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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri i Ndërmarrjes Kosovatrans (“Ndërmarrja”) 

Emri i Ndërmarrjes së 
Re 

Ndërmarrja e Re “Kosovatrans – Baza e Riparimit Teknik & Autobusët – 
Prizren” SH.P.K. (“Ndërmarrja Subsidiare”) 

Vendndodhja Prizren 

Biznesi/Sektori Transporti 

Prodhimet Ndërmarrja i ushtron aktivitetet në vijim: 

- Transporti i udhëtarëve, 

- Shërbime për kompanitë private të transportit në stacionet e 
autobusëve që shërbejnë si vend parkim për autobusët privat (prej të 
cilit shërbim kanë disa të ardhura) ,etj.  

Tregu Pavarësisht nga rritja e konkurrencës, tregu Kosovar vazhdon të krenohet me 
mundësitë e interesimit për kompanitë e transportit. 

70% e popullsisë e shfrytëzojnë transportin në baza të përditshme, që iu lejon 
stacioneve të autobusëve një pjesë të rëndësishme të tregut. Është vlerësuar 
që madhësia e tregut është rreth 30 milionë Euro. 

Konkurrenca Ndërmarrja ballafaqohet me rritjen e konkurrencës nga ana e kompanive 
private lokale të transportit. Megjithatë, Ndërmarrja nuk ka ndonjë pozitë 
shumë të fortë në tregun lokal por ka një reputacion të ngritur, sidomos në 
lëmin e transportit të udhëtarëve. 

Punonjësit Ndërmarrja aktualisht ka 219 punonjës (në të gjitha njësitë) prej të cilëve 183 
janë aktiv. 

Ndërtesat dhe Tokat Propozimi i Ndërmarrjes Subsidiare përfshin njësitë në vijim: 

- Baza e Riparimit Teknik e cila gjendet në Prizren në një sipërfaqe 
prej përafërsisht 69 ari dhe 92 m2 dhe e cila përfshin disa garazha 
dhe deponë e pjesëve rezervë me një hapësirë të përgjithshme prej 
përafërsisht 640 m². 

- Stacioni i Autobusëve në Prizren me 14 autobusë, prej të cilëve 7 
janë aktivë dhe 7 janë në defekt dhe vetëm këta autobusë do të jenë 
pjesë e Ndërmarrjes Subsidiare. 

Asetet tjera  Asetet tjera përfshijnë autobusët e Ndërmarrjes.  

Prej 14 Autobusëve, 7 janë aktualisht në gjendje pune dhe 7 janë në defekt. 
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Detyrimet që do të 
barten 

3 muajt e fundit të Llogarive të pagueshme, 12 muajt e fundit të TVSH-së dhe 
12 muajt e fundit të tatimit në pronë do të transferohen në Ndërmarrjen e Re. 
Obligimet tjera do të mbeten në NSH. Nuk ka hipotekë në asetet të cilat do të 
privatizohen. 
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