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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

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

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e re Depoja William Walker Buzagillëk (Prizren) 
SH.P.K. (“Ndërmarrja subsidiare”) 

Vendndodhja Buzagillëk, Prizren 

Biznesi/Sektori Përpunimi i agro-ushqimit: ruajtje (deponim) 

Prodhimet  Njësia punuese ka shërbyer si një depo për njësinë punuese të 
ndërmarrjes furra dhe si e tillë nuk ka funksionuar me një kapacitet 
prodhues.   

Tregu  Jo i zbatueshëm 

Konkurrenca Jo i zbatueshëm 

Punonjësit  Ndërmarrja subsidiare nuk përfshinë asnjë punëtor.  

Ndërtesat dhe tokat Kjo depo me 1,280m² është e shtrirë në vendin e quajtur Buzagillëk në 
Prizren në një pjesë prej 0.8 hektarëve.  Ka një depo të gjërë dhe 
parking, ka dy hyrje të veqanta dhe ka një shtrirje strategjike në rrugën 
për Shqipëri.  Paraqet një mundësi ideale për zhvillimin e aktiviteteve 
logjistike apo si një sallë ekspozite për lloje të ndryshme prodhimesh.  
Interesi i shfaqur nga disa afaristë të sektorëve të ndryshme industriale, 
konfirmon mundësitë të cilat i ofron kjo njësi. 

Duhet të ceket që sistemi i ngrohjes fillon nga një stacion i ngrohjes 
(ngrohtorja) me thëngjill që ndodhet në parcelën e afërt të njësisë 
punuese të Ndërmarrjes Furra. Blerësi i ardhshëm i deposë duhet që 
ose të merret vesh me pronarin e ri të ndërmarrjes së re Furra e 
Prizrenit për furnizimin me ngrohje ose të merr parasysh të ndërtojë 
stacionin e vet të ngrohjes (ngrohtoren). 

Furnizimi me ujë dhe rrymë janë të ndara në mes të dy njësive 
punuese të ndërmarrjes.  

Asetet tjera Nuk ka asnjë pajisje ose makinë që do të transferohet në ndërmarrjen 
e re Depoja Buzagillëk.   

Detyrimet që do të 
barten 

Asnjë obligim ose kontratë me furnitorë/blerës në lidhje me biznesin 
ekzistues të IMBB Silosi nuk do të transferohet në ndërmarrjen e re 
Depoja Buzagillëk.  
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Përmbledhje Kjo njësi-depo e pavarur prej 1,820m² gjendet në lagjen Buzagillëk në 
periferi të Prizrenit në një pjesë prej 0.8 hektarëve që është e 
përshtatshme për aktivitete të ndryshme të biznesit dhe zhvillim të 
mëtutjeshëm, meqenëse toka i ofron pronarit të ri mundësi për zgjerim 
të mëtejshëm.   

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 

 

 

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 

 


