
 

         TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

Emri i NSH-së Kosovashped 
 

Emri i  
Ndërmarrj. së Re 

Ndërmarrja e Re “Kosovashped Dardania,” SHPK 

Vendndodhja Prishtinë  
 

Biznesi/Sektori Shërbime  
 

Prodhimet Ndërmarrja “Kosovashped” u themelua në vitin 1977, e 
specializuar në shërbime për shpedicion të transportit 
ndërkombëtar.  Pas konfliktit të vitit 1989, ndërmarrja arriti të 
vazhdoj me aktivitetin e saj por duke ofruar më pak shërbime se 
para vitit 1999 për shkak të situates së tanishme në Kosovë. Ka 
bërë kryesisht punën e agjentit doganor, kryerjen e dokumenteve 
doganore për importin the exportin e mallrave. Njëkohësisht, ka 
bërë edhe organizimin e transportit automobilistik. Mirëpo, 
menaxhmenti i ndërmarrjes beson se në të ardhmen, pas 
finalizimit të statusit të Kosovës, ata do të kenë mundësinë t’i 
zhvillojne më shumë aktivitetet e tyre. 
 

Tregu Ofron një lokacion të mirë për aktivitete të biznes   

Konkurrenca Zyret gjenden pranë selisë së PTK-së, ndërsa garazha gjendet 
afër, në Ulpianë përballë një rruge të shumë frekuentuar.    
 

Punonjësit Ndërmarrja ka 36 punëtorë.  
 

Ndërtesat  
dhe tokat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ndërmarrja posedon lokal që gjendet pranë selisë së PTK-së në 
Dardani dhe përfshin një sipërfaqe prej 204.98m2. Ndërsa 
garazha gjendet disa rrugë me larg, në Ulpianë, përballë një 
rruge mjaft të frekuentuar.  
 
VËREJTE: Ndërmarrja e vjetër Kosovashped posedon ndërtesa 
të tjera të cilat tenderohen veçmas.  

 

Kosovashped-Dardania-alb,  
    
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 
 



 

Vetëm detyrime të kufizuara do të barten në Ndërmarrjen e Re.  
 

Detyrimet që do të 
barten 

                                           

 
 

                                      
  

 
Informata Marian Nieora 

Shefi i Zyrës Rajonale të Prishtinës AKM  
 +381 (0) 38 24 24 25 ext.111 
 marian.nieora@eumik.org
 

  
Dokumentet e 
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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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