
 

 
 
 
Fleteprezentimi  Stella Restoran 1 
Stella Restaurant, 08 June 2005 
    
 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 privatizim dhe 
mund të merren nga faqja e AKM-së në internet: http://www.kta-kosovo.org 
 

Fletëprezentim  
 

Emri i NSH KHT Kosova (Slloga) 
  
Emri i 
Ndërmarrjes se 
Re 

NewCo Stella Restaurant SH.P.K.        

  
Lokacioni Kompania  (Ndërmarrja e re Stella SH.P.K.)  ka lokacionin ne 

qendër, me një sipërfaqe mjaft te vogël por ne një pozite mjaft te 
mire dhe te përshtatshme ,përballë ndërtesës se Radio Kosovës 
dhe ne një bulevard mjaft te frekuentuar te rrethuar me disa bare 
dhe restorante mjaft te njohura.  
 

  
Biznesi/Sektori  Shërbime 
  
Produktet Ushqim dhe shërbime 
  
Tregu Konsumatorët e rregullt te Stelles janë punëtoret e qeverise 

punëtoret lokal si dhe ndërkombëtare te cilët punojnë ne 
organizata dhe kompani ne afërsi te Stelles. 
 

  
Konkurrenca Konkurrentet kryesor janë te gjithë restorantet  te cilat gjinden ne 

afërsi. 
  
Punëtoret  Edhe pse Stella momentalisht është duke punuar asnjë punëtorë 

nuk do te transferohet ne Ndërmarrjen e re.  
 

  
Ndërtesat dhe 
Toka 

Ndërtesa e Ndërmarrjes është pjese  përbërëse e bllokut te 
apartamenteve nr. 42 ne rrugën M.Tito ne Prishtine. Sipërfaqja e 
përgjithshme është përafërsisht  100,83 m2, nga e cila 53,24 m2  
përdoret për aktivitetin kryesor 34,40 m2  përdoret si depo 9,44 si 
tualet dhe3,75 m2  si bodrum ne bllokun e apartamentit.  

Lokali është i dhëne me qira ne gjendje shume te mire me 
inventar. 

      



 

     

Borxhet e 
transferuara 

 Në Ndër. e Re do të barten vetëm disa detyrime të kufizuara, si 
dhe kontrata me furnizuesit dhe konsumatorët që janë 
domosdoshme për veprimet në vazhdim e sipër të Ndër. së Re. 
 

  
                           

 

Informate  KTAHQ –Departamenti I Privatizimit  - Prishtine 
+381 38 500 400 1255 
soetenders@eumik.org 

  
Dokumentet  e 
Tenderimit  

Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit 
Rruga Ilir Konushevci Nr: 8 
38000 Pristina, Kosovo 

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