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Informatat rreth Ndërmarrjes së Re të prezentuar në këtë Të Dhëna nuk janë të përligjura. Investitoret potencial inkurajohen të 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

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

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

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

Vendndodhja Rahovec, Prizren 

Biznesi/Sektori Plastikë / Polythene 

Prodhimet Ndërmarrja subsidiare prodhon qese plastike dhe plastikë me metër 
për shfrytëzues industrial dhe shtëpiak, një seri të gjerë të pjesëve 
plastike, shisheve dhe kutive, gjithashtu edhe orendive.  

Tregu Përveç tregut Kosovar, Serbia/Mali i Zi janë historikisht dhe aktualisht 
absorbues te tregjeve për këto prodhime dhe menaxhmenti beson se 
poashtu janë mundësit edhe në tregjet fqinje. Rreth 500 klientë 
formojnë bazën e blerësve të Ndërmarrjes subsidiare, nga të cilët 
kompanitë industriale llogarisin 80% të shitjeve dhe tregëtarët me 
pakicë për mbetjen prej 20%. 

Konkurrenca Për qese/plastikë me metër janë një numër i kompanive vendore 
(Prizren) të vogla dhe të mesme të cilat janë aktive në treg. Për pjesë 
plastike nuk ka konkurrent tjerë të njohur, ndonëse janë disa kompani 
në Prishtinë që punojnë në sektorin e arkave plastike. Kompanitë nga 
Turqia janë konkurrentët kryesor në tregun e shisheve dhe enëve. 

Punonjësit Ndërmarrja ka përafërsisht 254 punonjës. Ndërmarrja Ndërmarrja ka 
informuar gojarisht se për momentin vetëm 72 prej tyre punojnë. 

Ndërtesat dhe tokat Ndërmarrja subsidiare përfshinë një pjesë prej 1.46 hektarësh me një 
mori hallash për prodhim përfshirë 5,000m², si dhe depo dhe punishte 
tjera në Rahovec. 

Asetet tjera Ndërmarrja subsidiare ka një seri të gjerë të paisjeve për injektim, 
ekstrudim, dhe paisje për fryerjen e plastikës që datojnë prej 1970-
1980, ku pjesa më e madhe e tyre duken të jenë operative për 
momentin. Veç kësaj, Ndërmarrja subsidiare ka një varg të gjerë të 
kallëpeve (vegla për përpunim) përfshirë 7 kallëpe të reja të cilat janë 
blerë ne vitet 2002/2003 për seri të reja prodhimi (p.sh. ulëse për 
stadion). 

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 
 



 

Detyrimet që do të 
barten 

Vetëm një numër i caktuar i obligimeve të kapitalit të punës, kontratat 
me blerës dhe furnitorë të nevojshme për vazhdimin e prodhimit, do të 
transferohen në Ndërmarrjen e Re.  

Përmbledhje Locuar në Rahovec, Ndërmarrja e Re 18 Nëntori Rahovec është një 
përpunuese plastike e specializuar në prodhimin e qeseve plastike dhe 
plastikës me metër për shfrytëzuesit industrial dhe shtëpiak, dhe një 
seri të gjerë të pjesëve plastike, shisheve dhe kutive, si dhe orendive.  

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)  
(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) – shiko Të dhënat mbi Ndërmarrjen 

 

  

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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