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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

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

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

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

Vendndodhja Xërxe, Prizren 

Biznesi/Sektori Plastikë / Polythene   

Prodhimet Ndërmarrja subsidiare duke përdorur teknologjinë e injektimit ka 
prodhuar pjesë plastike për bateri siç janë: kuti për bateri, ndarës, 
kapakë, etj. 

Tregu Aktualisht, Ndërmarrja e Re punon me një kapacitet minimal. 
Kompleksi industrial Trepça (Mitrovicë) ka qenë blerësi i saj kryesor.  

Konkurrenca Njësia për prodhimin e baterive Trepça është i vetmi konkurrent i 
njohur në Kosovë.    

Punonjësit Ndërmarrja subsidiare nuk përfshinë asnjë punëtor. 

Ndërtesat dhe tokat Ndërmarrja e Re përfshinë një pjesë prej 2.84 hektarësh në Xërxe afër 
rrugës për Prizren, me një mori hallash për prodhim me rreth 7.869 m² 
dhe një godinë të vogël për administratë. 

Asetet tjera Ndërmarrja e Re ka një numër të makinave injektuese me kallëpe të 
viteve 1970 deri 1980 nga të cilat shumica janë në gjendje pune. Veç 
kësaj, përfshinë kallëpet (vegla për përpunim) origjinale të përdorura në 
prodhimin e baterive. Asnjë aset qarkullues lidhur me biznesin origjinal 
të NSH 18 Nëntori nuk do transferohet në Ndërmarrjen subsidiare. 

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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Përmbledhje Ndërmarrja e Re 18 Nëntori Alfa SH.P.K. që gjendet në Xërxe, ka 
prodhuar pjesë plastike (veçanërisht pjesë jo metalike siç janë kuti 
plastike për bateri, ndarës, kapakë, etj) duke përdorur teknologjinë 
injektuese. Megjithëse tani punon me kapacitet minimal, kjo njësi për 
prodhimin e pjesëve të baterive mund të jetë një bazë ideale për një 
prodhues ekzistues të plastikës për themelimin ose zgjerimin e 
aktiviteteve aktuale të biznesit.  

Seksioni i tokës dhe ndërtesave të 18 Nëntorit 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)   

(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 lok. 8057 
Fax: +381 (0) 38 504 604 lok. 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 lok. 1255 
Fax: + 381 (0) 38 248 076 
www.kta-kosovo.org
kta@eumik.org 
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