
 

Fact Sheet NewCo Mulliri L.L.C. Alb 1 
    
Asnjë informacion rreth ndërmarrjes i paraqitur në këto të dhëna nuk është i garantuar. Investitorët e mundshëm 
inkurajohen të kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) të kërkojnë dokumentet për ofertim. Ata të cilët 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

 

Emri i NSH-së Industria e Miellit dhe e Bukës “Mulliri” (“Ndërmarrja”) 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

NewCo Mulliri SH.P.K (“Ndërmarrja e Re”) 
Oferta për ndërrmarjen e re përfshin kompleksin kryesor të prodhimit. 
Këtu nuk do të përfshihen një numër i aseteve jashtë këtij kompleksi 
(p.sh. dyqanet) që do privatizohen ndaras më vonë. 

  
Vendndodhja Gjakovë 
  
Biznesi/Sektori Agrobiznis/Agropërpunim 
  
Prodhimet Prodhimet kryesore të Mullirit janë 

• Njësi të bukës me madhësi te ndryshme (400g-1000g) 
• Variacione të ndryshme të brumit dhe të ëmbëlsirave me madhësi të 

ndryshme (prej 70g-gjer 1000g për copë); dhe 
• Miell  

  
Tregu Mulliri është i vetmi prodhues i bukës në mënyrë industriale në regjionin 

e Gjakovës Konsumatorët janë kryesisht nga qyteti dhe rrethina e 
Gjakovës.  

  
Konkurrenca Për ndërrmarjen konkurrentët kryesor janë furrat e vogla private  
  
Punonjësit Për momentin e operimit të punësuar janë 45 individ.  
  
Ndërtesat dhe tokat Oferta për ndërrmarjen subsidiare përfshin një sipërfaqe prej rreth 1 

hektarëve Ndërtesat në obor janë Furra, Mulliri,punëtoria dhe dy depo 
që mbulojnë diku rreth 5,100 m² Këto ndërtesa datojn nga 1979-1980 

  
Asetet tjera NewCo përfshin makinerin e cila ka kapacitetin e instaluar të prodhimit 

mbrenda (24 orëve): 
• 28,000 copë bukë 
• 10,000 njësi të brumit dhe ëmbëlsirave 
• 40,000 kg Miell kapacitet 
Ndërmarja nuk operon qysh nga 1999. Nevojiten investimet të vogla për 
rifillim të prodhimit. 

  
Detyrimet që do të 
barten 

Në Subsidiaren 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 NewCo. 

dëshirojnë të dorëzojnë ofertë duhet të bazohen në hulumtimin e tyre. Investitorët e mundshëm rekomandohen 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 për privatizimt dhe 
mund të mirren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosovo.org 



 

 

  
Pamja e pjesshme 
e instalimeve 

 
  
Informata Josep Desquens 

Zyra Regjionale e AKM-së në Pejë 
Tel: +381 (0) 39 32570 (ext.112) 
E-mail: josep.desquens@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 
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