
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri i NSH –së N.D. “Aromatik” (“Ndërmarrja”) 

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re “Aromatik” SH.P.K. ( “Ndërmarrja Subsidiare”) 

Vendndodhja Prizren 

Biznesi/Sektori Përpunimi i duhanit. 

Prodhimet Megjithëse Ndërmarrja ka kultivuar duhan, pjesa më e madhe e lëndës së 
parë, prapë është blerë drejtpërdrejtë nga bujqit. Gjethet e duhanit janë 
mbledhur në njërën nga katër pikat mbledhëse (Prizren, Xërxë, Suharekë 
dhe Malishevë) dhe atëherë është përpunuar në njësinë kryesore në 
Prizren, ku gjethet e duhanit iu nënshtruan procesit të  fermentimit dhe 
tharjes. Historikisht, Ndërmarrja nuk ka prodhuar prodhime të gatshme 
por ka shitur gjethet e përpunuara të duhanit prodhuesve te cigareve. 

Tregu Historikisht, Ndërmarrja ka shitur shumicën e prodhimeve të saja vetëm 
një ndërmarrjeje shoqërore për prodhimin e cigareve.  

Konkurrenca Ekzistojnë informata të pamjaftueshme për të vlerësuar situatën 
momentale të tregut aktual të prodhuesve dhe përpunuesve të duhanit.  

Punonjësit Ndërmarrja ka gjithsejtë 22 punëtorë, përfshirë menaxhmentin dhe 
punëtorët, prej të cilëve 16 punëtorë aktiv.  

Ndërtesat dhe tokat Prona kryesore e Ndërmarrjes e cila do të transferohet në Ndërmarrjen 
subsidiare gjendet në zonën industriale të Prizrenit me një qasje të lehtë 
në rrugën kryesore për në Prishtinë. 

Sipërfaqja totale e kësaj prone është përafërsisht 2,95,55 ha. 

Asetet tjera Ndërtesat dhe prona e përshkruar më lartë do të transferohen në 
Ndërmarrjen e Re së bashku me të gjitha makinat, stoqet dhe pajisjet tjera 
të cilat gjenden në këtë njësi prodhuese. Shumica e pajisjeve janë në 
gjendje pune. 

Detyrimet që do të 
barten 

Vetëm një numër i caktuar i obligimeve nga kapitali i punës do të 
transferohen në Ndërmarrjen subsidiare. 

Përmbledhje Privatizimi i Ndërmarrjes siguron palët e interesuara mundësinë të kenë 
një biznes në një pjesë të rëndësishme të zonës industriale të Prizrenit.  

Të dhënat mbi Ndërmarrjen e Re Aromatik SH.P.K. 
06-01-18 PRZ049 FS NewCo Aromatik V1.0 - Alb 1 
    
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 e tyre. Investitorët potencial këshillohen të bëjnë verifikimin e të dhënave vet para se të 
paraqesin ndonjë ofertë 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 

 



 

 

 
 

Informata Kryesuesi i Zyrës Rajonale  
Agjencia Kosovare e Mirëbesimit – Prizren 
Tel:  +381 (0) 38 504 604 ext 8119 
Fax: +381 (0) 38 622 344 

Kta.prizren@eumik.org  

Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
No: 8 Ilir Konushevci street 
10000 Pristina, Kosovë 
(Former UNCC) 

Tel:  + 381 (0) 38 500 400 ext 1255 
Fax: +381 (0) 38 622 344 
www.kta-kosovo.org
kta@eumik.org
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