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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-së Ndërmarrja Ndërtimore Industriale Transportuese "MIRUSHA" 
  
Emri i  Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re MIRUSHA SH.P.K 

  
Vendndodhja  Volljakë, Komuna e Klinës   
  
Biznesi Prodhimi i materialeve ndërtimore industriale dhe implementimi i 

projekteve të ndërtimtarisë. 
  
Prodhimet Ndërmarrja prodhon shtylla të kualitetit të lartë për elektrifikim me 

anë të metodës centrifugale, tjegulla të betonit dhe profile të 
betonit. Makinat që janë të kyçura në prodhim funksionojnë dhe 
janë në gjendje të mirë pune. Disa makina duhet të riparohen në 
mënyrë që të prodhohet me kapacitet të instaluar të plotë prej 90 
shtyllave në ditë. 

  
Tregu  Tregu kryesor për produktet e ndërmarrjes është Kosova. 

Korporata Elektroenergjetike e Kosovës (KEK-u) është 
konsumatori kryesor i saj. Elektrifikimi i tanishëm i Kosovës ofron 
mundësi të konsiderueshme të shitjes. Tregje potenciale janë 
vendet fqinje, disa blerës potencial nga Maqedonia, Shqipëria dhe 
Mali i Zi kanë shprehur interesim për prodhimet e ndërmarrjes. 

  
Konkurrenca  Ekzistojnë prodhues tjerë në regjion që prodhojnë shtylla betoni 

më të lira me anë të metodës së vibrimit. Ata janë konkurrues 
vetëm sa i përket çmimit por nuk prodhojnë shtylla të kualitetit të 
lartë sikur Mirusha. 
 
Ndërmarrjet Kosovare janë konkurrente ndaj shërbimeve të 
ndërtimtarisë që ofron Mirusha.  

  
Punonjësit  Aktualisht Ndërmarrja e Re ka 101 të punësuar. 
  
Ndërtesat dhe toka Parcela e tokës së Ndërmarrjes mbulon një sipërfaqe prej 

14.33.86 hektarësh. 
 
Ndërtesat janë ndërtuar gjatë viteve 1964 – 1986 dhe ofrojnë një 
hapësirë prej 5,158 m2. 
 



 

Fact Sheet NewCo Mirusha LLC, alb 2 
    
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 

 

 

Detyrimet që do  
të barten 

Vetëm detyrimet e kufizuara dhe kontratat me furnizuesit dhe 
konsumatorët të domosdoshme për funksionimin në vazhdim e sipër 
të Ndërmarrjes së Re do t’i barten Ndërmarrjes së Re. 

  
Informatat Niels Hartog 

Drejtues i Zyrës Regjionale 
AKM - Pejë  
Tel: +377 (0) 44 333363 
E-mail: niels.hartog@eumik.org

  
Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit 
Rruga Ilir Konushevci Nr: 8 
(ish - UNCC) 
38000 Prishtinë, Kosovë 

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

 


