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Informatat rreth Ndërmarrjes së Re të prezentuar në këtë Të Dhëna nuk janë të përligjura. Investitoret potencial inkurajohen të kontaktojnë 
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kandidatët e privatizimit, e cila mund të nxirret nga faqja e internetit të AKM-së: http://www.kta-kosovo.org 
 
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri i NSH –së SHAM “Iliri” (“Ndërmarrja”) 

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Auto-Shkolla - SHAM “Iliri” SH.P.K. (Ndërmarrja 
subsidiare) 

Vendndodhja Rahovec, Regjioni i Prizrenit   

Biznesi/Sektori Shërbime: Shkollë vozitjeje 

Prodhimet  Ndërmarrja e Re është një auto-shkollë e specializuar në trajnimin e 
kandidatëve në teori dhe praktikë për patentë shoferi të të gjitha 
kategorive përveç për motoçikleta “A”. Pasiqë Ministria e Transportit 
dhe Telekomunikacionit nuk ka lëshuar asnjë licencë auto-shkollave 
për trajnimin e kandidatëve për patent shoferi “C”, “D” dhe “E” për 
kamionë, autobusë, dhe kamionë me rimorkio, këtu mund të mbahen 
vetëm kurse trajnimi për patentë shoferi “B”. Ka edhe mundësi të kryej 
kontrollime dhe shërbime riparimi për mjete por pritet licenca përkatëse 
nga Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit. 

Tregu Tregu i Ndërmarrjes së Re përfshin kandidatët potencial për patent 
shoferi në qytetin e Rahovecit dhe vendet e afërta.  

Konkurrenca Ndërmarrja e Re përfiton nga situata monopole që Ndërmarrja ka pasur 
para konfliktit kur ka qenë e vetmja auto-shkollë e autorizuar. Përfshinë 
një pozitë kryesore në treg (60%) në rajonin e Rahovecit. Ka disa auto-
shkolla tjera private, të cilat ofrojnë shërbimet e tyre por kanë ndikim të 
vogël në treg.   

Punonjësit  Fuqia punëtore aktuale e ndërmarrjes bashkë për administratën dhe 
punonjësit përmban një total prej 10 anëtarësh aktiv.  

Ndërtesat dhe tokat Ndërmarrja e Re ndodhet në lagjen e Stacionit të Autobusëve në 
Rahovec, në një pjesë me një sipërfaqe totale prej 0.27 hektarë (27 ari) 
dhe përmban një ndërtesë të administratës, një garazh dhe një 
ndërtesë për kontrollim dhe riparim të mjeteve.  

Asetet tjera Asetet e Ndërmarrjes së Re përfshijnë pesë makina individuale (marka: 
Volkswagen) dhe dy kamion dhe një autobus. Për momentin, vetëm 
makinat përdoren për trajnimin e individëve.  
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Detyrimet që do të 
barten 

Vetëm një numër i caktuar i obligimeve nga kapitali i punës që kanë të 
bëjnë me biznesin origjinal të biznesit të Ndërmarrjes do të 
transferohen në Ndërmarrjen subsidiare. 

Përmbledhje Aktualisht Ndërmarrja funksionon si një auto-shkollë në qytetin e 
Rahovecit. Gëzon një reputacion të fortë në mesin e popullatës lokale 
dhe kontrollon rreth 60% të tregut të auto-shkollave në këtë rajon. 
Zhvillon trajnime teorike dhe praktike kryesisht për kandidatët të cilët 
dëshirojnë të marrin patent shoferi të kategorisë “B”.  

Tokat dhe ndërtesat origjinale të ndërmarrjes Shoqata Auto-Moto “Iliri” 
do të privatizohen në një pjesë si vijon:  
Ndërmarrja e Re Auto-Shkolla - SHAM Iliri SH.P.K. (Ndërmarrja 
subsidiare) 

 

 

Informata Kryesuesi i Zyrës Regjionale 
Agjencia  Kosovare e Mirëbesimit  – Prizren 
Tel:  +381 (0) 38 504 604 lok 8057 
Fax: +381 (0) 38 504 604 lok 8069 
Kta.prizren@eumik.org 

Dokumentet e 
ofertimit  

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
Rr. Ilir Konushevci Nr: 8 
38000 Prishtinë, Kosovë 
(Ish UNCC) 

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

 


