
 
 

  TЁ DHЁNAT MBI NDЁRMARRJEN 
 
Emri i NSH-së  NSH Lavërtari-Blegtori, Miradi e Epërme, Fushë Kosovë 
 
 

Emri i Ndër. së Re  Ndër. e Re. Lavërtari-Blegtori - Miradia e Epërme sh.p.k, Fushë Kosovë 
 
Vendndodhja   Komuna e Fushë Kosovës (ferma dhe pjesa kryesore e tokës) 
  Komuna e Prishtinës (tokë shtesë) 
  Komuna e Lipjanit (tokë shtesë) 
 
Afarizmi  Fermë për prodhimin e qumështit e përbërë nga 8 shtalla të lopëve dhe 

përafërsisht 630 hektarë të tokës së punueshme të kualitetit të lartë. Në 
kompleksin e objekteve përveq shtallave përfshihen depot dhe sillosë e sillazhit, 
hapësira për deponimin e plehut artificial dhe kimik, hangarët për makineri, 
qendrën për deponimin e qumështit, stacionin e veterinarisë dhe ndërtesën 
administrative. Gjendja e këtyre objekteve është e ndryshme. 

 
Prodhimet  Kjo fermë historikisht ka prodhuar qumësht, viqa për trashje, prodhime bimore 

lavërtare për shfrytëzim si ushqim i kafshëve dhe në industrinë ushqimore. 
 
Tregu  Duke pasur lokacionin vetëm 10 kilometra nga tregu i madh i kryeqytetit të 

Kosovës, Prishtinës, dhe me qasje në komunikacionin rrugor, hekurudhor dhe 
ajror për lidhje me qendrat tjetra të Kosovës, Ballkanit dhe Evropës, mund të themi 
se lokacioni i kësaj ferme është njëri prej lokacioneve më të mira në Kosovë. 
Tregu i saj kryesisht përbëhet nga përpunuesit vendor të prodhimeve të qumështit, 
blegtorëve dhe përpunuesve të ushqimit të kafshëve/industrisë ushqimore. Në të 
kaluarën kjo fermë i ka plasuar prodhimet e saja në objektet shoqërore për 
përpunimin e ushqimit në Fushë Kosovë, por kohëve të fundit në blerësit e 
prodhimeve të kësaj femrme përfshihen qumshtoret private (qumështi), fabrika e 
birrës në Pejë (elbi) dhe mullijtë dhe përpunuesit e drithërave (grurë). 

 
Konkurrenca Varësisht nga prodhimet që zgjidhen për të ardhmen, kryesisht kjo Kompani do të 

përballet me konkurrencë lokale dhe rajonale. Kosova në të kaluarën ka pasur 
diku rreth shtatë ferma të mëdha shoqërore të qumështit të cilat kanë pasur 
kapacitet të mirë të prodhimitarisë së qumështit dhe të bimëve lavërtare. Aktualisht 
këto ndërmarrje janë në faza të ndryshme të rënies dhe janë duke u zëvendësuar 
nga një numër, që është në rritje e sipër, i prodhuesve të vegjel privat. 

 
Punonjësit Aktualisht, NSH Lavërtari Blegtori punëson përafërsisht 30 punonjës, duke filluar 

nga stafi menaxhues dhe administrativë deri te ekspertët e agronomisë dhe  
veterinarisë. 

 
Ndërtesat dhe Toka Ndërmarrja ka rreth 630 hektar tokë. Një pjesë e tokës bujqësore është në 

sistemin e ujitjes, shërbim ky që ofrohet nga sistemi Ibër-Lepenc, dhe i cili mund të 
aktivizohet pas arritjes së marrëveshjes për të paguar tarifat. Kualiteti i tokës është 
nga klasa 2 deri në 5. 
Ndërmarrja gjithashtu ka në pronësi tetë shtalla moderne me hangarët e makinrës 
dhe depot për ushqim. Njësia për deponimin e ushqimit përbëhet nga 12 sillosë të 
sillazhit (secila ka kapacitet 1300m2) dhe 4 objekte të mbuluara për deponinimin e 

Nuk është i garantuar asnjë informacion rreth ndërmarrjes që është paraqitur në këto të dhëna. Investitorët potencial 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 janë në dispozicion sipas kushteve të përgjithshme për shpërndarjen e informatave që kanë të bëjnë me kandidatët për 
privatizim, e të cilat mund të mirren nga vebfaqja e AKM-së: http://www.kta-kosovo.org  
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sanës (30mx12mx12m). Veç kësaj, kjo ndërmarrje posedon rezervouarët për 
deponim të plehut të lëngët (kapaciteti 2 mil. litra), lidhje të veçantë me rrjetin 
elektrik/transformator, gjenerator 100 kw, ndërtesën administrative, ish-objekti për 
deponimin e qumështit dhe objektet e shërbimit veterinar. Këto objekte gjenden në 
një oborr të rrethuar në sipërfaqje prej 20 hektarësh dhe që janë ndërtuar gjatë 
viteve të 80-ta. Përveç kësaj, aty ekziston edhe njësia e vjetër e fermës e cila 
është e përbërër nga 5 ndërtesa, që është ndërtuar në vitetet e 60-ta dhe 
aktualisht është e vjetëruar.  

 
Asetet tjera Të gjitha asetet lëvizëse dhe mjetet themelore të cilat kanë qenë të caktuara për 

funksionet e NSH-së Lavërtari Blegtori do të barten në Ndër. e Re, përfshirë këtu 
makinerinë, ndërtesat dhe stoqet e makinerisë së vjetëruar të kohës së ish-
Jugosllavisë. 

 
Detyrimet Në ndërmarrjen e re  do të transferohen vetëm disa detyrime kapitale, furnizues 

dhe kontrata me klientët të cilat janë të domosdoshme për veprimet në vazhdim e 
sipër. 

 
Info. Financ  Qarkullimi 2003:  N/A 

 
Përmbledhje Lavërtaria Blegtoria në Miradi të Epërme është një mundësi shumë e mirë për 

investime në një kompleks të madh të tokës bujqësore e cila përbehet nga një tokë 
e kualitetit të lartë dhe një fermë qumështi e cila është shumë afër qumështoreve 
lokale dhe tregut të Prishtinës. Përkundër faktit se ferma nuk ka punuar me 
kapacitet të plotë gjatë viteve të fundit, kushtet relativisht të mira të punës së 
aseteve të lëvizshme ofrojnë një bazë të shkëlqyeshme për rifillimin e prodhimit 
prodhimit pas disa investimeve të vogla për renovime. 

 
Informata Veton Hajdini 
 Departementi i Bujqësisë dhe Pylltarisë i AKM-së, SQ e AKM-së, Prishtinë, Kosovë 
 +381 (0) 38 500 400 ext. 1142 
 Veton.Hajdini@eumik.org 
 
Dok. e Ofertimit  Agjencia Kosovare e Mirëbesimit Tel: + 381 (0) 38 500 400 1142 
 Rr. Ilir Konushevci nr. 8   Faks: + 381 (0) 38 248 076 
 (ish-UNCC)   www.kta-kosovo.org 
 38000 Prishtinë, Kosovë  soetenders@eumik.org 


