
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri i NSH –së NPT Komuna (“Ndërmarrja”) 

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re “Komuna” Prizren  Alfa SH.P.K. (“Ndërmarrja 
subsidiare”) 

Vendndodhja Prizren 

Biznesi/Sektori Prodhimi i këpucëve  

Prodhimet Njësia e prodhimit të këpucëve e Ndërmarrjes e cila do të 
transferohet në Ndërmarrjen subsidiare, përfshin asetet prodhuese 
për prodhimin e këpucëve (klasike) të lëkurës, këpucëve plastike 
sportive, çizmeve dhe pandofle. Ndonëse, veprimet e procesit të 
prodhimit paraqiten si të vjetruara, procesi i prodhimit mund të 
rifilloj me investime dhe mirëmbajtje të duhur.  

Tregu Njësia e prodhimit të këpucëve e Ndërmarrjes ka potencial t’i 
shërbej tregut Kosovar me lloje të ndryshme të prodhimeve. 
Veçanërisht prodhimet më të kërkuara siç janë çizmet e plastikës 
dhe pandoflet krijojnë disa mundësi të zëvendësimit të importit. 

Konkurrenca Dizajni dhe cilësia e prodhimeve aktuale të Ndërmarrjes mund të 
shiten vetëm si prodhime finale – këpucë – në tregun vendor. Në 
tregun vendor janë disa konkurrent të vegjël, por konkurrenca më e 
madhe vjen nga importi i këpucëve prej Turqisë dhe Kinës. 

Punonjësit Ndërmarrja aktualisht ka të punësuar 798 punëtorë prej të cilëve 
aktualisht 245 janë aktiv. 

Ndërtesat dhe tokat Njësia prodhimit të këpucëve të Ndërmarrjes është e vendosur në 
Prizren, në pjesën e banuar të lagjes “Ortakoll”. Njësia përfshin 
pjesën e ndërtesave, truallin dhe të gjitha asetet e mbetura te 
prodhimit, që ka lidhshmëri me aktivitetin bazë të prodhimit të 
këpucëve të Ndërmarrjes në Prizren. Objekti shtrihet në një 
sipërfaqe prej afro 7.000 m² në hapësirën që përfshin afër 
11.674m² repart prodhues/depo dhe zyret e vendosura në dy kate. 
Pjesa më madhe e objekteve prodhuese përmban makineri dhe 
prodhime të pakryera. Kompleksi në anën e majtë të hyrjes është i 
ndarë në disa depo dhe njësi komerciale, tri prej të cilave aktualisht 
janë dhënë me qira palëve të treta. Përveç kësaj disa shitore 
shtrihen në katin përdhes të ndërtesës administrative, prej të cilave 
aktualisht tre janë dhënë gjithashtu me qira palëve të treta. 
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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 
 



 

Asetet tjera Objekti kryesor i prodhimit i NTP Komuna në Ortakoll, Prizren do të 
privatizohet në tri pjesë, si vijon: 

1) Ndërmarrja e Re  Komuna Prizren Alfa SH.P.K. 

2) Ndërmarrja e Re Komuna Prizren Gama SH.P.K. – shiko faqen e 
ndarë me të  dhëna 

3) Ndërmarrja e Re Komuna Prizren Delta SH.P.K. – shiko faqen tjetër 
me të dhëna

Detyrimet që do të 
barten 

Vetëm detyrimet e kufizuara do t’i barten Ndërmarrjes së Re. 

 

  

Informata Kryesuesi i Zyrës Rajonale  
Agjencia Kosovare e Mirëbesimit – Prizren 
Tel:  +381 (0) 38 504 604 / 8057 
Fax: +381 (0) 38 504 604 / 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 / 1255 
Fax: + 381 (0) 38 248 076 
www.kta-kosovo.org
kta@eumik.org 

 

Të dhënat mbi Ndërmarrjen Komuna Alpha SH.P.K.   
05-07-29 PRZ035 FS NewCo Komuna Alpha V1.2 - Alb 2 
 
    
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 
 

http://www.kta-kosovo.org/

	TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN
	Kta.prizren@eumik.org



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


