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Asnjë informacion rreth ndërmarrjes i paraqitur në këto të dhëna nuk është i garantuar. Investitorët e mundshëm 
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 për ndërmarrjen janë 
në dispozicion sipas kushteve të përgjithshme lidhur me dhënien e informatave publikut mbi kandidatët për privatizimt dhe 
mund të mirren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

      

Emri i NSH-së NSHB ELAN 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Vërnica SH.P.K. 

  
Vendndodhja Vushtrri 
  
Biznesi/Sektori Bujqësi 
  
Prodhimet Ndërmarrja kultivon produkte bujqësore për industrinë e përpunimit 

të ushqimit. Viteve të fundit ka prodhuar grurë, misër, elb birre, 
lulediellë dhe panxhar sheqeri. E mbjellura kryesore e saj 
momentalisht është elbi i birrës. Përafërsisht gjysma e tokës së 
Ndërmarrjes nuk është duke u shfrytëzuar mirëpo do të kishte 
mundësi kultivimi për prodhimin e pemëve dhe perimeve. Toka e 
përfshirë në këtë tender momentalisht është e kultivuar me elb birre. 

  
Tregu Në Kosovë momentalisht operojnë disa fabrika për përpunimin e 

ushqimit. Klientët kryesorë të ndërmarrjes viteve të fundit kanë qenë 
fabrika e birrës në Pejë si dhe disa mullinjë të ndryshëm të miellit. 
Klientët kryesorë momentalisht janë NSH dhe kompanitë e 
ndryshme private.  

  
Konkurrenca Një numër i madh i prodhimeve bujqësore janë importuar pas vitit 

1999 në Kosovë. Prandaj, ekziston një potencial i madh për 
zëvendësimin e importit. Konkurrenca përbrenda Kosovës për 
momentin është e kufizuar por pritet të rritet sa ma shumë që 
Ndërmarrjet Shoqërore të privatizohen apo të ristrukturohen me 
qëllim të rritjes së prodhimit. 

  
Punonjësit Ndërmarrja ka të punësuar 24 punëtorë. 
  
Ndërtesat dhe tokat  Toka e Ndërmarrjes së Re Vërnica SHPK përfshinë një sipërfaqe 

prej 13.19.18 Ha. Nuk ka objekte të transferuara në ndërmarrjen e 
re. 



 

Të dhënat mbi Ndërmarrjen e Re Vërnica SH.P.K. 2 
KTA27-MIT012-NC3-FS-V1 Alb.doc, 21 qershor 2007 
    
Asnjë informacion rreth ndërmarrjes i paraqitur në këto të dhëna nuk është i garantuar. Investitorët e mundshëm 
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 për ndërmarrjen janë 
në dispozicion sipas kushteve të përgjithshme lidhur me dhënien e informatave publikut mbi kandidatët për privatizimt dhe 
mund të mirren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosov.org 

 

  
  
 

 
 

Detyrimet që do 
të barten 

Në Ndër. e Re do të barten vetëm disa detyrime të kufizuara, si 
dhe kontrata me furnizuesit dhe konsumatorët që janë të 
domosdoshme për veprimet në vazhdim e sipër të Ndër. së Re. 
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