
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

Emri i NSH-së N.Sh. Tullara (“Ndërmarrja”) 
  
Emri Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Tullara Sh.P.K. (“Ndërmarrja e Re”) 

  
Vendndodhja Ndërmarrja e Re Tullara Sh.P.K  ndodhet në rrugën Gjilan-Bujanovc, 

fshati Korminjan, Kamenicë, Regjioni i Gjilanit, afërsisht një kilometër prej 
udhëkryqit për në Kamenicë. 

  
Biznesi/Sektori Material ndërtimor 
  
Prodhimet Fabrika, lënda e këtij tenderi, është njësi prodhuese e madhësisë se 

mesme, e përshtatshme për prodhim të blloqeve për industrinë ndërtimore.  
Në produkte të përshtatshme përfshihen: blloqe të zgavruara tipit 5NF 
(19*20*25) Produkte tjera mund të bëhen me futje te pajisjeve shtesë ne 
prodhim. 

  
Tregu Në bazë të vlerësimit te plot ekonomik Ndërmarrja e Re do të ketë një vend 

dominues në tregun vendor për prodhime ushqimore. Janë paraqitur 
kërkesa të konsiderueshme për  prodhime ndertimore në Kosovë dhe 
ekziston mundësia e zhvillimit në tregun e huaj.   

  
Konkurrenca Momentalisht tregu i biznesit është kryesisht në Kosovë. Ka 7 prodhues të 

shpërndarë  përbrenda Kosovës por gjithashtu ka edhe prodhime të 
importuara 

  
Punonjësit Është kusht për shitje, qe stafit të punësuar në Ndërmarrjen e 

komercializuar duhet tu ofrohen kontratat pune nga ana e pronarit të ri. 
  
Ndërtesat dhe 
tokat 

Ndërmarrja e Re do të përmban një numër objektesh administrative dhe 
prodhuese të përfshira në përafërsisht 5,063 m² që ndodhen në tokë prej 
përafro 8.03 hektarësh.  Tri parcela shtese jane pjesë e kësaj oferte : dy 
jane vendburime të varvëruara të argjilës me sipërfaqe totale përafërsisht 
2.87 hektar në rrugën për Kamenicë dhe parcelat tjera me përafersisht 2.73 
hektar matanë rrugës.  Ngastrat munden me qenë të përshtatshme për 
zhvillime alternative. 

  
Pajisjet e 
luajtshme 

Si pjesa shtesë e objekteve dhe tokës janë asetet tjera kryesore që do të 
barten te blerësi i ri dhe atë janë: makina për përzierjen e argjilës, mulliri 
rrotullues i argjilës, vakum presa për argjilë të papërpunuar, nxjerrësja e 
blloqeve të zgavruar, tabela për prerjen e blloqeve, makina për grumbullimin 
dhe karroca për transportim, transportuesi i blloqeve në furrat e terjes, furra 
për terje dhe furra ovale për pjekjen e blloqeve. Transportues të ndryshëm 
janë ne dispozicion për transportimin e blloqeve gjatë operacioneve.  Pajisjet 
gjithashtu përfshinë edhe tre bulldozher, tre pirunjer dhe tri pajisje për saldim 
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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 nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 



 

 

Detyrimet që do 
të barten 

Standard 12 muajt e fundit të tatimit mbi pronë do të barten në Ndërmarrjen 
e Re. Detyrimet tjera do të mbeten me N.Sh. Nuk ka hipotekë në asete të 
cilat do të privatizohen. Ofertuesit duhet të kenë parasysh kushtet e veçanta 
duke marre parasysh investimet e kredituara dhe punësimin e stafit te cilat i 
janë bashkëngjitur këtij tenderi.

Hyrja Kryesore     Hyrja dhe Ndërtesa e Administratës 
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Informata William Cox/Ardit Gashi 
KTA-RO Gjilan 
+381 (0) 38 504 604 Ext. 7978 
William.Cox@eumik.org  Ardit.Gashi@eumik.org

  
Dokumentet e 
ofertimit Rr. “Ilir Konushevci” nr: 8 

(ish – “UNCC”) 
Faks: + 381 (0)3
www.kta-kosovo.

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit 

10000 Prishtinë, Kosovë 

Tel: + 381 (0)38 500 400 1255 
8 248 076 
org 

kta@eumik.org 
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