
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

 

Emri i NSH-së Kosovatrans Ferizaj (“Ndërmarrja”) 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Kosovatrans Gjilan- drejtoria, objektet për 
mirëmbajtje dhe autobusët  Sh.P.K. (“Ndërmarrja e Re) 

  
Vendndodhja Gjilan 
  
Biznesi/Sektori Transporti publik   
  
Prodhimet Ndërmarrja e Re përbehet nga ndërtesa administrative, objekti për 

mirëmbajtje dhe objekti ndihmës për kontrollim teknik si dhe garazhit të 
autobusëve të vendosura në qendër të Gjilanit. Momentalisht 
Ndërmarrja e Re punon me 30 autobusë, 29 linja dhe 195 nisje te 
përditshme. 

  
Konkurrenca 
 
 
 
 
 
Tregu 
 

Viteve të fundit tregu i transportit publik ka më shumë konkurrent Një 
numrit të madh te transportuesve i janë dhënë lejet për punë dhe shumë 
minibusë kanë hyrë  në treg. Ekzistojnë 16 kompani transportuese në 
komunën e Gjilanit me leje të lëshuara nga Ministria e Transportit dhe 
Telekomunikacionit.  
 
 

Infrastruktura dhe objektet e ofruara nga Ndërmarrja e Re i japin 
investitorit te ardhshëm një përparësi të dobishme përballë konkurentve 
tjerë. Segmentet kryesore të transportit publik në Kosove janë linjat 
urbane dhe ndër-urbane. Me një vlerësim 70% të popullatës shfrytëzon 
transportin publik për çdo ditë dhe llogaritet qe i tërë vëllimi i tregut për 
transportin publik në Kosove, është rreth 30 milion Euro për vitë. 

  
Punonjësit Momentalisht Ndërmarrja punëson 170 punonjës (prej tyre 155 aktiv). 
  
Ndërtesat dhe tokat  Ndërmarrja e Re mbulon një sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 

29,890 m²  e cila është e vendosur afër qendrës së Gjilanit. Ajo përbëhet 
nga: ndërtesa administrative-përafërsisht 595 m², objekti për 
mirëmbjatje- përafërsisht 990 m², objekti për vajra- përafërsisht 280 m², 
shtëpiza për nxemje qendrore-përafërsisht 86,25 m², garazha e mbyllur-
përafërsisht 1,275m², shtëpiza e rojtarve- përafërsisht 40 m², kanale për 
autobusë- përafërsisht 60 m² dhe një siperfaqe e hapur- përafërsisht 
12,025 m². 
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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 



 

Asetet tjera 
 

Pajisjet në vijim do të transferohen në Ndërmarrjen e Re: 30 
autobusë (24 janë në gjendje të rregullt), vetura BMW, vetura Passat 
dhe furgoni Mercedes. 

  
Detyrimet që do të 
barten 

Vetëm disa detyrime të kufizuara të kapitalit punues dhe kontratat 
me furnitoret e me bleresit që janë me rëndësi për veprimtaritë 
vijuese do të barten në Ndërmarrjen e Re. 

  
  

Adminstrative Building

Overview of the site

 
 
 

 

Informata  
 

 

Kaj Pedersen 
Zyra Regjionale e AKM-së në Gjilan/Gnjilane 
+381(0) 38 504 604 Ext.7764 
Kaj.Pedersen@eumik.org 

  
Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
Rr. “Ilir Konushevci” nr: 8 
(ish – “UNCC”) 
10000 Prishtinë, Kosovë 

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