
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri i NSH –së 18 Nëntori (“Ndërmarrja”) 

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re 18 Nëntori Xërxe Beta SH.P.K. (“Ndërmarrja 
subsidiare”) 

Vendndodhja Xërxe, Prizren 

Biznesi/Sektori Plastikë / Polythene 

Prodhimet Ndërmarrja subsidiare duke përdorur teknologjinë e ekstrudimit ka 
prodhuar qese plastike për tregtarë me pakicë dhe plastikë me metër 
për sektorin e bujqësisë.  

Tregu Aktualisht, 18 Nëntori-B nuk punon dhe godina përdoret si depo. 

Konkurrenca Ofertat për hapësirë për depo jasht Xërxës dhe qendrës urbane të 
Prizrenit janë në një numër simbolik (si edhe në komunat tjera në 
regjion). Hapësira për depo e Ndërmarrjes së Re paraqet vetëm një 
pjesë të vogël të hapësirës së disponueshme për depo në këto 
komuna.  

Punonjësit Ndërmarrja subsidiare nuk përfshinë asnjë punëtor. 

Ndërtesat dhe tokat Ndërmarrja subsidiare përfshinë një pjesë prej 3.39.93 hektarësh në 
Xërxe afër rrugës për Prizren, përfshirë një fabrikë me 1.720m2 dhe 
kompleksin (depo) me oborr të mbuluar. 

Asetet tjera Ndërmarrja subsidiare përmban një mori makinash dhe paisjesh të 
vjetra. Vetëm disa nga këto makina për ekstrudim mund të ri-
aktivizohen me investime të mëtejme. Asnjë aset tjetër qarkullues në 
lidhje me biznesin origjinal të NSH 18 Nëntori nuk do të transferohen 
në Ndërmarrjen e Re 18 Nëntori Xërxe Beta SH.P.K.  

Detyrimet që do të 
barten 

Asnjë obligim nga kapitali i punës, kontratë me blerësit dhe furnitorët, 
në lidhje me biznesin origjinal të NSH 18 Nëntori nuk do të 
transferohen në Ndërmarrjen subsidiare.  
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Informatat rreth Ndërmarrjes së Re të prezentuar në këtë Të Dhëna nuk janë të përligjura. Investitoret potencial inkurajohen të 
kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) për të kërkuar dokumentet e tenderit. Ata të cilet dëshirojnë të paraqesin 
ofertë duhet të llogarisin në hulumtimet e tyre. Investitorët potencial këshillohen të bëjnë verifikimin e të dhënave vet para se të 
paraqesin ndonjë ofertë ose propozim për tender. Këto të Dhëna janë në dispozicion nën kushtet e përgjithshme në informatat 
paraprake për informacione të publikut të gjerë për kandidatët e privatizimit, e cila mund të nxirret nga faqja e internetit të AKM-
së: http://www.kta-kosovo.org 



 

Përmbledhje Ndërmarrja e Re 18 Nëntori Beta SH.P.K. që gjendet në Xërxe ka 
prodhuar qese plastike për tregtarë me pakicë dhe plastikë me metër 
për sektorin bujqësor. Njësia e fabricës me 1.720m2 së bashku me 
oborrin e mbuluar, është e përshtatshme për ri-fillimin e aktiviteteve 
prodhuese origjinale ose për shëndrrimin në një numër përdorimesh  
komerciale (prodhim, hapësirë për depo, etj). Toka në pjesën e prapme 
të pronës mund të përdoret për qëllime komerciale ose private. 

Seksioni i tokës dhe ndërtesave të 18 Nëtorit të ofruara aktualisht në 
këtë tender, do të privatizohen në tri pjesë të ndara si vijon:  

(i) Ndërmarrja e Re 18 Nëntori Rahovec SH.P.K. (fabrikë plastike) – 
shiko Të dhënat mbi Ndërmarrjen 

(ii) Ndërmarrja e Re 18 Nëntori Xërxe Alfa SH.P.K. (ish fabrika e 
baterive) – shiko Të dhënat mbi Ndërmarrjen 

(iii) Ndërmarrja e Re 18 Nëntori Xërxe Beta SH.P.K. (njësia e 
ekstrudimit/depoja)  

 

 

Informata Kryesuesi i Zyrës Rajonale  
Agjencia Kosovare e Mirëbesimit – Prizren 
Tel:  +381 (0) 38 504 604 ext 8057 
Fax: +381 (0) 38 504 604 ext 8069 
Kta.prizren@eumik.org 

Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
 Rr. Ilir Konushevci Nr.8 
38000 Prishtinë, Kosovë 
(Ish UNCC) 

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