
 

 
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

Emri i NSH-së N.SH. Fabrika e Radiatorëve dhe Stabilimenteve Klimatike 
Jugoterm  Gjilan 

  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Jugoterm International Sh.P.K. 

  
Vendndodhja Gjilan 
  
Biznesi/Sektori Përpunimi/formimi i metaleve 
  
Prodhimet Prodhimtaria e radiatorëve panel dhe gypor prej çeliku për 

sistemet e nxemjes qendrore. Ka një shitje prej me se 3 milion 
Euro çdo vit. 

  
Tregu Ndërmarrja furnizon dy tregje, tregun vendor dhe ate të 

jashtëm. Llogaritet se në tregun vendor realizohen afër 55% të 
shitjes së përgjithshme. Menaxhmenti beson se Ndërmarrja 
merre pjese me afër 80% të shitjes së radiatorëve në tregun 
vendor, afër 70% të tregut ne Serbi dhe pjesëmarrje te 
rëndësishme në shtetet fqinje. Kryesisht këto produkte 
përdoren në ndërtimin e objekteve të reja 

  
Konkurrenca Ekziston konkurrenca në tregun e jashtëm nga ana e 

bizneseve të ngjashme në shtete tjera Evropiane dhe pak 
konkurrencë në tregun vendor.  

  
Punonjësit Rreth 211 punonjës 
  
Ndërtesat dhe 
tokat 

Oferta për Ndërmarrjen e Re përmban  njësinë në Gjilan me një  
Sipërfaqe prej  5.27.70 ha. Njësia në Gjilan përfshinë ndërtesat 
me një sipërfaqe mbi 17,000 m², prej të cilave 13,500 m² përdoret 
për procesin e prodhimit. 
Oferta gjithashtu përmban njësinë në Zhegër, me pak se 30  
minuta vozitje prej Gjilanit. Njësia në Zhegër përfshinë një  
sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 00.96.00 ha, prej të 
cilave mbi 3,000 m² janë objektet. Objektet prodhuese kapin rreth  
2600 m². 
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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 



 

Llogaritë e pagueshme për tre muajt e fundit, TVSH-ja për 12 
muajt e fundit dhe 12 muajt e fundit të tatimit në pronë do të 
barten në Ndërmarrjen e Re.  Detyrimet tjera do të mbeten me 
NSH-në. Nuk ka hipotekë në asetet të cilat do të privatizohen. 

Detyrimet që do 
të barten 

 

 
 

Informata John Harmer 
KTA Gjilan/Gnjilane Regional Office 
+381 280 30020  
E-mail: john.harmer@eumik.org 
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     Prodhimet themelore 

Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 

Tel: + 381 (0) 38 500 400 1255 
Faks: + 381 (0) 38 248 076 

Rr. “Ilir Konushevci” nr: 8 www.kta-kosovo.org 
kta@eumik.org (ish – “UNCC”) 

10000 Prishtinë, Kosovë 
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