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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 

 TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN  
 

Emri i NSH-së Ndërmarrja tregtare me shumicë dhe pakicë “Korenik” 
  

Emri i Ndërmarrjes 
së Re 

Ndër. së Re Hotel Korenik SH.P.K 
Oferta e NewCo përfshin vetëm “Hotel Korenik” Dhe nuk përfshin pjesën 
tjetër të ndërrmarjes që do të privatizohet ndaras. 

  

Vendndodhja Gjurrakoc, Komuna e Istogut 
  

Biznesi/Sektori Hoteleri dhe Turizëm 
  

Shërbimet Ndërmarrja ofron shërbime të hotelit dhe të restorantit. Hoteli ka kapacitet 
prej 10 dhomave dyshe, 10 dhomave treshe, secila dhome ka 18m². 
Restoranti ka të bashkangjitur tarracë dhe zënë 90 respektivisht 60 
mysafirë në të njëjtën kohë. Hoteli është i dhëne me qira. 

  

Tregu Turizmi dhe hoteleria është një prej sektorëve ekonomike që më së 
shpejti po rritet në Kosovë. Hotel Koreniku ka vendndodhje primare në 
njërën prej rrugëve më të mëdha në Kosovë. 

  

Konkurrenca Hoteli është i vendosur në rrugën që lidh Pejën dhe Mitrovicën. Nuk ka 
hotele tjera me ketë kapacitet në afërsi. 

  

Punonjësit Nuk ka punëtorë të Ndërmarrjes të punësuar në hotel. 
  

Ndërtesat dhe tokat Ndërmarrja Subsidiare mbulon 3,485m² tokë. 
  

Detyrimet që do të 
barten 

Vetëm detyrimet e kufizuara dhe kontratat për furnizim dhe konsumatorë 
që janë të nevojshme për operacionet e vazhdueshme për Ndërmarrjen e 
Re do të transferohen në Ndërmarrjen e Re. 

  

Pamja e pjesshme 
e instalimeve 

 
  

Informata Niels Hartog, Drejtues i Zyrës Rajonale të AKM-së Pejë 
Zyra Rajonale e AKM-së Pejë 
Tel +381 (0) 39 32570 x111  
E-mail: niels.hartog@eumik.org 

  

Dokumentet e 
ofertimit 

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 


