
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  

Emri i Nsh-së Ndërmarrja Përparimi (ish  Buducnost)  
  
Emri i 
Ndërmarrjes së 
Re 

 
Ndërmarrja e Re Përparimi Fabrika e Tullave F3 SH.P.K  

  
Vendi Skenderaj 
  
Afarizmi/Sektori Ndërtimtari/Pasuri e Patundshme  
  
Produktet Aktiviteti kryesor i Ndërmarrjes ka qenë prodhimi i materialit 

ndërtimor, si tulla të rrafshëta të argjilës me madhësi prej 25 cm 
me 12 cm dhe me lartësi 6 cm dhe tjegulla për kulme dhe për 
mbulimin e qosheve të kulmeve. Kjo njësi nuk  funksionon që nga 
viti 1998.  
 

  
Tregu Ndërmarrja ndihmëse ofron mundësinë e krijimit të fushave 

bujqësore me një terren të mirë. Tregu për tokë industriale është i 
vogël për shkak të ofertave të kufizuara.    

  
Të punësuarit Kur Ndërmarrja funksiononte kishte të punësuar 60 punëtorë. 

Aktualisht nuk ka fuqi punëtore të punësuar.  
 
Ndërtesat dhe 
toka 

 
Ka rreth 18,262 m2 tokë dhe tri ndërtesa kryesore të cilat janë në 
gjendje të dobët të mirëmbajtjes: 

• Fabrika e Prodhimit të Tullave–përbëhet prej:  
o Skeletit të kulmit të ndërtuar prej drurit, 50 metra 

me 24 metra 
o Struktura e ndërtesës prej tullave përbëhet prej 

furrës së rrethore me madhësi prej 218 m2 
o Tarraca për bartjen e thëngjillit 366 m2 
o Ura për furnizimin e thëngjillit të ndezur 
o Oxhaku 45 metra i lartë.  

• Fabrika e përgatitjes së Tullave–përbëhet prej deponisë  
së argjilës, përzierësit të argjilës, presës me vakum, dhe 
presës rrotulluese për prerjen e tjegullave këndore dhe 
qosheve të kulmeve.  

• Shtëpi e ndërtuar në të cilën është e vendosur një familje 
që kujdeset për pronën.  
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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 



 

 

  
 

 

Obligimet qe do 
te transferohen 

Vetëm obligimet e domosdoshme për vazhdimësinë e funksionimit 
të Ndërmarrjes se Re do të barten në Ndërmarrjen e Re.   

 
                                Pamje panoramë e sipërfaqes 

 
 

 

 

Informata Alex Ootes 
Drejtuesi i Zyrës Regjionale-Mitrovicë 
+381 (0) 38 504 604 lokali. 7292 
alex.ootes@eumik.org 

  
Dokumentet e 
Tenderit 

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit 
rr. Ilir Konushevci nr. 8 
(ish- UNCC) 
38000 Prishtinë, Kosovë 

 Tel: +381(0)38 500400/1255
  Fax: + 381 (0) 38 248 076 
  www.kta-kosovo.org 
  kta@eumik.org 
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