
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
    

Emri i NSH-së Ndërmarrja Prodhuese Tregtare PRODUKT 
  
Emri i  Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re PRODUKT-Furra e bukës SH.P.K 

  
Vendndodhja Pejë  

  
Biznesi/Sektori Agrobiznes/Agro përpunim 
  
Produktet Produktet kryesore të PRODUKT-it janë copat standarde të bukës 

prej 600g dhe llojet e ndryshme të kifleve të formave të ndryshme 
(50-100g për copë). PRODUKT-i ka të instaluara dy linja prodhimi 
me një kapacitet të përgjithshëm prej 2,960kg të mallrave të 
gatshme në orë. Kapaciteti i realizuar për momentin është 
1,200kg në orë. 

  
Tregu Ndërmarrja Prodhuese dhe Tregtare PRODUKT-i është i vetmi 

prodhues i bukës në shkallë industriale në regjionin e Pejës. 
Tregu i përgjithshëm për bukë dhe drithëra në Kosovë është rreth 
€ 271 milion në vit. Kërkesa për produktet e bukës në rajonin e  
Pejës është vlerësuar në rreth 56,000 copë në ditë. Konsumatorët 
e Ndërmarrjes janë kryesisht nga Peja dhe rrethina e Pejës.  

Pjesa e tregut të Ndërmarrjes në rajon është më pak se 10%. 
  
Konkurrenca Konkurrentët kryesor të PRODUKT-it janë furrat e vogla të bukës.  
  
Punonjësit Ndërmarrja momentalisht punëson 85 individë. 
  

 

Ndërtesat dhe toka Ofertimi për Ndërmarrjen subsidiare përfshin një vendndodhje me 
një sipërfaqe përafërsisht prej 1.6 hektarësh.  

Ndërtesat në vendndodhje mbulojnë afër 6,000 m2 dhe datojnë 
kryesisht nga vitet e 1980-ta. 

Pjesa më e madhe e makinave dhe pajisjeve funksionojnë dhe 
datojnë nga viti 1986. 

  
Detyrimet Vetëm detyrimet e kufizuara dhe kontratat me furnizuesit dhe 

konsumatorët të domosdoshme për funksionimin në vazhdim e 
sipër të Ndërmarrjes së Re do t’i barten Ndërmarrjes subsidiare. 

  

 

PEJ014 FS PRODUKT- Furra e bukës alb 1 
    
Asnjë informacion rreth ndërmarrjes i paraqitur në këto të dhëna nuk është i garantuar. Investitorët e mundshëm 
inkurajohen të kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) të kërkojnë dokumentet për ofertim. Ata të cilët 
dëshirojnë të dorëzojnë ofertë duhet të bazohen në hulumtimin e tyre. Investitorët e mundshëm rekomandohen të kryejnë 
hulumtimin e tyre paraprak para se të dorëzojnë ndonjë ofertë ose propozim për tender. Këto të dhëna për ndërmarrjen janë 
në dispozicion sipas kushteve të përgjithshme lidhur me dhënien e informatave publikut mbi kandidatët për privatizim dhe 
mund të merren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosovo.org 



 

 

Informata Niels Hartog 
Drejtues i Zyrës Regjionale 
AKM - Pejë  
Tel: +377 (0) 44 333363   
E-mail: niels.hartog@eumik.org 

  
Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
Rruga Ilir Konushevci Nr: 8 
(ish - UNCC) 
38000 Prishtinë, Kosovë 

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

 

 

PEJ014 FS PRODUKT- Furra e bukës alb 2 
    
Asnjë informacion rreth ndërmarrjes i paraqitur në këto të dhëna nuk është i garantuar. Investitorët e mundshëm 
inkurajohen të kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) të kërkojnë dokumentet për ofertim. Ata të cilët 
dëshirojnë të dorëzojnë ofertë duhet të bazohen në hulumtimin e tyre. Investitorët e mundshëm rekomandohen të kryejnë 
hulumtimin e tyre paraprak para se të dorëzojnë ndonjë ofertë ose propozim për tender. Këto të dhëna për ndërmarrjen janë 
në dispozicion sipas kushteve të përgjithshme lidhur me dhënien e informatave publikut mbi kandidatët për privatizim dhe 
mund të merren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosovo.org 


