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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri i NSH –së NBI Suhareka (“Ndërmarrja”) 

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e re Mbushtorja Suharekë SH.P.K. (Ndërmarrja 
subsidiare) 

Vendndodhja Ndërmarrja dhe njësia e saj e mbushjes (mbushtorja) gjinden në 
Suharekë.   

Biznesi/Sektori Mbushtorja e ndërmarrjes është pjesë e industrisë për përpunimin e 
ushqimit dhe prodhon një varg të gjerë të pijeve jo-alkoolike të gazuara. 
Kryesisht synon tregtarët me shumicë, tregtarët me pakicë, hotelierët 
dhe pronarët e restoranteve dhe ka arritur një besim të lartë në 
opinionin e gjerë.  Aktualisht, konkurrenca vjen nga dy prodhues nga 
Prizreni, dhe nga importi i prodhimeve ndërkombëtare (p.sh. Coca Cola, 
Schweppes, etj).  Në të kaluarën, mbushtorja e ndërmarrjes ka pasur 
licencë për Schweppes dhe ka furnizuar me prodhimet e saj tregun 
Kosovar si dhe tregjet e tjera të rajoneve fqinje.  Licenca megjithatë ka 
skaduar.  

Prodhimet  Mbushtorja e ndërmarrjes aktualisht prodhojnë një seri të pijeve të 
gazuara me shije të ndryshme si limon, xhinxhefilli, portokalli, dhe tjera.  
Prodhimet mbushen në shishe prej 0,33l dhe poashtu në shishe 
plastike prej 1,5l. 

Tregu Aktualisht tregu për pije të gazuara në Kosovë dhe në rajonet e afërta 
rritet në mënyrë të shpejtë.  Me një kapacitet prodhues aktual prej 30%, 
Menaxhmenti beson që me investime mbushtorja e ndërmarrjes ka një 
mundësi të zgjeroj kapacitetin e saj të prodhimit dhe përmirësoj 
kualitetin e prodhimeve të saj. Në vazhdimësi, do t’i lejoj mbushtores të 
siguroj licencë nga prodhuesit ndërkombëtar dhe forcoj pozitën e saj 
për të pushtuar tregjet e afërta.  

Konkurrenca Mbushtorja në Suharekë është një nga mbushtoret e rralla në Kosovë. 
Konkurrentët kryesorë janë prodhuesit tjerë të pijeve të gazuara si Coca 
Cola dhe Pepsi Cola, të cilët kanë mbushtore në Maqedoni dhe Serbinë 
fqinje.  Ka prodhues tjerë të vegjël lokalë të pijeve të gazuara, dhe 
prodhues të lëngjeve të cilët konsiderohen konkurrent por në një shkallë 
më të vogël.  Mbushtorja e ndërmarrjes ka një pjesëmarrje në treg me 
rreth 30%. 

Punonjësit  Mbushtorja e ndërmarrjes aktualisht ka 85 punonjës.  
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Ndërtesat dhe tokat Mbushtorja e ndërmarrjes ndodhet në një pjesë prej 2.88 hektarësh 
duke përfshirë një godinë të gjerë prodhuese (3,552m²), depo 
(1,428m²), dhe parkingje të ndryshme (me një sipërfaqe totale prej 
2,473m²). Ndërtesat kryesore janë ndërtuar në vitin 1977.  

Asetet tjera Ndërtesat dhe ngastrat të cilat janë themelore për mbushtoren e 
ndërmarrjes do të transferohen në “Ndërmarrjen e Re”. Asetet 
prodhuese do të përfshijnë makinat në përdorim në faza të ndryshme të 
procesit të prodhimit aktual përfshirë përgatitjen e ujit dhe shurupit, 
përzierjen, mbushjen, etiketimin, paketimin, ftohjen dhe pajisjet 
laboratorike. Pjesa më e madhe e pajisjeve për “përgatitje” (nga 
Gjermania) janë blerë në vitin 1977, pajisjet për mbushje (nga Italia) 
janë blerë në vitin 1977 dhe 1997, pajisjet për paketim, etiketim dhe 
përzierje (nga Gjermania/Hungaria) në vitin 1997 dhe 2001 dhe 
kompresorët ftohës (nga Italia) në 2000.   

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 aktivitetet 
ekzistuese të mbushtores së ndërmarrjes do të transferohen në 
Ndërmarrjen e Re.  

Përmbledhje Mbushtorja në Suharekë është një prodhues kryesor i pijeve të gazuara 
e cila ka një treg me zë në Kosovë. Ndodhet në Suharekë në një 
sipërfaqe totale prej 2.88 hektarësh.  

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 

 


