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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. Investitorët 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 
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri I NSH NB Mirusha/PP Mirusha  (“Ndërmarrja”) 

Emri I Ndërmarrjes 
sëRe 

Ndërmarrja e Re Mirusha “Vreshtat/Toka Bujqësore Banjë”SH.P.K. 
(“Ndërmarrja Subsidiare”) 

Vendndodhja Malishevë/Malishevo 

Biznesi/Sektori Agrobiznes/Vreshtari 

Prodhimet Përderisa produktet në të kaluarën përfshinin një numër të madh të 
produkteve bujqësore si vishnje, varietete të ndryshme rrushit të verës si dhe 
drithëra të ndryshme, prodhimet e tanishme kryesisht janë të kufizuar në një 
numër të vogël të drithërave. 

Tregu Ndërmarrja kryesisht ka mbuluar tregun ushqimor  të Kosovës, duke i 
përfshirë veraritë Kosovare si ajo e NBI Rahoveci, NBI Suhareka, Birrarin e 
Pejës si dhe ish NSH-ja Sillosi Xërxe  

Konkurrenca Ndërmarrja tani kryesisht ballafaqohet me konkurencën e prodhimeve prej 
importit dhe në një shkallë më të vogël agrobiznesi Kosovar. 

Punonjësit Ndërmarrja ka numëruar 675 punëtorë në vitin 1990. Në 2006 Ndërmarrja ka 
551 punëtorë të regjistruar, nga të cilët 29 momentalisht janë aktiv ndërsa të 
tjerët janë në pushim pa pagesë. 

Ndërtesat dhe tokat Oferta e Ndërmarrjes së re do të përfshijë vreshta (jo aktiv), gjithashtu dhe 
tokë lavërtare me një sipërfaqe përafërsisht prej  1,100 hektarësh dhe një 
numër të ndërtesave me një sipërfaqe totale të përafërt prej 2,200 m2. 

Detyrimet që do të 
barten 

Në Ndërmarrjen e Re do të transferohen llogarit e pagueshme për 3 muajt e 
fundit, TVSH-në për 12 muajt e fundit si dhe dymbëdhjetë muajt e fundit të 
tatimit mbi pronën. Obligimet tjera do të mbeten në NSH. Nuk ka hipotekë mbi 
asetet të cilat do të privatizohen.   
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