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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-kosovo.org 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

Emri i NSH-së FPA Zastava Ramiz Sadiku (“Ndërmarrja Shoqërore”) 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Ramiz Sadiku Istog SH.P.K. (“Ndërmarrja e Re”) 
Oferta e Ndër. Së Re përfshinë vetëm token dhe ndërtesat e përshkruara.  
Pronat tjera të Ndërmarrjes nuk janë të përfshira dhe do të privatizohen 
veçmas. 

  
Vendndodhja Istog/Istok qyteti, Pejë/Peć Regjioni 
  
Biznesi/Sektori Ndërmarrja ka qenë e dedikuar për formimin industrial të metaleve, prerjen e 

metaleve dhe saldimin. Momentalisht fabrika është jep me qira një 
ndërmarje private. 

  
Prodhimet Paraprakisht ka prodhuar komponente dhe sisteme të veturave, ulëse 

auspuh shasia etj. Ndërtesa mundet të pranoj makinerin e prodhimit, ose 
produktet për tregti me shumicë e pakicë. 
Vërejtje nuk ka pajisje lëvizëse që përfshihen në këtë ofertë. 

  
Punonjësit Nuk ka punëtor të NSH të punësuar në Ndërmarrjen e Re Ramiz Sadiku 

Istog  
  
Ndërtesat dhe tokat Ndërmarrja e Re në përbamjen e saj përfshin ndërtesën e fabrikës me 

përafërsisht 3800 m² dhe ndërtesat ndihmëse me diku 240 m². Gjitha 
ndërtesat janë të vendosura në një sipërfaqe të vetme, të regjistruara në 
listën poseduese No 129 zona kadastrave Dubravë me përafërsisht 4 ha. 

  
Detyrimet që do të 
barten 

Llogarit e pagueshme standarde për 3 muaj të fundit, 12 muajt e fundit të 
TVSH, dhe 12 muaj të fundit e 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.  

  
Pamja e pjesshme 
e instalimeve 

  
  
Informata Toivo Miller 

Zyra Rajonale e AKM-së Pejë 
Tel +381 (0) 39 32570 x113 
E-mail: toivo.miller@eumik.org 

  
Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit 
Rr. “Ilir Konushevci” nr: 8 
(ish – “UNCC”) 
10000 Prishtinë, Kosovë 

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


