
 

 
 
 
Të dhënat mbi Plastika SH.P.K. 1 
plastika-alb, 14 mars 2005 
    
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-kosov.org 
 

 TË DHËNA MBI NDËRMARRJEN  
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re 

 
Ndër. e Re Plastika SH.P.K  

  
Vendi Prishtinë 
  
Sektori/Biznesi Kimi industriale, plastikë; 
  
Prodhimet Shenja dhe logo ndriçuese, kupola për ndërtesa industriale, 

mbulesa për kulme të qendrave zbavitëse dhe kulturore, ndriçime 
për tavane, mure të brendshme ndarëse, kabina për telefona, 
mbulesa të shtëpive, karrige dhe mbulesa për stadiume të futbollit, 
si dhe një varg të gjerë të prodhimeve të ndryshme plastike.  

  
Tregu Industria e përpunimit të plastikës në Kosovë përfshin vetëm disa 

ndërmarrje shoqërore. Prodhimtaria e këtyre ndërmarrjeve është e 
vogël dhe numri i fuqisë punëtore është zvogëluar në mënyrë 
dramatike. Në anën tjetër ka prezencë të kënaqshme të 
punëtorëve të kualifikuar dhe me eksperiencë të cilët janë në 
dispozicion të investitorit. Tregu lokal ka një potencial të mirë, i cili 
ndërlidhet me kërkesën në rritje të prodhimeve të plastikës e kjo 
kërkesë inkurajohet nga sektori i ndërtimtarisë, zbavitjes dhe 
sektorëve të tjerë.   
 

  
Konkurrenca Ekziston një numër i jashtëzakonshëm i ndërmarrjeve të vogla si 

dhe disejnerëve të cilët konkurrojnë për porosi të vogla. Sidoqoftë, 
konkurrenca lokale nuk është aq serioze. Konkurrentët kryesor 
vijnë nga jashtë si nga Turqia dhe Maqedonia. 

  
Të punësuarit  Ndërmarrja momentalisht ka të punësuar 29 punëtorë. 
  
Ndërtesat dhe 
Toka 

Madhësia e përgjithshme e hapësirës tokësore  është12,210 m2.

Janë dy ndërtesa të prodhimit, dy depo dhe një ndërtesë 
administrative si dhe objektet e stacionit të kompresorëve dhe 
transformatorit të cilat janë të vendosura brenda hapësirës.   
Të gjitha ndërtesat, makineria dhe pajimet si dhe ngastra e tokës 
do të barten në Ndërmarrjen e Re  Plastika. 



 

      

 

Detyrimet të cilat 
do të barten 

Në Ndërmarrjen e re do të barten vetëm detyrimet e kufizuara si 
dhe kontratat me furnizuesit dhe konsumatorët që janë të 
domosdoshme për vazhdimin e veprimtarisë në Ndër. e Re.  
 

    

 
 

 

Informata Marian Nieora 
Drejtuesi i Zyrës Regjionale - Prishtinë  
+381 38 242 425 lokali. 111 
marian.nieora@eumik.org 

  
Dokumentet për 
tenderim  

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit 
rr. 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 
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