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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

      

Emri i NSH-së N.Sh. XIQ KARAQEVA (“Ndërmarrja”) 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re KARAQEVA Sh.P.K (“Ndërmarrja e Re”) 

  
Vendndodhja Komuna e Kamenicës 
  
Biznesi/Sektori Prodhimtaria e pllakave të  qeramikës dhe pronë e industrisë së  

lehtë. 
  
Prodhimet Karaqeva është prodhuese e pllakave te qeramikës për mure 

dhe dysheme  e cila nuk punon.  Ndonëse i është nënshtruar ca 
shpenzimeve për rikthimin dhe riparimin e fabrikës dhe 
makinave, fabrika është ne dispozicion për prodhimtari me 
shumicë  të  pllakave të qeramikës. 
Veç kësaj ekziston një hapësirë e konsiderueshme për përdorim 
ne industrinë e lehte ose për deponim.   

  
Tregu Ne vitin 2004 importi i pllakave qeramike ne Kosove ka arritur 

një milion m².   
  
Konkurrenca Karaqeva është i vetmi prodhues potencial i pllakave të 

qeramikës në Kosovë. Momentalisht tregu furnizohet përmes 
importit nga Italia, Spanja, Brazili dhe gjetiu. 
 

  
Punonjësit Menaxhmenti aktual mendon se fabrika mund të punoj me rreth 

130 punonjës. 
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Ndërtesat dhe 
tokat 

Ndërmarrja punon në një vend që është afër rrugës kryesore për 
Kamenicë. Hapësira prodhuese e qeramikës është e vendosur në 
ndërtesat e fabrikes. Vetëm një pjesë e ndërtesës së fabrikës 
nevojitet për prodhimin e pllakave të qeramikës dhe është llogaritur 
afër 15,000 m². Pjesa e mbetur, rreth 20,000 m² është e lirë për 
përdorim, vecanërisht në industrinë e lehtë.  
 Siperfaqja e përgjithshme e vendit është rreth 83,000 m² prej së 
cilës 35,000 m² janë të fabrikës. 14 tanke të mëdha për gaz të 
përdorura për depoim të gazit për furra janë të vendosura në një 
vend të afërt por nën pronësi të vecantë. Tanket janë të lidhura me 
objektet prodhuese përmes gazsjellësit. 

  
Detyrimet që do 
të barten 

Vetëm disa detyrime të kufizuara te kapitalit punues do të barten në 
Ndërmarrjen e Re. 

 

 
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 
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