjedhë për 
prodhime qumështi.    
       - NSH-ja duhet të mbese ferme për produkte qumështi për 
së paku PESË vite pas miratimit të kontratës së shitjes 
       - Pronari I ri duhet të punësoj 17 punëtoret momental të 
ndërmarrjes, siç është përmendur në Rregullat e Tenderit 
       - Pronari I ri duhet të paguaj, së bashku me çmimin e 
ofertës, një shumë prej € 495,595 për të mbuluar investimet e 
bëra nga qiramarrësi momental.  
• Detaje të plota lidhur me këto kushte mund të gjenden në 

Rregullat e Tenderit dhe të gjithë ofertuesve do t’u 
kërkohet të nënshkruajnë një formë ditën e ofertimit, duke 
konfirmuar se ata/ato I kanë parë dhe pajtohen me këto 
kushte.   
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Informata Veton Hajdini 
AKM-ZQ Departamenti i Bujqësisë dhe Pylltarisë 
Tel:  +381 (0) 38 500 400 lokali 1142 
Faksi: +381 (0) 38 248 076 
Veton.Hajdini@eumik.org 

  
Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
Rr. “Ilir Konushevci” nr: 8 
(ish – “UNCC”) 
10000 Prishtinë, Kosovë 

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


