
 

 
 
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

Emri i NSH-së NSH “Fabrika e Mobilieve Masive” Deçan (“Ndërmarrja”) 
  

Ndër. e Re Fabrika e Mobilieve Masive SH.P.K Deçan (“Ndërmarrja e 
Re”)  

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 
  

Vendndodhja Deçan 
  

Biznesi/Sektori Prodhimi i mobilieve 
  

Prodhimet Fabrika është marrë me prodhimin e pjesëve të mobilieve masive si 
karriga, dollapë, vitrina, tryeza dhe tavolina të zyrës.  

 

Tregu 
 

Tregu në rajon aktualisht dominohet nga prodhimet e mobilieve me çmim 
të ulët që importohen nga shtetet fqinje (si p.sh. Turqia dhe Bullgaria). 
Megjithatë, pasi që fabrika është e specializuar për prodhimin e mobilieve 
masive dhe ekziston një bazë solide për eksportin e këtyre prodhimeve 
(në veçanti të karrigeve), kjo mund të paraqet një atribut të fortë për 
marrjen e një pozite të fuqishme në treg në të ardhmen. 

  

Konkurrenca Disa prodhues vendor privat me kapacitet të vogël prodhues paraqesin 
konkurrencën e vetme në rajon. Konkurrenca më e fuqishme vjen nga 
shtetet fqinje.  

  

Punonjësit Numri total i punëtorëve në periudhën e para konfliktit ka qenë 270.  
  

Ndërtesat dhe tokat Ndërmarrja e Re përfshin ndërtesat që ndodhen në lokacionin kryesor me 
një sipërfaqe të përgjithshme prej 12,500.00 m². Sipërfaqja e 
përgjithshme e tokës që do të shpallet në tender është 3.39.17 hektarë. 

  

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. Llogaritë e pagueshme për 
tre muajt e fundit, TVSH-ja për 12 muajt e fundit dhe 12 muajt e fundit të 
tatimit në pronë do të barten në Ndërmarrjen e Re. Detyrimet tjera do të 
mbeten me NSH-në. Nuk ka hipotekë në asetet të cilat do të privatizohen. 
 

  

Pamja e pjesshme e 
instalimeve 

 
  

Informata Toivo Miller, Zyra Rajonale e AKM-së Pejë 
Zyra Rajonale e AKM-së Pejë 
Tel +381 (0) 39 32570 x111  
E-mail: toivo.miller@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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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 privatizim dhe 
mund të merren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 
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