
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

Emri i NSH-së SHAM Drita (Ndërmarrja)  
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Auto Shkolla “Drita” SH.P.K 

  
Vendndodhja Gjilan 
  
Biznesi/Sektori Shërbimet 
  
Prodhimet Ndërmarrja është një nga auto shkollat më të vjetra në Gjilan 

dhe i tërheqë kryesisht kandidatet e rinj për përgatitjen e 
licencimit në vozitje për kategorinë B. Në të kaluarën kjo ka 
qenë e vetmja auto shkollë e autorizuar në qytetin e Gjilanit. 
Ajo ka ofruar edhe trajnime të aftësimit të vozitjes për 
kategoritë B dhe C, por momentalisht asnjë auto shkollë nuk 
është e akredituar nga Ministria e Transportit  dhe 
Telekomunikacionit që të ofrojnë këto shërbime.    

  
Tregu Ndërmarrja gëzon reputacion te mire në tregun e Gjilanit,  

bazuar në ofrimin e shërbimeve kualitative konsumatorëve. 
Ekzistojnë kërkesa te konsiderueshme për trajnime teorike 
dhe praktike të vozitjes në këtë qytet. 

  
Konkurrenca Sipas menaxhmentit te Ndërmarrjes ka me se 25 auto shkolla 

te cilat operojnë ne Komunën e Gjilanit.  
 

  
Punonjësit Ndërmarrja ka 4 punëtore të regjistruar. Sidoqoftë, asnjë 

punëtore nuk do të transferohet në Ndërmarrjen e Re   
  
  
Ndërtesat dhe tokat 
 

Ndërtesat dhe toka që janë esenciale për këtë afarizëm do të 
transferohen  ne Ndërmarrjen e Re. Ndërmarrja e Re shtrihet 
në një sipërfaqe prej përafërsisht 1,430 m² (14 ari 30  m²) që 
gjendet në qendër te Gjilanit, e që përbëhet nga garazha dhe 
zyret (duke perfshire edhe sallen për trajnime) prej 
përafërsisht 550  m² (5 ari 50 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 



 

 

 

Mjetet e Lëvizshme  Asetet te nevojshme per veprimtarine përfshijnë automjetet 
speciale për trajnime – Kamioni Zastava (Z/8 – 10) të vitit 
1985, dy vetura Golf 19-E (te prodhuara me 1985 dhe 1988), 
orendi per zyre, pajisje dhe materiale për trajnime. Asetet 
kyçe janë ne gjendje relativisht të mirë. 

  
Detyrimet që do të 
barten 

Llogaritë e pagueshme nga tre muajt e fundit si dhe TVSH-ja 
dhe Tatimi mbi pronë për periudhën prej 12 muajve te fundit 
do të transferohen në Ndërmarrjen e Re.  Të gjitha detyrimet 
tjera mbeten në NSH. 
Nuk ka hipoteke të regjistruar mbi asetet e Ndërmarrjes.  

 
 

Informata  Dimitrina Karayotova 
Zyra Regjionale e AKM-së në Gjilan 
+381 (0)38 504 604 ext.7764 
Dimitrina.Karayotova@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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