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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri i Ndërmarrjes Transporti (“Ndërmarrja”) 

Emri i Ndërmarrjes së 
Re 

Ndërmarrja e Re “Transporti” – Prizren” SH.P.K. (“Ndërmarrja 
Subsidiare”) 

Vendndodhja Prizren 

Biznesi/Sektori Transporti 

Prodhimet Ndërmarrja ka ofruar transportin e mallrave në tërë ish-Jugosllavinë. 
Që nga viti 1999 Ndërmarrja nuk është marr me biznesin e transportit 
por ka ofruar shërbime kompanive private të ndryshme. Aktualisht 
Ndërmarrja nuk operon në biznesin e transportit dhe të ardhurat janë 
kryesisht nga qiratë e depove të cilat janë të dhëna me qira palëve të 
treta . 
  

Tregu Pavarësisht nga rritja e konkurrencës, tregu Kosovar vazhdon të 
krenohet me mundësitë e interesimit për kompanitë e transportit. 
Aktualisht lokacioni i Ndërmarrjes siguron mundësi potenciale ta zhvilloj 
kompaninë e transportit në tregun e Prizrenit. Aty janë objektet të cilat 
janë të përshtatshme për parkimin e kamionëve dhe për riparim.    
 

Konkurrenca Ndërmarrja ballafaqohet me rritjen e konkurrencës nga ana e 
kompanive private lokale të transportit. Konkurrenca aktuale është e 
ndarë dhe përfshin kompani të vogla transportuese dhe pronar-
operuesit. 

Punonjësit Ndërmarrja aktualisht ka 29 punonjës prej të cilëve 17 janë aktiv. 

Ndërtesat dhe Tokat 
 
 
 
 
Asetet tjera 

Propozimi i Ndërmarrjes Subsidiare përfshin lokacionin kryesor i cili 
ndodhet në Prizren në një sipërfaqe prej përafërsisht 4.931 m2 
(00.49.31 Ha) dhe e cila përfshin zyret, bazën për riparim dhe hallën e 
parkingut me një sipërfaqe totale prej përafërsisht 970 m2. 
Asetet tjera përfshijnë kamionët e Ndërmarrjes. Ndërmarrja posedon 
11 kamionë të madhësisë së mesme prej të cilëve 8 janë në gjendje 
pune por momentalisht nuk përdoren nga Ndërmarrja.  
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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. Dokumentet e 
Gjykatës Komunale dhe të KCIS-së konfirmojnë që nuk ka asnjë 
hipotekë në asetet të cilat do të privatizohen. 

 

 
Informatë Henning Fiedler - Kryesuesi i Zyrës Regjionale  

 
Agjencia  Kosovare e Mirëbesimit - Prizren 
Tel:  +381 (0) 38 504 604 lokali: 8057 
Fax: +381 (0) 29 622 344 
Kta.prizren@eumik.org

Dokumentet e 
Ofertimit 

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit 
Nr: 8, rruga Ilir Konushevci  
10000 Prishtinë, Kosovë 
(ish- UNCC) 

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