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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri I NSH NPM Famipa (“Ndërmarrja”) 

Emri I Ndërmarrjes 
sëRe 

Ndërmarrja e Re “Famipa” SH.P.K (“Ndërmarrja e Re”) 

Vendndodhja Prizren 

Biznesi/Sektori Përpunimi I Metaleve 

Prodhimet Ndërmarrja ka prodhuar dhe vazhdon të prodhojë një asortiment të 
gjërë të thikave dhe gërshërëve për përdorim në amvisni dhe të gjërë, 
stoli të argjendit dhe të arit si dhe materiale elektro-kontaktuese siq 
janë ribatinat dhe proceson metalet me ngjyra simbas kërkesave të 
konsumatorëve. 

Megjithatë, për momentin, duke u bazuar në kërkesën e 
konsumatorëve, prodhimtaria është kryesisht e fokusuar në prodhimin 
e thikave dhe ribatinave. 

Tregu Historikisht, tregjet në të cilat kjo ndërmarrje ka plasuar, kryesisht i 
kanë takuar ish-Jugosllavisë. Për momentin, prodhimatria e thikave për 
përdorim në amvisni dhe të gjerë është e dedikuar për t’a kënaqur 
kërkesën e tregut vendës në Kosovë. E njëjta gjë është edhe me 
prodhimin e ribatinave edhe pse ndërmarrja ka pasur disa porosi nga 
Maqedonia dhe Mali I zi e Sërbia. Nuk ka informacione të mjaftueshme 
në dispozicion për ta qasur tregun e prodhimit të stolive si dhe tregun e 
metaleve me ngjyra të procesuara. 

Konkurrenca Ndërmarrja është prodhuesi I vetëm I thikave për përdorim në amvisni 
dhe të gjërë në regjionin e Kosovës. Thikat tjera për përdorim në 
amvisni dhe të gjërë në treg, janë të importuara. Poashtu, ndërmarrja 
është prodhuesi I vetëm I ribatinave në regjionin e Kosovës. Nuk 
ballafaqohet me konkurrencë në material për të dyja linjat e prodhimit. 
Pjesmarrja e ndërmarrjes në tregun e prodhimtarisë së stolive dhe të 
procesimit të metaleve me ngjyra, është relativisht e vogël. 

Punonjësit Ndërmarrja ka shpallur se ka 340 punëtorë të regjistruar prej të cilëve 
123 janë aktualisht të inkuadruar. 
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Ndërtesat dhe tokat Objekti kryesor I Ndërmarrjes gjendet në zonën industriale të Prizrenit, 
me qasje të lehtë në rrugën kryesore për Prishtinë. Në këtë objekt, 
secila njësi e prodhimtarisë ( thikave, stolive, materialeve elektro-
kontaktuese, metaleve me ngjyra) është e vendosur në ndërtesa të 
ndara. Poashtu, janë edhe objekte tjera që përdoren bashkarisht mes 
njësive tjera siq është ndërtesa e administrates qendrore, restoranti, 
laboratori, ndërtesa e mirëmbajtjes, një stacion amoniaku, sistemi 
qendror i nxemjes etjera. Të gjitha ndërtesat janë ndërtuar gjatë 
periudhës mes 1970 dhe 1985. Sipërfaqja e përgjithshme e këtyre 
objektve është 3.05.40 ha. 

Ndërmarrja ka poashtu një lokal –dyqan që gjendet në qendër të 
Prizrenit me sipërfaqe 23,05 m2. 

Asetet tjera Ndërtesat dhe objektet të përshkruara më lartë do të transferohen në 
Ndërmarrjen e Re së bashku me gjithë mashinerinë, stoqet dhe asetet 
e tjera të luajtshme, të cilat janë të vendosura në vendin e prodhimit. 
Mashineria e njësisë së thikave përfshin: presat e prerjes, furrat, njësia 
për mprehje dhe shkëlqim, kallëpet e shtypjes plastike. Mashineria e 
njësisë së stolive përfshin gdhendjen, vulosjen, shkëlqimin, galvanimin 
si dhe një sasi të konsiderueshme të punëdores delikate. Mashineria e 
njësisë të elektro metaleve përfshinë maqinat për prodhimin e 
ribatinave. Mashineria e njësisë së metaleve me ngjyra përfshinë presa 
të ndryshme, furra dhe njësinë e shkëlqimit. Labortatori ka pajime të 
ndryshme përfshirë mikroskopa, pajime për matjen e fortësisë, tensionit 
dhe rezistencës. Pjesa dërmuese e pajimeve është në funksion.  

Detyrimet që do të 
barten 

Vetëm një numër I caktuar I obligimeve nga kapitali I punës dhe 
kontratat e furnitorëve dhe blerësve të nevojshme për operacionet 
vazhduese të ndërmarrjes do të transferohen në Ndërmarrjen e Re. 

Përmbledhja Privatizimi I ndërmarrjes u ofron palëve të interesuara mundësinë të 
sigurojnë një biznes funksional në një vend të dorës së pare, në zonën 
industriale të Prizrenit së bashku me një shitore në qendër të Prizrenit. 



 

 

Disa nga prodhimet e Famipës 

Informatat Kryesuesi I Zyrës Regjionale 
Agjencioni Kosovar I Mirëbesimit – Prizren 
Tel:  +381 (0) 38 504 604 ext 8057 
Fax: +381 (0) 38 504 604 ext 8069 
Kta.prizren@eumik.org

Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencioni Kosovar I 
Mirëbesimit 
Rr. Ilir Konushevci Nr.8 
10000 Pristina, Kosovë 
(Former UNCC) 

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