
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

        

Emri i NSH-së N.SH. Tefik Çanga (“Ndërmarrja”) 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Tefik Çanga Mobile SH.P.K 
(“Ndërmarrja e Re”) 

  
Vendndodhja Komuna e Ferizajt, Regjioni Gjilan 
  
Biznesi/Sektori Prodhimi i mobileve 
  
Prodhimet Tefik Çanga prodhon mobile me copë (rafte enësh, komplete 

ulësesh, kolltukë, shtretër dhe dhoma të fjetjes sikurse edhe 
karrige), orendi për zyre, dizajnimin e interierit, elemente të 
kuzhinës dhe parket. Shumica e mobileve është e prodhuar 
dhe dizajnuar me kërkesë të blerësve.  

  
Tregu Tefik Çanga është njëri prej prodhuesve me te mëdhenj te 

mobileve në Kosovë dhe momentalisht bën shitje vetëm në 
tregun vendor. Fuqia e lirë punëtore dhe lokacioni i favorshëm 
si dhe një investim adekuat dhe modernizimi i linjës 
prodhuese paraqesin përparësi të konsiderueshme për 
zgjerimin e Ndërmarrjes së Re për tu bërë një prodhues i fortë 
regjional.  

  
Konkurrenca Konkurrenca e fortë vjen nga Turqia dhe Bullgaria.  
  
Punonjësit Momentalisht Ndërmarrja ka 71 punonjës aktiv, të gjithë të 

kyçur në prodhimtarinë  e mobileve. Mirëpo, si pjesë e 
procesit të privatizimit asnjë nga punonjësit nuk do të 
transferohen në Ndërmarrjen e Re. 

  
Ndërtesat dhe tokat Tefik Çanga përbehet nga një numër ndërtesash të cilat  

ofrojnë hapësirë të tërë për administrim, prodhimtari dhe  
deponim prej 49,927 m². Rreth dy të tretat të ndërtesave janë  
momentalisht në përdorim dhe duken se janë relativisht në  
gjendje të mirë.  Fabrika mbulon një sipërfaqe të përgjithshme 
prej përafërsisht 119,980 m². 
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Ndërmarrja e Re Tefik Çanga Mobilje SH.P.K 
    
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 



 

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 biznesin në vijim e sipër të Ndërmarrjes së 
Re. 

 

Informata Alessandro Martinatto 
KTA Gjilan Regional Office 
+ 381 (0) 280 30010 ext. 123 
Alessandro.Martinatto@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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