TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN
Emri i NSH-së

Kosovatransi Mitrovicë ( ish Kosmet Prevoz)

Emri i
ndërmarrjes së
re

Ndërmarrja e Re Kosovatransi Stacioni i Autobusave Skenderaj
NPK

Vendndodhja

Mitrovicë

Biznesi/Sektori

Transport

Produktet

Të ardhurat kryesore të Ndërmarrjes Subsidiare gjenerohen nga
mbledhja e pagesave nga autobusat e tjerë që e shfrytëzojn
stacionin e autobusave dhe që ndalen në stacion. Përveç kësaj
Ndërmarrja Subsidiare lëshon me qira lokalet që gjenden
mbrenda objektit dhe që mund të përdoren për shitje me pakicë
apo të përdoren si zyra. Ky lokacion është veçanërisht tërheqës
për shkakun se një numër i madhë i njerëzve frekuenton stacionin
e autobusave gjatë kohës së ditës. Gjithashtu ka hapësirë të
mjaftueshme për zgjerimin e hapësirave që do të mund të
lëshoheshin me qira.

Konkurrenca

Tregu për transportimin e pasagjerëve është bërë shumë
konkurrues në vitet e fundit. Një numër i operatorëve komercial
është licencuar dhe shumë minibusë janë futur në treg. Operatorët
komercial të autobusëve dhe të minibusëve me një numër të
madhë operojn në relacione të njëjta me çmime që janë
konkurruese me ato të Ndërmarrjes Subsidiare. Ndërmarrja
gjithashtu konkurron në tregun lokal kryesisht për qiradhënie që
është nën një trysni në rritje.

Tregu

Transporti Publik në Kosovë mund të segmentohet në relacionet
urabane dhe ndër-urbane. Sipas vlerësimeve 70% e popullsisë
shfrytëzon transportin publik në baza ditore dhe se madhësia e
tregut total i transportit publik në Kosovë është vlerësuar në rreth
30 milion Euro.

Punëtorët

Ndërmarrja asetet e të cilave janë bartur në Ndërmarrjen e Re,
momentalisht punëson 270 punëtorë me orar jo të plotë. Ndërsa
Ndërmarrja Subsidiare në Skenderaj punëson 37 punëtorë.

Toka dhe Asetet

Ndërmarrja e Re posedon tokë me një sipërfaqe prej 7,594 m2.
Ndërmarrja e Re ka sipërfaqen e katiti të ndërtesës prej 308 m2
për dhënie me qira.
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Detyrimet që do
të
transferohen

Në kompaninë e re do të transferohen vetëm detyrimet dhe
kontratat e domosdoshme të furnizusve dhe të klientëve të
nevojshme për vazhdim të punëve të ndërmarrjes.

Stacioni i Autobusave në Skenderaj
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