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KOMPANITË E POSA PRIVATIZUARA LEPENCI DHE KOSOVAPLASTI KANË 
MARRË KONTRATA MBI QIRADHËNJE PËR 99 VJET 

 
PRISHTINA- Përfaqsuesit e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit, dhe Drejtorati për 
kadastër, gjeodezi dhe pronë i kuvendit komunal të Kaçanikut, sot kanë prezentuar 
kontratat e para për qiradhënje për 99 vjet Kompanive të reja KosovaPlast and Lepenci. 
 
Zotëri Ahmet Shala, Zëvendës Drejtor Menaxhues i AKM-së për NSH-të deklaroi: 
 
“Sot Drejtorati për kadastër, gjeodezi dhe pronë i kuvendit komunal të Kaçanikut në 
konsultim me AKM-në dhe Agjencinë Kadastrale të Kosovës po i prezenton kontratat për 
qiradhënje për 99 vjet tek Kompanitë e reja KosovaPlast dhe Lepenci. 
Kjo paraqet një hap historik drejt zhvillimit të ekonomisë së Kosovës. Ky është gjithashtu 
një hap i rëndësishëm drejt përmbushjes së standardeve të cilat i kanë caktuar partnerët 
tonë ndërkombëtar. 
Korniza ligjore e cila themelon kontratën mbi qiradhënje për 99 vjet akordon dobitë 
(avatazhet) vijuese për njerëzit e Kosovës: 
 

• Kontratat për qiradhënje paguhen përpara dhe krijojnë të drejtën për posedim për 
99 vjet. 

• Këto kontrata për qiradhënje janë të transferueshme – mund të shiten, trashëgohen, 
të falen (dhurohen) etj. 

• Këto kontrata për qiradhënje janë të hipotekuëshme - mund të përdoren si vlera 
nominale, - dhe mund të vihen në hipotekë, të përdoren për peng, si dhe të përdoren 
si përqindje sigurimi deri në kthimin e pengut etj. 

• Këto kontrata për qiradhënje mund të përdoren si shtesë për kredi në mënyrë që të 
inkurajohen investimet. 

• Me titullar të qartë si në Fletët Poseduese të lëshuara sot, qiradhënja për 99 vjet do 
të formoj bazë për treg të ri të tokës për ndërtim dhe tokës bujqësore i cili është 
përforcues për ndërtimin e demokracisë së tregut në Kosovë. 

 
Zotri Ahmet Shala përfundoi ceremoninë duke dhënë se ai shpreson që kjo do të jetë 
“ceremonia e parë prej shumë ceremonive të tilla. Ai gjithashtu theksoj që “ai me shpresë 
po priste lajme pozitive nga New Yorku”dhe se “AKM-ja është e gatshme të filloj prapë 
punë në Privatizim. 
 
 
 
 

For further information please contact Florin Pasnicu or Erdelina Dula on 
Tel: 038 500 400 ext 1152  E-mail: kta@eumik.org 
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