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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. Investitoret 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 

 TE DHENAT MBI NDERMARRJEN 

Emri I NSH-së Thertorja - Exportuese (the “Enterprise”) 

Emri I Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re “Thertorja-Exportuese” SH.P.K. (“Ndërmarrja 
subsidiare”) 

Vendndodhja Prizren 

Biznesi/Sektori Ndërmarrja për therje dhe përpunimit të mishit  

Prodhimet Ndërmarrja e Re është një aset atraktive të përpunimit të mishit e cila 
mund të vazhdoj punën duke përdorur mishin e therur në thertore 
ose të blerë ndaras, për përgatitjen e prerjeve specifike të mishit, 
mishit të bluar, ose përgatitjen e prodhimeve përfundimtare të 
përgatitura. Paisjet kanë qenë të mirëmbajtura mirë dhe gati e gjithë 
paisja është në gjendje të shkëlqyeshme pune dhe mund të përdoren 
për përpunimin e mishit si dhe për përpunimin e mishit si dhe për 
prodhimin e një numri të prodhimeve të përfunduara duke përfshirë 
suxhukun, pastërmat dhe mishin e terur. 

Tregu Momentalisht Ndërmarrja në përgjithësi drejtohet nga ana e 
Qiramarësit, por nivelet e aktiviteteve janë më poshtë kapacitetit. 
Mungesa e lëndës së parë vendase dhe therja jo ligjore e gjedheve 
janë dy probleme që janë identifikuar , edhe pse të dyja janë të 
zgjidhshme.  
Perspektiva e përgjithshme për prodhimet e mishit në Kosovë është 
e lartë, Kosova ka popullsi në rritje përafërsisht prej dy milionë 
banorësh, përafërsisht 440,000 prej të cilëve jetojnë në regjionin e 
Prizrenit. 

 

Konkurrenca Në mbarë Kosovën kanë qenë vetëm edhe dy ndërmarrje të tjera të 
angazhuara në prodhime të ngjashme dhe statusi i tanishëm i tyre 
është i panjohur.  
Vetëm në qytetin e Prizrenit operojnë 35 dyqane të mishit. 

Punonjësit Ndërmarrja ka gjithsejtë 68 punëtorë, prej të cilëve 30 punëtorë janë 
të punësuar nga ana e qiramarrësit. 
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Ndërtesat dhe tokat Ndërmarrja prodhuese ka një sipërfaqe përafërsisht 1.76.61 
hektarësh, duke përfshirë 3 njësitë punuese dhe ndërtesën e 
administratës me një sipërfaqe përafërsisht prej 43.24 m². Të gjitha 
këto janë të vendosura në një sipërfaqe (rajon) dhe mund të 
identifikohen në një listë poseduese. 
 

1. Njësia I : Thertorja 
2. Njësia II :Ftohtorja 
3. Njësia III :Lavaman 

dhe ndërtesa e administratës 

Detyrimet që do të 
barten 

Vetëm detyrimet e kufizuara, kontratat e furnitorëve dhe blerësve të 
nevojshme për punën e mëtejshme të Ndërmarrjes  pritet që do të 
transferohen në Ndërmarrjen e Re. 

 

  



 

Të dhënat mbi Ndërmarjen, Ndërmarrja e Re SH.P.K 3 
07-01-22 PRZ003 NewCo Thertorja-Exportuese Prizren LLC-alb.doc, 13 February 2007 

 
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. Investitoret 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 

Informatat Henning Fiedler Kryesues I Zyrës Regjionale 
Agjencioni Kosovar I Miëbesimit – Prizren 
Tel:  +381 (0) 38 504 604 ext 8057 
Fax: +381 (0) 38 504 604 ext 8069 
Kta.prizren@eumik.org 

Dokumentet e 
Ofertimit 

Agjencioni Kosovar I Mirëbesimit 
Rr. Ilir Konushevci  Nr.8 
10000 Pristina, Kosovë 
(ishr UNCC) 

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

 
 


