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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri i Ndërmarrjes Kosova Vera (Ndërmarrja) 

Emri i Ndërmarrjes së 
Re 

Ndërmarrja e Re “Kosova Vera” Venari SH.P.K. (Ndërmarrje 
Suplementare) 

 

Vendndodhja  Krusha e Vogël, Prizren  

Biznesi/Sektori Verë/Prodhime të Pijeve Alkoolike  

Prodhime Ndërmarrja aktualisht prodhon verëra të bardha dhe të kuqe nga llojet 
e ndryshme të rrushit (si p.sh. Rizling, Merlot, Kabernet,) dhe pije 
alkoolike siç është likeri i fortë (Raki vendore dhe Viski).   

Tregu  Historikisht, baza e blerësve të Ndërmarrjes është zgjeruar deri në 
krahinat e Jugosllavisë, si dhe nëpër tregjet e jashtme siç janë: 
Kanada, Rusia dhe Gjermania. Aktualisht, tregjet e saj parësore janë 
tregjet Kosovare (duke përfshirë shitjet me sasi të madhe 
supermarketeve dhe restoranteve) dhe Gjermania (kryesisht shitje me 
sasi të madhe distributorit Gjerman).  

Sikurse konkurruesit e saj, Ndërmarrje ballafaqohet me problemet e 
marketingut dhe të shitjes të lidhura me mungesën e bar kodit për 
produktet Kosovare. Prandaj, ndërmarrja është e obliguar që për 
eksport të shet verën në sasi të madhe dhe pastaj mbushja me shishe 
bëhet jashtë vendit.  

Qarkullimi i Ndërmarrjes për vitet 2002-2004: 

2002: € 366,938 

2003: € 909,169 

2004: € 364,932 

Konkurrenca Pavarësisht nga konkurrenca prej prodhuesve ndërkombëtarë të verës, 
Ndërmarrja, poashtu ballafaqohet me konkurrencën nga prodhuesit 
regjional në Bullgari, Hungari, Greqi dhe të shtetet e reja të ish 
Jugosllavisë. Konkurruesit vendorë përfshijnë ndërmarrjet e verarisë 
dhe vreshtarisë në Komunat e Suharekës dhe të Rahovecit (NSH-të) 
dhe prodhuesit  e vegjël privatë.  
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Punonjësit Në vitin 19991, Ndërmarrja ka numëruar 192 punëtorë dhe në vitin 
2005 i ka të regjistruar 72 punëtorë të cilët aktualisht të gjithë janë 
aktivë.  

 Ndërtesat dhe Tokat Ndërmarrja ka njësi në dy lokacione të ndryshme: 

(i) Njësia kryesore e cila gjendet në Krushë të Vogël në një 
sipërfaqe prej përafërsisht 10 hektarësh, përfshirë disa ndërtesa 
me një hapësirë të përgjithshme prej  11,271m².  

(ii) Njësia e dytë gjendet në Landovicë në sipërfaqe prej përafërsisht 
9 hektarësh, përfshirë edhe një ndërtesë prej me një hapësirë të 
përgjithshme prej 3. 000 m².  

 Asetet tjera  Ndërmarrja posedon një linje të gjerë pajisjesh për të gjitha fazat e 
prodhimit të verës. Kjo pajisje kryesore është e instaluar në njësinë  në 
Krushë të Vogël. Njësia në Landovicë  aktualisht përdoret si një njësi 
depoje dhe bodrum i verës.  

Menagjmenti ka theksuar se pajisjet kanë nevojë për investime të 
konsiderueshme në mënyrë në mënyrë që të jenë në gjendje të 
prodhojnë verëra të kualitetit më të mirë.  

Ndërmarrja nuk posedon vreshtat e veta. Prandaj, edhe mbështetet në 
palën e treta për furnizim me rrush. Megjithatë, janë mundësitë e 
mjaftueshme për të hyrë në marrëveshje furnizuese afatgjatë  me 
prodhuesit privat të rrushit.   

Detyrimet që do të 
barten 

Vetëm obligimet kryesore punuese, kontratat furnitorëve dhe të 
blerësve të lidhura me vet biznesin e Ndërmarrjes do të barten në 
Ndërmarrjen Subsidiare.  

Përmbledhje  Gjendet në rrethin e Prizrenit, në Krushë të Vogël dhe Landovicë, në 
një sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 19 hektarësh, 
Ndërmarrja është një prej prodhuesve kryesorë të verës në Kosovë. 
Njësitë e saj të prodhimit përfshijnë teknologjinë e duhur për prodhimin 
e verërave mesatare konsumuese dhe me një investim të duhur në 
pajisje dhe makineri, do të ketë mundësi të zgjerimit  të asortimentit të 
produkteve drejt verërave me kualitet të mesëm.  
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Informatë Kryesuesi i Zyrës Regjionale  
Agjencia  Kosovare e Mirëbesimit - Prizren 
Tel:  +381 (0) 38 504 604 lokali: 8057 
Fax: +381 (0) 38 504 604 lokali: 8119 
Kta.prizren@eumik.org 

Dokumentet e 
Ofertimit 

Agjencia  Kosovare e Mirëbesimit 
Nr: 8, rruga Ilir Konushevci  
38000 Prishtinë, Kosovë 
(ish- UNCC) 

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

 


