
 

 
 
 
Të Dhëna mbi Ndërmarrjen Ndër. e Re Kooperativa Bujqësore Turiqevci SH.P.K.  
FACT SHEET MIT011 Turiqevc Alb 1.1.doc, 06 December 2007 
    

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 
 
 

Emri i NSH-së Kooperativa Bujqësore “Turiqevci” 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndër. e Re Kooperativa Bujqësore “Turiqevci” SH.P.K. 

  
Vendndodhja Fshati Turiqevc, Komuna e Skenderajit 
  
Biznesi/Sektori Mbledhja dhe deponimi i lëndës së parë Bujqësore dhe blegtorale 
  
Prodhimet Ndër. e Re Kooperativa Bujqësore Turiqevci nuk punon për momentin. 

Aktivitete e saja kryesore ishin mbledhja dhe deponimi i lëndës së parë 
Bujqësore dhe blegtorale, tregtia me shumicë dhe pakicë e grurit dhe 
drithit si dhe riparimi i makinerisë bujqësore. 

  
Tregu: Tregu primar i bujqësisë kryesisht përfshin mullinjtë dhe objektet për 

përpunimin e drithit, objektet për prodhimet e produkteve nga misri, 
luledielli dhe soja. 
Klientë të tjerë përfshinin fermerët, kooperantët, kompanitë tregtare dhe 
objektet e silosit. 

  
Konkurrenca: Pas vitit 1999, një numër i madh i prodhimeve bujqësore janë importuar 

se sa prodhuar. Prandaj, ekziston një potencial i madh për zëvendësimin 
e importit sepse sektori bujqësor ngadalë po zhvillohet nga nivelet e 
ulëta të saj pas përfundimit të luftës. Konkurrenca përbrenda Kosovës 
për momentin është e kufizuar por pritet të rritet sa ma shumë që 
Ndërmarrjet Shoqërore të privatizohen. 

  
Fuqia Punëtore: Kooperativa Bujqësore Turiqevci ka 21 punëtorë me pushim pa pagesë. 

Duhet të theksohet se kontratat e punës dhe të drejtat e punëtorëve të 
punësuar në ndërmarrje nuk do të barten te pronari i ri. Mirëpo kjo nuk 
paraqet pengesë për pronarin e ri që të punësojë këta punëtorë, edhe 
pse kjo do jetë në kuadër të përgjegjësisë së Pronarit të ri. 

  
Ndërtesat dhe 
tokat  

Ndër. e Re Kooperativa Bujqësore Turiqevci SH.P.K. ka rreth 3036 m2 të 
tokës. Ndër. e Re ka një Ndërtesë Administrative (418 m2),  Depo të 
drithit (131 m2), Punëtori (260 m2) dhe një WC Publike (3m2). Ndërtesat 
janë të dëmtuara. 

  
Detyrimet që do të 
barten 

Nuk ka. 

  
Uzurpuesit Pjesa e pronës që do të transferohet në Ndër. të Re është okupuar 

ilegalisht nga palët e treta pa lejen e marrë nga Menaxhmenti i 
Ndërmarrjes dhe pa paguar qira - një shtëpi dy-dhomëshe nga Komuna / 
dhe pronari i Dyqanit privat. Pronari i ri do të ketë të drejtë në largimin e 
këtyre okupuesve në pajtim me ligjet në fuqi. Përveç kësaj, e drejta e 
Servitutit duhet të konsiderohet. 
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Kooperativa Bujqësore Turiqevci në fshatin Turiqevc, Skenderaj 
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