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Sot AKM-ja ne web faqen e tyre ka shpallur listen e ndërmarrjeve shoqërore për 
raundin e tretë të privatizimit me qëllim që të njoftojë ndërmarrjet dhe komunat 
e interesuara.  
 
Ky njoftim publik u bë i ditur sot pas takimit që u zhvillua në mes të Z. 
Lambsdorff dhe zëvendës Kryesuesit të Bordit të AKM-së, Ministër Ali Jakupit, 
lidhur me progresin në procesin e privatizimit. 
 
“Z. Jakupi dhe unë jemi shumë të gëzuar që mund të bëjm këtë hap me rëndësi 
të veçantë dhe të lëvizim përpara procesin e privatizimit.” Lambsdorff në 
vazhdim tha “ Tani e kemi një periudhë dhjetë-ditore që të njoftojmë NSH dhe 
komunat e interesuara, pas të cilës periudhë raundi i tretë i privatizimit do të 
fillojë.”  
 
Lista e ndërmarrjeve për privatizim në raundin e tretë përfshinë dymbëdhjetë 
ndërmarrje të cilat do të privatizohen sipas Spin-off-it të rregulltë dhe një 
ndërmarrje sipas Spin-Off-it special. Ju lutemi gjeni të bashkangjitur në këtë 
komunikatë për shtyp listën e plotë të këtyre ndërmarrjeve e cila gjithashtu 
mund të gjindet edhe në web faqen e AKM-së http://www.kta-kosovo.org  
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Lista e raundit të tretë për privatizim 
 
 
 
Gjilan: 

1. Banja e Kllokotit     
2. Plantacioni I Pemeve  
                                                       

 
Mitrovica: 

3. Perparimi     
4. Derma Commerce   
5. Progresi Printing    
6. Univerzal      

 
Pec/Peja: 

7. 17 Nentori      
8. Bujqesia / njësia punonjëse Zahaq  
9. Teuta (Vrela)      

 
Prishtinë: 

10. Fazita     
11. Lipjan Bottling - Fabrika e mbushjeve   
 

Prizren: 
12. NGLB Kosova (Shtëpia Botuese)  

 
 
Sipas Spin-Off-it special: 

13. Ferronikeli      
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