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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 
Emri i NSHs N.Sh. IMB “Mulliri” Fushë Kosovë 

Emri i Ndërmarrjes 
sëRe 

Ndërmarrja e Re Mulliri Fushë Kosovë - Podujevë - Lipjan Sh.P.K. 

Vendndodhja  Fushë Kosovë; Lipjan; Podujevë 

Sektori i bizinisit Përpunim i prodhimeve bujqësore; i drithërave,miellit dhe deponimi i 
tyre; prodhimi i miellit; Prodhimi i Farërave të drithërave. 

Prodhimtaria  1. Njësia  Fushë Kosovë:  
Kjo njësi përfshin përpunimin e drithërave, kryesisht grurë. Gruri kalon 
përmes këtij zinxhiri përgatitjes: grumbullimit, pastrimit, terjes, 
ndarje/selektimit, bluarjes dhe prodhimit të llojeve të ndryshme të 
prodhimeve finale.   
 Tipet e ndryshme të miellit dhe prodhimeve të miellit përfshin: Miell 
T500 (për bukë të bardhë : 75% e prodhimit), Miell T400 (për kifle dhe 
pjekurina), miell T800, T850, T1100 (për bukë të zeza), krune (për 
ushqim të kafshëve) përfshirë  “Tip 2000”. 

Ndërmarrja posedon me pajisje qe bëjnë paketimin e prodhimeve finale 
të miellit në këto sasi: 1kg, 2kg, 3kg, 25kg, 50kg dhe 60kg.      

Ndërmarrja është e pajisur me laborator për analizimin e kualitetit të 
prodhimeve të furnizuara nga furnitorët.  
 
2. Njësia Lipjan:  
Aktiviteti kryesor i kësaj njësie përfshin përpunimin dhe deponimin farës 
kryesisht. Fabrika për përpunimin e farës mund të prodhoj lloje të 
ndryshme të farërave: siç është fara e grurit, thekrës, elbit, misrit etj. 
Këto prodhime me kualitet të lartë kanë furnizuar fermerët në mënyrë që 
ta rrisin rendimentet e prodhimeve të tyre.  
 
3. Njësia Podujevë:  
Grumbullimin e varieteteve të ndryshme të drithërave si, grurë, elb, 
thekër etj. Drithërat pastrohen, teren, ndahen dhe deponohen.   

Tregu  Në të kaluarën ndërmarrja ka bërë furnizimin jo vetëm në Kosovë por 
edhe në vendet fqinje si në Maqedoni dhe Mal të Zi. Çdo ditë e më tepër 
është duke u ngritë   kërkesa për produktet të cilat ndërmarrja i ka 
prodhuar.    

Konkurrenca  Kryesisht me drithëra ndërmarrja është furnizuar nga kooperativat  dhe 
fermerët individual në Kosovën e sotme. Ndërmarrja ka pas të 
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organizuar rrjetin e distribuimit për shitjen e prodhimeve finale siç janë 
buka dhe mielli nëpër dyqane dhe kioska. Ky rrjet ka mbuluar jo vetëm 
regjionin e Kosovës por edhe disa regjione të Ish Jugosllavisë nëpër 
dyqane dhe kioska.     

Edhe në ditët e sotme me bluarje të miellit në kapacitet prej 200t/ për 
ditë ndërmarrja është prodhuesja më e madhe e miellit nga drithërat në 
kompleksin kosovar. Ballafaqohet me konkurrencë nga mullinjtë privat 
dhe atij në Rahovec si dhe nga importi i miellit, kryesisht që vjen nga 
Sërbia.   

Punonjësit  Ndërmarrja aktualisht punëson 96 punëtorë nga të cilët aktivë janë 25 
punëtorë.   

Ndërtesat dhe Toka  1. Njësia Fushë Kosovë: toka që do të tenderohet përfshin për afërsisht 
sipërfaqen prej 43869 m2 (4 ha 38 are 69 m2) dhe përfshin disa ndërtesa 
me sipërfaqe të përgjithshme përafërsisht prej 11841 m2 (1 ha 18 ari 41 
m2). Përfshirë depot për deponimin e miellit 4000 m2, dy hangare  me 
1600 m2 dhe 1276 m2, ndërtesën e vjetër të furrës 1700 m2,  dhe 
ndërtesa e administratës me 1632 m2.  

2. Njësia Lipjan: toka që do të tenderohet përshinë sipërfaqen 
përafërsisht prej 30 ari tokë dhe ndërtesa, ndërtesat përfshijnë  
sipërfaqen prej  1499 m2. Ndërtesat përmban një hangar prej 76m2; 
dyqani 16 m2; zyre administrative me 37 m2; peshorja dhe dy depo 
përfshijnë sipërfaqen prej 1278 m2 dhe 1965 m2. Depoja  e dytë  është e 
pajisur me elevator për transportim dhe  rampa për ngarkimin e 
drithërave. 

3. Njësia Podujevë: toka që do të tenderohet përfshin sipërfaqen prej 
6569 m2 (65 ari 69 m2).  Ndërtesat përfshijnë sipërfaqe përafërsisht prej 
600 m2 dhe sillosi 200 m2. 

Asetet tjera 1. Njësia Fushë Kosovë: mulliri me kapacitet prej 200 MT për ditë; sillosi 
i drithit me kapacitet prej 58,000 MT; a tertoren  për përpunim në ditë 
deri 2,000 MT; sillosi i miellit prej 4,200 MT; rezervuari i naftës 4,200 LT. 
Ndërmarrja posedon rrjetin Hekurudhor nga sillosi të lidhur me Rrjetin 
Hekurudhor Kosovar.  

2. Njësia Lipjan: Sillosi me kapacitet prej 3,000 MT; peshoren e mjeteve 
transportuese prej 60 MT. 

3. Njësia Podujevë: Sillosi i drithit, kapaciteti prej 52.000 MT; tersja me 
kapacitet prej 2000 MT për ditë; peshoren prej 20 MT; sillosi i drithit 
4,400 MT. 

Obligimet që do të Llogaritë e pagueshme për 3 muajt e fundit sipas standardeve finale, 
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Transferohen dymbëdhjetë muajt e fundit TVSH dhe dymbëdhjetë muajt e fundit taks 
në pronë transferohen në Ndërmarrje e Re. Obligimet tjera mbesin me 
NSH. Në ndërmarrje që do të privatizohet nuk ka peng të aseteve.     
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