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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

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

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e re Mulliri Silosi (Xërxe) SH.P.K. (“Ndërmarrja 
subsidiare”) 

Vendndodhja Xërxe, Rahovec, Rajoni i Prizrenit  

Biznesi/Sektori Përpunimi i agro-ushqimit: deponimi i drithërave, miellit, biskotave të 
njelmëta, prodhimit të brumërave 

Prodhimet  Njësia e ndërmarrjes me sillosin e drithërave, mullirin, prodhimin e 
brumërave dhe biskotave të njelmëta (“Ndërmarrja subsidiare”) 
prodhon lloje të ndryshme të miellit dhe prodhime të tjera që rrjedhin 
nga përpunimi i miellit përfshirë: 

 Llojet e miellit: T500 (për bukë të bardhë: 75% të prodhimit), 
T400 (për pjekurina), T850 (për bukë të zezë), krunde (ushqim 
për bagëti) 

 Biskota të njelmëta (në qese prej 40g) dhe brumëra 
(makarona) 

 Brumëra të veçanta (shpageta). Duhet të ceket që kjo linjë nuk 
është e instaluar për shkak të sankcioneve të imponuara në ish 
Jugosllavinë. 

Tregu  Sillosi i drithërave i ndërmarrjes, mulliri, njësia për prodhimin e 
biskotave të njelmëta dhe brumërave (pasta) (“Ndërmarrja subsidiare”) 
kanë klientë nga perafërsisht 200 Ndërmarrje në Kosovë, 75 nga të 
cilat blejnë rregullisht.  Këta blerës janë nga ndërmarrje të ndryshme 
bujqësore, veqanërisht fermat e bagëtive si dhe institucionet e 
përgjithshme publike siç janë shkollat, spitalet dhe administratat. Njësia 
e ndërmarrjes me sillosin e drithërave, mullirin, prodhimin e brumërave 
dhe biskotave të njelmëta (“Ndërmarrja subsidiare”) gjithashtu bën 
shitjen e miellit dhe shitjen e prodhimeve nga brumërat drejtëpërdrejt 
për individë privat. 

Njësia e ndërmarrjes me sillosin e drithërave, mullirin, prodhimin e 
brumërave dhe biskotave të njelmëta (“Ndërmarrja subsidiare”) ka një 
bazë të gjerë blerësish që është e ndarë në mes të komunave të 
Rahovecit dhe Prizrenit dhe komunave të tjera të Kosovës. 
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Konkurrenca Në kulmin e historisë së vet, ndërmarrja është furnizuar me drithëra 
nga të gjitha rajonet e ish Federatës Jugosllave dhe ka pasë një rrjetë 
distribuimi që e ka mbuluar territorin e federatës me mbi 130 shitore 
dhe kioska.  

Për momentin, me mullirin për bluarje me një kapacitet prej 200 tonësh 
në ditë, njësia e ndërmarrjes me sillosin e drithërave, mullirin, 
prodhimin e brumërave dhe biskotave të njelmëta (“Ndërmarrja 
subsidiare”) mbetet kompleksi më i madh i sillosit/mullirit të drithërave 
në Kosovë.  Përballon konkurencën nga 3-4 mulli tjerë privat në rajonin 
e Rahovecit dhe poashtu nga importi i miellit nga Srbia. 

Punonjësit  Njësia e ndërmarrjes me sillosin e drithërave, mullirin, prodhimin e 
brumërave dhe biskotave të njelmëta (“Ndërmarrja subsidiare”) 
momentalisht punëson gjithësejt 217 punëtorë aktiv. 

Ndërtesat dhe tokat E shtrirë në fshatin Xërxe, në rajonin e Rahovecit i njohur për 
prodhimet e tija bujqësore, Njësia e ndërmarrjes me sillosin e 
drithërave, mullirin, prodhimin e brumërave dhe biskotave të njelmëta 
(“Ndërmarrja subsidiare”) përfshinë 51,000m² lokale të fabrikës të cilat 
përfshijnë sillosin për ruajtje, lokalet për bluarje dhe ndërtesën e 
administratës të disajnuar për aktivitetet themelore për prodhimin e 
miellit, brumit, makaronave dhe biskotave të njelmëta.  

Asetet tjera Njësia e ndërmarrjes me sillosin e drithërave, mullirin, prodhimin e 
brumërave dhe biskotave të njelmëta (“Ndërmarrja subsidiare”) ka një 
seri të gjërë të pajisjeve për ruajtjen e drithërave dhe prodhimin e 
miellit, brumit, biskotave të njelmta dhe brumërave të imta, dhe nga të 
cilat shumica janë në gjendje pune.  Vetëm një linjë e prodhimit për 
brumërat e veçanta (cannelloni dhe lasagne) nuk është e kompletuar 
plotësisht.  

Detyrimet që do të 
barten 

Vetëm një numër i caktuar obligimeve nga kapitali i punës që kanë të 
bëjnë me biznesin origjinal të njësisë së ndërmarrjes me sillosin e 
drithërave, mullirin, prodhimin e brumërave dhe biskotave të njelmëta 
(“Ndërmarrja subsidiare”) do të transferohen në Ndërmarrjen 
subsidiare. 
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Përmbledhje Për momentin, njësia e ndërmarrjes me sillosin e drithërave, mullirin, 
prodhimin e brumërave dhe biskotave të njelmëta (“Ndërmarrja 
subsidiare”) punon me rreth 20% të kapacitetit të plotë.  Menaxhmenti i 
ndërmarrjes beson që me investim adekuat, njësia e ndërmarrjes me 
sillosin e drithërave, mullirin, prodhimin e brumërave dhe biskotave të 
njelmëta (“Ndërmarrja subsidiare”) mund të rrisë kapacitetin e saj të 
prodhimit në këto lokale, të zgjerojë shtrirjen e prodhimtarisë si dhe të 
përmirësoj kualitetin e prodhimeve dhe këto të shtojnë pjesëmarrjen në 
treg. 

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 
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