
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri i NSH –së NSH IFS “Progres” (“Ndërmarrja”) 

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re IFS Progres Fatex Istog SH.P.K. (Ndërmarrja e 
Re) 

Vendndodhja Istog/Istok, Peja/Pec 

Biznesi/Sektori Tekstil - Përpunimi i fijeve sintetike 

Prodhimet Njësia prodhuese në Istog e cila do të transferohet ndërmarrjes së 
Re përfshinë asete produktive për përpunimin (dredhjen) e fijeve 
sintetike tekstile dhe teknike  prej poliestrit (polietilen tereftalati - 
PES) dhe poliamidi (PA).  

Tregu Njësia prodhuese në Istog ka një vend te posaçëm në tregun 
Kosovar dhe më gjerë. 

 
Konkurrenca Njësia prodhuese në Istog aktualisht nuk ka asnjë konkurrent në 

Kosovë.  

Punonjësit  Në këtë njësi prodhuese, Ndërmarrja momentalisht ka 79 punonjës 
prej të cilëve përafërsisht 37 janë aktiv. 

Ndërtesat dhe tokat Njësia prodhuese për përpunimin e fijeve sintetike  në Istog përfshin 
fabrikën e re, ngrohtoren e re, fabrikën e vjetër, ngrohtoren e vjetër 
dhe objektet përcjellëse të Ndërmarrjes me sipërfaqe totale prej 
përafërsisht 3 hektar 42 ari 80 m2.  

Asetet kryesore të Ndërmarrjes në regjionin e Pejës dhe regjionin e 
Prizrenit do të privatizohen si dy Ndërmarrje të Reja të ndara si në 
vijim:  

1) Ndërmarrja e Re IFS Progres Fatex Istog SH.P.K. 

2) Ndërmarrja e Re IFS Progres Prizren SH.P.K. shiqo faqen e ndarë me të  
dhëna

 

Detyrimet që do të 
barten 

Obligimet e 3 muajve të fundit ndaj furnitorëve, dymbëdhjetë  
muajve të fundit për TVSH-në dhe dymbëdhjetë muajve të fundit 
për tatim mbi pronë do të transferohen Ndërmarrjes së Re. 
Obligimet tjera i mbesin Ndërmarrjes Shoqërore (N.SH.). Nuk ka 
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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 
 
 



 

hipotekë në asetet që do të privatizohen. 

 

 

Informata Kryesuesi i Zyrës Regjionale 
Agjencia  Kosovare e Mirëbesimit  – Prizren 
Tel:  +381 (0) 38 504 604 lok 8057 
Fax: +381 (0) 29 622 344 
Kta.prizren@eumik.org

Dokumentet e 
ofertimit  

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
Rr. Ilir Konushevci Nr: 8 
38000 Prishtinë, Kosovë 
(Ish UNCC) 

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