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

` TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

      

Emri i NSH-së NSH Kri Kos  
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndër. së Re Kri Kos 2005 SH.P.K 

  
Vendndodhja Prishtinë 
  
Biznesi/Sektori Përpunimi i xhamit 
  
Prodhimet Xhama të rrafshët me trashësi 2 deri në 10mm, xhama të 

xhembosur, xhama të profilizuar, xhama të stopave dhe 
xhama termopan. 

  
Tregu Shitoret me pakicë, kompanitë dhe individët.  
  
Konkurrenca Sektori i përpunimit të xhamit në Kosovë përfshinë një numër 

të zejtarëve privat dhe disa ndërmarrje të vogla të cilat kanë 
punësuar një numër të vogël të punëtorëve në Kosovë në vitin 
1989. Tani prodhimtaria e këtyre kompanive është e vogël 
dhe numri i të punësuarve mban të njëjtin nivel. Kërkesa e 
tregut ka kaluar nga kërkesa për xham me trashësi të 
ndryshme në kërkesën për produkte të gatshme si dyer, 
dritare etj. Megjithatë ende ekziston kërkesa për riparime dhe 
për porosi speciale (unike). 

  
Punonjësit Ndërmarrja momentalisht punëson 11 punëtorë.]  
  
Ndërtesat dhe tokat  Të gjitha ndërtesat dhe pajisjet ekzistuese se bashku me 

parcelën e tokës do të transferohen në Ndër. e Re Kri Kos 
LLC. 



 

 

Detyrimet që do 
të barten 

Në Ndër. e Re do të barten vetëm disa detyrime të kufizuara, si 
dhe kontrata me furnizuesit dhe konsumatorët që janë 
domosdoshme për veprimet në vazhdim e sipër të Ndër. së Re. 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informata Marian Nieora  
AKM Zyra Rajonale e Prishtinës 
+381 242 425 ext 112  
marian.nieora@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 
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