
 

 

    

përmirësojmë shëndetiN 
dhe sigurinë me makineri 

të reja, të automatizuara 

Vlera e kredisë € 198,000 

Vlera e grantit € 29,700 

Direktivat e 
BE-së të 
plotësuara 
 

Rregullorja për sigurinë e 
përgjithshme të produktit, 
për makineritë, për 
pajtueshmërinë 
elektromagnetike 

Investuar në 

 

Dy makina të reja saldimi 
robotësh dhe një makinë 
formuese rrotulluese 

 

histori suksesi 

nëntor 2020 

Fatoni NTP u themelua në vitin 2000 dhe merret me prodhimin e punimeve të 
metaleve në serra (greenhouse) dhe në sektorin e ndërtimit. Kompania ka një 
pozicion të mirë dhe të qëndrueshëm në treg dhe është shumë mirë e pozicionuar 
në rrethin e furnizuesve kryesorë të serrave dhe sistemeve të skelave. Produktet e 
tyre u shiten klientëve ndërkombëtarë dhe vendas. Klientët lokalë janë kryesisht 
agro-bizneset. Fatoni NTP është një nga kompanitë e para që punon me serra në 
Kosovë. Në planin ndërkombëtar, kompania eksporton sisteme skelash në sektorin 
e ndërtimit në Zvicër. Objektet e prodhimit të kompanisë prej 4,000 m2 ndodhen 
5 km jashtë qytetit të Prizrenit. 

Në vitin 2020, kompania vendosi të investojë në dy robotë të rinj për saldim në 
mënyrë që të rritet cilësia e produkteve, si dhe në një makinë formimi rrotulluese 
për hapat e skelave, e cila do të jetë e vetmja e këtij lloji në rajon. 

Fatoni NTP fitoi ndihmë teknike falas për të optimizuar projektin e saj të investimit 
dhe gjithashtu, pas verifikimit të suksesshëm të projektit, fitoi grant në vlerë prej 
15% financuar nga Bashkimi Evropian. 

Kompania përmirësoi standardet e saj të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë, pasi 
pajisjet janë plotësisht të automatizuara me sensorë të integruar të sigurisë në punë. 
Investimi gjithashtu rezultoi në rritjen e cilësisë dhe sigurisë së produktit. Këto 
përmirësime e kanë vendosur kompaninë në një pozicion lider në rajon dhe 
standardet më të larta teknike të arritura i mundësojnë ndërmarrjes që të rrisë 
eksportin e saj të sistemeve të skelave në vendet e BE-së. 

Me këtë investim kompania tani plotëson një larmi standardesh evropiane, duke 
përfshirë: 

• Direktiva 2001/95 / EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 3 
Dhjetorit 2001 mbi sigurinë e përgjithshme të produktit 

• Direktiva 2006/42 / EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 
17 maj 2006 për makineritë 

• Direktiva 2014/35 / BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 26 
Shkurt 2014 për harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje 
me vënien në dispozicion të tregut të pajisjeve elektrike të dizajnuara 
për përdorim brenda kufijve të caktuar të tensionit 

• Direktiva 2014/30 / BE për harmonizimin e ligjeve të Shteteve 
Anëtare në lidhje me pajtueshmërinë elektromagnetike 

 

Konsulentët implementues 

       

 

 

 

Për më shumë informata vizitoni uebfaqen e Programit: www.web-sme-csp.com ose na kontaktoni në: 
+383 49 562 660  info.kosovo@web-sme-csp.com 

 


