
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

Emri i NPSH-së Ndërmarrja për Prodhimin e Tekstilit dhe Qarkullim "VRELLA" 
(TEUTA) 

  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re TEUTA Depoja Istog SH.P.K. 

  
Vendndodhja Fshati Vrellë, Istog  
  
Biznesi/Sektori Objektet komerciale 
  
Prodhimet Magazinim në 2 lokacione 
  
Punonjësit Asnjë  
  
Ndërtesat dhe toka  Në lokacionin kryesor (përafërsisht prej 0.60 hektar) 3 ndërtesa 

(sipërfaqja e përgjithshme përafërsisht prej 2,528 m²) janë 
ndërtuar në vitin 1995 për përpunimin, ngjyrosjen dhe tjerrjen e 
leshit. Megjithëse makineria u instalua, prodhimi nuk filloi 
asnjëherë. Ndërtesa kryesore ishte dëmtuar gjatë konfliktit të vitit 
1999. Të dëmtuara, jo funksionale janë pajisjet për përpunimin e 
leshit që konsiderohen të jenë me vlerë të ulët apo pa vlerë 
ekonomike. 
 
Në lokacionin e dytë (përafërsisht prej 0.28 hektar) një depo për 
artikuj (rreth diku 880 m²) është ndërtuar në vitin 1995.  Të gjitha 
ndërtesat janë të punuara nga tullat dhe betoni. 

  
Detyrimet që do të 
barten 

Asnjë detyrim nuk do të bartet në Ndërmarrjen e Re TEUTA 
Depoja Istog SH.P.K. 

  
Informatat  Niels Hartog 

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

  
Dokumentet për 
ofertim 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
Rr. Ilir Konushevci Nr. 8 
(Ish KKKB) 
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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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 
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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 privatizim dhe 
mund të merren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosovo.org 


