
 

 
 
 
 
 
 
NEWCO Zastava Ramiz Sadiku L.L.C. Alb 
 
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  NSH FPA Zastava Ramiz Sadiku 
  

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

 Ndër. Re Zastava Ramiz Sadiku SH.P.K (“Ndër. Re” ose “Subsidiarja”) Oferta e Ndër 
Re përfshin vetëm njësinë e Ndërmarrës në Pejë . Nuk i përfshin pjesën tjetër të 
aseteve të Ndërmarrjes të cilat do të privatizohen ndaras më vonë.  

  

Vendndodhja Qyteti i Pejës, Kosovë 
  

Biznesi/Sektori Formimi industrial i metaleve: formimi me ndrydhje, prerja e metalit, saldimi. 
  

Prodhimet Për momentin Ndërmarrja subsidiare prodhon pjesë rezervë të makinave, dyer, kiosqe, 
si dhe konstruksione tjera metalike. Ajo është poashtu e pajisur për prodhimin e 
shasive të veturave, pjesëve të shasive, tubave të shkarkimit (formimin, montimin dhe 
ngjyrosjen termike) dhe ulëseve për vetura (prodhimin dhe montimin). 

  

Tregu Momentalisht prodhon për tregun regjional. Në të kaluarën konsumatorët kryesor ishin 
prodhuesit Europian të veturave. 

  

Konkurrenca Kompania Boshnjake UNIS është konkurrenti kryesor në Ballkan. Në tregun lokal 
ndërmarrja si konkurrencë ka prodhues dhe përpunues të vegjël. 

  

Punonjësit Ndërmarrja ka rreth 200 punëtor aktiv.  
  

Ndërtesat dhe tokat Ndërtesat me një sipërfaqe prej 56,000 m² në kate në një sipërfaqe prej 14 hektarësh 
janë në tender. Ato ndodhen në rrugën Pejë - Prishtinë në një largësi prej 1 km nga 
stacioni i trenit. 

  

Detyrimet që do të 
barten 

Në Ndër. e Re do të barten vetëm disa detyrime të kufizuara, si dhe kontrata me 
furnizuesit dhe konsumatorët që janë domosdoshme për veprimet në vazhdim e sipër 
të Ndër. së Re. 

  

Pamja e pjesshme 
e instalimeve 

        
Reparti i presave                 Ngjyrosja termike          Shikimi i pjesshëm i Ndër. kryesore 

  

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”) 
38000 Prishtinë, Kosovë 

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


