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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 
Emri i NSH-së NHNI Morava e Binces (“Ndërmarrja”) 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së re 

Ndërmarrja e Re Moravamont Sh.P.K.  (“Ndërmarrja e Re”) 

  
Vendndodhja Gjilan 
  
Biznesi/Sektori Ndërtimtari 
  
Prodhimet Ndërmarrja e Re Moravamont Sh.P.K. është fabrikë e elementeve të 

parafabrikuara prej betoni. Ndërmarrja e Re prodhon dhe monton 
elementet për ndërtimtarinë e lartë duke përdorur sistemin “Vemont”  
të elementeve të parafabrikuara prej betoni. Ky sistem është 
dizajnuar për ngritjen e sallave industriale, depove, institucioneve 
publike, qendrave tregtare, shtëpive dhe sallave sportive në lartësi 
deri në 11 metra. Ndërmarrja e Re gjithashtu prodhon dhe monton 
elemente montazhe për ndërtesa banimi.  

  
Tregu Ndërmarrja e Re është prodhuesi më madh i  elementeve prej betoni 

për montim në Kosovë dhe regjion. Janë paraqitur kërkesa të 
konsiderueshme në sektorin e ndërtimtarisë në Kosove veçanërisht 
në periudhën e pasluftës. Është llogaritur se 44 milion Euro janë 
shpenzuar në meremetimin e ndërtesave të banimit dhe atyre 
publike dhe në infrastrukturë më 1999/2000. 

  
Konkurrenca Sektori i ndërtimtarisë mbetet pjesë kritike e ekonomisë kosovare. 

Bazuar në informatat të siguruara nga Zyra Statistikore e Kosovës 
numri i përgjithshëm i bizneseve të regjistruar për të punuar në këtë 
sektor është zvogëluar për 21%, prej 7,291 me shtator 2001 ne 
5,775 me qershor 2002. Megjithatë, firmat vendore të ndërtimtarisë, 
përveç Moraves Binces, nuk kane hyrë në treg të objekteve të 
mëdha dhe komplekse, ndërtimeve të rrugëve, të autostradave, 
fushave sportive ose projekteve te mëdha ndërtimore. 

  
Punëtorët Ndërmarrja ka përafërsisht 760  punëtorë të regjistruar. Përafërsisht 

vetëm 296 punëtorë janë të lidhur me Ndërmarrjen e Re. Megjithatë 
asnjëri nga punëtorët nuk do të bartet në Ndërmarrjen e re. 

  
Ndërtesat dhe tokat Fabrika ka një sipërfaqe toke prej përafërsisht 63,712 m². Ky numër 

përshinë të gjitha strukturat fizike dhe token e lirë që rrethon 
objektet. Kjo hapësirë gjithashtu përmban objektet vijuese: Sallën e 
prodhimtarisë përafërsisht 5,092 m², punëtorinë e konstruksioneve 
të çelikta përafërsisht 2,245 m², ndërtesën administrative 
përafërsisht 251 m² dhe ndërtesat ndihmese përafërsisht 488 m². 
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Pajisjet e 
luajtshme 
 

Linjat prodhuese dhe makinat tjera janë në gjendje relativisht të mirë 
operative. Te gjitha pajisjet e nevojshme për aktivitetet vijuese të biznesit 
prodhues sikurse edhe atij të ndërtimtarisë së lartë do të transferohen në 
Ndërmarrjen e Re. 

  
Detyrimet që do të 
barten 

Llogaritë e pagueshme nga 3 muajt e fundit dhe TVSH-ja si dhe Tatimi 
mbi pronë nga periudha që përfshinë 12 muaj para datës së shitjes do të 
transferohen në Ndërmarrjen e Re. Detyrime tjera do te mbeten me N.Sh. 
Nuk ka hipoteke te regjistruar mbi pronën e cila do te privatizohet. 
 

Front view of the Production Hall and the Component Storage Area

Inside view of the Production Hall

Informata Dimitrina Karayotova 
Zyra Regjionale e AKM-së në Gjilan 
+381 (0) 38 504 604 7764 
dimitrina.karayotova@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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