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Nuk është i garantuar asnjë informacion rreth ndërmarrjes që është paraqitur në këto të dhëna. Investitorët potencial inkurajohen të 
kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) të kërkojnë dokumentet për oferta. 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 janë në dispozicion sipas kushteve të përgjithshme për shpërndarjen e 
informatave që kanë të bëjnë me kandidatët për privatizim, e të cilat mund të merren nga vebfaqja e AKM-së: http://www.kta-kosovo.org  
 

 

   TЁ DHЁNAT MBI NDЁRMARRJEN 
Emri i NSH-së NBI Rahoveci / PIP Orvin 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e re  Rahoveci Veraria dhe Vreshtaria SH.P.K 

  
Vendndodhja Komuna Rahovec/Orahovac  

64 km nga Prishtina dhe 32 nga Prizreni 
Sipërfaqja  e Komunës 276.3 km ²  
Popullsia përaf. 71,000 (dendësia 250 banor/km²) 
50% e vreshtave të Kosovës janë të shtrira në Komunën e Rahovecit 

  
Sektori/Veprimtaria  Verë, Pije alkoolike  & Prodhim të Rrushit 

  
Prodhimet  - Rrush të bardh, rrush të kuq për prodhim të verës, 

rrush tryeze (2.4 kg të prodhuar /pranuar nga furnitorët 
fermerët në VK 2004); 

- Verëra të Kuqe & Verëra të Bardha (1.1m litra në VK 
2004). 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). 
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Ndërtesat dhe tokat   
  

Paisjet për Prodhimin e Verës  
“Brnjaka-I” e ndërtuar në vitin 1975 e përdorur në prodhimin e verës së 
bardhë  
Kapacitetet Deponuese 18 m litra  
2 njësi për pranimin e rrushit  
16 njësi fermentuese, me kapacitet 25 vagonë për njësi  
Distileria, Mbushtorja dhe Linja Paketuese , Laboratori 

“Brnjaka-II” e nërtuar 1982 e përdorur në prodhimin e verës së kuqe. 
Kapacitetet deponuese 18m litra përfshirë 5 milion litra kapacitetet deponuese 
në fuqi druri, të ndërtuara në Slloveni me dru nga Sllovenia-Kroacia  
4 njësi pranuese të rrushit  
48 njësi fermentuese, me kapacitet 25 vagonë për njësi  

Vreshtat  
Vreshtat në prodhim;                                630 ha (përaf.) 
Vreshtat jashtë prodhimit;                         370 ha (përaf.) 
Gjithsejt Vreshta :                                  1.000 ha (përaf.) 
Tokë bujqësore dhe tokë tjeter              1.200 ha (përaf.) 
Gjithsejt tokë                                          2.200 ha (përaf.) 

Assete të tjera 
Asetet e patundshme të cilat do të transferohen në Ndërmarrjen e Re në 
kuadër të këtij tenderi përfshinë një inventarë të prodhimit të Verës të kohës 
Jogosllave dhe një mekanizëm të mirëmbajtjes së vreshtave si dhe stoqet e 
verës.  
 

Kapacitetet 
Prodhuese 

Kapaciteti Prodhues i Verës : 50 milion litra në vit 
Kapacitetet deponuese të verës: 500,000 hektolitra  
Prodhimi i Verës VK 2003: 4.8 milion litra  
Prodhimi i Verës VK 2004: 1.1 milion litra 

Prodhimi i Rrushit / grumbullimi nga fermerët privatë VK 2003: 7.3 milion kg 
Prodhimi i Rrushit / grumbullimi nga fermerët privatë VK 2004: 2.4 milion kg 
Vreshta në posedim të fermerëve furnizues : 2,500 hektarë  
 

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, transportues 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 Suharekë/Suhareka dhe komunën e Prizrenit  
dhe prodhuesit e vegjël lokal  
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Punëtorët Ndërmarrja tani punëson 458 punëtorë, të ndarë në dy aktivitete kryesore, 

prodhimtari të rrushit (299) dhe verës(116) dhe të administratës (43). Në 
plotësim ajo angazhon edhe punëtorë sezonal sipas nevojave. 
Në 1990 kishte të punësuar 1,259 punëtorë. Ky numër ra në 380 para konfliktit 
të vitit  1999. 

  

  
 
 

Obligimet që do 
të transferohen  

Vetëm detyrimet e kufizuara dhe ato kontrata furnizuese/blerëse të 
domosdoshme për aktivitetin në vazhdim do të transferohen në Ndërmarrjen e 
re.  
 

Informatat  Jill Crowther 
AKM Qendër, Prishtinë, Kosovë 
+381 38 500 400 xt.1142 
jcrowther@eumik.org 

  
Dokumentet e 
tenderimit  

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 
www.kta-kosovo.org 
kta@eumik.org 


