
 

 
 
Fact Sheet NewCo Factory of Metallic Elements L.L.C. Klinë/Klina Alb 1 
    
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 

 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  

Emri i NSH-së OP “Fabrika për Prodhimtari të Destinuar – Zastava, OTHPB 41” Klinë  
  

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Fabrika e Elementeve Metalike SH.P.K. Klinë 
(“Ndërmarrja e Re”) 

  

Vendndodhja Komuna e Klinës 
  

Biznesi/Sektori Industria metalike 
  

Prodhimet Prodhimi i pjesëve metalike (prodhimtari e destinuar). 
  

Tregu/konkurrenca Teknikisht nuk ekziston kurrfarë konkurrence lidhur me prodhimin e 
elementeve metalike në Kosovë dhe kjo mund të paraqet një argument të 
fortë në favor të zhvillimit të mirë të biznesit në të ardhmen. 

  

Punonjësit Ndërmarrja ka rreth 40 punonjës të regjistruar. 
  

Ndërtesat dhe tokat Kjo Ndërmarrje e re e cila ndodhet në qytetin e Klinës përbëhet prej tokës 
me një sipërfaqe prej 04.08.03 ha dhe ndërtesat me një sipërfaqe të 
përgjithshme prej 7, 203 m². 

  

Detyrimet që do të 
barten 

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. 
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Informata Toivo Miller 
Zyra Rajonale e AKM-së Pejë 
Tel +381 (0) 39 32570 x113  
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