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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 Teuta Bare (emrat tjerë: RO Partizanka Koža Užice – Fabika 
kožne galanterije Bare; DD Koža Užice–Fabrika kožne galanterije 
Bare; RMHK Trepca - Fabrika zaštitne opreme Bare) 

  
Emri i Ndër. së 
Re 

Ndër. e Re Fabrika e Lëkurës Bare  SH.P.K 

  
Vendndodhja Fshati Bare, Regjioni Mitrovicë/Mitrovica 
  
Biznesi/Sektori Industri / përpunimi i lëkurës 
  
Prodhimet Për momentin NSH-ja nuk është duke funksionuar, duke pas 

parasysh dëmtimet gjate konfliktit të vitit 1999 dhe dëmtimet pas 
konfliktit. Në të kaluarën fabrika ka prodhuar dorëza mbrojtëse 
nga lëkura, rroba mbrojtëse në punë, etj.  
 

  
Tregu AKM parashikon se Ndër. e Re Fabrika e Lëkurës Bare  SH.P.K 

ka potencial komercial meqë toka dhe ndërtesa gjenden në 
lokacion te përshtatshëm te fshatit Bare, mu ne rrugën kryesore 
qe lidh Mitrovicën me Komunën e Podujevës.   

  
Punonjësit Në vitin 1990 NSH kishte 64 punëtorë.  
  
Ndërtesat dhe 
tokat 

Toka qe do te transferohet tek Ndër. e Re prej 01.06.49 hektarë 
siç është e regjistruar ne Listën Poseduese nr. 176, ngastrat nr. 
715 dhe 716, Zona Katastrale Bare. Ndërtesa nje-katëshe me 
podrum nuk është e regjistruar ne kopjen e planit. Podrumi ka 
përafërsisht nje sipërfaqe prej 350m2 kurse kati përdhes nje 
sipërfaqe përafërsisht prej 400m2.  
 

Detyrimet që do 
të barten 

Tek Ndër. e Re do të barten 3 muajt e fundit të llogarive të 
paguara, 12 muajt e fundit të TVSH-së dhe tatimi në prone. 
Detyrimet tjera do te mbesin me NSH-në. 
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Pamje e Ndër. së Re Fabrika e Lëkurës Bare SH.P.K. 

 
 

Informata Elitsa Beyska 
Zyra Regjionale e AKM-së në Mitrovicë/a 
Tel:  +381 (0) 38 504 604 lok. 7366 
Fax: +381 (0) 28 32 955 
Elitsa.Beyska@eumik.org  

  
Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
Rr. “Ilir Konushevci” nr: 8 
(ish – “UNCC”) 
38000 Prishtinë, Kosovë 

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


