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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 

Emri i NSH-së Kombinati i Lëkurë Këpucëve 
  

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndër. e Re Kombinati i Lëkurë Këpucëve SH.P.K. 

  

Vendndodhja Komuna Pejë 
  

Biznesi/Sektori Industria e Lëkurës, Peliqeve, Veshjeve dhe Këpucëve 
  

Prodhimet Këpucë, veshje. Kapaciteti vjetor i instaluar për prodhimin e 1.5 milion palë 
këpucëve dhe 30,000 njësi veshjeje, 4,600 ton lëkurë dhe 0.37 milion metër 
katror peliqe.(Përpunuesit e vetëm të lëkurës dhe peliqeve në Kosovë).    

  

Tregu Ndër. e Re ka shitur prodhimet e veta nëpër tërë ish-Jugosllavinë dhe ka 
eksportuar në shtetet lindore dhe perëndimore të Evropës. 

  

Konkurrenca Në Kosovë ka prodhues veshje vendore dhe të këpucëve. Konkurrenca 
rajonale është  Turqia, Rumania, Bullgaria dhe Sllovenia.    

  

Punonjësit Për momentin ndërmarrja ka të përreth 1,800 punëtor të regjistruar . 
  

Ndërtesat dhe tokat Vendndodhja përfshinë 11.26.08 hektarë tokë me ndërtesa që ofrojnë një 
sipërfaqe prej 46,600m². Tri njësitë e ndara kanë lidhje të veçanta me 
shërbime publike dhe leje nga Komuna për rrugë individuale për hyrje-dalje.  

  

Detyrimet që do të 
barten 

Vetëm një shumë e kufizuar e obligimeve dhe kontratat për furnizim të 
nevojshme për operacionet e vazhdueshme te Ndër. së Re do ti 
transferohen Ndër. së Re. 

  

Pamja e pjesshme 
e instalimeve 

 
Informata Niels Hartog 

Drejtues i Zyrës Rajonale të AKM -së Pejë 
Tel +381 (0) 39 32570 x111  
E-mail: niels.hartog@eumik.org 

  

Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit 
Rr. “Ilir Konushevci” nr: 8 
(ish – “UNCC”) 
38000 Prishtinë, Kosovë 

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

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 privatizimt dhe 
mund të mirren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 


