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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 Kosovosirovina, Mitrovicë, (“Ndërmarrja”) 
  

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndër. së Re Kosovosirovine Hekurishte SH.P.K. (“Ndërmarrja e Re” 
apo “Ndërmarrja Subsidiare”). Ndërmarrja e Re do të përfshinë vetëm 
asetet për aktivitetet ricikluese që ka Kosovosirovine Hekurishte në Pejë. 
Aplikohen kushtet për spin-off të rregullt. Ndërmarrja jo formalisht njihet 
edhe si Hekurishte. 

  

Vendndodhja Pejë 
  

Biznesi/Sektori Riciklimi dhe shitja e metaleve dhe materialeve tjera të riciklueshme. 
  

Prodhimet  Ndërmarrja mbledh, shtyp, formon, mate dhe shet materialet ricikluese 
(hekur, bateri, letër). Ka 1 prese, 2 peshore, pajisje salduese për prerjen 
e metaleve dhe 1 kamion. 

  

Tregu Materiali riciklues mblidhet në Komunën e Pejës nga Ndërmarrja e Re 
apo blihet nga mbledhësit privat. Materiali i proceduar i shitet kompanive 
në Kosovë dhe shteteve fqinje. Konsumatorët transportojnë materialin 
riciklues me kamion apo tren deri ne destinacionin e fundit.  

  

Konkurrenca 5 kompani vendore më të vogla i bëjnë konkurrence Ndërmarrjes se Re 
të tenderuar. 

  

Punonjësit 9 persona janë te kyçur në aktivitetet e vazhdueshme biznesore. Është 
përgjegjësi e pronarit të ardhshëm të ofrojë kontrata të reja punësimi. 

  

Ndërtesat dhe tokat Një hektarë toke do ti transferohet Ndërmarrjes Subsidiare Është e 
regjistruar në parcelën 4592/1 me fletë poseduese 7286, zona kadastrale 
Peje. Ndërtesat ofrojnë përreth 2,300m² hapësire.  

  

Detyrimet që do të 
barten 

Vetëm detyrimet e kufizuara dhe kontratat për furnizim dhe konsumatorë 
që janë te nevojshme për operacionet e vazhdueshme për Ndërmarrjen e 
Re do të transferohen në Ndërmarrjen e Re. 

  

Pamja e pjesshme 
e instalimeve 

 
  

Informata Niels Hartog, Drejtues i Zyrës Rajonale të AKM-së Pejë 
Zyra Rajonale e AKM-së Pejë 
Tel +381 (0) 39 32570 x111  
E-mail: niels.hartog@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 


