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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri i NSH –së IMBB “Silosi” (“Ndërmarrja”) 

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e re Furra e Prizrenit (Prizren) SH.P.K. (“Ndërmarrja 
subsidiare”) 

Vendndodhja Buzagillëk, Prizren 

Biznesi/Sektori Përpunimi i agro-ushqimit: bukë dhe prodhime të ndryshme pjekurinash

Prodhimet  Njësia punuese e Ndërmarrjes Furra (“Ndërmarrja subsidiare”) prodhon 
bukë dhe pjekurina përfshirë  

 T-500 500g bukë të bardhë (95% të prodhimit),  

 Pjekurina (5% të prodhimit)  

Tregu  Blerësit e njësisë punuese të Ndërmarrjes Furra (“Ndërmarrja 
subsidiare) përfshijnë përafërsisht mbi 200 blerës kryesisht në rajonin e 
Prizrenit, nga të cilët 30 blejnë rregullisht.  Këta blerës janë nga sektorë 
të ndryshëm, organizata administrative dhe prej shërbimeve të 
ndryshme duke përfshirë ndërmarrje, shkolla, spitale dhe 
supermarkete.  Blerësit e njësisë punuese të Ndërmarrjes Furra 
(“Ndërmarrja subsidiare”) gjithashtu përfshijnë shërbimet e 
përgjithshme, të cilët mund të blejnë bukë në kiosqet dhe shitoret e 
furrës.  Përafërsisht 80% e të ardhurave vijnë nga rajoni i Prizrenit dhe 
20% nga rajonet e afërta.   

Konkurrenca Me një kapacitet të prodhimit 24,000 bukë nga 500g në ditë dhe një 
kapaciteti aktual prej 11,000 bukë në ditë, njësia punuese e 
Ndërmarrjes Furra (“Ndërmarrja subsidiare”) mbetet furra më e madhe 
e bukës në rajonin e Prizrenit.  Përballet me konkurrencë kryesisht nga 
furra të vogëla private që shesin bukë më të vogla me çmime më të 
ulta. 

Punonjësit  Njësia punuese e Ndërmarrjes Furra (“Ndërmarrja subsidiare”) 
momentalisht punëson gjithësejt 167 punëtorë aktiv. 
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Ndërtesat dhe tokat E shtrirë në vendin e quajtur Buzagillëk në Prizren, njësia punuese e 
Ndërmarrjes Furra (“Ndërmarrja subsidiare”) në përafërsisht 3,400m² 
përfshinë ndërtesat për prodhimin e bukës, mirëmbajtjes, furnizimit me 
energji, naftë dhe ujë, restorant dhe depo.  Në rrjetin e ditrsibuimit të 
njësisë punuese të Ndërmarrjes Furra (“Ndërmarrja subsidiare”) janë të 
përfshira tri shitore nga 55.53 m², 62 m² dhe 50m² të gjitha të 
vendosura në Prizren, dhe paraqesin një aset të konsiderueshëm në 
zhvillimin e një tregu solid dhe një rrjeti të klientëve. 

Asetet tjera Njësia punuese e Ndërmarrjes Furra (“Ndërmarrja subsidiare”) ka një 
seri të gjërë të pajisjeve për prodhimin e bukës dhe pjekurinave, nga të 
cilat shumica janë në gjendje pune.  Për momentin, investime të vogla 
do të mjaftojnë që ta riparojnë linjën e dytë automatike të prodhimit të 
bukës dhe ta dyfishojnë kapacitetin aktual të prodhimit dhe të sigurojë 
një treg të rëndësishëm.  

Detyrimet që do të 
barten 

Vetëm një numër i caktuar i obligimeve nga kapitali i punës që kanë të 
bëjnë me biznesin origjinal të njësisë punuese të Ndërmarrjes Furra 
(“Ndërmarrja subsidiare”) do të transferohen në Ndërmarrjen 
subsidiare. 

Përmbledhje Për momentin, njësia punuese e Ndërmarrjes Furra (“Ndërmarrja 
subsidiare”) punon me rreth 50% të kapacitetit të plotë.  Menaxhmenti 
beson që me investim adekuat, njësia punuese e Ndërmarrjes Furra 
(“Ndërmarrja subsidiare”) mund ta dyfishojë kapacitetin e saj të 
prodhimit në këto lokale, dhe pushtojë më shumë pjesë në treg si dhe 
të përmirësojë kualitetin e prodhimeve.   

Toka dhe ndërtesat origjinale të IMBB “Silosi” do të privatizohen në tri 
pjesë të ndara si vijon:  

(i) Ndërmarrja e re Furra e Prizrenit (Prizren) SH.P.K (“Ndërmarrja 
subsidiare”) 

(ii) Ndërmarrja e re Mulliri Silosi (Xërxe) SH.P.K. – shikoni 
fletëprezentimin e veqant 

(iii) Ndërmarrja e re Depoja William Walker Buzagillëk SH.P.K.  – 
shikoni fletëprezentimin e veqant 
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Informata Kryesuesi i Zyrës Regjionale 
Agjencia  Kosovare e Mirëbesimit  – Prizren 
Tel:  +381 (0) 38 504 604 lok 8057 
Fax: +381 (0) 38 504 604 lok 8069 
Kta.prizren@eumik.org 

Dokumentet e 
ofertimit  

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
Rr. Ilir Konushevci Nr: 8 
38000 Prishtinë, Kosovë 
(Ish UNCC) 

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

 


