
 

Fact Sheet NEWCO Gadime Quarry LLC 1 
27_08_22 27_08_22 FS_PRN051 NewCo Gadime Quarry LLC_Alb.doc, 02 October 2007 

 
Informatat rreth Ndërmarrjes së Re të prezentuar në këtë Të Dhëna nuk janë të përligjura. Investitoret potencial inkurajohen të 
kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) për të kërkuar dokumentet e tenderit. Ata të cilet dëshirojnë të paraqesin 
ofertë duhet të llogarisin në hulumtimet e tyre. Investitoret potencial këshillohen të bëjnë verifikimin e të dhënave vet para se të 
paraqesin ndonjë ofertë ose propozim për tender. Këto të Dhëna janë në dispozicion nën kushtet e përgjithshme në informatat 
paraprake për informacione të publikut të gjerë për kandidatët e privatizimit, e cila mund të nxirret nga faqja e internetit të AKM-së: 
http://www.kta-kosovo.org 

 TE DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri I NSH-së NSH Miniera e Linjitit – Seperacioni i Gurëve     
(“Ndërmarrja”) 
 

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Seperacioni i Gurëve Sh.P.K. (Ndërmarrja 
Subsidiare) 
 

Vendndodhja Babush i Muhaxherëve, Gadime e Ulët,  
Komuna e Lipjanit.  
 

Biznesi/Sektori Prodhimtari   

Prodhimet Fraksionet e Gurëve prej 0-60mm and 0-4mm, 0-8mm, 8-16mm, 
16-60mm, dhe Filer (pluhur guri). Kapaciteti prodhues vlerësohet 
të jetë 100 tonë në orë.   

Tregu Kosova dhe vendet fqinje. Në të kaluarën Miniera e Linjitit ka 
furnizuar KEK-un dhe Seperacioni i Gurëve ka furnizuar 
kryesisht tregun Kosovar.      

Konkurrenca Janë disa prodhues tjerë në Kosovë të Fraksioneve të Gurit: 
“Trasingu” – Drenas, “Niti” – Prishtina dhe “Orana” nga Cernica 
etj.  

Punonjësit  NSH SEPERACIONI I GURËVE pjesë e NSH Miniera e Linjitit në 
GADIME aktualisht punëson 78 punëtorë jo-aktivë.  

Ndërtesat dhe tokat Sipërfaqja totale e Tokës që do të tenderohet si Ndërmarrje e Re 

SEPERACIONI I GURËVE përfshin 62, 904 m2, në bazë të 

Fletës Poseduese Nr. 335.  

Detyrimet që do të 
barten 
 

Vetëm disa detyrime të kufizuara do të transferohen në 
Ndërmarrjen e Re.  

Performanca Ndërmarrja nuk punon pasiqë nuk posedon leje për minim të 
vlefshme, e cila lëshohet nga KPMM.  
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Informatat Marian Nieora 
Shefi i Zyrës Rajonale të 
Prishtinës AKM  
++381 (0) 38 20 40 ext.101 

   marian.nieora@eumik.org 

 

Dokumentet e 
Ofertimit 

Agjencioni Kosovar i 
Mirëbesimit 
Rr. Ilir Konushevci  Nr.8 
10000 Pristina, Kosovë 
(ish UNCC) 

Tel:  + 381 (0) 38 500 400 ext 1255 
Fax: + 381 (0) 38 248 076 
www.kta-kosovo.org 
kta@eumik.org 

 


