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 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 
  

Emri i NSH-së NSH Hotel Mineral (“N.Sh.”) 
  

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndërmarrja e Re Hotel Mineral SH.P.K. (“Ndërmarrja e Re”) 
Oferta e Ndërmarrjes së Re përmban vetëm pronën e përshkruar. 
Pjesa tjetër e pronës së  Ndërmarrjes është e shkoqitur dhe do të 
privatizohet veçmas. 

  

Vendndodhja Kamenicë, Regjioni i Gjilanit 
  

Shërbimet Ndërmarrja e Re  ofron investimin ideal në sektorin turistik dhe 
hotelier. Ndërmarrja mund të ofroj shërbime për myshteri privat po 
ashtu edhe hapësirë për seminar dhe konferenca të ndryshme.   

  

Tregu Mysafirët e  Ndërmarrjes së Re janë nga rrethina si nga Kosova 
po ashtu edhe nga Serbia. Siç pritet një rritje e  zhvillim ekonomik, 
sektori turistik po ashtu pritet të shënon një rritje, që do t’i 
mundësoj  Ndërmarrjes së Re të zbuloj veten me lokacionin 
strategjik të tij.  

  

Ndërtesat dhe 
tokat 

Ndërmarrja e Re ofron një sipërfaqe tokësore prej përafërsisht 30 
ari dhe 2 ndërtesa të ndërlidhura mes veti. Ndërtesat përmbajnë 
restorantin që mund të akomodoj 250 mysafir (përafërsisht 420 
m2) dhe 27 dhoma me 40 krevate. Investitori potencial këshillohet 
që të lexoj për më tepër informata detaje që gjenden në 
Memorandumin e Informatave. 

  

Detyrimet që do 
barten 

Llogaritë e pagueshme të zakonshme nga tre muajt e fundit, 
TVSh-ja dhe tatimi në pronë nga periudha që përfshin 1 vit para 
datës së shitjes, do të transferohen në Ndërmarrjen e Re. Të 
gjitha detyrimet tjera mbeten në N.Sh. Nuk ka hipotekë të 
regjistruar mbi asetet e Ndërmarrjes së Re. 

  

Pamja e  
pjesshme  e 
pronës 
 
 

 
  

Informata Dimitrina Karayotova 
AKM-Gjilan 
+381 504 604 7644 
dimitrina.karayotova@eumik.org 

  

Dokumentet e 
ofertimit 

Agjencioni Kosovar i Mirëbesimit 
Nr: 8, rruga Ilir Konushevci 
(Ish UNCC) 
38000 Prishtinë, Kosovë 

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