
No information about the NewCo presented in this Fact Sheet is warranted. Prospective investors are encouraged to contact 
Kosovo Trust Agency (KTA) to request the bidding documents. Those wishing to submit a bid must rely on their own investigation. 
Prospective investors are advised to perform their own due diligence prior to submission of any bid or tender proposal. These fact 
sheet is available under the general terms and conditions on provision of information to the general public on privatisation 
candidates, which can be downloaded from the KTA Web-Site: http://www.kta-kosovo.org 

 

 
 

  Të dhënat mbi Ndërmarrjen 
 
Emri i NSH  N.T.P. Teuta 
 

Emri i Ndërm së Re Ndërmarrja e re Teuta 
 E   

Vendi   Gjilan / Regjioni i Gjilanit  
 

Afarizmi  Tekstil 
 

Produktet  Në të kaluarën ndërmarrja ka prodhuar uniforma, mantele të puntorëve, rroba të 
punës, komplete dhe xhaketa. Në vitin 2003 ndërmarrja ndërpreu prodhimin. 

 

Tregu  Kur ndërmarrja ka qenë funksionale- operative, tregu i tij ka qenë kryesisht tregu 
Kosovar.  

 

Konkurenca  Konkurentët  kryesor të ndërmarjes janë punëtoritë e vogla  të tekstilit në regjionin  
    e Gjilanit.                    
  

Fuqia Puntore N.T.P. Teuta  momentalisht punëson 11 punëtorë.  
 

Toka dhe Ndërtesat Ndërmarrja është e vendosur në katin përdhesë të ndërtesës pesë-katëshe për 
banim afër qendrës së qytetit të Gjilanit. Lokalet e ndërmarrjes përbëhen nga dy 
pjesët kryesore të cilat janë lokalet e prodhimit dhe lokalet e administratës. 
Sipërfaqja e lokaleve prodhuese është 181 m², nga e cila 76 m² i takojnë lokalit për 
qepjen e rrobave, 30 m² i takojnë lokalit për prerjen e rrobave, 20 m² i takojnë 
lokalit për hekurosjen e rrobave, 20 m² i takojnë depos së fijeve dhe 35 m² 
sipërfaqe i takojnë prodhimeve të gatshme. Sipërfaqja e tërësishme e lokaleve 
administrative është 94 m². Kjo përbëhet nga 4 zyre një banjo dhe korridori.  

 

Mjetet Tjera Të gjitha mjetet të luajtshme dhe të pa luajtshme në përdorim në N.T.P Teuta do 
të transferohen në NewCo Teuta duke përfshirë makina të ndryshme të qepjes, 
raftet për ruajtjen e prodhimeve, tavolinat dhe karrikat e zyrës.  

 

Detyrimet për Bartje Vetëm  detyrimet e kapitalit punues të kufizuar do të transferohen në Ndërmarrjen 
e re.  

 

Inform. Financiare Qarkullimi 2003:  Shenime nuk ka  pasiqë N.T.P. Teuta e ka ndërprer  
   prodhimin në fillim të vitit 2003. 

 

Përmbledhje Privatizimi i N.T.P. Teuta ia ofron mundësin palëve të interesuar të sigurojnë – 
marrin një punëtori të vogël prodhuese të tekstilit afër qendrës së qytetit të Gjilanit. 

 
Informacionet   KTA Transaction Officer Gjilan 
  +381 (0) 38 504 604 ext 7642 
  +381 (0) 280 30 010 ext 111 
  phelim.dunlea@eumik.org 
  fatos.elezi@eumik .org 
 
Dokumentet për   Kosovo Trust Agency Tel: + 381 (0) 38 500 400 1255 
Ofertim No: 8 Ilir Konushevci street  Fax: + 381 (0) 38 248 076 
 (Former UNCC)  www.kta-kosovo.org 
 38000 Pristina, Kosovo kta@eumik.org 


