
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 
 
Emri i NSH-së    Mulliri    
 
Emri i Ndërmarrjes  
së Re  Ndërmarrja e Re Shitorja Mulliri Fushë Kosovë Sh.P.K.   
 
Vendi   Fushë Kosovë    
 
Potenciali  Në lokacion shumë të mirë për biznes me pakicë, afër 

qendrës në Fushë Kosovë. 
  
Fuqia Punëtore   Nuk ka fuqi punëtore e ndërlidhur me këtë asset. 
  

Ndërtesat dhe Toka Nuk përfshihet sipërfaqe tokësore.  

 
Asetet tjera Ndërmarrja e Re Shitorja Mulliri Fushë Kosovë Sh.P.K. 

përshinë lokalet komerciale të vendosura në rrugën Nëna 
Tereze në Fushë Kosovë, që përfshin hapsirën përafërsisht 
prej 89.61m2. Asetet përfshijnë dy dyqane të vendosura në 
përdhesë të ndërtesës njëri dyqan gjendet përball rrugës 
kryesore me sipërfaqe përafërsisht prej 55.5 m2 dhe dyqani 
tjetër në anën e pasme të kësaj ndërtese me sipërfaqe 
përafërsisht prej 34.11m2. Asetet janë blerë nga BVI-ja 
banesore nën marrëveshjen për e bashkimit të mjeteve për 
zhvillimin e biznesit vendimi i marrë në vitin 1978.     

 

VËREJTJE: Kjo NSH posedon asete tjera duke përfshirë 
ndërtesa tokë në vende të ndryshme si në Fushë Kosovë, 
Ferizaj, Podujevë dhe Lipjan. Këto janë tenderuar ndaras.   

   
Obligimet që do të  
Transferohen Vetëm disa detyrime do të barten në Ndërmarrjen e re.   
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