
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

 
   
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 

Emri i NSH-së Miniera dhe Industria e Magnezitit Golesh 
  
Emri i Ndër. së 
Re 

Ndër. e Re Miniera dhe Industria e Magnezitit Golesh sh.p.k 

  
Vendndodhja Lipjan 
  
Biznesi/Sektori Xehetari 
  
Produktet Magnezium (karbonati i magnezit natyral), magnez i kalconuar-kaustik dhe 

magnez i qëndrueshëm ndaj zjarrit (i pjekur apo i mbështjellur me kore silico-
gëlqerore 

  
Tregu Tregu për magnez të qëndrueshëm nga zjarri është një treg global si edhe për 

magnezin kaustik, e në veçanti për magnez me cilësi të lartë. Kërkesa për 
magnez të qëndrueshëm ndaj zjarrit është ndikuar nga trende të ndryshme – 
konsolidimi brenda industrisë për prodhimin e materialeve të qëndrueshme ndaj 
zjarri, ulja e konsumit për shkak të zhvillimeve teknologjike në industrinë e 
metalurgjike, prodhimi i materialeve të qëndrueshme ndaj zjarri me kualitet më të 
lartë të cilat kanë jetë më të gjatë dhe kërkesa më e lartë për magnezit të pjekur 
me pastërti të lartë. kërkesa agregate për magnez të kalconuar-kaustik është më 
stabile për shkak të mundësisë për zbatime të llojllojshme. Shfrytëzimi i magnezit 
kaustik për trajtimin e ujërave është duke u rritur, ku reflektohen çështjet dhe 
brengat në rritje në lidhje me mjedisin.  
 

  
Konkurrenca Para konfliktit kjo ndërmarrje ka prodhuar magnez kaustik dhe të qëndrueshëm 

nga zjarri për shfrytëzuesit nga ish-Jugosllavia, kompanitë eksport/import nga 
vendet tjera të Ballkanit dhe Itali. Në periudhën pas konfliktit, kolapsi i tregut të 
kompanisë në ish-Jugosllavi ka ulur kërkesën për prodhimet e kësaj kompanie. 
Në vitin 2002, kompania ka prodhuar 1200 ti magnez kaustik për Eraclit-Venier 
SpA nga Italia. Konkurrencë potenciale vendore është XIM STREZOC në 
Kamenicë e cila është një kompani për nxjerrjen e magnezit e cila ka objekte dhe 
kapacitete të ngjashme për përpunimin e xehes, si dhe ka asortiman të ngjashëm 
të prodhimeve. 
 

  
Punonjësit Aktualisht ndërmarrja ka 30 punonjës (nga 1,123 sa ka pasur në gusht të vitit 

1990). 
 

  
Ndërtesat dhe 
Tokat 

Subjekti i ri i cili ofrohet për shitje përfshinë përafërsisht një sipërfaqe prej 149.5 
ha, një numër të ndërtesave, uzina, makineri dhe pajisje. Kompania ka nën 
pronësi një minierë sipërfaqësore dhe një minierë nëntokësore, ku sipas 
vlerësimeve janë afër 2.4 milion ton magnezit, 92.2 milion ton xehe dunit dhe 10 
milion ton serpentinë. Të gjitha objektet për përpunim – uzina për thyerje larje 
dhe bartje, separacioni, furra rrotullueses, kullat për deponimin e prodhimeve 
(siloset), garazhi/punëtoria, etj – gjenden në lokacionin e minierës në Magurë. 
Automjetet për lëvizjen e dheut dhe automjetet tjera, p.sh. ngarkuesit, kamionët, 
gjithashtu do të transferohen në Subjektin e Ri. Lista e aseteve që do të barten 
në Subjektin e Ri do të mund të gjenden në Zyrën e të Dhënave. 

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 privatizimt dhe 
mund të merren në faqen e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 



 

      

 

Detyrimet që do 
të transferohen 

Në Subjektin e Ri do të transferohen vetëm detyrimet e jashtme që janë të 
lidhura drejtpërdrejtë me aktivitetet e tij. Detyrimet që do të transferohen në 
Subjektin e Ri në ditën e shitjes janë si në vijim: 

• Borxhet për Shërbimet Komunale, detyrimet e pashlyera nga periudha 
tre muaj para shitjes deri në datën e shitjes. 

• TVSH-ja, për 12 muajt e fundit deri në datën e shitjes. Në Subjekti e Ri 
nuk do të transferohen detyrimet në lidhje me rrogat. 

Më 30 shtator 2004, Ndërmarrja ka pasur një detyrim të pashlyer ndaj KEK-ut në 
vlerë prej 110.420,83 €. Menaxhmenti këshillohet se Ndërmarrja nuk ka ndonjë 
borxh ndaj shërbimeve tjera publike dhe nuk ka ndonjë detyrim tatimor të 
papaguar. 
 

  
 

 

Informata Marian Nieora 
Zyra Regjionale e AKM-së në Prishtinë 
+381 (0) 38 24 24 25 Ext. 111 
marian.nieora@eumik.org 

  
Dokumentet e 
Ofertimit 

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit 
Rr. Ilir Konushevci nr. 8 
10000 Prishtinë, Kosovë 

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