
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri i NSH –së NSH “1 Maji” (“NSH”) 

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re 1 Maji Xerxë Mermer dhe Beton Sh.P.K. 
(Ndërmarrja e re) 

Vendndodhja Xerxë 

Biznesi/Sektori Ndërtim 

Prodhimet  Njësia e NSH për ndërtim e cila do të transferohet Ndërmarrjes së 
re përfshinë asete produktive për prodhimin e mermerit, betonit dhe 
prodhimeve të betonit( shtylla për vreshta, blloka të betonit etj). Po 
ashtu përfshinë edhe asetet prodhuese për eksploatimin e zhavorrit 
nga lumi Drini Bardhë. 

Tregu Tregu kosovar vazhdon të tregoj mundësit e interesimit për 
kompanitë e ndërtimit dhe kontraktorët, pavarësisht nga rritja e 
konkurrencës. 

Konkurrenca 
Njësia e NSH-se për ndërtim ballafaqohet me rritjen e konkurrencës 
nga ana e kompanive lokale për ndërtim. Njësia e NSH-se për 
ndërtim ka një pozitë ne tregun lokal dhe ka krijuar një reputacion. 

Punonjësit  Nuk ka punonjës të caktuar për këtë njësi të Ndërmarrjes re. 

Ndërtesat dhe tokat Ndërmarrja e re 1 Maji Xerxë Mermeri dhe Beton SH.P.K. për 
ndërtim përfshinë lokacionin e prodhimit te NSH-së ne një sipërfaqe 
te përgjithshme përafërsisht 54,95,45ha 

Asetet kryesore te NSH-së ne regjionin e Prizrenit do te 
privatizohen në katër Ndërmarrje të reja e të ndara si në vijim: 

 
      -    Ndërmarrja e re 1 Maji Xerxë Mermeri dhe Beton SH.P.K 

- Ndërmarrja e re 1 Maji Rahovec Drejtoria SH.P.K.:  
–  shih të dhënat e veçanta  

 

Detyrimet që do të 
barten 

Vetem obligimet e caktuara te kapitalit qarkullues, kontratat 
ekzistuese te furnitorëve dhe te blerëseve te NSH-se do te 
transferohen Ndermarrjes se re 
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Informatat rreth Ndërmarrjes së Re të prezentuar në këtë Të Dhëna nuk janë të përligjura. Investitoret potencial inkurajohen të 
kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) për të kërkuar dokumentet e tenderit. Ata të cilet dëshirojnë të paraqesin 
ofertë duhet të llogarisin në hulumtimet e tyre. Investitorët potencial këshillohen të bëjnë verifikimin e të dhënave vet para se të 
paraqesin ndonjë ofertë ose propozim për tender. Këto të Dhëna janë në dispozicion nën kushtet e përgjithshme në informatat 
paraprake për informacione të publikut të gjerë për kandidatët e privatizimit, e cila mund të nxirret nga faqja e internetit të AKM-së: 
http://www.kta-kosovo.org 
 
 



 

 

Informata Kryesuesi i Zyrës Regjionale 
Agjencia  Kosovare e Mirëbesimit  – Prizren 
Tel:  +381 (0) 38 504 604 lok 8057 
Fax: +381 (0) 38 504 604 lok 8069 
Kta.prizren@eumik.org

Dokumentet e 
ofertimit  

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
Rr. Ilir Konushevci Nr: 8 
38000 Prishtinë, Kosovë 
(Ish UNCC) 

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