
 

 TË DHËNA MBI NDËRMARRJEN  
 

      

Emri i NSh-së NSh Çeliku 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Çeliku Ndërtime Metalike ShPK 

  
Vendi Gjilan  
  
Veprimtaria/Sektori Ndërtime metalike 
  
Prodhimet Ndërtime (Salla metalike, ndërtesa metalike, ndërtime të tjera 

metalike).  
  
Tregu Ndërtimet Metalike Çeliku ofron shërbimet e veta projektuese 

dhe ndërtimore në tërë Kosovën. Tregu i ndërtimeve në 
përgjithësi dhe i ndërtimeve metalike në veçanti është duke u 
rritur me ritëm të shpejtuar. Me firmën e vet me renome dhe me 
prodhimet e veta cilësore, Ndërtimet  Metalike Çeliku është në 
pozitë të mirë që të bëhet njëri nga faktorët kryesorë në Kosovë 
dhe në shtetet fqinje.  

  
Konkurrenca Në Kosovë ekzistojnë disa kompani ndërtimi me madhësi të 

ndryshme,  përfshirë IMK (NSh nga Ferizaj), Eurometali (NSh 
nga Ferizaj), Vinex (NSh nga Vitia), Metali (Ndërmarrje private 
nga Prishtina), Flameing (NSh nga Prizreni), Lamkos (NSh nga 
Vushtrria). Ndërtimet Metalike Çeliku është një nga kompanitë 
më të mëdha  ndërtimore metalike në Kosovë. 

  
Të punësuarit NSh momentalisht ka të punësuar 162 punëtorë.  
  
Ndërtesat dhe toka   Konstruksionet Metalike Çeliku ka 46000 m2 tokë dhe disa 

ndërtesa (salla e prodhimit 4860 m2, ndërtesa e administratës 
1370m2, magazina 285m2 dhe të tjera) me hapësirë të 
përgjithshme  8818m2. 
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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 privatizim dhe 
mund të merren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 
 



 

 

Detyrimet për 
Bartje 

Vetëm një pjesë e detyrimeve të kufizuara dhe kontratat e 
furnizuesve/blerësve të domosdoshme për vazhdimin e punës së 
ndërmarrjes së re, do të barten në ndërmarrjen e re. 
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