
 

  TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 
 
Emri i Ndërmarrjes  IMN Perparimi (ish Buducnost)  (‘Ndërmarrja’) 
 
Emri I Ndërmarrjes  Ndërmarrja e Re SH.P.K (‘Ndermarrja e Re”) 
 së re   
 
Lokacioni Skenderaj/Srbica  
 
Afarizmi/Sektori Material Ndërtimi   
 
Produktet Ndërmarrja prodhon blloka të shpuar në madhësi të ndryshme. 

Produktet tipike të saj janë bllokat G-5 dhe G-6 të cilët së 
bashku përbëjnë më se 90% të shitjes. Ndërmarrja ka shitur 
tjegulla të kulmeve në të kaluaren, por e ka ndërpre prodhimin 
më 1992.  

 
Tregu Në 2001, kërkesa totale për blloka ka qenë 80 deri 100 milion 

blloka. Kërkesa për blloka dhe tjegulla të kulmeve ka qenë e 
qëndrueshme gjatë vitit, përveq në muajt Dhjetor dhe Janar, 
kur shumica e aktiviteteve të ndërtimit ndërpriten për shkak të 
motit. Kërkesa varet prej suksesshmërisë së Industrisë 
ndërtimore. Ndërmarrja në të kaluaren ka exportuar blloka ne 
vendet dhe regjionin përreth Kosovës dhe ka mundësi të 
exportoj përsëri. 

   
Konkurenca Sektori I ndërtimit në Kosovë është rritur në mënyrë rapide me 

nevojat e rindërtimit pas konfliktit. Nëntë Ndërmarrje janë aktive 
në këtë sektor në Kosovë dhe kanë kapacitet total të prodhimit 
40 milion blloka. Ka një konkurencë të forte prej prodhuesve 
regjional jashtë Kosoves, të cilët I shmangen pageses së TVS-
së. Kjo I vë prodhuesit e bllokave në Kosovë në pozitë jo të 
barabartë.      

 
Punëtorët Ndërmarrja punëson 112 punëtorë.  
 
Dërtesat dhe toka Ka gjithsej 288,408 m2 tokë e alokuar te Ndërmarrja e Re. 

Hapësirat e prodhimit dhe të zyreve të Ndërmarrjes së Re, 
sipas të dhënave kadastrale, zënë një siperfaqe prej 62,904 
m2. Stacioni I pompave të ujit, sipas të dhënave kadastrale, 
zënë siperfaqe prej 1,195 m2. Mihja zënë pjesën e mbetur prej 
siperfaqes totale.  

 
Liabilities  
to be transferred Vetëm obligimet e limituara të domosdoshme për funksionimin 

e Ndërmarrjes së Re do të transferohen në Ndërmarrjen e Re. 
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Informatat rreth Ndërmarrjes së Re të prezentuar në këtë Të Dhëna nuk janë të përligjura. Investitoret potencial 
inkurajohen të kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) për të kërkuar dokumentet e tenderit. Ata të cilet 
dëshirojnë të paraqesin ofertë duhet të llogarisin në hulumtimet etyre. Investitoret potencial këshillohen të bëjnë 
verifikimin e të dhënave vet para se të paraqesin ndonjë odertë ose propozim për tender. Këto të Dhëna janë në 
dispozicion nën kushtet e përgjithshme në informatat paraprake për informacione të publikut të gjerë për kandidatët e 
privatizimit, e cila mund të nxirret nga faqja e internetit të AKM-së: http://www.kta-kosovo.org 



 

   
 
Përmbledhje Vitet e fundit Ndërmarrja ka pranuar ndihmë të 

konsiderueshme prej qeverisë Japoneze dhe ka rifilluar 
operimin në Korrik 2002. Ndërmarrja ka realizuar një profit të 
vogël në vitin fiscal 2002 me një qarkullim prej EURO 400,000 
gjatë 6 muajve. Në 2003 humbjet neto ishin EURO 201,5231 
me gjithsej shitje prej EURO 1.44 milion (të dhënat financiare 
janë të bazuara në raporte të pa audituara). 

  

 
                                              Linja e riparuar e prodhimit e Njësisë 2 

   
Informacionet Alex Ootes 
 AKM-Mitrovicë/a 
 +381 (0) 38 504 604 ext 7292 
 alex.ootes@eumik.org 
Dokumentet  
e tenderit   Agjencia Kosovare e MirëbesimitTel: + 381 (0) 38 500 4001255 
 No: 8 Ilir Rruga Konushevci    Fax: + 381 (0) 38 248 076 
 (Ish UNCC)   www.kta-kosovo.org 
 38000 Prishtinë, Kosovoë  kta@eumik.org 
   
   

                                                 
1 Gjatë vitit 2003 Ndërmarrja ka bërë një amortizim prej EURO 
230,000. 
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