
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

      

Emri i NSH-së NSHB Trepça Hoteleritë (Ndërmarrja) 
  
Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re –Ish Hotel Pallas SH.P.K. 

  
Vendndodhja Mitrovicë 
  
Biznesi/Sektori Hotelieri dhe turizëm 
  
Prodhimet Shërbime hotelerie 
  
Tregu Hoteleria dhe turizmi në Kosovë është njëri ndër sektorët ekonomik 

që më së shpejti janë duke u rritur. 
  
Konkurrenca Shumica e ofruesve të shërbimeve të hotelerisë dhe turizmit ofrojnë 

një treg të madh duke bërë që ndërmarrjet të përqendrohen në 
shërbime sa më kualitative. 

  
Punonjësit Ndërmarrja ka 62 punëtorë, dhe 9 prej tyre punojnë aktivisht. 
  
Ndërtesat dhe tokat  Oferta për Ndërmarrjen e Re përbëhet nga ndërtesa dy katërshe në 

vetë qendrën e Mitrovicës. Secili kat i ndërtesës ka përafërsisht një 
sipërfaqe prej 712 m2 dhe është një tokë përreth ndërtesës me një 
sipërfaqe rreth 105 m2. Toka dhe ndërtesa janë të regjistruara në 
Listën Poseduese nr. 3347- parcela nr.1523. 
Ndërmarrja e Re mund të përdoret si hotel apo premisë komerciale 
për veprimtari të ndryshme afariste.  
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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 
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 



 

 

Detyrimet që do 
të barten 

Në Ndër. e Re do të barten vetëm disa detyrime të kufizuara 
standarde që përbëhen nga pagesa e 3 muajve të fundit si dhe 
pagesa për vitin e fundit mbi TVSH-në dhe taksën në pronë  
 

  
 

 
 
Trepça Hoteleritë ish Hoteli Palas, Mitrovicë 
 

 

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”) 
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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