
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 
 

        

Emri i NSH-së Trepça Hoteleria (ish Fenix) 
  
Emri i 
ndërmarrjes së 
re  

Ndërmarrja e Re Trepça Hoteleria Restaurant Parajsa SH.P.K. 

  
Vendndodhja Mitrovicë 
  
Biznesi/Sektori Restaurant  
  
Produktet Ndërmarrja e re ofron shërbime të restauranteve. 
  
Tregu Bumi në sektorin e restauranteve në Kosovë ka regjistruar shitje 

prej EURO 22 milion në vitin 2002. Prezenca e madhe e 
komunitetit ndërkombëtar, me nivel të lartë të të hyrave, ka qenë 
kontribuesi kryesor. Përveq kesaj rënja e sektorit shoqëror ka 
pasur gjithashtu një influence positive në sektorin e restauranteve. 

  
Konkurrenca Konkurenca në sektorin e restauranteve është në rritje, me hapje 

të shpeshta të restauranteve të reja. Sektori privat përgjithësisht 
është në gjendje të ofrojë shërbime më të mira me çmime më të 
ulta dhe Ndërmarrjet Shoqërore kanë vështirësi të konkurojnë. 

  
Punëtorët Ndërmarrja e Re mund eventualisht te ofrojë 9 vende pune me 

orar të plotë. 
  
Toka dhe Asetet Ndërmarrja e Re përbëhet prej ndërtesës së restaurantit me 

sipërfaqe prej 200 m2 dhe  tokës me siperfaqe prej 368 m2  
  
Detyrimet që do 
të 
transferohen 

Në Ndër. e Re do të barten vetëm disa detyrime të kufizuara, si 
dhe kontrata me furnizuesit dhe konsumatorët që janë 
domosdoshme për veprimet në vazhdim e sipër të Ndër. së Re. 

  
Përmbledhje Ndërmarrja e Re gjendet ne nje rruge te frekuentuar çka jep 

mundesine per te terhjekur shume kliente.  
 

 
 
 
Te dhenat mbi Ndermarrja e Re Trepca Hotels Restaurant Parajsa SH.P.K. 1 
parajsa-alb, 01 November 2005 
    
    
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 
 



 

 
     Trepca Hotels Restaurant Parajsa  Mitrovica 
 
 

 
 

 

Informatat Elitsa Beyska 
Zyra Regjionale e AKM-së në Mitrovicë 
+381 (0) 38 504 604 ext 7292 
elitsa.beyska@eumik.org 

  
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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