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Asnjë informacion rreth ndërmarrjes i paraqitur në këto të dhëna nuk është i garantuar. Investitorët e mundshëm 
inkurajohen të kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) të kërkojnë dokumentet për ofertim. Ata të cilët 
dëshirojnë të dorëzojnë ofertë duhet të bazohen në hulumtimin e tyre. Investitorët e mundshëm rekomandohen të kryejnë 
hulumtimin e tyre paraprak para se të dorëzojnë ndonjë ofertë ose propozim për tender. Këto të dhëna për ndërmarrjen janë 
në dispozicion sipas kushteve të përgjithshme lidhur me dhënien e informatave publikut mbi kandidatët për privatizim dhe 
mund të merren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosovo.org 
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

Emri i NSH NBI Agromorava 
Emri i 
Ndërmarrjes së 
re 

 
Ndërmarrja e Re Agromorava Mulliri Elektrik SH.P.K 

  
Lokacioni  Kabash / Komuna e Vitisë / Regjioni i Gjilanit 
  
Veprimtaria 
/Sektori 

Bujqësi, Shërbime, Bluarje 

  
Prodhimet Bluarja e grurit dhe deponim 
  
Tregu Agromorava Mulliri Elektrik do të rritë në masë të madhe bluarjen 

e grurit dhe kapacitetet e deponimit në rajonin e Vitisë/Ferizajt.    
  
Konkurrenca Në komunën e Vitisë janë 4 konkurrentë të sektorit privat me 

kapacitete të ngjashme.  
  
Punëtorët Agromorava Mulliri Elektrik momentalisht punëson 13 punëtorë.  
  
Ndërtesat dhe 
Toka 

Agromorava Mulliri Elektrik shtrihet në një sipërfaqe tokësore prej 
12,178m2, pjesërisht të zhvilluar, një mulli elektrik me 2,166m2 
(gjashtë katësh, 19m lartësi), ka një ndërtesë administrative me 45 
m2, një hangar për deponim me 384m2 dhe një mulli me 
1,125m2. 

  
Detyrimet për 
bartje 

Nuk ka detyrime që do të transferohen tek Ndërmarrja e re.  
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