
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri I NSH NIN “Ramiz Sadiku”(“Ndërmarrja”) 

Emri I Ndërmarrjes 
sëRe 

Ndërmarrja e Re Ramiz Sadiku Fabrika e Tullave (Landovicë-
Landovica) SH.P.K (“Ndërmarrja e Re Subsidiare”) 

Vendndodhja Landovicë-Landovica Piranë-Pirane në Regjionin e Prizrenit 

Biznesi/Sektori Ndërtimatari –prodhimi I tullave 

Prodhimet Ndërmarrja e Re Subsdiare prodhon blloka me gropa të betonit dhe 
tipin 5 NF tulla me hapje (20*20*25 cm) të cilat shfrytëzohen për 
ndërtimin e ndërtesave industriale. Në një vend tjetër Subsidarja ende 
përdor teknologjinë e vjetër unazore të tharrjes në furrë për të 
prodhuar tulla “ punëdore” të një kualiteti të arësyeshëm, por kjo 
procedure kërkon një sasi të konsiderueshme të punës së dorës. Tullat 
e prodhuara “ me dorë” mund të përdoren si fasada tullash për 
riparimin e ndërtesave historike siq janë xhamitë, kishat dhe 
manastiret.  

Tregu Industria ndërtimore në Kosovë është duke punuar mire për shkak të 
sasisë së madhe të projekteve të rindërtimit dhe restaurimit, të cilat 
ende vazhdojnë. Ky trend pritet të vazhdohet. 

Konkurrenca Ndërmarrja nuk ka ndonjë konkurrencë në shkalle të lartë për sektorin 
e saj të tullave. Pjesa dërmuese e prodhuesve local operojnë në 
shkallë shumë më të vogël. 

Punonjësit Ndërmarrja ka rreth 360 punëtorë, para luftës kishte më shumë se 700 
punëtorë. 
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Ndërtesat dhe tokat Subsdiarja ka 4 vende të ndryshme në rrugë për Gjakovë/Djakovica: 

- Fabrika e bllokave të betonit me hapje, është e vendosur në 
përafërsisht 3,10,26 hektarë sipërfaqe. Përfshin 4 ndërtesa me 
sipërfaqetëpërgjithshme prej 3,152 m2. 
- Fabrika e Vjetër e Tullave ku prodhohen tullat me “punë dore” në një 
sipërfaqe përafërsisht 4,18,30 hektarë vend të punës, afër vend-
prodhimit tjetër të tullave të betonit me hapje. Përfshin 8 ndërtesa me 
sipërfaqe totale3,098m2. 
- Fabrika e Re e Tullave ku prodhohet tipi NF 5 i tullave me hapje është 
e vendosur në 7,79,20 hektarë vend, vendosur disa kilometra më 
poshtë në anën tjetër të rrugës. Përfshinë 11 ndërtesa me sipërfaqe 
totale 16, 526 m2. 
- Njësia e ndarjes e vendosur përafërsisht 1 km nga rruga kryesore. 
Toka është shfrytëzuar për nxjerrjen e lendës së pare për prodhimin e 
tullave. 

Asetet tjera Ndërmarrja ka një lloj-llojshmëri të gjërë të tullave dhe bllokave të 
betonit, pajisje prodhuese, pjesa më e madhe e të cilave duket të jenë 
të funksionueshme. Të gjitha pajimet qe janë prone e Ndërmarrjes do 
të transferohen në Ndërmarrjen e Re Subsdiare. 

Detyrimet që do të 
barten 

Vetëm një numër I caktuar I obligimeve nga kapitali I punës dhe 
kontratat e furnitorëve dhe blerësve të nevojshme për operacionet 
vazhduese të ndërmarrjes do të transferohen në Ndërmarrjen e Re 
Subsdiare, sipas nevojës. 

 

              

 

Informatat Kryesuesi I Zyrës Regjionale 
Agjencioni Kosovar I Mirëbesimit – Prizren 
Tel:  +381 (0) 38 504 604 ext 8057 
Fax: +381 (0) 38 504 604 ext 8069 
Kta.prizren@eumik.org 
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Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencioni Kosovar I 
Mirëbesimit 
Rr. Ilir Konushevci Nr.8 
 38000 Pristina, Kosovë 
(Former UNCC) 

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