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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 
 

   

Emri i NSH-së IMB (ish Mlinpek) 
  
Emri i 
Ndërmarrjes së 
Re  

Ndërmarrja e Re IMB Depo Mitrovica SH.P.K 

  
Vendndodhja Mitrovicë 
  
Biznesi/Sektori Depo 
  
Produktet Ndërmarrja e re lëshon me qira hapsirë për magazinë kompanive 

private. 
  
Tregu Klientët kryesor për hapsirë për magazinë janë kompanitë 

tregtare, të cilat ruajnë mallrat për shitje dhe gjithashtu ndonjëherë 
përdorin depon si vend të shitjes. Për më tepër industria mund ta 
përdor depon si punëtori apo hallë prodhuese. 

  
Konkurrenca Në qytetin e Mitrovicës ekzistojnë rreth 15 depo industriale. 

Ndërmarrja Subsidiare ndodhet në zonën industriale në Mitrovicë 
ku gjenden edhe shtatë depo të tjera. 

  
Punëtorët NSH-ja IMB, pjesë e së cilës janë edhe prona e Ndër. së re, 

momentalisht nuk ka të punonjës aktiv. 
  
Toka dhe Asetet Ndër. e Re posedon tokë me sipërfaqe prej  3,710 m2.  

Ndërmarrja  e re ka ndërtesën e depos kryesore  prej afërsisht 
600 m2 dhe dy njësi më të vogla. Inventari i depos dhe njësit 
ftohëse të qirramarrësit momental, nuk janë të ofruara për shitje si 
pjesë e ndërmarrjes së re. 

  
Detyrimet që do 
të 
transferohen 

Vetëm detyrimet e kufizuara dhe kontratat me furnitor dhe 
konsumator të domosdoshme për veprimtarinë në vazhdim të 
Ndërmarrjes së re, do të transferohen në Ndërmarrje të re. 
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