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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri i NSH –së IT/TI Printeks (“Ndërmarrja”) 

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e re Printeks (Prizren) SH.P.K. (Ndërmarrja subsidiare) 

Vendndodhja Prizren, Regjioni i Prizrenit 

Biznesi/Sektori Ndërmarrja e Tekstilit 

Prodhimet  Kjo Ndërmarrje Subsidiare posedon pesë njësi prodhuese, të cilat 
prodhojnë artikuj gjysëmfinal dhe produkte finale të tekstilit dhe të 
industrisë së ngjajshme përfshirë: 

• Njësia e Tjerrtorës: pambuk- fije tjerri (34-135 Nm.) 
• Njësia e Tekstilit: copë të pëlhurës  (damast), fanelatë, 

kashmir, brokadë, etj.  
• Njësia e Sanitetit: pelena, pambuk të shtypur, tampona, etj. 
• Njësia e Thurtores: copë të pëlhurës për mbulesa, mbulesa 

tavolinash, etj. 
• Njësia e Konfekcionit: këmisha nate, pixhame, peshqirë, 

mbulesa shtrati etj. 

Tregu Kjo Ndërmarrje Subsidiare ka potencial të shërbejë ose mbulojë tregun 
Kosovar me produktet e saja të ndryshme. Posaqërisht me produktet e 
shumëkërkuara sikurse pëlhura, tesha pune, veshje të domosdoshme, 
dhe mbulesa të thurrura që krijojnë mundësi për zëvendësim të 
importit. 

Përafërsisht 15% të të hyrave janë të mbledhura nga Regjioni i 
Prizrenit ndërsa 85 % e pjesës së mbetur të hyrave nga pjesët tjera të 
Kosovës. Me ringjalljen e ekonomisë Kosovare dhe rritjen e kërkesave 
për produkte tekstili kjo ndërmarrje do të ketë prodhim të qëndrueshëm 
për të ardhmën. 

Konkurrenca Në kulminacionin e historisë së aktivitetit, Ndërmarrja ka pranuar lëndë 
të parë nga Regjione të ndryshme nga Azia e Mesme dhe ajo Lindore. 

Ndërmarja kishte edhe rrjetin e distribuimit të produkteve prodhuese që 
mbulonin ish shtetin e RFJ me më se 40 shitore. 

Në ditët e sotme Ndërmarrja është vetëm vertikalisht e integruar si 
kompani tekstili në Kosovë. Ajo ballafaqohet me nivel te ulët të 
konkurencës nga ndërmarrjet e vogla vendore të tekstilit mirëpo e ka 
humbur tregun nga produktet e importuara konkuruese sidomos nga 
Turqia dhe Kina. . 
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Punonjësit  Ndërmarja momentalisht ka 831 punëtorë, prej të cilëve aktiv janë 432  

Ndërtesat dhe tokat E shtrirë në zonën industriale të qytetit të Prizrenit në sipërfaqe prej  
13,16,44 Ha. Nërmarja subsidare përfshinë 71,807m² të locuara në 20 
ndërtesa ku përfshihen njësi të ndyshme prodhuese, një numër i 
kosiderueshëm i depove, shitorja si dhe disa njësi mbështetëse. 

Asetet tjera Ndërmarja subsidare posedon linjë të gjërë të makinave për tjerrje, 
sanitet, vektari, thurje, shtypje dhe konfekcion, të cilat janë mesatarisht 
25 vite të vjetra. Shumica nga këto makina janë operacionale në këtë 
kohë.  

Ndërmarja subsidare posedon disa makina specifike, cifte makinash të 
specializuara prodhimet e të cilave mund të përdoren edhe në kirurgji si 
dhe 34 makina të shkëlqyeshme të vektarisë Suzlers me gjërsi tekstili 
deri 3 metra si dhe njëkohësisht dy me gjërsi normale. 

Detyrimet që do të 
barten 

Vetëm detyrimet e limituara të kapitalit të punës do të transferohen në 
ndërrmarjen e re, furnitorët si dhe kontratat e konsumatorëve të lidhura 
me biznesin e ndërmarrjes gjithashtu do të transferohen tek ndërmarja 
e re subsidare. 
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Informata Kryesuesi i Zyrës Regjionale 
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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