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Fortesa posedon edhe seperacionin që ofron të 
gjitha fraksionet e agregatit (zhavorrit) tëlumit me 
cilësi të lartë.

Fortesa also posses her separation center which
offers all kind of frictions of quality grit from river

Seperatori i lëvizshëm (mobil)
Moveable seperator (mobile)





Historiku  History

Enterprise for concrete elements production Fortesa has a long time 
tradition of work and success thry many past years, which resulted with 
continuous growing and expanse of the enterprise.

 
Fortesa has start working as a small enterprise since year 1989, when this 
enterprise start her first activity mostly in producing of concrete blocks 
with a high quality, because in those occupied time this production was 
rear and limited. In the beginning the enterprise was working mostly by 
handwork, and all work was done by humans, so this process was slow 
and uncomfortable but after all it was a simulation and a big impulse for 
growing the enterprise.

 
After many years, enterprise was extended much more, and then 
enterprise continued her growing with new products. After the war time, 
the enterprise starts to produce other concrete elements, such concrete 
stones, of different kinds and colors, water pounds, sideways, and 
different kind of sand fractions. 

The time was going, and Fortesa was growing, she employed a large 
number of workers, new technology, and working area was extended to 
20.000m2 as a result of success. Now Fortesa is working with a full 
capacity and producing a large number of concrete elements, always 
including new technology, and qualified staff to be able to respond to 
client’s requests.

 
All Fortesas enterprise products are tested and checked by Kosovo’s 
Construction Institute.

Ndërmarrja për prodhimin e elementeve nga betoni ‘Fortesa’ ka një traditë 
të pasur pune dhe suksesi gjatë viteve të kaluara që kanë rezultuar me 
një ngritje dhe zgjerim të vazhdueshëm të ndërmarrjes.

 
Duke filluar punën si ndërmarrje e vogël prodhuese qysh në vitin 1989, 
Fortesa filloi së pari aktivitetin e vet kryesisht në prodhimin e blloqeve nga 
betoni me një cilësi të lartë, pasi që prodhimi i tyre në atë kohë ishte i 
rrallë dhe i kufizuar. Ndërmarrja fillimisht kishte punëtorë krahu, dhe e 
gjithë puna bëhej me fuqi njerëzore, proces ky që ishte shumë i 
ngadalshëm dhe i mundimshëm, por mbi të gjitha ishte stimulim dhe 
shtytje për ngritjen dhe përparimin e ndërmarrjes. 

Me kalimin e viteve ndërmarrja zgjerohet edhe më shumë në hapësirë, si 
dhe pason zgjerimi i veprimtarisë dhe prodhimit. Ndërmarrja Fortesa pas 
përfundimit të luftës filloi edhe prodhimin e elementeve tjera nga betoni  
siç janë kubëzat e betonit të disa modeleve dhe ngjyrave të ndryshme, 
ujorë dhe anësorë betoni, si dhe fraksione të ndryshme të zhavorit.

 
Me kalimin e kohës dhe ngritjes së ndërmarrjes, Fortesa rrit numrin e 
punëtorëve, avancon teknologjinë, dhe zgjeron hapësirën e punës në 
20.000 m2 si rezultat i suksesit në punë. Tani kjo ndërmarrje është duke 
punuar me një kapacitet të plotë të punës, dhe gjithmonë është duke 
inkuadruar teknologji të re për punë dhe staf të kualifikuar për të ju 
përgjigjur kërkesave të konsumatorëve.

 
Prodhimet e ndërmarrjes Fortesa janë vazhdimisht nën mbikëqyrje të 
institutit për ndërtimtari të Kosovës.



Adresa:

Korishë  Rruga maxhistrale
Prizren ~ Suharekë 
20550 Korishë Prizren

Telefon:  +377 44 140 114
+377 44 171 952
+377 44 183 797
+377 44  217 260
+377 44 217 259

Internet:

www.fortesa-beton.com
info@fortesa-beton.com
sami_fortesa@hotmail.com
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