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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 
 

   

Emri i NSH-së IMB (ish Zhitopromet Mitrovicë) 
  
Emri i 
ndërmarrjes së 
re  

Ndërmarrja e Re IMB Depo Vushtrri SH.P.K 

  
Vendndodhja Mitrovicë 
  
Biznesi/Sektori Depo 
  
Produktet Ndërmarrja e re lëshon me qira hapsirë për magazinë kompanive 

private. 
  
Tregu Klientët kryesor për hapsirë për magazinë janë kompanitë tregtare 

,të cilat ruajnë mallrat për shitje dhe gjithashtu ndonjëherë 
përdorin depon si vend të shitjes. Për më tepër industria mund ta 
përdor depon si punëtori apo hallë prodhuese. Duke marrë 
parasysh vendndodhjen e magazinës afër stacionit të trenit, mund 
të konsiderohet se është shumë e përshtatshëm për magazinim të 
përkohshëm të mallrave të cilat importohen apo eksportohen 
nepërmjet të transportit hekurudhor.  

  
Konkurrenca Në qytetin e Mitrovicës ekzistojnë rreth 10 depo industriale. 

Ndërmarrja Subsidiare ndodhet në Vushtrri dhe është e vetmja 
afër stacionit kryesor hekurudhor në Vushtrri. 

  
Punëtorët NSH ‘IMB’, pjesë e së cilës është edhe prona e Ndër. së re, 

momentalisht nuk ka punonjës aktiv. 
  
Toka dhe Asetet Ndër. e Re posedon tokë me sipërfaqe prej  1,114 m2.  

Ndërmarrja  e re ka ndërtesën e magazinës trekatëshe me një 
sipërfaqe totale prej 1,980 m2. 

  
Detyrimet që do 
të 
transferohen 

Vetëm detyrimet e kufizuara dhe kontratat me furnitor dhe 
konsumator të domosdoshme për veprimtarinë në vazhdim të 
Ndërmarrjes së re, do të transferohen në Ndërmarrje të re. 
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Pamja e 
Ndërtesës 
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Dokumentet e 
ofertës 

Kosovo Trust Agency 
Rr. Ilir Konushevci nr. 8 
(Former UNCC) 
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Tel: + 381 (0) 38 500 400 1255 
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