
 

 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 - Depoja SH.P.K  

  
Vendndodhja  Gjakovë  
  
Prodhimet Magazinimi. Fabrika e vjetër për prodhimet e gomës nuk ka 

funksionuar për rreth 15 vite. Disa prej objekteve janë dhënë me 
qira dhe janë përdorur për magazinim dhe prodhim të pjesëve të 
metalit.  

  
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. 

  
Ndërtesat dhe toka Janë dy parcela të tokës në qendër të Gjakovës, që në total 

përfshijnë përafërsisht 1.41 hektarë tokë. 

Në vendndodhje ndodhen shtatë ndërtesa kryesore që mbulojnë 
përafërsisht rreth 4,500 m2. Objektet u ndërtuan në vitin 1948.  

Në këto objekte ka disa makina dhe pajisje, shumica prej të 
cilave janë prodhuar në vitet e 1970-ta. 

  
Detyrimet që do 
të barten  

Nuk ka detyrime që do të barten në Ndërmarrjen e Re. 

  
Informatat Niels Hartog 

Shef i Zyrës 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 

 
 

Të dhëna mbi NewCo Elast Depoja sh.p.k 1 
    
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 privatizim dhe mund të merren 
nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosovo.org 



 

  
 

  
 

  

 
Të dhëna mbi NewCo Elast Depoja sh.p.k 2 
    
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 privatizim dhe mund të merren 
nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosovo.org 


