
 

 
 
 
Të dhëna për ndërmarrjen  Hotel Drenica 1 
Hotel Drenica, 07 qershor, 2005  

Asnjë informacion rreth ndërmarrjes i paraqitur në këto të dhëna nuk është i garantuar. Investitorët potencial inkurajohen 
të kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM-në) që të kërkojnë dokumentet për ofertim. Ata të cilët dëshirojnë 
të dorëzojnë ofertë duhet të bazohen në hulumtimin e tyre. Investitorët potencial rekomandohen të kryejnë hulumtimin e 
tyre paraprak para se të dorëzojnë ndonjë ofertë ose propozim për tender. Këto të dhënat mbi ndërmarrjen janë në 
dispozicion në faqen e internetit të AKM-së që është: http://www.kta-kosovo.org në përputhje me kushtet e përgjithshme 
mbi sigurimin e informatave mbi ndërmarrjet për tu privatizuar për publikun në përgjithësi. 
 

 TË DHËNA MBI NDËRMARRJEN   
 

Emri i NSH-së KHT Kosova (Slloga) 
 

  
Emri i 
Ndërmarrjes se 
Re 

Ndërmarrja e Re Hotel Drenica SH.P.K. 

  
Lokacioni Fushë Kosovë 
  
Biznesi/Sektori Shërbimet e Hotelit 
  
Produktet Hotel Drenica është i vendosur në Fushë Kosovë, përballë stacionit 

kryesor hekurudhor në Kosovë. Shërbimet përfshijnë shtratin me 
mëngjes, restorantin me ushqim për kremte të martesave, ndeja dhe 
konsumatorë të rastit.  
 

  
Tregu Restorantet  

 
  
Konkurrenca Konkurrencë mund të konsiderohen restorantet e vendosura në afërsi 

dhe hotelet private të vendosura afër Fushë Kosovës. 
  
Punëtorët  Edhe pse Hotel Drenica aktualisht po funksionon. Nuk ka punëtorë për 

t’u transferuar në Ndër.e.Re me anë të këtij tenderi.  
 

  
Ndërtesat dhe 
Toka  

Ndërtesa është e pajisur me 30 shtretër, restoranti ka një kapacitet prej 
240 ulëseve dhe parking privat. Sipërfaqja e tokës është përafërsisht 
3,150m2, përfshirë Hotelin, që është një ndërtesë dy-katëshe.   

 

      



 

 

Detyrimet që do 
transferohen  

Vetëm detyrimet e kufizuara dhe kontratat me furnitorë dhe konsumatorë 
të nevojshme për vazhdim të aktiviteteve të Ndër.të.Re do të 
transferohen në Ndër.e.Re.  
 

                                      
 

 

Informata  Selia e AKM-së – Departamenti i Privatizimit  - Prishtinë 
+381 38 500 400 1255 
soetenders@eumik.org 

  
Dokumentet e 
Ofertimit  

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit  
Rr. Ilir Konushevci Nr: 8  
(Ish-Ndër. e OKB-së për 
Komunikim ) 
38000 Prishtinë, Kosovë

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

 

 
 
 
Të dhëna për ndërmarrjen  Hotel Drenica 2 
Hotel Drenica, 07 qershor, 2005  

Asnjë informacion rreth ndërmarrjes i paraqitur në këto të dhëna nuk është i garantuar. Investitorët potencial inkurajohen 
të kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit (AKM-në) që të kërkojnë dokumentet për ofertim. Ata të cilët dëshirojnë 
të dorëzojnë ofertë duhet të bazohen në hulumtimin e tyre. Investitorët potencial rekomandohen të kryejnë hulumtimin e 
tyre paraprak para se të dorëzojnë ndonjë ofertë ose propozim për tender. Këto të dhënat mbi ndërmarrjen janë në 
dispozicion në faqen e internetit të AKM-së që është: http://www.kta-kosovo.org në përputhje me kushtet e përgjithshme 
mbi sigurimin e informatave mbi ndërmarrjet për tu privatizuar për publikun në përgjithësi. 
 


