
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

      

Emri i NSH-së N.Sh. Fabrika e Veglave (prodhuesi i veglave) dhe 
 N.Sh. Fabrika e Aparateve Elektrike (prodhuesi i aparateve 

elektrike) 
(“Ndërmarrjet”) 
 

Emri i 
Ndërmarrjes së 
Re 

Ndërmarrja e Re Veglat dhe Aparatet  SH.P.K 
(“Ndërmarrja e Re”) 

  
Vendndodhja Komuna e Ferizajit, Regjioni Gjilan/Gnjilane 
  
Biznesi/Sektori Objektet për prodhimin e veglave dhe aparateve elektrike për 

amvisni  
  
Prodhimet Ndërmarrja e Re prodhon vegla te shumëllojshme dimensionesh 

dhe madhësish te ndryshme  për procese përpunimi ne industri. 
Ndërmarrja e Re gjithashtu prodhon produkte finale, veçanërisht 
aparate elektrike për amvisni.  

  
Tregu Tani Ndërmarrjet shesin produkte te veta vetëm brenda Kosovës. 
  
Konkurrenca Ndërmarrja e Re përballet me konkurrence mesatare brenda 

Kosovës për dy linjat kryesore të  prodhimit nga një numër i 
vogël ndërmarrjesh tjera shoqërore. Konkurrenca me e forte 
vjen nga tregu i jashtëm nga Ish-Republika Jugosllave e  
Maqedonisë dhe Serbisë e Malit te Zi.  
 

  
Punonjësit Momentalisht Ndërmarrja ka përafërsisht 107 punonjës. Por asnjë 

nga punonjësit nuk do te transferohen ne Ndërmarrjen e Re si 
pjese e procesit te privatizimit. 

  
Ndërtesat dhe 
tokat 

Ndërmarrja e Re mbulon sipërfaqen prej përafërsisht 21,493 m²  e 
cila përfshinë përafërsisht 11,800 m² te hapësirës prodhuese dhe 
administrative dhe 9,693 m² te tokës se papërpunuar. 
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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 



 

 

Detyrimet që do 
të barten 

Ne ndërmarrjen e Re do te barten vetëm disa detyrime te 
kufizuara si dhe kontratat me furnizuesit dhe konsumatorët qe 
janë te domosdoshme për biznesin ne vijim e sipër te Ndërmarrjes 
se Re. 

  

 

Informata Kaj Pedersen 
KTA Gjilan Regional Office 
+ 381 280 30010 
Kaj.Pedersen@eumik.org 

  
Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
Rr. “Ilir Konushevci” nr: 8 
(ish – “UNCC”) 
38000 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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