
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 
 
Emri i NSH-së   Fabrika e Bukës Kosovarja     
 
Emri i Ndërmarrjes  
së re  Ndërmarrja e re Fabrika e Bukës Kosovarja SH.P.K.   
  
Vendndodhja    Prishtinë   
 
Biznesi/Sektori  Prodhim dhe shitje me  pakicë institucioneve dhe 

ndërmarrjeve. 

Prodhimet Prodhimi dhe shitja e bukës, biskotave, ëmbëlsirave dhe 
pastave. 

Tregu  Prishtina vlerësohet të këtë rreth 400.000 banorë. Mesatarja 
e konsumit të bukës është rreth 0.45kg për të rritur dhe 
0.35kg për fëmijë. Produkti kryesor në treg është buka me 
peshë 0.5 kg. Kështu sipas menaxhmentit madhësia e tregut 
potencial është diku rreth 262 500 bukë në ditë. Çmimi 
mesatar i shitjes me pakicë është 0.40 cent për një bukë.  

 
Konkurrenca  Ekzistojnë shumë prodhues privat të bukës  
  
 
Potenciali Në regjionin e Prishtinës Ndërmarrja e re fabrika e bukës do 

të ishte e vetmja ndërmarrje për të prodhuar bukë në shkallë 
industriale. Nga prezenca e dukshme e komunitetit 
ndërkombëtar në regjion dhe ngritja e fuqisë blerëse dhe 
pritjet e popullsisë, kërkesa për bukë kualitative, kifle dhe 
gjevrek ka shënuar rritje viteve të fundit. Ndërmarrja e re e 
ka të integruar edhe linjën për prodhimin e ëmbëlsirave e 
cila me pak investime mund të vihet në funksion.  

    
Punonjësit    Ndërmarrja për momentin ka 133 punëtor. 
  

Ndërtesa dhe toka  Parcela e tokës në tender që gjendet në Zonën Industriale 
ka madhësinë prej 26524m2. Të gjitha objekte dhe 
infrastruktura që e shoqërojnë këtë parcelë duket të jetë në 
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gjendje të mirë. Ndërmarrja posedon edhe një parcelë tjetër 
në Zonën Industriale dhe disa shitore në Prishtinë. Kjo 
parcelë e veçantë dhe shitoret nuk janë të përfshira në këtë 
tender. SHËNIM:  Ndërmarrja e vjetër Kosovarja posedon 
edhe asete të tjera në XY, të cilat tenderohen ndaras. 

 
Asetet   Ndërtesa, se bashku pajisjet ekzistuese, duke përfshirë 

linjën e prodhimit të bukës dhe të ëmbëlsirave dhe parcelën 
e tokës së ndërmarrjes do të transferohen në Ndërmarrjen e 
Re. 

 
Detyrimet që do  
të barten Vetëm një pjesë e vogël e obligimeve të kapitalit qarkullues, 

furnitorëve dhe kontratat me konsumatorë që janë të 
domosdoshme për biznesin e ndërmarrjes do të 
transferohen në Ndërmarrjen e Re. 

   
 
    
Informatat              Shefi i Zyrës Rajonale të Prishtinës  - AKM  
    Marian Nieora 
 +381 (0) 38 24 24 25 lok. 111 
  marian.nieora@eumik.org 
 
Dokumentet 
e ofertimit  Agjencia Kosovare e Mirëbesimit Tel: + 381 (0) 38 500 400 1255 
 Rruga: Ilir Konushevci Nr. 08   Fax: + 381 (0) 38 248 076 
 (ish UNCC)   www.kta-kosovo.org 
 38000, Prishtinë, Kosovë  kta@eumik.org 
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