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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

Emri i NSH-së N.Sh. KTP Kosovatrans Kamenicë (“Ndërmarrja”) 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Kosovatrans Kamenicë Sh.P.K. 
(“Ndërmarrja e Re”) 

  
Vendndodhja Kamenicë, Regjioni Gjilan 
  
Biznesi/Sektori Transporti publik   
  
Prodhimet Ndërmarrja e Re udhëheqë me stacionin e autobusëve dhe 

me rrjetin e shërbimeve te transportit   
  
Tregu Aktiviteti kryesor i Ndërmarrjes se Re është transporti vendor i 

udhëtarëve ne qytetin e Kamenicës si dhe në dhe prej 
fshatrave te vendosura ne Regjionin e Gjilanit. Ajo gjithashtu 
ofron shërbime transportuese ditore për Prishtinë. Ndërmarrja 
e Re ofron 4 linja dhe 14 nisje çdo ditë. 

  
Konkurrenca Ndërmarrja e Re është i vetmi stacion i autobusëve në 

Kamenicë me infrastrukturë dhe objekte qe i plotësojnë 
kushtet e numrit te madh të udhëtarëve. Konkurrenti kryesor i 
Ndërmarrjes se Re është Kosovatransi Gjilan. Gjithashtu ka 
një numër ofruesish te tjerë te shërbimeve transportuese: 
minibusë, taksi dhe transportues tjerë. 

  
Punonjësit Momentalisht Ndërmarrja ka 38 punëtorë aktiv dhe 8 punëtorë  

ne pushim pa pagesë. Por asnjeri nga punëtorët nuk do te 
transferohen ne Ndërmarrjen e Re si pjese e procesit te 
privatizimit. 

  
Ndërtesat dhe tokat  Toka qe transferohet ne Ndërmarrjen e Re është rreth 7,955       

m² dhe është e vendosur  ne Kamenice. Objektet ne vijim do 
te transferohen ne Ndërmarrjen e Re: 

• Ndërtesa administrative- përafërsisht 366 m² 
• Stacioni i autobusëve përafërsisht 169 m² 
• Punëtoria për mirëmbajtje- përafërsisht 950 m² 
• Njësia për kontrollim teknik- përafërsisht 120 m² 
• Garazhi dhe depo – përafërsisht 106 m² 
• Kanali i jashtëm për autobusë- përafërsisht 54 m² 
• Gjashtë (6) perone dhe pompa e derivateve.  

  



 

 

Asetet tjera 
 

 
Detyrimet që do 
të barten 

Ndërmarrja e Re posedon 20 autobusë (vetëm 4 janë ne gjendje 
të rregulltë) 
 
Vetëm disa detyrime të kufizuara të kapitalit punues me rëndësi 
për veprimtarite vijuese do të barten në Ndër. të Re. 
 

 
 
 
 

 

Informata 
 

 

Kaj Pedersen 
Zyra Regjionale e AKM-së në Gjilan/Gnjilane 
+381(0) 38 504 604 Ext.7764 
Kaj.Pedersen@eumik.org 

  
Dokumentet e 
ofertimit 

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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