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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 Letnica-Pronat e Vitisë Sh.P.K 

  
Vendndodhja Komuna e Vitisë, Rajoni i Gjilanit 
  
Biznesi/Sektori Tekstil dhe industri të lëkurë-këpucëve.  
  
Prodhimet Ndërmarrja e Re përfshin Njësinë punuese të NSH Letnica (të njohur si 

Kosovarja)e cila ndodhet në afërsi të qytetit të Vitisë. Reparti i Vitisë kishte 
prodhuar prodhime tekstili si dhe pjesë te epërme të Këpucëve.  

  
Tregu Ndermarrja përpara kishte prodhuar tekstil dhe prodhime lëkure (veshje 

dhe mbathje) për tregun e Slovenisë, Kroacisë, Maqedonisë dhe shteteve 
tjera nga ish-Jugoslavia. Që nga 2000 produktet e Ndërmarrjes janë shitur 
kryesisht ne tregun vendor Kosovar. Objekted e Ndermarrjes së Re janë 
gjithashtu të përshtatshme për qëllime tjera prodhuese meqë lokacioni dhe 
objektet mundësojnë zhvillimin e bizneseve të ndryshme.   

  
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 
40 ari. Ndërtesat përfshijnë 3 zyre dhe dy depo. Dy dyqane afërsisht 80m2 
ndodhen në katin përdhesë të një ndërtese apartamentesh (pronë 
etazhore) në rrugën kryesore të Vitisë “Adem Jashari”. Të dy dyqanet janë 
dhënë me qira tek avokaturat e ndryshme. 
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Asetet tjera 
 
 

Ndërmarrja e Re përfshin makina qepëse industriale të cilat mund të 
riaktivizohen pas ca investimeve të kufizuara. 

  
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 


