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

         TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

Emri i NSH-së Ramiz Sadiku 
  
Emri i  
Ndërmarrjes së 
Re 

Ndërmarrja e Re Ramiz Sadiku Njësia e Transportit SHPK 

  
Vendndodhja Prishtinë 

 
  
Biznesi/Sektori Ndërtimtari 

 
  
Prodhimet Ndërrmarrja “Ramiz Sadiku” u themelua ne vitin 1946. Kjo 

ndërrmarrje ishte e specializuar ne sektorin e ndërtimtarisë. Disa 
nga ndërtesat qe janë ndërtuar nga Ramiz Sadiku që vlen të 
përmenden janë: Blloku i Energjise Elektrike (KOSOVA B), 
Biblioteka, Teatri Kombëtar, Hotel Grand-i, ndërtesa e BPK-së, 
Qendra e Rinisë (Ish Boro Ramizi), Ndërtesa e Bankës së 
Lublanës (Ndërtesa që përdoret nga OSBE), Ndërtesat e KEK-ut 
në Prishtinë, disa ura, shumë rrugë, etj. Pas luftës në vitin 1999, 
punëtorët e “Ramiz Sadik-ut” arritën të riorganizohen dhe të 
rifillojnë operimet. Janë ndërrmarrë disa punë ndërtimore, të cilat 
janë kryer pas vitit 1999 (kompletimi i disa ndërtesave për banim 
dhe afarizëm në Prishtinë, ndërtesa banimi në Mitrovicë, Stacioni 
i Autobusëve në Skenderaj, etj.     
 

  
Tregu Tregu kryesor i produkteve është Kosova 

 
  
Konkurrenca Një numër i madh i kompanive private. 

 
  
Punonjësit Aktualisht Ndërmarrja punëson 517 punëtorë. Vetëm në njësin e 

Transportit dhe Makineris subjekt i këtij tenderi sipas listës së 
punëtorëve janë të punësuar 61 punëtor. 
   

Ndërtesat  
dhe tokat 

Toka e Ndërmarrjes së Re Ramiz Sadiku Transporti dhe 
Makineria Sh.P.K. përfshin një sipërfaqe prej 26091 m2, si dhe 
disa objekte.. 
 



 

      

 

Detyrimet që do 
të barten 

Vetëm detyrimet e kufizuara do të transferohen në Ndërmarrjen e 
Re. 
 

  

 
 

 

 
Informata 

 
Marian Nieora 
Shefi i Zyrës Rajonale të Prishtinës AKM  
 +381 (0) 38 24 24 25 ext.111 
 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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