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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 N. Sh. Letnica 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Fabrika e Tekstilit Letnice Sh.P.K 

  
Vendndodhja Letnicë, Viti 
  
Biznesi/Sektori Tekstil dhe industri të lëkurë-këpucëve.  
  
Prodhimet Ndërmarrja e Re përfshin dy linja prodhimi ne lidhje me përpunimin e 

lëkurës dhe prodhimeve të tekstilit. Së pari Ndër. E Re mund të prodhoj 
pjesë të ndryshme të epërme të këpucëve, fanella, pantolone dhe veshje 
punëtorësh etj. Së dyti, Ndër e Re përpara ka bërë prerjen dhe qepjen e 
materialeve të tekstilit. Në kapacitetin e saj të plotë ndërmarrja kishte të 
punësuar afër 400 punëtorë në dy ndërrime.  

  
Tregu Ndermarrja përpara kishte shitur produktet e saja finale te tekstilit dhe 

lekurës në tregun e Slovenisë, Kroacisë, Maqedonisë dhe shteteve tjera 
nga ish-Jugoslavia. Aktualisht Kosova është tregu kryesor për prodhimet e 
saja.   

  
Konkurrenca Këtu nuk është i njohur ndonjë konkurrent me kapacitete/aftësi krahasuese 

në komunën e Vitisë, për derisa disa ndërmarrës private në Gjilan mund të 
konsiderohen si konkurrent serioz në të ardhmen (Didi Gjan, Dita GSH etj). 

  
Punonjësit Momentalisht Ndërmarrja ka në regjistër rreth 61 punëtor.  Sidocoftë asnjë 

punëtor nuk do te transferohet ne ndërmarrjen e Re. 
  
Ndërtesat dhe 
tokat  

E tere sipërfaqja e tokës qe i takon Ndërmarrjes se Re përbehet nga rreth 
3 hektarë. Ndërtesat përfshijnë 220 m2 si administratë dhe 3,000 m2 si 
kapacitete prodhuese. 
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Asetet tjera 
 
 

Ndërmarrja e Re ka operuar me 32 njësi makinash qepëse industriale 
(PFAFF and NECHI) si dhe makina tjera për prerje, presa me avull, 4 
tavolina për hekurosje. Më shumë informata mund të epen nëse kërkohen.  

  
Detyrimet që do të 
barten 

Obligimet standarde 3 muaj të fundit të llogarive të pagueshme, 12 muajt e 
fundit TVSH dhe 12 muajt e fundit tatim në pronë do të transferohet në 
Ndër. e Re. Obligimet tjera do të mbesin me NSH-në Vetëm disa detyrime 
të kufizuara të kapitalit punues do të barten në Ndërmarrjen e Re. Atje nuk 
ka kurfare hipoteke apo pengu mbi pasuritë që do të privatizohen. 

Informata  Dimitrina Karayotova 
Zyra Regjionale e AKM-së në Gjilan/Gnjilane 
+381(0) 038 504 604 7764 
Dimitrina.karayotova@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 


