
 

Fact Sheet NewCo Fabrika e Bukës (Ferizaj/Urosevac) L.L.C 
File Reference: 26_06_15 PRN113 FS Newco Mulliri Fabrika e Bukës Ferizaj_ALB FIN.doc / KTAPRN RO 
 
 
No information about the NewCo presented in this Fact Sheet is warranted. Prospective investors are encouraged to contact 
Kosovo Trust Agency (KTA) to request the bidding documents. Those wishing to submit a bid must rely on their own investigation. 
Prospective investors are advised to perform their own due diligence prior to submission of any bid or tender proposal. This fact 
sheet is available under the general terms and conditions on the provision of information to the general public regarding 
privatisation, which can be downloaded from the KTA Web-Site: http://www.kta-kosovo.org 

1 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 
Emri i NSHs  NSH IMB “Mulliri” Fushë Kosovë dega – Ferizaj  

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Mulliri Fabrika e Bukës – Ferizaj Sh.P.K.  

Vendndodhja  Ferizaj 

Sektori/Biznesi Përpunim i prodhimeve bujqësore; prodhimi i bukës kifleve dhe 
pjekurinave, deponimi i drithërave dhe miellit 

Prodhimtaria  Në ndërmarrje njësia e furrës së bukës prodhon bukë, kifle dhe 
pjekurina, duke përfshirë:  

• T-500 prej 500g bukë të bardhë (95% e prodhimit) 

• Kifle të  ndryshme dhe pjekurina  (5% e prodhimit) 

Tregu Në të kaluarën ndërmarrja ka furnizuar me bukë kifle dhe pjekurina një 
numër të madhë të dyqaneve në Ferizaj, Shtime, Lipjan, Viti, Kaçanik, 
Han t’Elezit dhe Tetovë.  Është një kërkesë gjithnjë e më a madhe e 
këtyre prodhimeve të sektorit të kësaj ndërmarrje që i ka prodhuar.  

Konkurrenca  Ndërmarrja ballafaqohet me konkurrencë të fortë nga mullinjtë privat si 
dhe nga importi kryesisht nga vendet fqinje.   

Punonjësit Ndërmarrja punëson  67 punëtorë aktivë.  

Ndërtesat dhe Toka Ndërmarrja ndodhet në zonën industriale në Ferizaj. Në ndërmarrje 
njësia e furrës së bukës është e vendosur në tokën me sipërfaqe të 
përgjithshme prej  25786m2 (2 ha 57 ari 86 m2). Kompleksi përfshin 
ndërtesën për prodhimin e bukës, mirëmbajtje, trafo, rezervuarin e 
naftës, kuzhinën dhe disa depo. Duke përfshirë edhe hallën e prodhimit 
me sipërfaqe prej 1,000 m2;  depot e thëngjillit me sipërfaqe prej 450 m2; 
garazhet prej 200 m2; ndërtesa administrative me sipërfaqe prej 300 m2 
dhe dy dyqane brenda oborrit të ndërmarrjes 

Si shtesë ndërmarrja posedon edhe me dy depo që gjenden në rrugën 
Talinovci i Jerlive afër hekurudhës. Sipërfaqja e tyre arrin prej 406 m2 
respektivisht  2466 m2.  

Asetet tjera  Njësia e ndërmarrjes përfshin një rangë të gjerë të pajisjeve për 
prodhimin e bukës  me kapacitet prej 2,000 bukë/për orë; furra e vjetër 
është më e vogël me kapacitet prej  1,000 bukë/për orë dhe pajisjet për 
prodhimin e kifleve dhe pjekurinave.  
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Sillosi i miellit me kapacitet prej 360 MT/për mbushje dhe deponimin e 
miellit që përdoret për prodhim. Sillosi i drithit me kapacitet prej 13,000 
MT. 

Obligimet që do të 
Transferohen  

Llogaritë e pagueshme për 3 muajt e fundit sipas standardeve finale, 
dymbëdhjetë muajt e fundit TVSH dhe dymbëdhjetë muajt e fundit taks 
në pronë transferohen në Ndërmarrje e Re. Obligimet tjera mbesin me 
NSH.  
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