
 
 
 
 

Prezentimi i të dhënave për Ndër Re Sh.P.K. 
Ndër re Miniera e Boksitit në Volljak, 27 korrik 2006 
    
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 privatizimit dhe mund të merren në faqen e AKM-
së në internet: http://www.kta-kosov.org 

 

 Të dhënat mbi Ndërmarrjen 

Emri i NSH-së Boksitet e Kosovës 

Emri i Ndër re Ndërmarrja e Re Miniera e Boksitit në Volljak 

Lokacioni 
Ndërmarrja e Re Miniera e Boksitit në Volljak gjendet në jug dhe lindje 
të udhëkryqit të rrugëve Pejë-Prishtinë dhe Klinë-Prizren. Lokacioni 
shërbehet me linjën kryesore hekurudhore. Kufiri administrativ që kalon 
(“Radavec”) në drejtim të Malit të Zi është 50 kilometra nga Klina. Kjo 
ofron, për më tepër, një treg më gjeografikisht më të afërt. Për më tepër, 
kufiri me Shqipërinë është 80 kilometra (nëpër Prizren) dhe kufiri me 
Maqedonia është 130 kilometra. 

Biznesi/Sektori Miniera 

Produktet/Shërbimet Nxjerrja e boksitit, bluarja dhe prodhimi i gurëve (gur gëlqeror). 
Rezervat e xehes (duke shfrytëzuar kategorizimin socialist A, B, 
C1) janë në regjionin prej 1.7 milion ton të boksitit në shkallë prej 
46.7 deri në 52% të resurseve (C2, D, të treguara) janë në 
regjionin prej 4 milion ton të boksitit. Shtresa e  gurit gëlqeror të 
kombinuar arrin rreth 40 milion ton. Ky gur gëlqeror është mjaft i 
pastër dhe mund të shfrytëzohet në shkritoret e Trepçës dhe 
Ferronikelit. 

Tregu   Resurset e Boksiteve të Kosovës janë nxjerrë prej një sërë 
gropash të hapura dhe zakonisht janë transportuar përreth 3 
kilometra për ruajtje në një zonë të hapur pastaj janë ngarkuar në 
karroca të hekurudhës. Shpenzimet që dilnin nga transportimi në 
distanca të gjata të boksitit është një çështje që duhet të 
studiohet thellësisht nga blerësi  i mundshëm. Megjithatë, çmimet 
e mineraleve që historikisht kanë qenë të larta, afërsia e 
transportimit hekurudhor ndërkombëtar bashkë me shkallën 
relativisht të lartë të materialeve, mund ta bëjnë këtë operacion të 
xehetarisë një propozim interesant për kompanitë e minierave. 
Sido që të jetë, është e mundshme për të transportuar materialin 
në shkritoren e sapo privatizuar të Malit të zi. 
Po ashtu janë edhe dy fabrika të aluminit në Bosnje dhe 
Hercegovinë, në Mostar në federatë dhe në Zvornik në RS që 
janë dy pikat kryesore të përpunimit në regjion. 
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Konkurrenca 

Boksitet e Kosovës është miniera e vetme e boksitit në Kosovë. Boksiti 
gjendet në regjion si këto vende: Shqipëri, Kroaci, Bosnje dhe 
Hercegovina, Mali i Zi dhe Serbia me miniera në Obravac, Drnis, Vlaselica, 
Jajce, Kutsko Brdo, Zagrad e tj. 

Të punësuarit 
Pas vitit 1999, ndërmarrja punëson 247 punëtorë (nga 650 në gusht të vitit 
1989). Megjithatë, momentalisht Ndërmarrja nuk është funksionale) 

Perspektiva tregtare Me rezerva të dëshmuara prej 1.700.000 ton të boksitit, që është 
xehe e metalit të aluminit, rezervat e Minierës së Boksitit duhet të 
prodhojnë rreth 425,000 ton të metalit të aluminit dhe si rregull 
është që, katër ton të boksitit duhet të përmbajnë dy ton të oksidit 
të aluminit, që kësisoj sjell rreth një ton të metalit të aluminit. Me 
çmimin e aluminit prej rreth 2600$ për ton gjatë përgatitjes së  
këtij shkrimi, Miniera e Boksitit paraqet një mundësi për zhvillim 
të mëtutjeshëm. Një mundësi tjetër për treg është balta e kuqe që 
është ndërprodukt i nxjerrjes, tradicionalisht ka qenë një rrezik 
për ambientin. Megjithatë, zhvillimet e kohëve të fundit  që kanë 
të bëjnë me drenazhin e acidit nga miniera e bëjnë këtë produkt 
të dorës së dytë me potencial të vlefshëm. Shtresa e gurit të 
kombinuar gëlqeror arrin deri rreth 40 milion ton. Guri gëlqeror po 
ashtu gjen zbatim për shumë punë të ndërtimtarisë. Për më tutje, 
potenciali për furnizim të shkritoreve të Trepçës, Ferronikelit dhe 
FeNi  me gur gëlqeror të shkallës së lartë, është i lartë.                   

Detyrimet që do të 
transferohet  

Llogaritë për pagesë standarde për tremujorin e fundit dhe TVSH-
ja për vitin e fundit dhe tatimi mbi pronën do t’i transferohet 
ndërmarrjes së re. Borxhet tjera do të mbesin me NSH-në. 
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Për Informata Dhimiter TOLA – Bashkëpunëtor zyrtar i marketingut 

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit                                                             
Tel:  +381 (0) 38 500 400 lok. 1255 
Fax: + 381 (0) 38 248 076 
dhimiter.tola@eumik.org 

 
 


