
 

 
 
 
 1 
tobacco-alb,  
    
Asnjë informacion rreth ndërmarrjes i paraqitur në këto të dhëna nuk është i garantuar. Investitorët e mundshëm 
inkurajohen të kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) të kërkojnë dokumentet për ofertim. Ata të cilët 
dëshirojnë të dorëzojnë ofertë duhet të bazohen në hulumtimin e tyre. Investitorët e mundshëm rekomandohen të kryejnë 
hulumtimin e tyre paraprak para se të dorëzojnë ndonjë ofertë ose propozim për tender. Këto të dhëna për ndërmarrjen janë 
në dispozicion sipas kushteve të përgjithshme lidhur me dhënien e informatave publikut mbi kandidatët për privatizimt dhe 
mund të mirren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

Emri i NSH-së N. Sh. IDGJ Industria e Duhanit  (Ndërmarrja)  
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re IDGJ Tobacco  SH.P.K (Ndërmarrja e Re) 

  
Vendndodhja Komuna  e Gjilanit 
  
Biznesi/Sektori Bujqësia dhe përpunimi bujqësor (Duhani)   
  
Prodhimet Prodhimi i cigareve dhe përpunimi i duhanit  
  
Tregu Para se të ndalet së operuari në vitin 2004 Ndërmarrja ka 

shitur produktet e veta përbrenda Kosovës. Baza e 
konsumatorëve kryesore vendore ka qenë e përbërë nga 100 
ndërmarrje të mëdha të cilat kanë blere me shumicë  dhe 
kanë punuar me shitore të shitjes me pakicë dhe tregtarë.  
Tregu i mëhershëm huaj ka përfshirë vendet e Ish 
Jugosllavisë, Republikën Çeke, Sllovakinë, Gjermanin, 
Francën, Japoninë dhe Turqinë.    

  
Konkurrenca Edhe pse N.Sh. IDGJ Tobacco është e vetmja ndërmarrje e 

licencuar për përpunimin e duhanit dhe prodhimin e cigareve, 
konkurrenca nga markat e huaja është e madhe. Sidoqoftë, 
me një harxhim të cigareve në Kosovë të vlerësuar rreth 
350/400 ton për muaj, Ndërmarrja e Re gëzon një perspektivë 
të shkëlqyeshme për rifillimin dhe zgjerimin e operimeve të 
saj, si në përpunimin e duhanit njashtu edhe në prodhimin e 
cigareve, me disa investime adekuate dhe një strategji solide 
të udhëheqjes.   

  
Punonjësit Para se të ndalet së operuari Ndërmarrja ka pas të regjistruar 

239 punëtor. Sido që të jetë, punëtorët nuk do të transferohet 
në Ndërmarrjen e Re si pjesë e procesit të privatizimit.  

  
Ndërtesat dhe tokat  Në përgjithësi Ndërmarrja e Re IDGJ Tobacco ka përafërsisht 

48.100 m². Objektet e prodhimit dhe objektet administrative 
përbëhen nga 34,500 m² . Poashtu, në Ndërmarrjen e Re  
transferohet e gjithë makineria e nevojshme për prodhimin e 
cigareve dhe përpunimin e duhanit  



 

Detyrimet që do 
të barten 

Në Ndërmarrjen e Re do të barten vetëm disa detyrime të 
kufizuara, si dhe kontrata me furnizuesit dhe konsumatorët që 
janë të domosdoshme për veprimet në vazhdim e sipër të 
Ndërmarrjes. së Re. 
 

 
  

 
 

 

Informata Kaj Pedersen 
Zyra Regjionale e AKM-së në Gjilan 
+ 381 280 30010 
Kaj.Pedersen@eumik.org 

  
Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
Rr. “Ilir Konushevci” nr: 8 
(ish – “UNCC”) 
10000 Prishtinë, Kosovë 

Tel: + 381 (0) 38 500 400 1255 
Faks: + 381 (0) 38 248 076 
www.kta-kosovo.org 
kta@eumik.org 
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