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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

      

Emri i NSH-së N.SH. Eurometal  
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndër. e Re Eurometal SH.P.K 

  
Vendndodhja Ferizaj 
  
Biznesi/Sektori Ndërtimi i Konstruksioneve Metalike 
  
Prodhimet Struktura (halla metalike, konstruksione te tjera metalike) dhe 

si dhe ndërtime (ura etj) si dhe rezervuar për materiale të 
lëngëta (nëntokësore dhe mbitokësorë), ndërtime të vogla 
metalike dhe këmbyes nxehtësie. 

  
Tregu Eurometali ofron shërbimet e veta strukturale dhe ndërtuese 

në tërë Kosovën sidomos tek klientët më të mëdhenj. Me 
emrin e vet të formuar mire dhe me prodhimet e veta cilësore 
Eurometali është në pozitë të mirë që të bëhet një nga faktorët 
kryesorë në Kosovë dhe shtetet fqinje  

  
Konkurrenca Në Kosovë ekzistojnë disa kompani përpunuese të metalit  me 

madhësi të ndryshme, duke përfshirë IMK (N.Sh. nga 
Ferizaji), Celiku (N.Sh. nga Gjilani), Vinex (N.Sh. nga Vitia), 
Metali (Ndërmarrje private nga Prishtina), Flameing (N.Sh. 
nga Prizreni), Lamkos (N.Sh. nga Vucitërna). Eurometali 
është një nga kompanitë më të mëdha metal-konstruktuese 
në Kosovë.  

  
Punëtorët N.Sh. momentalisht punëson 140 punëtorë   
  
Ndërtesat dhe tokat  Eurometal përfshinë 41.107 m2 tokë dhe disa ndërtesa (halla 

e prodhimit 9.622 m2, ndërtesa e administratës 2.933 m2, 
magazina 2.540m2 dhe të tjera) me hapësirë të 
gjithmbarshme  prej 15.095 m2. 



 

 

Detyrimet që do 
të barten 

Në Ndër. e Re do të barten vetëm disa detyrime të kufizuara, si 
dhe kontrata me furnizuesit dhe konsumatorët që janë 
domosdoshme për veprimet në vazhdim e sipër të Ndër. së Re. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informata Alessandro Martinatto 
Zyra Regjionale e AKM-së në Gjilan 
Tel. +381 280 30010 
E-mail: alessandro.martinatto@eumik.org 
 

  
Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
Rr. “Ilir Konushevci” nr: 8 
(ish – “UNCC”) 
38000 Prishtinë, Kosovë 

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