
 

        TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 
 
 
Emri i NSH   FABRIKA E LETRES KARTUÇIT DHE AMBALAZHIT    
    
 
 
Emri i ndërmarrjes  
së re  Ndërmarrja e Re Fabrika e Letrës  SH.P.K.  
 
Lokacioni   Lipjan 
 
Biznesi/Sektori  Prodhimi  
 
 
Produktet   Historikisht: kartuç të valëzuar dhe të kartuç të murrmë.  
 
Tregu  Kosova dhe regjioni fqinjë. Në të kaluarën Fabrika e Letrës 

ka eksportuar produktet e veta në Shqipëri, Bullgari dhe në 
gjithë Jugosllavinë.     

 
Konkurrenca   Në Kosovë nuk ka prodhues të kartuçit të murrmë.  
 
 
Potenciali Lokacion i mirë për zhvillim industrial, gjithashtu e lidhur 

mirë me infrastrukturën e komunikacionit.  
  
Punëtorët   Momentalisht, ndërmarrja punëson 137 punëtorë  
  

Ndërtesa dhe Toka Sipërfaqja e tërësishme e tenderuar si Ndërmarrje e re e 
Fabrikës së Letrës që gjendet në Lipjan ka 40,786 m2. 
Sipas menaxhmentit të ndërmarrjes, ndërtesat dhe 
infrastruktura përcjellëse janë në gjendje të arsyeshme të 
riparimit. SHËNIM: Ndërmarrja posedon  një parcelë tjetër 
të tokës prej 2,410m2 e shoqëruar me ndërtesa dhe pajisje 
përcjellëse të prodhimit. Këto tenderohen ndaras.  

 
Asetet   Ndërtesa, makineria ekzistuese së bashku me pajisjet me 

posedim prej 99 viteve me sipërfaqe prej 40,786 m2 e 
Fabrikës së Letrës në Lipjan do të transferohen në 
Ndërmarrjen e Re. 
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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 privatizimit dhe 
mund të merren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosovo.org  

 



 

 
 
Obligimet Vetëm një pjesë e vogël e obligimeve do të transferohen 

në ndërmarrjen e re. 
  
Performanca      Ndërmarrja nuk operon.   
 
    
 
Informatat Marian Nieora 
 AKM Zyra Rajonal Prishtinë 
 +381(0) 38 24 24 25 lok. 111 
 marian.nieora@eumik.org
 
 
  

 

Dokumentet 
e ofertimit 

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit 
Rruga “Ilir Konushevci”, Nr. 8 
38000 Prishtinë, Kosovë 

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