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 FACT SHEET 
 

Emri I Ndërmarrjes 
Shoqërore  

NBI Rahoveci / PIP Orvin 

  
Emri I Ndërmarrjes 
së re  

Ndërmarrja e Re Rahoveci Bodrumi I Vjetër –Administrata SH.P.K 

  
Vendndodhja Komuna e Rahovecit 

64 km nga Pristina dhe 32 nga Prizreni 
Sipërfaqja toksore ekomunës  276.3 km ²  
Popullsia e përafët  71,000 (dendësia  250 banorë/km²) 
Përmbi 50% e vreshtave të Kosovës ndodhen në Komunn e Rahovecit  

  
 
Sektori I 
Veprimitarisë 

 
Verëra,Pije Alkooholike ,Prodhimi/Deponimi  & Zyre 
 

  
 
Prodhimet  

 
Verëra të kuqe  & bardha , destilate te verës  
 

  
Ndërtesa dhe tokat  
 

Prodhimi I verës / Aftësitë deponuese   
 
Bodrumi I vjetër përfshinë paisjet për përpunim dhe deponim për afërsishtë 
3.8m litra verë, 2 njësi për pranim të rrushit, peshoren matëse me kapacitet 
matës prej 10 tonësh, gjashtë silos për deponim të verës( nga çeliku jo 
oksidues) me kapacitet 25 vagonë për njësi dhe 4 silos për fermentim të verës 
me kapacitet prej 5 vagonësh për njësi. 
  
Destilerinë & Laboratorin 
 
Ndërtesa e administrates – përbëhet nga tri ndërtesa zyresh të ndara , si më 
poshtë: 
1. Ndërtesa e re e administratës ka tri kate me gjithsejt 29 zyre dhe tri salla të 
konferencave me siperfaqe të tërsishme prej afërsishtë . 490 m2  
2. Ndërtesa e dytë administrative përbëhet nga 9 zyre dhe zyret e 
konferencës me sipërfaqe të tërësishme të përafërt prej. 260 m2.  
3. Ndërtesa e tretë administrative përbëhet nga 7 zyre dhe zyrja për konfernca 
me sipërfaqe të tërësishme të përafërt prej. 120 m2.  
 
Sipërfaqja e tokës  përafërsishtë   2.3 hektarë 

  



 

 

  
Prodhimtaria dhe 
kapacitetet deponuese  

Ndërmarrja e re përfshinë pajimet për përpunim dhe deponim të verës me 
një kapacitet prej 3.8m litra. 
Ndonëse pajimet janë ende në përdorim atje nuk është duke u bërë  
prodhimi I verës që nga konflikti I vitit 1999. 
 

  
Tregu  Tregu lokal (Kosovar): duke përfshi restorantet dhe supermarketet për 

verë të ambalazhuar në shishe dhe për verë në sasi të mëdha, rrush të 
tryezës dhe pije alkoolike.; 
Tregu Internacional: kryesisht tregu  Gjerman distributori  Amselfelder-
branded ëines, transportues i sasive me shumicë . 
Tregu Historik: përfshinë Kosovën, Gjermaninë, Serbin & Malin e Zi, 
Bulgarinë dhe Hungarinë. 
 

  
Konkurrenca Përveç konkurrencës nga tregu internacional i prodhimit të verës, 

ndërmarrja gjithashtu ndeshet edhe me konkurrencën nga prodhuesit 
rajonal nga Bullgaria,Hungaria, Greqia si dhe nga shteti i ri i ish- 
Jugosllavisë. Konkurruesit lokal përfshijnë (NSH-të) veraritë dhe vreshtarit 
e Komunës së Suharekës dhe Prizrenit dhe prodhues të vegjël privatë. 
 

  
Punonjësit Njësia Veraria e vjetër dhe administrata kanë të punësuar 33 punëtorë. 

 
  
Obligimet e 
transferueshme  

Vetëm detyrimet e tre muajve të fundit të llogarive të pagueshme dhe TVSH-ja 
e vitit final do të transferohen në Ndërmarrjen e re. Obligimet e tjera do të 
mbesin me Ndërmarrjen Shoqërore. Vetëm obligimet e kufizuara dhe ato 
kontrata furnizuese/blerëse të domosdoshme për  vazhdim të veprimtarisë do 
të transferohen në Ndërmarrjen e re. 
 

  
Informatat   Veton Hajdini 

AKM Selia Qendrore, Prishtinë, Kosovo 
+381 38 500 400 xt.1142 
vhajdini@eumik.org 

  
Dokumentet për 
Ofertim 

Kosovo Trust Agency 
No: 8 Ilir Konushevci 
street 
(Former UNCC) 
10000 Pristina, Kosovo 

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