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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 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 
 

  
Emri i NSH-së N.Sh. XIQ KARAQEVA (“Ndërmarrja”) 
  

Emri i Ndërmarrjes së 
Re 

Ndërmarrja e Re KARAQEVA – Fabrika e Vjeter e Pllakave Sh.P.K 
(“Ndërmarrja e Re”) 

 Oferta e Ndërmarrjës së Re përfshin vetëm pronën përshkruar. Pjesa e 
mbetur pronës së ndërmarrjes janë të lëna jashtë dhe do të privatizohen 
ndaras.  

  

Vendndodhja Komuna e Kamenicës, Regjioni I Gjilanit 
  

Biznesi/Sektori Prodhimtaria e pllakave të qeramikës dhe pronë e industrisë së lehtë. 
  

Prodhimet Karaqeva ka qenë prodhuese e pllakave te qeramikës për mure dhe 
dysheme. Lënda e parë është siguruar nga furnitori – tani privatizuar 
Ndërmarrja e Re Kaolini Sh.P.K. e cila ndodhet rreth 25 km distancë.   

  

Tregu Momentalisht, ne Kosove, kërkesat për pllakat qeramike plotësohen nga 
importi. Ndërmarrja e Re jep mundësi për investime në biznes dhe të 
zëvendësojnë importonim dhe të marrë një pjesë të këtij tregu.  

  

Ndërtesat dhe tokat Oferta e Ndërmarrjes së Re përfshin një zonë industriale me 
përafërsisht 7.9 Hektar (79.000 m²) e cila bart në vete prodhimin 
industrial, administratën dhe depot me një sipërfaqe përafërsisht  prej 
22,230 m². Tjerat të përfshira janë pajisjet e vendosure. Rifillimi i 
punës kërkon investime ne makineri dhe objekte. 

  

Detyrimet që do të 
barten 

Llogaritë e pagueshme të zakonshme nga tre muajt e fundit, TVSh-ja 
dhe  tatimi në pronë nga periudha që përfshin 1 vit para datës së 
shitjes, do të transferohen në Ndërmarrjen e Re. Të gjitha detyrimet 
tjera mbeten në N.Sh. Nuk ka hipotekë të regjistruar mbi asetet e 
Ndërmarrjes së Re. 

  

Pamje Ilustrues e 
pronës 
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