TË DHËNAT
Emri i NSH-së

Industria e Tekstilit Polet

Emri i Ndër. së Ndërmarrja e Re Industria e Textilit Vushtex NPK
Re
Vendndodhja

Vushtrri/Vučitrn, Rr. Dëshmorët e kombit p.n.

Biznesi/Sektori

Industria e Tekstilit

Prodhimet

Ndërmarrja e Re përbëhet prej dy njësive organizative dhe
operacionale: Fabrika për prodhimin e çarapave dhe Fabrika për
prodhimin e konfeksionit. Fabrika për prodhimin e tekstilit për
momentin është jo operative dhe pajisjet e saja janë bartur në
hapësirë të lirë në fabrikën e çarapave. Objektet e fabrikës së
konfeksionit momentalisht shfrytëzohen si depo dhe sipas
menaxhmentit të ndërmarrjes pajisjet e saja janë në gjendje të mirë.
Kapaciteti origjinal i përcaktuar për fabrikën e konfeksionit ka qenë
përafërsisht 70,000 njësi në vit për një ndërrim. Një pjesë e pajisjeve
iu është dhënë me qira palës së tretë që momentalisht prodhon
prodhime të ndryshme tekstili brenda objektit të fabrikës së çarapave.
Fabrika e çarapave momentalisht nuk operon. Kjo njësi ka qenë e
përcaktuar për të prodhuar deri 2 milion çarapa në vit.
Shpenzimet në veshëmbathje të familjeve të regjistruar në Kosovë në
vitin 2002 është vlerësuar përafërsisht 140 milion euro sipas Zyrës
Statistikore të Kosovës.
Tregu për çarapa është shumë konkurrues për shkak të çmimit të ulët
të importit dhe për shkak të faktit se lënda e parë duhet të importohet
dhe tatimohet. Për momentin konkurruesit më të mëdhenj janë
importet nga Turqia, Bullgaria, Maqedonia dhe Sërbia. Nuk ka
konkurence vendore.
Ndërmarrja punëson 160 punëtorë prej të cilëve 20 janë punëtorë
aktiv.

Tregu

Konkurrenca

Punonjësit

Ndërtesat
tokat

dhe Janë 45,194 m² të alokuara në Ndërmarrjen e Re. Fabrika e
Konfeksionit (depoja) ka një sipërfaqe prej 6.136 m², fabrika për
prodhimin e çarapave ka sipërfaqe prej 4.665m², objekti për
mirëmbajtje 902m², garazha për mjete transportuese 352m², dy
bunkera në sipërfaqe prej 508m².
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Detyrimet që do Në Ndër. e Re do të barten vetëm disa detyrime të kufizuara, si dhe
kontrata me furnizuesit dhe konsumatorët që janë domosdoshme
të barten
për veprimet në vazhdim e sipër të Ndër. së Re.

Ndërmarrja e Re Industria e Tekstilit Vushtex

Information

Alex Ootes
KTA-Mitrovica
+381 (0) 38 504 604 ext 7292
alex.ootes@eumik.org

Bid Documents

Kosovo Trust Agency
No: 8 Ilir Konushevci street
(Former UNCC)
38000 Pristina, Kosovo
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