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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 

TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri i NSH-së DEN (ish DES) 
  
Emri i 
ndërmarrjes së 
Re 

Ndërmarrja e Re DEN, SH.P.K 

  
Lokacioni Mitrovicë 
  
Afarizmi/Sektori Sektori I zdrukthëtarisë dhe përpunimit të xhamit.   
  
Produktet Ndërmarrja për momentin nuk është në funksion. 

Prodhimet kryesore të ndërmarrjes kanë qenë prodhimi i 
produkteve të drurit si: dyer, dritare, mobilje dhe produkte nga 
përpunimi I xhamit.   

  
Tregu Ndërmarrja e re ofron mundësinë e vazhdimit të aktiviteteve të 

njëjta.  
  
Konkurrenca NSH DEN para konfliktit në Kosovë, ka qenë prodhuesi kryesor I 

produkteve të drurit dhe të xhamit në regjionin e Mitrovicës. Për 
shkak të mosfunksionimit të ndërmarrjes pas vitit 1999, këta dy 
sektorë janë të mbuluar nga sektori privat.  

  
Për momentin në ndërmarrje janë të punësuar 9 punëtorë me 
rrogë mesatare prej 120 Euro në muaj, ndërsa 22 punëtorëve të 
tjerë u paguhet asistenca financiare nga ndërmarrja.   

Punëtorët 

Ndërtesat dhe 
toka 

Ndërmarrja e Re DEN SHPK përfshinë 10488 m2 tokë të 
regjistruar në fletën poseduese nr. 3370, zona kadastrale në 
Mitrovicë. Reparti i zdrukthëtarisë përfshin një sipërfaqe prej 1575 
m2. Reparti për përpunimin e xhamit, zyrat administrative 
përfshijnë një sipërfaqe prej 3900m2. Objekti i ngrohjes qendrore 
përfshin sipërfaqen prej 220m2 dhe depo për lëndë djegëse 
përfshin një sipërfaqe prej 110m2.    

  
 
Obligimet që do 
të transferohen 

 
Vetëm obligimet e domosdoshme do te transferohen tek 
ndërmarrja e re.  

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-kosovo.org 
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                            Pamje e objektit për përpunimin e xhamit 

 
 
 
 
 

Informatat Alex Ootes 
AKM-Mitrovicë 
+381 (0) 38 504 604 lok. 7292 
alex.ootes@eumik.org 

  
Dokumentet e 
tenderit 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit   
Rr. Ilir Konushevci nr. 8 
(ish UNCC) 
38000 Prishtinë, Kosovë 

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


