
Asnjë informatë e paraqitur në këto të dhëna lidhur me Ndërmarrjen e Re (NewCo) nuk është e garantuar. Investorët e mundshëm 
inkurajohen që të kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) për të kërkuar dokumentet e ofertimit. Ata të cilët 
dëshirojnë të dorzojnë ofertat e tyre duhet të mbështeten në hulumtimet e tyre vetanake. Investorëve të mundshëm i’u preferojmë 
të bëjnë hulumtimet e tyre para se të bëjnë dorëzimin e ofertës apo propozimin për tender. Këto të dhëna mbi ndërmarrjen janë në 
dispozicion sipas kushteve të përgjithëshme mbi sigurimin e informatave për publikun e gjerë lidhur me kandidatët (ndërmarrjet) 
për privatizim, të cilat mundë të merren nga  faqja internetit të AKM-se: http://www.kta-kosovo.org 

 

 

 
 

TË DHËNAT  MBI NDËRMARRJEN 
 

Emri i N.Sh-së  IMKOS 
 

Emri i Ndërmarrjes së Re NewCo IMKOS 
  

Lokacioni   Kamenicë 
 

Veprimtaria  Përpunimi i metaleve 
 

Prodhimet  Në të kaluarën veprimtaria kryesore e Ndërmarrjes ka qenë përpunimi i metaleve. 
Ndermarrrja ka prodhuar produkte si: shtylla dritash rrugore, konteinerë, kiosqe 
dhe dyer metalike. Në fillim të vitit 2003 Ndërmarrja ka pushuar së prodhuari. 

 

Tregu  Në kohën kur ishte duke operuar, tregu i Ndërmarrjes ishte tregu Kosovar.  

Konkurrenca Konkurrentët kryesorë të Ndërmarrjes përbëheshin nga ndërmarrjet private lokale 
për përpunimin e metaleve.  

 
Punëtorët Ndërmarrja momentalisht punëson 44 punëtorë. Pasi që Ndërmarrja ka pushuar 

së vepruari, të gjithë punëtorët janë joaktivë. 

Ndërtesat dhe Toka Godinat e Ndërmarrjes gjenden në qendër të qytetit të Kamenicës në mes të 
rrugës kryesore dhe rrugës për fshatin Rubovc. Lokacioni është i thurur dhe ka 
qasje në rrugë të asfaltuar. Lokacioni i Ndërmarrjes përbëhet prej gjithësej 7,781 
m2. Prej tyre objekti i administratës ka 150 m2, hallat e prodhimit 1, 257 m2, 
restoranti dhe shitorja, si dhe sipërfaqja e lirë.  

 

Pasuritë tjera Të gjitha pasuritë e lëvizëshme dhe të palëvizëshme të cilat janë pronë e 
Ndërmarrjes, do të transferohen në Ndërmarrjen e Re (NewCo) IMKOS.  

Detyrimet Vetëm një pjesë e kufizuar e detyrimeve të kapitalit punues do të transferohet në 
Ndërmarrjen e Re.  

 

Shënimet Financiare Qarkullimi në vitin 2003 nuk është relevant pasi që Ndërmarrja ka pushuar së 
prodhuari në fillim të vitit 2003. 
 

Përmbledhje Privatizimi i Ndërmarrjes u sjell palëve të interesuara mundësi të blerjes të një 
Ndërmarrjeje të vogël për përpunimin e metaleve me parcelë të tokës në qendër të 
qytetit të Kamenicës.  

 
Informata  Zyrja Regjionale e AKM-së në Gjilan 

  +381 (0) 38 504 604 ext 7742 
  +381 (0) 280 30 010 ext 111 
 phelim.dunlea@eumik.org 
                                fatos.elezi@eumik.org 
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