
 

 
 

  TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 
 

Emri i  NSH-së XIM Strezovc 
  
Emri i NSH-së Ndër. e Re XIM Strezovc Miniera e Magnezitit sh.p.k 
  
Vendndodhja Kamenicë/Kamenica  
  
Biznesi/Sektori Xehetari 
  
Produktet Magnez (karbonati i magnezit natyral), magnez i kalconuar-kaustik dhe magnez i 

qëndrueshëm ndaj zjarrit (i pjekur apo i mbështjellur me kore silico-gëlqerore; 
andezit dhe zhavorr. 

  
Tregu Ndërmarrja e shet zhavorrin vetëm te tregtarët me shumë të cilët pastaj e 

shpërndajnë atë te konsumatorët individual. Aktualisht, ndërmarrja nuk shet 
koncentrat të magnezit apo produkte të magnezit. Ish-klientët e ndërmarrjes 
ishin: Silika, Gostivar (IRJ e Maqedonisë), Zenica (Bosnje), Magnohrom, Kralevë 
(Serbi); Fabrika e Letrës, Krsko (Slloveni); Eraklit (Itali) si dhe konsumatorët nga 
Polonia dhe Rusia. 
 

  
Konkurrenca I vetmi prodhues tjetër i magnezitit/xehes së magnezit në Kosovë është NSH 

Miniera dhe Industria e Magnezit Golesh që gjendet në Magure, Komuna e 
Lipjani, rajoni i Prishtinës. Sipas menaxhmentit, në Kosovë ekzistojnë rreth 150 
kompani të cilat bëjnë nxjerrjen e zhavorrit. Në Kosovë nuk ka ndonjë prodhues 
tjetër të andezitit. 
 

  
Punonjësit Aktualisht, Ndërmarrja punëson 141 punonjës. Duke pasur parasysh se 

aktualisht nuk bëhet as nxjerrja e as përpunimi i magnezit, shumica e punonjësve 
janë dërguar në pushim pa pagesë (84) apo punojnë për kompaninë me orar të 
shkurtuar (13). 
  

 
Ndërtesat dhe 
Toka 

 
XIM Strezovc posedon përafërsisht 109 hektarë në Strezovc (zona e minierës) 
dhe në Kamenicë (fabrika për përpunim). Sipërfaqja totale e ndërtesave është 
10.230 m².  Baza e rezervave dhe aseteve të Subjektit të Ri është si në vijim: 
• Rezervat minerale në Guri i Bardhë janë ndërmjet 4.5 dhe 5.5 milion ton 

magnez, nga të cilat 1.5 – 1.7 milion tonë janë xehe të shkallës së lartë; 
• Rezerva të zhavorrit dhe andezitit;  
• Separacioni me kapacitet 40 t në orë;  
• Fabrika për përpunim/furra rrotulluese me kapacitet 45000 ton në vit 

(aktualisht nuk është funksionale); 
• Makineria tjetër e rëndë (p.sh. thyes, kamionë, buldozerë etj). 
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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 merren në faqen e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 



 

Llogaritë e pagueshme për tre muajt e fundit dhe TVSH-ja për 12 muajt e 
fundit do të transferohen në Ndër. e Re. 
 

Detyrimet që do 
të transferohen 

 
 
  

  
     
 
Informata Mamica Gashi 

Selia e AKM-se Prishtinë 
+381 (0) 38 500 400 lokal 2004 
mamica.gashi@eumik.org 

  
Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 

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

www.kta-kosovo.org Rr. Ilir Konushevci nr. 8 
kta@eumik.org 10000 Prishtinë, Kosovë 
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