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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

      

Emri i NSH-së N.Sh. JOMETALET KAOLINI 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Kaolini Sh.P.K 

  
Vendndodhja Karaqevë, Komuna e Kamenices 
  
Biznesi/Sektori Shfrytëzim minierash 

 
  
Prodhimet Asetet kryesore të Ndërmarrjes së Re janë rezervat e kaolinit. 

Rezervat e vlerësuara të shfrytëzueshme të kaolinit janë 2.4 
milion tonelatë. Mineralet nuk janë gërmuar që nga viti 1993.  
 

  
Tregu Kur Ndërmarrja punonte, blerësi kryesor i saj ishte N.Sh. Xiq 

Karaqeva  e cila ndodhet në periferi të qytetit të afërt Kamenice. 
Kjo Ndërmarrje është ofruar gjithashtu për shitje në Raundin e 9-
te. 

  
Konkurrenca Me sa është e njoftuar udhëheqësia, në vendet e afërta nuk 

ekzistojnë rezervat e ngjashme të mineraleve. 
 

  
Punonjësit Ndërmarrja nuk ka punetorë. Fuqia e përshtatshme puntore 

mund të gjendet nëpër fshatrat fqinje.  
  
Ndërtesat dhe 
tokat 

Toka të cilën e shfrytëzon Ndërmarrja është e përberë nga 
lokacioni kryesor me një sipërfaqe të përgjithshme prej 
1,563,266 m².  
                      
       



 

Licenca për 
eksploatimin e 
xeheve  

Ndërmarrja ka paraqitur kërkesën për licencë. Kërkesa i është 
dorëzuar me 24 Maj 2005 Komisionit për Minierat dhe Mineralet. 
Kjo licencë nuk është marrë ende por duhet të jete një formalitet. 
Shfrytëzimi aktual i minierave kërkon pëlqimin nga strukturat 
komunale e cila epet kur nevojitet. 

 

 

Detyrimet që do 
të barten 

Në Ndërmarrjen e Re nuk do të bartet asnjë detyrim. 

  
Informata John Harmer 

KTA Gjilan Regional Office 
381 (0) 280 30 010 Ext 108 
john.harmer@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 

  

Pamja e 
përgjithshme e 
minierës 
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