
  
 

 

 
 
 
Ndër. së Re Extra SH.P.K . 1 
extra-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 Extra 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndër. së Re Fabrika e ngjyrave Extra SH.P.K. 

  
Vendndodhja Vushtrri 
  
Biznesi/Sektori Industria kimike  
  
Prodhimet Në vitet e fundit, ndërmarrja ka prodhuar një spektër të gjerë 

të prodhimeve të ngjyrës siç janë ngjyrat për mure, ngjyra 
sintetike,ngjyrë jokorrozive dhe tretës. Ndërmarrja poashtu 
mund të prodhojë ngjyrë këpucësh, llaqe të ndryshme dhe 
lubrifikante. 

  
Tregu Tregu mund të ndahet ne disa segmente: ngjyra për 

ndërtimtari,ngjyra industriale dhe ngjyrë për mallra luksoz. 
Ndërmarrja ka mundësi që të konkurrojë në segmente e 
ndërtimtarisë dhe ato industriale. Segmenti I ngjyrave të 
ndërtimtarisë ka pasur një zhvillim të hovshëm pas lulëzimit të 
ndërtimtarisë qe ndodhi pas vitit 1999. Segmenti I ngjyrave 
industriale mbetet I lënë pas dore si pasojë e stagnimit të 
sektorit industrial në Kosovë. 

  
Konkurrenca Në segmentin e ngjyrës për ndërtimtari ndërmarrja ka  

konkurrencë nga disa prodhues rajonal siq janë: Duga, 
Beograd; Ohis, Skopje; Pomoravlje, Niš; Zvezda, Gornji 
Milanovac; Alkaloid, Skopje; Suko, Pirot. Në segmentin e 
ngjyrës industriale ndërmarrja ka konkurrencë prej të njejtëve 
prodhues dhe poashtu edhe nga disa prodhues 
nderkombëtar.Si shtesë ndërmarrja ka konkurrencë edhe nga 
dy prodhues kosovarë të cilët më shumë përqendrohen në 
përzierjen e ngjyrave të gatshme.  
  

  
Punonjësit Për momentin ndërrmarja punëson 67 punëtorë prej të cilëve 

vetëm 4 janë aktiv. Duhet të theksohet se kontratat e punës 
dhe të drejtat e punëtorëve të punësuar në ndërrmarje nuk do 
të barten te pronari I ri. Mirëpo kjo nuk paraqet pengesë për 
pronarin e ri që të punësojë këta punëtorë. 



 
 

 
 
 
Ndër. së Re Extra SH.P.K . 2 
extra-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 

 
 
 
 

 
 

 
                                       Nderrmarja e ngjyrave Extra 

 
 

Ndërtesat dhe 
tokat 
 

 

Prona e ofruar në këtë ndërrmarje të re pvrfshin njv sipërfaqe 
industriale prej 42,400 m2. Ndërmarrja ka ndërtesa me një 
sipërfaqe totale prej 5300 m2. Menaxhmenti ka treguar se nuk do 
t’iu nevoiten të gjitha hapësirat në mënyrë që ndërmarrja të 
operojë, për këtë arsye disa prej hapësirave janë lëshuar me qira 
ndërmarrjeve private. Ndërmarrja ka disa lloje të makinave për 
bluarje, tretje perzierje dhe paketim te ngjyrave. Në Ndër. e Re do 
të barten vetëm disa detyrime të kufizuara, si dhe kontrata me 
furnizuesit dhe konsumatorët që janë domosdoshme për veprimet 
në vazhdim e sipër të Ndër. së Re. 

 
 
 
 

  
Detyrimet që do 
të barten 

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

 

Elitsa Beyska  Informata 
Zyra Regjionale e AKM-së në Mitrovicë 
+381 (0) 38 504 604 ext.7292 
Elitsa.beyska@eumik.org 

  
Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 

Tel: + 381 (0) 38 500 400 1255 
Faks: + 381 (0) 38 248 076 
www.kta-kosovo.org Rr. “Ilir Konushevci” nr: 8 
kta@eumik.org (ish – “UNCC”) 

10000 Prishtinë, Kosovë 


