
 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN 

Emri I NSH IGK “Ballkan” (“Ndërmarrja”) 

Emri I Ndërmarrjes 
sëRe 

Ndërmarrja e Re Hotel “Ballkan” Suhareka” SH.P.K.// (“Ndërmarrja e Re”)  

Vendndodhja Suharekë/Suvareka 

Biznesi/Sektori Hoteleri dhe turizëm 

Prodhimet Njësia punuese Hoteli ofron një mori të gjerë shërbimesh hoteliere dhe 
turistike 

Tregu 
Ndërmarrja i përmbush nevojat e qytetarëve vendës si dhe turistëve. 

Konkurrenca Hoteleria dhe turizmi  është njëri ndër sektorët ekonomik që janë zhvilluar më 
së shpejti në Kosovë. Është një numër i vogël i hoteleve dhe restoranteve që 
veprojnë në rajonin e Suharekës/Suvareka që mundë të i bëjnë konkurrencë 
Ndërmarrjes së Re. 

Punonjësit Ndërmarrja është privatizuar. Të gjithë punëtorët janë larguar si tepricë. 

Ndërtesat dhe tokat Ndërmarrja e Re përbëhet nga ndërtesa katërkatëshe me një sipërfaqe të 
përafërt prej 1,970 m2 e ndërtuar në vitin 1977 e cila ndodhet në një sipërfaqe 
të përgjithshme të përafërt prej 3,204 m2.  
 
Hoteli ka gjithsejtë 92 dhoma, 17 nga të cilat janë rinovuar (nga të cilat 14 janë 
dy shtretëshe dhe 3 apartamente). 75 dhomat tjera momentalisht nuk janë në 
përdorim, të cilat lehtë mundë të rinovohen për shfrytëzim të ardhshëm. Hoteli 
disponon një sallë për mëngjes, kuzhinë dhe një sallon gostish me një 
kapacitet deri në 250 mysafirë. 

Detyrimet që do të 
barten 

Në Ndërmarrjen e Re do të transferohen vetëm tatimi në pronë për 12 muajt e 
fundit. Obligimet tjera do të barten në NSH-në. Në këtë fazë AKM ZR nuk 
është në dijeni për ndonjë hipotekë mbi asetin që do të transferohet në 
Ndërmarrje të re. 
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Informatat rreth Ndërmarrjes së Re të prezentuar në këtë Të Dhëna nuk janë të përligjura. Investitoret potencial inkurajohen të 
kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) për të kërkuar dokumentet e tenderit. Ata të cilet dëshirojnë të paraqesin 
ofertë duhet të llogarisin në hulumtimet e tyre. Investitorët potencial këshillohen të bëjnë verifikimin e të dhënave vet para se të 
paraqesin ndonjë ofertë ose propozim për tender. Këto të Dhëna janë në dispozicion nën kushtet e përgjithshme në informatat 
paraprake për informacione të publikut të gjerë për kandidatët e privatizimit, e cila mund të nxirret nga faqja e internetit të AKM-së: 
http://www.kta-kosovo.org 
 



 

 

Informatat Henning Fiedler, Kryesues i Zyrës Regjionale 
Agjencioni Kosovar i Mirëbesimit – Prizren 
Tel:  +381 (0) 38 504 604 ext 8057 
Fax: +381 (0) 38 504 604 ext 8069 
Kta.prizren@eumik.org

Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencioni Kosovar I 
Mirëbesimit 
Rr. Ilir Konushevci Nr.8 
 38000 Pristina, Kosovë 
(Former UNCC) 

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

 

Të dhënat mbi: Ndërmarrja e Re Hotel Ballkani Suharekë SH.P.K. 
06-04-18 PRZ014 NewCo HotelBallkan FS V1.1- Alb.doc 
 
Informatat rreth Ndërmarrjes së Re të prezentuar në këtë Të Dhëna nuk janë të përligjura. Investitoret potencial inkurajohen të 
kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) për të kërkuar dokumentet e tenderit. Ata të cilet dëshirojnë të paraqesin 
ofertë duhet të llogarisin në hulumtimet e tyre. Investitorët potencial këshillohen të bëjnë verifikimin e të dhënave vet para se të 
paraqesin ndonjë ofertë ose propozim për tender. Këto të Dhëna janë në dispozicion nën kushtet e përgjithshme në informatat 
paraprake për informacione të publikut të gjerë për kandidatët e privatizimit, e cila mund të nxirret nga faqja e internetit të AKM-së: 
http://www.kta-kosovo.org 
 

mailto:Kta.prizren@eumik.org
http://www.kta-kosovo.org/

	TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN
	Kta.prizren@eumik.org


