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  TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

Emri i NSH-së Ndërmarrja për prodhimin e gomës teknike, protektimit të gomave 
dhe tregti të jashtme dhe të brendshme "ELAST" 

  
Emri i  Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re ELAST SH.P.K 

  
Vendndodhja  Gjakovë, zona industriale  
  
Biznesi/Sektori Gomat 
  
Prodhimet Ndërmarrja protekton gomat e kamionëve dhe autobusëve të 

diametrit prej 16’’ deri 22.5’’. Protektimi i gomave është një 
proces, përmes të cilit shtresa e vjetër e gomave mënjanohet prej 
gomës, defektet riparohen dhe vendoset shtresa e re e gomës. 
Ndërmarrja ka në posedim 11 tipe të kallëpeve, si për gomat e 
dimrit ashtu edhe për goma të verës të tipit me shtresë të 
kryqëzuar dhe radiale. Kapaciteti vjetor i instaluar është 16,000 
goma të protektuara që punojnë në tri ndërrime. Ndërmarrja 
momentalisht nuk funksionon.  

  
Tregu  Konsumatorët kryesor të ELAST-it kanë qenë ndërmarrjet 

transportuese regjionale siç janë kompanitë e autobusëve dhe 
kamionëve nga Kosova, IRJ e Maqedonisë, Serbia dhe Mali i Zi. 
Me gomat e protektuara përafërsisht 30-70% më të lira se gomat 
e reja dhe mungesa e konkurrentëve vendor të rëndësishëm, 
mundësitë për fabrikën e protektimit të gomave në Kosovë në 
gjendje të furnizoj  tregun me sasi më të mëdha të gomave të 
protektuara janë të mira. 

  
Konkurrenca  Ekzistojnë tri punëtori të vogla private automjetesh në Kosovë që 

ofrojnë protektim të gomave si një shërbim plotësues - në 
Rahovec, Prizren dhe Gjilan. Këto kompani shërbejnë kryesisht 
konsumatorët në komunën e tyre dhe nuk ofrojnë shumëllojshmëri 
të madhe të madhësisë së gomave për protektim sikurse ELAST-i. 
Shumica e gomave të protektuara në tregun e Kosovës janë të 
importuara.  

  
Punonjësit  Aktualisht ELAST-i ka 10 të punësuar – dy anëtarë të 

administratës së mëparshme, katër roje në Fabrikën e re dhe 
katër roje në Fabrikën e vjetër. 
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Ndërtesat dhe 
toka 

Kompleksi i fabrikës së re mbulon një sipërfaqe të tokës prej gati 
3.58 hektarësh.  

Ndërmarrja përbëhet nga Fabrika e re e cila u ndërtua në vitin 
1986 dhe përfshin gati 3,000 m2 tokë. Hapësira e papërfunduar e 
fabrikës mbulon përafërsisht rreth 3,600 m2.  

  
Detyrimet që do  
të barten 

Vetëm detyrimet e kufizuara dhe kontratat me furnizuesit dhe 
konsumatorët të domosdoshme për funksionimin në vazhdim e 
sipër të Ndërmarrjes së Re do t’i barten Ndërmarrjes së Re. 

  
Informatat Niels Hartog 

Drejtues i Zyres Regjionale 
AKM - Pejë  
Tel: +377 (0) 44 333363   
E-mail: niels.hartog@eumik.org   

  
Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
Rruga Ilir Konushevci Nr. 8 
(ish - UNCC) 
38000 Prishtinë, Kosovë 

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

 

 


