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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 
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 në faqen e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 
    

 TË DHËNA MBI NDËRMARRJEN   
 

Emri i NSH-së KOSOVATEX  
  
Emri i Ndër.e.Re Ndër.e.Re KosovaTex sh.p.k 
  
Lokacioni Prishtinë 
  
Biznesi/Sektori Industria e tekstilit dhe konfeksionit  

 
Prodhimi Kosovatex kryesisht ka prodhuar rrobe për veshje por po ashtu ka 

ofruar rrobe për produkte industriale. 

Tregu  Tregu i tyre themelor ishte tregu vendor dhe vendet fqinjë. 
Ndër.e.Re ka potencial t’i shërbej tregut të Kosovës me shumë 
produkte, siç janë uniformat e punës, veshje të brendshme, lëkurë 
artificiale dhe perde të qepura dhe të thurura . 
Kapacitetet ekzistuese të mëdha dhe relativisht mirë të 
mirëmbajtura, të cilave iu bashkëngjitet dhe teknika e lartë dhe 
shpenzimet e ulëta për fuqi punëtore, i ofrojnë industrisë disa 
përparësi si për zëvendësim të importit ashtu edhe për eksport 
regjional.  
 

Konkurrenca  Sektori i tekstilit të Kosovës nuk ka përparësi krahasuese përkitazi 
konkurruesve mbarë botëror . Aktualisht nuk ka shumë ndërmarrje 
private në sektor. Sipas Odës Ekonomike të Kosovës janë diku 17 
ndërmarrje private në sektor, por ato janë të vogla, që kanë të 
punësuar 20 persona mesatarisht, ndërsa vlerësohet të jenë të 
punësuar gjithsej diku 400 persona. Po ashtu, shumica e 
konkurrentëve janë të kyçur në prodhimin e veshjeve të gatshme.  
 

Depozita e 
Ofertës dhe 
Metoda e 
Privatizimit  
 

Depozita për Ndër.e.Re  KosovaTex sh.p.k është: 50,000 Euro 
dhe do të privatizohet përmes metodës së spin-of-it special.  

Punësimi Kjo ndërmarrje ka  320 punëtorë, disa prej tyre në pushim pa 
pagesë.  
 

Ndërtesat dhe  
Toka 

E tërë toka dhe ndërtesat, që i nënshtrohen këtij tenderi, përfshinë 
138,117 m2, ndërsa ndërtesat përfshijnë 32,068 m2 nga kjo 
sipërfaqe, hapësira e parkingut dhe infrastruktura përfshijnë 5,000 
m2. Të gjitha ndërtesat dhe infrastruktura janë në gjendje të mirë 
dhe relativisht mirë të mirëmbajtura.  
 
 



 

   

 Detyrimet që do 
të transferohen  

Vetëm disa detyrime të kufizuara të ndërmarrjes do të 
transferohen në Ndër.të.Re  KosovaTex sh.p.k. 
 

  

  
    
 

 

Informatat  Marian NIEORA 
Prishtinë - AKM 
+381 38 24 24 25 lok. 112 
marian.nieora@eumik.org  

  
Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit  
Nr: Rruga  Ilir Konushevci, no.8 
(Ish Ndërtesa e OKB-së për 
Komunikim) 
38000 Prishtinë, Kosovë 

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