
 

 
 
 
   

 TE DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 
 
 

Emri i NSH NPET Ekoplast (“Ndërmarrja”) 
 
Emri i Ndërmarrjes 
së Re NewCo Ekoplast L.L.C (“Ndërmarrja Subsidiare”) 

 
Vendi  Rahovec, Prizren 

 
Biznesi/Sektori Reciklimi dhe prodhimi i masave plastike  
 
Produktet Ndërmarrja ka dy aktivitete kryesore: 

• Reciklimi i masave plastike (p.sh. Polyvinyl Chloride (PVC), 
Polypropylene (PP), Polyethylene (PE), Polyethylene 
Terephthalate (PET), Polyamide dhe Acrylonitrile Butadiene 
Styrene (ABS)). 

• Prodhimi i gypave të plastikës/PVC për instalimet e ujit dhe 
kanalizimit. 

Që të dyja këto veprimtari do të përcillen në Ndërmarrjen Subsidiare. 
 

Tregu Për momentin ndërmarrja bën shitje ekskluzivisht me ndërmarrjet 
vendore. Në njësinë e riciklimit përfshihen konsumatorët vendor 
kosovarë. Njësia e riciklimit ka blerës të ndryshëm të prodhimtarisë së 
masës plastike. Njësia e prodhimit të gypave PVC e cila për momentin 
nuk operon, ka prodhuar gypa të ujësjellsit dhe kanalizimit për 
ndërrmarjet shërbyese në mbarë Kosovën. Me rringjalljen e ekonomisë 
së Kosovës dhe rritjes së kërkesës për mbrojtjen e ambientit dhe të 
programeve të riciklimit, pritet që prodhimet e ndërmarrjes subsidiare të 
jenë me një qëndrueshmëri të lartë në Kosovë. 

 
Konkurenca Subsidiarja parashihet të jetë e vetmja ndërmarrje për riciklimin e masave 

plastike në Kosovë. Gjithashtu kjo është edhe njëra prej disa prodhuesve 
të pakët të gypave PVC në Kosovë.  

Punëtorët Ndërmarrja momentalisht numëron 28 të punësuar, prej të cilëve për 
momentin duke punuar 25. 

  
Ndërtesat dhe toka E shtrirë në 5 Ha hapsirë, në km e 3-të të rrugës Prizren - Rahovec, 

subsidiarja përfshin 1,381m² sipërfaqe të lokaleve të fabrikës përfshirë 
këtu edhe ndërtesën e administratës e disajnuar për reciklimin dhe 
përpunimine masave plastike. 

 

Informatat rreth Ndërmarrjes së Re të prezentuar në këtë Të Dhëna nuk janë të përligjura. Investitoret potencial inkurajohen 
të kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) për të kërkuar dokumentet e tenderit. Ata të cilet dëshirojnë të 
paraqesin ofertë duhet të llogarisin në hulumtimet etyre. Investitoret potencial këshillohen të bëjnë verifikimin e të dhënave 
vet para se të paraqesin ndonjë odertë ose propozim për tender. Këto të Dhëna janë në dispozicion nën kushtet e 
përgjithshme në informatat paraprake për informacione të publikut të gjerë për kandidatët e privatizimit, e cila mund të 
nxirret nga faqja e internetit të AKM-së: http://www.kta-kosovo.org 
  



 

 
 
 
   

Asetet tjera Subsidiarja e ka një linjë gjithpërfshirëse të paisjeve për reciklimin e 
masave plastike si dhe përpunimin e gypave PVC dhe shumica e këtyre 
paisjeve për momentin janë në gjendje pune. 

 
Obligimet që duhet  
të barten Vetëm një sasi e limituar e obligimeve të kapitalit të punës, kontratat me 

furnitorët dhe blerësit të cilat kanë lidhmëri me afarizmin amë të 
ndërmarrjes do të transferohen në ndërmarrjen Subsidiare. 

  
Përmbledhje Për momentin subsidiarja operon me 16% të kapacitetit të përgjithshëm 

si rezultat i mungesës së kapitalit punues për ta ringjallur afarizmin në një 
nivel më të qëndrueshëm. Njësia e reciklimit operon me ndërprerje 
përderisa njësia e gypave të plastikës nuk operon që nga viti 2003. 
Drejtoria beson se subsidiarja ka potencial (me paisjet dhe mundësitë 
momentale të tregut) të zhvillohet në një afarizëm të suksesshëm. Pritet 
që në vitet e ardhshme industria e reciklimit të masave plastike të jetë 
sektor i zhvillimit të madh në tërë regjionin e Ballkanit. 

                                       

NewCo Ekoplast –kompleksi I fabrikës 
 

Informata  Kryesues i Zyres Regjionale 
  Agjencia Kosovare e Mirëbesimit - Prizren 
  Tel:  +381 (0) 38 504 604 ext 8057 
  Fax: +381 (0) 38 504 604 ext 8069 
 Kta.prizren@eumik.org 
 
Dokumentet për  
tender Agjencioni Kosovar i Mirëbesimit Tel:  + 381 (0) 38 500 400 ext 1255 
 Rr. Ilir Konushevci, Nr.8  Fax: + 381 (0) 38 248 076 
 (Ish UNCC)  www.kta-kosovo.org 
 38000 Pristinë, Kosovë kta@eumik.org 
 

Filename:  04-08-05 PRZ013 Ekoplast Fact Sheet V1.1-Alb 
Reference:  KTA04/Prz013/Ekoplast 

Date:  5rd August 2004 

Informatat rreth Ndërmarrjes së Re të prezentuar në këtë Të Dhëna nuk janë të përligjura. Investitoret potencial inkurajohen 
të kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) për të kërkuar dokumentet e tenderit. Ata të cilet dëshirojnë të 
paraqesin ofertë duhet të llogarisin në hulumtimet etyre. Investitoret potencial këshillohen të bëjnë verifikimin e të dhënave 
vet para se të paraqesin ndonjë odertë ose propozim për tender. Këto të Dhëna janë në dispozicion nën kushtet e 
përgjithshme në informatat paraprake për informacione të publikut të gjerë për kandidatët e privatizimit, e cila mund të 
nxirret nga faqja e internetit të AKM-së: http://www.kta-kosovo.org 
  


