
 

 

  
Ndërtesat dhe tokat  Sipërfaqja totale e tokës që do të tenderohet përfshin 

sipërfaqen totale prej 45,556 m2, në bazë të Fletës 
Poseduese Nr. 658,  Zona Kadastrale 71409033. 

Ndërtesat dhe infrastruktura janë në gjendje të mirë. 
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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 privatizimt dhe 
mund të mirren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

Emri i NSH-së METAL HOLDING (ISH- METALAC)   
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re  Metal Holding 2005 SH.P.K. 
 

  
Vendndodhja Janjevë – Komuna e Lipjanit   

 
  
Biznesi/Sektori Industria e përpunimit të metalit. 

 
  
Prodhimet Produkte nga Alumini (Al);  (Al+Cu aliazh, ose/dhe 

Al+Sn aliazh); Bakri (Cu); Hekuri dhe Çeliku të flakur nga 
karboni i lartë; Produkte tjera nga trajtimi dhe riciklimi i 
mbeturinave të metalit. 
 

  
Tregu Ndërmarrja vlerësohet të ketë pasur 50-60% të tregut në 

Kosovë. Produktet e Ndërmarrjes mund të shiten në Kosovë 
dhe në vendet fqinje. Aktualisht, ndërmarrja është prezentë 
vetëm në tregun Kosovar. Metal Holdingu është e vetmja 
kompani në regjion (Kosovë, Serbi & Mal të Zi, Shqipëri dhe 
Maqedoni) e pajisur me makinën prerëse dhe formë dhënëse 
me presionin më të lartë për prodhimin e një game të gjerë të 
produkteve, e përshtatshme dhe e aftë të furnizoj me 
prodhimet e veta shpejt kur kërkohen. 

  
Konkurrenca Janë edhe disa kompani private që konkurrojnë me të njëjtat 

produkte por nuk kanë kapacitetin prodhues siç e ka “Metal 
Holdingu”. 

  
Punonjësit Ndërmarrja Shoqërore aktualisht punëson 70 punëtorë. 

 



 

      

Detyrimet që do 
të barten 

Vetëm disa detyrime të kufizuara do të transferohen në 
Ndërmarrjen e Re Metal Holding SH.P.K. 
 

  
 

 

Informata Marian Nieora 
Shefi i Zyrës Rajonale të Prishtinës AKM  
++381 (0) 38 24 24 25 ext.111 
marian.nieora@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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