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Asnjë informacion rreth ndërmarrjes i paraqitur në këto të dhëna nuk është i garantuar. Investitorët e mundshëm 
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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 merren në faqen e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 
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 TË DHËNA MBI NDËRMARRJEN  
 

      

Emri i NSH-së  
Fabrika e Vajit dhe Yndyrave Bimore Ferizaj 

  
Emri Ndër.së.  
Re 

Ndër.e.Re Fabrika e Vajit dhe Yndyrave Bimore sh.p.k 

  
Lokacioni  Ferizaj, Rajoni i Gjilanit  
  
Biznesi/Sektori Përpunimi i ushqimit  

 
Asortimentet  Objektet e NSH-së aktualisht po shfrytëzohen nga  Alcon Ltd., në 

pajtueshmëri me Kontratën e Koncesionit për të prodhuar vaj nga 
farat e lulediellit, që ambalazhohet në objektet e NSH-së dhe shitet 
nga Alcon-i. NSH-ja gjithashtu ka pajisje për prodhimin e margarinës 
dhe sapunit, por që aktualisht nuk janë duke funksionuar.  
 

Tregu  Aktualisht është duke prodhuar 25% të kapacitetit të vajit dhe 
yndyrave bimore, NSH-ja ka një potencial të gjerë dhe të 
shkëlqyeshëm, nëse ka sukses në zhvillimin e tregut për vajin dhe 
yndyrën e saj në vendet fqinjë. Rifillimi i prodhimit të margarinës dhe 
sapunit gjithashtu do t’u jep një shtytje prospekteve të NSH-së. 
Kapaciteti i përdorimit është prej 25% deri në 60% gjatë periudhës 
së Kontratës së Koncesionit.  
 

Konkurrenca Konkurrenca është prezente në treg nga fabrikat prej Malit të Zi dhe 
Serbisë, më e shquara është marka  “Diamant”.  Gjithashtu disa 
produkte nga Maqedonia dhe Shqipëria janë prezente në Kosovë, 
por jo me një numër të madh apo të kualitetit të lartë.  
 

Punësimi Ndërmarrja aktualisht ka të punësuar 204 punëtorë. 
 

Ndërtesat dhe 
toka 

Objektet që i përkasin Ndër.së.Re Fabrika e Vajit dhe Yndyrave 
Bimore Ferizaj janë të vendosura në qytetin e Ferizajit. Objektet 
kanë rrethojë dhe kanë qasje në rrugë të asfaltuar. Gjithashtu 
ekziston një lidhje hekurudhore nga NSH-ja deri në stacionin 
hekurudhor në Ferizaj. Ky vend përbëhet prej një sipërfaqeje 
totale prej përafërsisht 80,000 m2, prej të cilës përafërsisht 13,600 
m2 është e okupuar me ndërtesa.   
 



 

 

Detyrimet që do 
të transferohen  

AKM-ja është në dijeni se nuk ka detyrime, veç se ndaj KEK-ut, 
TVSH-ja dhe taksat mbi pronën duke pasur parasysh operimet 
komerciale që janë kryer për llogarinë e Alcon-it sipas Kontratës 
së Koncesionit. Në çfarëdo rasti AKM-ja do t’i transferoj vetëm një 
numër të kufizuar të detyrimeve Ndër.s 
ë.Re. Përveç tre muajve standard final të llogarive të pagueshme 
(nëse ka ndonjë) dhe vitit të fundit të TVSH-së, Ndër.së.Re do të 
mund  t’i transferohen disa detyrime tjera të rëndësisë strategjike 
për Ndër.e.Re. Të gjitha detyrimet tjera do të mbeten me Kom.e. 
Vjetër.  
 

 
 

 

Informatat Mamica Gashi 
Selia Qendrore e AKM-së 
+381 (0) 38 500 600 lok. 2004 
Mamica.Gashi@eumik.org 

  
Dokumentet për 
oferta 

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit 
Rr. Ilir Konushevci nr: 8  
Prishtinë 10000, Kosovë 

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