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AKM-ja shpall valën e tretë të tenderëve të privatizimit 
 
 
Prishtinë, 14 korrik 2004  
 
Agjencia Kosovare e Mirëbesimit (AKM-ja) sot zyrtarisht shpalli valën e tretë të tenderëve të 
të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore (NSh). Kjo u bë në bazë të të regullave të shitjes dhe 
politikave operative të përgatitura në pajtim me udhëzimet e marra nga selia e Kombeve të 
Bashkuara. 
 
Duke respektuar kërkesën e selisë së Kombeve të Bashkuara në Nju Jork, e poashtu edhe 
propozimet e Sindikatës së Pavarur të Kosovës, do të ketë më shumë privatizime përmes spin-
off-it special. Lista e tenderëve për valën e tretë të privatizimit përfshin dhjetë ndërmarrje 
shoqërore që do të privatizohen përmes spin-off-it të rregullt dhe tri NSh përmes të 
ashtuquajturit spin-off special.      
 
U vendos që përkrah Ferronikelit, edhe Banja e Kllokotit dhe Përparimi të shpallen në tender 
për privatizim në bazë të procedurave të spin-off-it special. Privatizimi në bazë të spin off-it 
special do ti lejojë AKM-së të bëjë negociata për gjetjen e blerësit më të mirë si në aspektin e 
kushteve të investimit e poashtu edhe te atyre sociale që është në interes të punëtorëve. 
 
 “Jam i kënaqur që sot zyrtarisht mund të bëjmë shpalljen e valës së tretë të tenderëve të  
privatizimit. Ne jemi të prkushtuar në vazhdimin e procesin e privatizimit në Kosovë me hapa 
të qendrueshëm dhe jam i sigurt se do të shohim shpalljen e valës së katërt të tenderëve këtë 
verë,” tha ZPSSP-ja për zhvillim dhe rindërtim ekonomik, Nikolaus Graf Lambsdorff sot në 
konferencën për shtyp kur bëri shpalljen publike të tenderëve.    
 
Ju lutem gjeni të bashkangjitur me këtë kumtesë për shtyp listën e kompanive të cilen mund ta 
gjeni edhe në www.kta-kosovo.org.  
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Lista e tenderëve për privatizim të përfshire ne valën e tretë 
  
 
Gjilan: 
1. Plantacioni i Pemëve  
 
Mitrovicë: 
2.Derma Commerce  
3.Progresi  Printing 
4. Univerzal  
 
Pec/Pejë: 
5. 17 Nëntori  
6. Bujqësia / njësia punuese Zahaq  
7. Teuta (Vrellë)  
 
Prishtinë: 
8. Fazita  
9. Lipjan Uzina e Shisheve  
 
Prizren: 
10. NGLB Kosova (Shtypshkronja)  
 
 
Me spin-off special: 
 
11. Ferronikeli 
12. Banja e Kllokotit  
13.Përparimi  
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