
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

Emri i NSH-së Sh.A.H. “Kosova” Gjilan (“Ndërmarrja”) 
  
Emri i 
Ndërmarrjes së re

Ndërmarrja e Re Hoteli Kristal Sh.P.K  (“Ndërmarrja e Re”) 

  
Vendndodhja Gjilan, qendra e qytetit 
  
Biznesi/Sektori Turizëm dhe hoteleri 
  
Prodhimet Ndërmarrja ofron shërbime hoteliere dhe pregaditje të ushqimit. 

Hoteli ka 4 apartamente me nga 30 m², 24 dhoma dy krevatesh me 
nga 15 m² dhe 20 dhoma një-krevatesh me nga 9 m². Momentalisht 
janë duke u shfrytëzuar vetëm 50% të kapaciteteve për fjetje. Ka 
restorantin dhe kafeterinë që janë në gjendje të presin rreth 400 
mysafirë. Ndërmarrja punon me afarizëm të suksesshëm dhe 
fitimprurës gjatë tërë vitit. Duke shtuar shërbime turistike të reja 
Hoteli Kristal mund të zhvillojë edhe më tutje performansat saja të 
biznesit.  

  
Tregu Industria e turizmit dhe hotelerisë është njëra prej sektorëve 

ekonomik me zhvillim më të hovshëm në Kosovë. Hoteli Kristal 
është njëri prej hoteleve më të njohura në komunë dhe paraqet 
ndërtesë-simbol në qytetin e Gjilanit. Biznesi ka një pozitë të 
shkëlqyeshme konkurruese në treg.  

  
Konkurrenca Ka një numër hotelesh me kapacitete të vogla që punojnë në qytet 

dhe regjion. Bizneset e regjistruara në sektorin e turizmit dhe të 
hotelerisë në komunën e Gjilanit përfshijnë përafërsisht 140 
ndërmarrje dhe punësojnë afër 523 individë. Hoteli Kristal ka një 
përparësi përballë ndërtimeve të reja private mu për shkak të 
lokacionit të rëndësishëm që e ka.  

  
Punonjësit Ndërmarrja ka 57 punonjës të regjistruar, prej tyre 52 aktiv. 

Megjithatë asnjëri prej punonjësve nuk do të transferohet në 
Ndërmarrjen e Re si pjesë e procesit të privatizimit.   
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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 
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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 



 

 

  
Ndërtesat dhe 
tokat 

Ndërtesa katër-katesh është kompletuar gjate dy fazave - në 1964 dhe 
1978. Ndërtesa mbulon përafërsisht 974 m² dhe është e vendosur në 
parcelë toke prej 3,237 m². Në vitin 2000 hoteli është rindërtuar dhe 
rinovuar si dhe janë zgjeruar kapacitetet. 
Ndërmarrja e Re gjithashtu përmban një parcelë toke e cila gjendet në 
rrugën e Bujanës në Gjilan me sipërfaqe të përgjithshme prej afërsisht 
210 m². 

 

Pajisjet e 
luajtshme 
 
 
Detyrimet që do 
të barten 

Ndërmarrja e Re është e pajisur me mobile moderne hotelerie dhe me  
kuzhinë dhe kafeteri plotësisht të rinovuar, dy gjeneratorë për rrymë dhe 
2 vetura- Opel Vectra dhe Ford Transit. 
 
Vetëm disa detyrime të kufizuara të kapitalit punues me rëndësi për 
veprimtaritë vijuese do të barten në Ndërmarrjen të Re. 
 

 

  
  

 

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

  
Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit 
Rr. “Ilir Konushevci” nr: 8 
(ish – “UNCC”) 
10000 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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