
 

TË DHËNA MBI NDËRMARRJEN 
 

 

Emri i NSH-së IMN Fabrika e Bllokave   
  
Emri i 
Ndërmarrjes së 
Re 

Ndër e Re IMN Fabrika e Bllokave SH.P.K (“Ndërm. e Re”) 

  
Vendndodhja Gjakovë/ Regjioni i Pejës  
  
Biznesi/Sektori Material Ndërtimi   
  
Prodhimet  Ndërmarrja prodhon blloka te shpuar ne madhësi te ndryshme. 

Produktet tipike të saj janë bllokat dhe tullat prej argjilës. Ndërmarrja 
ka potencial te prodhojë edhe produkte tjera te cilat shfrytëzojnë 
lëndën e parë të njëjtë.    

  
Tregu Në vitin 2001, kërkesa totale për blloka ka qenë 80 deri 100 milion 

blloka. Kërkesa për blloka dhe tjegulla për kulme ka qenë e 
qëndrueshme gjatë vitit, përveq në dhjetor dhe janar, kur shumica e 
aktiviteteve të ndërtimit ndërpriten për shkak të motit. Kërkesa varet 
prej suksesit të industrisë se ndërtimit. Ndërmarrja në të kaluarën ka 
eksportuar blloka ne vendet dhe regjionin përreth Kosovës dhe ka 
mundësi të eksportojë prap.   

  
Konkurrenca Sektori i ndërtimit në Kosovë është rritur në mënyrë rapide me 

nevojat e rindërtimit pas konfliktit. Nëntë ndërmarrje janë aktive në 
këtë sektor në Kosovë dhe kanë kapacitet total të prodhimit 40 milion 
blloka. Ka një konkurrencë të forte prej prodhuesve regjional jashtë 
Kosovës, të cilet shpeshherë i shmangen pageses së TVSH-së. Kjo i 
vë prodhuesit e bllokave në Kosovë në pozitë jo të barabartë.     

  
Depozita e 
Ofertimit dhe 
Metoda e 
Privatizimit 

Depozita e ofertimit për Nderm. e Re është Euro 50,000 kurse do të 
privatizohet përmes Metodës Spin-off Special.  

  
Punëtorët Ndërmarrja ka rreth 200 punëtorë aktiv. Më tutje ajo ka rreth 40 

punëtorë jo aktiv te cilet marrin asistencë financiare nga Ndërmarrja.  
 
Ndërtesat dhe 
Toka  

 
Ka gjithsej 140,000 m2 tokë te alokuar te Ndermarrja e Re. 
Nëdërtesat e Ndermarrjes së Re përbëhen prej: një salle të prodhimit 
me rreth 15,717 m2, dy ndërtesave administrative me rreth 340 m2, 
punishtes dhe stacionit të karburantëve.  
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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 



 

 
 

  
Detyrimet që do të 
transferohen  

Vetëm obligime të kufizuara dhe kontratat me bleresit esenciale për 
operimin e vazhdueshëm te Ndermarrjes së Re do të transferohen te 
Ndermarrja e Re.   

  
 

 
Pamje e Salles së Prodhimit  

  
Informatat  AKM Zyra Qendrore-Prishtinë 

+381 38 500 400 1255 
soetenders@eumik.org  

  
Dokumentet e  
ofertimit 

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit  
Nr: 8 Rr. Ilir Konushevci  
(Ish UNCC) 
10000 Prishtinë, Kosovë 

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