
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

 

Emri i NSH-së NHNI Morava e Binçës (“Ndërmarrja”) 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së re 

Ndërmarrja e Re Morava e Binçës Gurëthyesi Sh.P.K.  
(“Ndërmarrja e Re”) 

  
Vendndodhja Gjilan (Periferia e qytetit të Gjilanit)  
  
Biznesi/Sektori Ndërtimtari 
  
Prodhimet Biznesi kryesor i Ndërmarrjes së re Morava e Binçës Gurëthyesi 

Sh.P.K  përbëhet prej nxjerrjes së gurëve dhe bluarjen e tyre në 
zhavorr të fraksioneve të ndryshme i cili përdoret për ndërtimin e 
rrugëve dhe prodhimin e betonit dhe asfaltit.   

  
 
Tregu 

 
Për shkak të kualitetit të dëshmuar të gurëve Ndërmarrja e Re 
furnizon konsumatorët e vet ne qytetin e Gjilanit dhe regjionit. Ka 
pasur kërkesa të konsiderueshme për zhavorr ne qytetin e Gjilanit 
dhe regjion si rezultat i ndërtimit te rritur dhe rindërtimit.  

  
 
Konkurrenca 

 
Ndërmarrja e Re është njëra prej prodhuesve më të mëdhenj të 
zhavorrit në Kosovë me kapacitet teorik të prodhimit prej 298 m³/orë. 
Megjithatë Ndërmarrja ballafaqohet me një konkurrencë  në rritje 
nga ana e kompanive private vendore si dhe kontraktuesve të tjerë 
në rajon. 

  
 
Punëtorët 

 
Ndërmarrja ka përafërsisht 760  punëtorë të regjistruar. Përafërsisht 
vetëm 200 punëtorë janë të lidhur me Ndërmarrjen e Re. Megjithatë 
asnjëri nga punëtorët nuk do të bartet në Ndërmarrjen e Re si pjese 
të procesit te privatizimit . 

  
 
Ndërtesat dhe tokat 

 
Prona qe është lëndë e këtij tenderi  ka një sipërfaqe prej 
përafërsisht 1,430,861 m² (143 ha 08 ari 61 m²). Kjo hapësirë 
përshinë të gjitha strukturat fizike dhe token e pashfrytëzuar që 
rrethon objektet. Ka përafërsisht 760 m² hapësire zyrash dhe objekte 
tjera sikurse: garazhet, punëtoria e makinave në kuadër të 
kompleksit të ndërtesës administrative (përafërsisht 390 m²), 
shtëpiza e rojeve  me përafërsisht 53 m² dhe objektet tjera ndihmëse 
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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-kosov.org 
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Pajisjet e 
luajtshme 
 
Detyrimet që do të 
barten 

Pajisjet e nevojshme për zhvillimin e veprimtarisë prodhuese do t’i 
transferohen Ndërmarrjes së Re. 
 
Llogaritë e pagueshme nga 3 muajt e fundit dhe TVSh-ja si dhe Tatimi 
mbi pronë nga periudha që përfshinë 12 muaj para datës së shitjes do të 
transferohen në Ndërmarrjen e Re. Detyrime tjera do te mbeten me N.Sh. 
Nuk ka hipoteke te regjistruar mbi pronën e cila do te privatizohet. 
 

 

 
 
 

Informata Dimitrina Karayotova 
Zyra Regjionale e AKM-së në Gjilan 
+381 (0) 38 504 604 7764 
dimitrina.karayotova@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 


