
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 
 

Emri i NSH-së N.Sh. Transportuese “FERTRANS”  
  
Emri i 
ndërmarrjes së re  

Ndërmarrja e Re FERTRANS Sh.P.K. 

  
Vendndodhja Ferizaj,  Regjioni Gjilan/Gnjilane 
  
Biznesi/Sektori Shërbime Transporti. 
  
Produktet Ndërmarrja momentalisht ofron shërbime transporti të rëndë dhe për 

materiale të lëngta. 
  
Tregu Ndërmarrjet është kryesisht aktive në regjionin e Ferizajit, dhe në 

kufi me ish RSFJ Maqedoninë.Shumica e klientëve janë kompanitë 
private që kanë nevojë për gurë, çimento dhe lëndë djegëse për 
procesin e tyre të prodhimit. 

  
Konkurrenca Sektori i transportit është shumë konkurentë, ekzostojnë shumë 

kompani private në regjion, që ofrojnë shërbime transporti.Disa prej 
tyre operojn me kamione sikurse kjo Ndërmarrje, por shumica prej 
tyre udhëheqen nga një person. 

  
Punëtorët Ndërmarrja momentalisht ka të punësuar 18 punonjës.  

 
  
Toka dhe Asetet Ndërmarrja është e vendosur në tokën që është shfrytëzuar si 

magazinë. Siperfaqja e tokes e zotëruar nga Ndermarrja përfshinë 
një terësi prej përafërsisht 10,000 m². Aty janë njëherit edhe 
objektet ( punëtoria  për riparime, magazina) me një sipërfaqe prej 
500 m². 
 

  
Flota  e makinave Flota e kamionëve që bëjnë shërbime transportuese, përbëhet prej 

katër kamionëve Skania 113 M320, tre kamionëve FAP 1620, dhe 
katër tanker rimorkio secila me kapacitet vëllimor prej 29,000 litra. 
Tanker rimorkiot janë të caktuara për tre klientë kryesor. 
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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 



 

 

Detyrimet që do 
të 
transferohen 

Llogaritë e pagueshme për tre muajt e fundit, TVSH-ja për 12 muajt 
e fundit dhe 12 muajt e fundit të tatimit në pronë do të barten në 
Ndërmarrjen e Re.  Detyrimet tjera do të mbeten me NSH-në. Nuk 
ka hipotekë në asetet të cilat do të privatizohen. 
 

 

Pamje e 
përgjithshme 

 

 

 

Informatat John Harmer 
KPA Gjilan Zyra Regjionale 
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Dokumentet e 
ofertës 

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
Rr. “Ilir Konushevci” nr: 8 
(ish – “UNCC”) 
38000 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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