
 

 
 
 
 1 
Ndër. së Re Shtime Depoja SH.P.K 
    
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 N.Sh. IMK Fabrika e Tubave te Çelikta (“Ndërmarrja”) 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndër. e Re Shtime Depoja SH.P.K (“Ndërmarrja e Re”) 

  
Vendndodhja Komuna e Shtimes, Regjioni Gjilan 
  
Biznesi/Sektori Tregtia 
  
Prodhimet Ndërmarrja e Re ofron përafërsisht 4,047 m² të hapësirës për 

deponim/prodhim  dhe përafërsisht 432 m² hapësirë për zyre 
dhe është e vendosur në një parcelë toke të gjerë dhe të 
hapur prej përafërsisht 20 hektarësh në Komunën e Shtimes, 
në Regjionin e Gjilanit. 

  
Tregu Ndërmarrja e Re plotëson nevojat për hapësirë të zyrave si 

dhe për deponim/prodhim në Regjionin e Gjilanit. 
  
Konkurrenca Konkurrenca kryesore vjen nga depot tjera të ndërtuara kohë 

më parë, të vendosura në territorin e Gjilanit. 
  
Punonjësit Një rojtar është i punësuar si punëtor i përhershëm në 

objektet e Ndërmarrjes së Re. Mirëpo asnjëri nga punonjësit 
nuk do të transferohen në Ndërmarrjen e Re si pjesë e 
procesit të privatizimit.  

  
Ndërtesat dhe tokat  Prona e paluajtshme e cila i takon Ndërmarrjes së re është e 

vendosur në Komunën e Shtimes dhe ofron përafërsisht 4,047 
m² të hapësirës për depoim/prodhim si dhe përafërsisht 432 
m² të hapësirës për zyre. Vendi gjendet ne një parcelë toke të 
gjere dhe të hapur prej përafërsisht 20 hektarësh në Komunën 
e Shtimes, në Regjionin e Gjilanit. Ndërtesa është ndërtuar 
me1988 dhe mendohet se është në gjendje të mirë.   
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Detyrimet që do 
të barten 

Vetëm disa detyrime të kufizuara të kapitalit punues me rëndësi 
për veprimtaritë vijuse do të barten në Ndërmarrjen e Re. 
 

  
 
 

 

Informata Alessandro Martinatto 
KTA-RO Gjilan 
+381 (0) 280 30010 Ext. 123 
Alessandro.Martinatto@eumik.org 

  
Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
Rr. “Ilir Konushevci” nr: 8 
(ish – “UNCC”) 
10000 Prishtinë, Kosovë 

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

 


