
 
 

  TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 
 
Emri i NSH  N.T.P. Teuta 
 

Emri i Ndërmarrjes  Ndërmarrja e re Teuta (Gjilan) SH.P.K. 
së Re  
   

Vendi   Gjilan  
 

Afarizmi  Tekstil 
 

Prodhimet  Në të kaluarën ndërmarrja ka prodhuar uniforma, mantele të punëtorëve, rroba të 
punës, komplete dhe xhaketa. Në vitin 2003 ndërmarrja e ndërpreu prodhimin. 

 

Tregu  Kur ndërmarrja ka qenë funksionale- operative, tregu i saj ka qenë kryesisht 
Kosova.  

 

Konkurrenca Konkurrentët  kryesor të ndërmarrjes janë punëtoritë e vogla  të tekstilit në 
regjionin e Gjilanit.                    

  

Të punësuarit N.T.P. Teuta  momentalisht ka të punësuar 11 punëtorë.  
 

Ndërtesat dhe toka Ndërmarrja është e vendosur në katin përdhes të ndërtesës pesë-katëshe për 
banim afër qendrës së qytetit të Gjilanit. Lokalet e ndërmarrjes përbëhen nga dy 
pjesët kryesore të cilat janë lokalet e prodhimit dhe lokalet e administratës. 
Sipërfaqja e lokaleve prodhuese është 181 m², nga e cila 76 m² i takojnë lokalit për 
qepjen e rrobave, 30 m² i takojnë lokalit për prerjen e rrobave, 20 m² i takojnë 
lokalit për hekurosjen e rrobave, 20 m² i takojnë depos së fijeve dhe 35 m² 
sipërfaqe i takojnë prodhimeve të gatshme. Sipërfaqja e tërësishme e lokaleve 
administrative është 94 m². Kjo përbëhet nga 4 zyre një banjo dhe një korridor.  

 

Mjetet Tjera Të gjitha mjetet e luajtshme dhe të pa luajtshme në përdorim në N.T.P Teuta do të 
barten në Ndër. E Re Teuta duke përfshirë makina të ndryshme të qepjes, rafte 
për ruajtjen e prodhimeve, tavolina dhe karrige të zyrës.  

 

Detyrimet që do të  
barten Vetëm  detyrimet e kapitalit punues të kufizuar do të barten në Ndërmarrjen e re.  
 

Informatat   Qarkullimi 2004:  Shënime nuk ka  pasi që N.T.P. Teuta e ka ndërprerë 
Financiare  prodhimin në fillim të vitit 2003. 

 
 

Përmbledhje Privatizimi i N.T.P. Teuta u ofron mundësi palëve të interesuara të sigurojnë – 
marrin një punëtori të vogël prodhuese të tekstilit afër qendrës së qytetit të Gjilanit. 

 
Informata   Kaj Pedersen 
                                    Drejtues i Zyrës Regjionale-Gjilan 
  +381 (0) 38 504 604 lok. 7642 
  kaj.pedersen@eumik.org 
   
 
Dokumentet për   Agjencia Kosovare e Mirëbesimit        Tel: + 381 (0) 38 500 400 1255 
Ofertim rr. Ilir Konushevci nr. 8                 Fax: + 381 (0) 38 248 076 
 (ish- UNCC)                 www.kta-kosovo.org 
 38000 Prishtinë, Kosovë                kta@eumik.org 

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 

 


