
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri I NSH NBI Suhareka  (“Ndërmarrja”) 

Emri I Ndërmarrjes 
sëRe 

Ndërmarrja e Re  NBI Suhareka SH.P.K (“Ndërmarrja e Re”) 

Vendndodhja Komunën e Suharekës/Suvareka 

Biznesi/Sektori Verë, Pije alkoolike  & Prodhim të Rrushit 

Prodhimet - Rrush të bardh & rrush të kuq për prodhim të verës, rrush tryeze (1.5 
milion kg të prodhuar /pranuar nga furnitorët fermerët në VK 2005); 

- Verëra të Kuqe & Verëra të Bardha (1.0 m litra në VK 2005), varietetet 
përfshijnë Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noire, Vranac, Game, 
Kosovo Red, Chardonnay, Riesling Italian, Rhine Riesling, Semignon; 

- Destilatet e Verës & Pije të Forta Alkoolike (Raki Rrushi, Brandy). 

Tregu Tregu (Kosovar) Lokal: duke përfshi supermarketet dhe restorantet për 
Verën e mbushur dhe verën në sasi të mëdha, rrush tryeze dhe pije 
alkoolike; 
Tregu Internacional: kryesisht distributori Gjerman  nga Amselfelder-marka 
e verërve, transportuar në sasi të mëdha. 

Tregu Historik: Përfshirë Kosovën, Gjermaninë, Sërbin dhe Malin e Zi, 
Bullgarin dhe Hungarinë. 

Konkurrenca Përveç konkurrencës nga prodhuesit internacional të verërave, 
posaçërisht atyre nga vendet e reja,ndërmarrja gjithashtu ballafaqohet me 
konkurrencën e prodhuesve rajonal nga Bullgaria,Hungaria,Greqia dhe 
shteteve të reja nga ish-Jugosllavia. Konkurruesit lokal përfshijnë 
ndërmarrjet shoqërore  në prodhimin e verës/vreshtave në Komunat e 
Rahovecit/Orahovac dhe të Prizrenit si dhe prodhuesve të vegjël lokal. 

Punonjësit Ndërmarrja momentalisht I ka të punësuar 232 punëtorë, të cilët janë të 
ndarë në verari (41), vreshtari (155) dhe në administratë (36). Gjithashtu 
ndërmarrja sipas nevojës angazhon edhe punëtorë sezonal.  

Ndërtesat dhe tokat Pajisjet për prodhimin e verës 

Bodrumi i Verës i ndërtuar në vitin 1963 I cili përdoret për prodhimin e 
vërërave të kuqe dhe bardha,  

Kapaciteti për deponimin e verës është përafërsisht 14.5 milion litra, 
përfshirë kapacitetin deponues të rezervoarëve nga betoni (mbuluar 
me pllaka të keramikes) I cili përafërsisht është 2.68 milion litra, si dhe 
kapaciteti deponues i rezervoarëve nga çeliku i  pakoroduar i përbërë 
përafërsisht prej 10.5 milion litrave  

8 njësi për fermentimin e rrushit të bardhë me kapacitet prej 6 
vagonëve për njësi 
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26 njësi (nga betoni mbuluar me pllaka të keramikes) për fermentimin 
e rrushit të kuq me kapacitet 1.5 vagona për njësi 

16 njësi (nga betoni mbuluar me pllaka të keramikes) për fermentimin 
e rrushit të kuq me kapacitet prej 2.5 vagonave për njësi 

1 njësi për pranimin e rrushit  

 Destilerin si dhe laboratorin  

Vreshtat 

Vreshta aktivë përafërsisht 600 ha 

Vreshta joaktivë përafërsisht 500 ha, 

Gjithsejtë vreshta, përafërsisht: 1,100 ha  

Mbushtorja e pijeve akoolike  

- Kapaciteti i deponimit – përafërsisht 900 hektolitra, (3 tanqe nga 
çeliku i pakoroduar) 

- Kapaciteti mbushës-2000 shishe në orë 

- Prodhimtaria totale për 2005 ;  630,000 shishe të verës si dhe 
destilate të verës (raki rrushi)   

Assete të tjera të cilat do të transferohen në Ndërmarrjen e Re në kuadër 
të këtij tenderi përfshijnë inventarin për prodhimin e verës në radhë të 
parë nga periudha Jugosllave, pajisjet si dhe makinerinë për mirëmbajtje 
të vreshtave.  

Detyrimet që do të 
barten 

Në Ndërmarrjen e Re do të transferohen llogarit e pagueshme për 3 muajt 
e fundit, TVSH-në për 12 muajt e fundit si dhe dymbëdhjetë muajt e fundit 
të tatimit mbi pronën. Obligimet tjera do të mbeten në NSH. Nuk ka 
hipotekë mbi asetet të cilat do të privatizohen.   

 

 

Informatat Henning Fiedler, Kryesues i Zyrës Regjionale 
Agjencioni Kosovar i Mirëbesimit – Prizren 
Tel:  +381 (0) 38 504 604 ext 8057 
Fax: +381 (0) 38 504 604 ext 8069 
Kta.prizren@eumik.org
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Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencioni Kosovar I 
Mirëbesimit 
Rr. Ilir Konushevci Nr.8 
 38000 Pristina, Kosovë 
(Former UNCC) 

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