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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 

 

Emri i NSH-së N.SH. "Model", Ndërmarrja Industriale dhe Tregtare për prodhim dhe 
qarkullim 

  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Modeli SH.P.K. (“Ndërmarrja e Re” ose “Modeli”) 
Oferta e Ndërmarrjes së Re përfshin asetet e pjesës kryesore të 
“Modelit”, si dhe asetet e dy depove që ndodhen në Gjakovë   

  
Vendndodhja Gjakovë, qytet 
  
Biznesi/Sektori Përpunimi i drurit 
  
Prodhimet Shtëpi prej druri, dritare, dyer, parket, ndërtime prej druri, dysheme dhe 

prodhime tjera nga druri  
  
Tregu Ndërmarrja e Re furnizon tregun lokal dhe ndërkombëtar 
  
Konkurrenca Në tregun lokal, konkurrentët kryesor të Modelit janë kompanitë e vogla 

private nga Kosova dhe Mali i Zi. Në tregjet ndërkombëtare, konkurrentë 
janë grupet e mëdha ndërkombëtare dhe një numër i prodhuesve 
regjional me çmim të ulët nga Bullgaria, Hungaria dhe ish Jugosllavia 

  
Punonjësit Numri i përgjithshëm i punonjësve është 174, ndërsa punëtorë aktivë të 

përfshirë në procesin e prodhimit janë 39  
  
Ndërtesat dhe tokat Ndërmarrja e Re përfshin godinat e pjesës kryesore, të depos A dhe 

depos B. Toka e përgjithshme për t’u ofruar në shitje është 8.64.18 
hektarë  

  
Detyrimet që do të 
barten 

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

  
Pamja e pjesshme 
e instalimeve 

    
  
Informata Josep Desquens, Ushtrues detyre i Drejtuesit të Zyrës Rajonale të AKM 

Zyra Rajonale e AKM-së Pejë 
Tel +381 (0) 39 32570 x112  
E-mail: josep.desquens@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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  TË DHËNA MBI NDËRMARRJEN  


