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TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

  
Emri i NSH-së Ndërmarrja Shoqërore Industria e Miellit dhe e Bukës KUALITETI 

Gjilan   (“Ndermarrja”) 
  
Emri i 
Ndërmarrjes së 
Re 

 Ndërmarrja e Re Kualiteti International SH.P.K.  
(“Ndermarrja e Re”) 

  
Vendndodhja Gjilan 
  
Biznesi/Sektori Përpunimi i drithit dhe prodhimi i ushqimit 
  
Prodhimet Bluarja e grurit me këmbim dhe drithniku, prodhimi i bukës dhe 

prodhime tjera nga pjekja e brumërave. 
  
Tregu Me investime në zhvillimin e produkteve dhe në marketing dhe 

disa investime në pajisje të reja, produktet e Ndërmarrjes së Re 
do të mund te distribuoheshin në regjionet lokale si dhe në një 
hapësirë të gjerë ndërkombëtare. 

  
Konkurrenca Ekziston një konkurrencë në tregjet lokale nga bizneset e vogla të 

ngjashme që gjenden në regjionin e Gjilanit. Në aspektin 
ndërkombëtarë, konkurrenca do të vijë nga prodhuesit e njohur. 

  
Informata 
financiare 

Shitjet në vitin 2004:   € 413,512    
Shitjet në vitin 2005:   € 265,588 

  

Punonjësit 109 punëtorë te regjistruar 

Ndërtesat dhe 
tokat 

Oferta për Ndërmarrje e Re përmban njësinë ne Gjilan me një 
sipërfaqe prej mbi 14,800m2. Ka objekte të numërta brenda kesaj 
hapësire, duke përfshirë ketu drithnikun e grurit. Sipërfaqja e 
përgjithshme e objekteve llogaritet të jetë përafërsisht 10,000m2. 
Kjo hapësirë ka qenë në shfrytëzim të Ndërmarrjes shoqërore 
(apo nga paraardhësit e tyre) për së paku 50 vjet. Sidoqoftë, pjesë 
të këtij kompleksi me një sipërfaqe prej 12,000m2 janë të 
regjistruara në emër të komunës në Librat kadastrale të Kosovës. 
Është parashtruar kerkesa tek PSSP-ja me te cilen eshte kërkuar 
transferimi i këtyre parcelave në emër të Ndërmarrjes. 
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Uzina dhe 
makineritë 

Uzina dhe makineria përmbajnë pajisjet e duhura për bluarjen e 
grurit dhe prodhimin e prodhimeve nga brumërat duke përfshirë: 
drithnikun me kapacitet 13,000 tonësh: dhomën e fermentimit me 
gjerësi 3 metra dhe gjatësi 22.5 metra: furrën tunelike, me nafte, 
me gjerësi 3 metra dhe gjatësi 12 metra, ku temperatura lëvizë 
nga 160 deri në 200 gradë, mullirin me kapacitet prej 60 tonëve në 
24 orë. 

  
Detyrimet që do 
të barten 
 
 
 
Kushtet  
Specifike 

Vetëm disa detyrime të kufizuara, siç janë detyrimet për TVSH për 
vitin e fundit dhe 12 muajt e fundit të tatimit në pronë dhe kontratat 
me furnitorët dhe blerësit që janë të domosdoshme për vazhdimin 
e punës do të barten në Ndërmarrjen e Re.  
 
Është kusht për shitje qe veprimtaria e bluarjes përmes këmbimit 
dhe drithniku i grurit të vazhdoje se paku edhe për dy vite nga dita 
e tenderimit. 
 

Pamje e 
përgjithshme 

 

 

  
Informatat Dimitrina Karayotova 

KTA Gjilan/Gnjilane Regional Office 
+381 38 504 604 ext.7764  
E-mail: dimitrina.karayotova@eumik.org 

  
Dokumentet e 
ofertimit 

Kosovo Trust Agency 
No: 8 Ilir Konushevci street 
(Former UNCC) 
10000 Pristina, Kosovo 

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


