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Informatat rreth Ndërmarrjes së Re të prezentuar në këtë Të Dhëna nuk janë të përligjura. Investitoret potencial inkurajohen të 
kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) për të kërkuar dokumentet e tenderit. Ata të cilet dëshirojnë të paraqesin 
ofertë duhet të llogarisin në hulumtimet e tyre. Investitoret potencial këshillohen të bëjnë verifikimin e të dhënave vet para se të 
paraqesin ndonjë ofertë ose propozim për tender. Këto të Dhëna janë në dispozicion nën kushtet e përgjithshme në informatat 
paraprake për informacione të publikut të gjerë për kandidatët e privatizimit, e cila mund të nxirret nga faqja e internetit të AKM-së: 
http://www.kta-kosovo.org 

 TE DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri I NSH-së  I.M.F Kosova (“Ndërmarrja”) 

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re  I.M.F. Kosova SH.P.K. (Ndërmarrja Subsidiare) 

Vendndodhja Fushëkosovë 

Biznesi/Sektori Përpunimi ushqimit 

Prodhimet Ndërmarrja ka 50 vite të përvojës në industrinë e përpunimit të 
mishit. Produktet e zakonshme që janë prodhuar nga ndërmarrja 
janë: disa lloje të salsiçeve (salsiçe viçi,  salsiçe hotdog-u,  salsiçe 
frankfurter,  salsiçe lard,  salsiçe tyrol,  salsiçe vere etj), pate (pate 
të pulës, pate mëlqie, pate derri etj), mishë të grirë, gulash, etj. 

Tregu Pas konfliktit në regjion, ndërmarrja ka humb shumë prej kontakteve 
me klientët e vet. Lidhjet afariste që kanë të bëjnë me eksportin dhe 
shpërndarjen në republikat e ish-jugosllavisë, Itali, Jordan dhe Greqi 
kanë humbë. Prandaj shpërndarja e produkteve është bërë 
ekzluzivisht në tregun e brendshëm.   

Konkurrenca Konkurrenca kryesore për ndërmarrjen vjen produktet e importit. 
Sidoqoftë, manaxhmenti indërmarrjes beson se me një investim të 
vogël do të mund të rifillonte një prodhim të kufizuar. Me një 
marketing më aktiv dhe të ngjeshur, klientë dhe shitja do të 
rivendosej brenda një afati të shkurtë.    

Punonjësit Ndërmarrja aktualisht punëson 108 punëtorë, duke përfshirë dhe 
menaxhmentin. Ndërmarrja për shkak të vështirësive financiare ka 
ndërprerë operimet e veta që nga viti 2003; mirëpo ish-fuqia aktive 
punëtore e ndërmarrjes është në dispozicion të investitorëve 
strategjik. 

Ndërtesat dhe tokat Objektet e  Ndër. e Re  I.M.F Kosova SHPK  përbëhet prej ish-
repartit të lëkurave, thertores, frigoriferit, objektit të administratës, 
disa hangarëve, depove dhe anekseve që në total përbëjnë 22.000 
m².  

Detyrimet që do të 
barten 

Vetëm detyrime të kufizuara të Ndërmarrjes do të transferohen në 
Ndër. e Re. 



 

 

 
Informatat Marian Nieora  

Kryesues i Zyrës Regjionale – Prishtinë 
Tel:  +381 (0) 38 24 24 25 ext.112 
Fax: +381 (0) 38 24 24 30 
Kta.pristina@eumik.org

Dokumentet e 
Ofertimit 

Agjencioni Kosovar i 
Mirëbesimit 
Rr. Ilir Konushevci  Nr.8 
10000 Pristina, Kosovë 
(ish UNCC) 

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