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Agjencia Kosovare e Mirëbesimit shpall valën e 7-të të privatizimit  
 

PRISHTINË –Agjencia Kosovare e Mirëbesimit sot zyrtarisht shpalli valën e 7-
të të Ndërmarrjeve Shoqërore (NSH-ve), të cilat tani janë duke u tenderuar për 
privatizim. AKM-ja në fillim të korrikut njoftoi Komunat përkatëse dhe 
Menaxhmentin e NSH-ve se ato do të privatizohen dhe sot u shpallën njoftimet 
për tender në faqen e AKM-së në internet www.kta-kosovo.org. Reklamat në 
gjuhët zyrtare do të shpallen në gazetat kryesore të Kosovës. 
 
Lista e tenderëve të privatizimit për valën e 7-të përfshinë 20 Ndërmarrje 
Shoqërore (NSH). Këto do të krijojnë 29 Ndërmarrje  të Reja (Ndër. të Reja). 
 
Tri nga Ndërmarrjet Shoqërore, NBI Rahoveci, Famipa dhe FAN Zahir Pajaziti, 
do të shiten si “spin ofe speciale”, për të cilat do të kërkohen garanci shtesë për 
investim dhe punësim. 
 
Ju lutem, gjeni të bashkangjitur me këtë komunikatë për shtyp, listën e plotë të 
këtyre kompanive.  
 
Data e dorëzimit të ofertave në Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit për spin ofet 
e rregullta të NSH-ve është e mërkura, 21 shtator. Afati i fundit për t’u 
parakualifikuar është e mërkura, 14 shtator. 
 
Afati i fundit i parakualifikimit për “Ndër. e re Trasing Industriale SH.P.K”, 
“Ndër. e re Trasing Ferizaj SH.P.K.” dhe “Ndër. e re Trasing Banja e Pejes 
SH.P.K.”, është 24 gushti, dhe data e ofertimit është 31 gushti i vitit 2005. 
 
Për NSH-të FAN dhe Famipa, spin ofe speciale, afati i fundit për parakualifikim 
është 14 shtatori, data e ofertimit të parë është 21 shtatori dhe data e dytë dhe 
ajo përfundimtare e ofertimit është 28 shtatori 2005. Për NBI Rahoveci afati i 
fundit për parakualifikim është 27 tetori, data e ofertimit të parë është 3 nëntori 
dhe data e dytë dhe ajo përfundimtare e ofertimit është 10 nëntori 2005.  
 
Personat që dëshirojnë të dorëzojnë oferta për NSH-të në valën e 7-të, janë të 
mirëseardhur që të kontaktojnë Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit, 
Departamentin e Privatizimit, në numrin e telefonit ++381-38-500-400 lokali 
1255, apo përmes adresës elektronike në soetenders@eumik.org. 
 

For further information please contact Erdelina Dula or Ekrem Tahiri on 
Tel: 038 500 400 ext 1110 E-mail: kta@eumik.org 



For further information please contact Erdelina Dula or Ekrem Tahiri on 
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Më shumë informata për aktivitetin afarist dhe historinë e ndermarrjeve, emrin 
(emrat) zyrtar, numrat e regjistrimit te këtyre ndërmarrjeve dhe se si te paraqitni 
padi për ndërmarrjet e Valës se shtatë të Privatizimit do të paraqiten se shpejti 
në faqen e internetit të AKM-së. 
 
 
Lista e valës së 7-të të Ndërmarrjeve Shoqërore (NSH-ve) 
 
 
Pejë 
1)  Bujqesia (Njësia Vitomirica)    1 Ndër. e re   
2)  Mulliri          1 Ndër. e re     
3)  Kompresori (Auto servis)    1 Ndër. e re   
 
Prizren  
4)  NBI Rahoveci (Spin of special)   1 Ndër. e re    
5)  Famipa (Spin of special)    1 Ndër. e re  
6)  18 Nentori      3 Ndër. të reja  
7)  Ramiz Sadiku       1 Ndër.e re  
 
 
Prishtinë  
8)  Eximkos      1 Ndër.e re  
9)  FAN Zahir Pajaziti (Spin of special)   1 Ndër. e re   
10) Unikos Projekti     1 Ndër. e re   
11) Trasing      3 Ndër. të reja   
          
 
Gjilan  
12)  Semafori      1 Ndër. e re    
13) Autoremonti (Mustafa Rexhepi)   1 Ndër. e re   
14) Fabrika e tekstilit Integj    1 Ndër. e re    
15 Mladosti/Agrokultura     3 Ndër. të reja  
16)  Fabrika e vjetër Celiku    1 Ndër. e re    
 
 
Mitrovicë  
17)  Kosova (Material Ndërtimor)      2 Ndër. të reja   
18)  Fabrika e Plastikës Skenderaj   1 Ndër.e re   
19)  Kosovosirovine     3 Ndër. të reja  
20) Mitrovcanka       1 Ndër. e re  
 
 
Spin of special 
 
NBI Rahoveci (Spin of special)    1 Ndër.e re    
Famipa (Spin of special)     1 Ndër.e re 
FAN Zahir Pajaziti (Spin of special)    1 Ndër.e re  
 
 
20 NSH për tu shitur si 29 Ndër. të reja përfshirë 3 spin ofe speciale.  
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Përshkrimi 
 
Ndërmarrja e Re Servisimi i Makinave dhe Kamionëve Ferizaj SH.P.K.,  është e pajisur 
për te mirëmbajtur dhe riparuar motorët e makinave dhe makinerisë së rëndë. Servisimi i 
makinave dhe kamionëve në Ferizaj përbehet prej 42,000 m2 tokë, një sallë - punëtori të 
madhe moderne prej 10,300 m2 dhe një ndërtesë administrative prej 3,632 m2.     
 
Ndërmarrja e Re Makinat petëzuese Çeliku SH.P.K., prodhon  shirita transportues për 
konsumatorët e mëdhenj qe gjenden në Kosovë dhe në regjion. Ndërmarrja Çeliku përbëhet 
prej rreth 6,241 m2 tokë dhe disa ndërtesa me afërsisht 3,800 m2 hapësirë për zyre dhe 
prodhimtari.   
 
Ndërmarrja e Re  Intexh Tjerrtorja dhe Makinat për Thurjen e Tepihëve  SH.P.K.,  
është e involvuar në prodhimin e leshit dhe  fijeve sintetike,  thurjen e tepihëve të vekuar 
makinerik dhe të shtypjes së ngjyrave dhe dekorimeve për perde. Gjithsej toka që i takon 
Ndërmarrjes Subsidiare përbëhet prej 7.1 hektarëve.  Njësitë e prodhimit të materialeve 
sintetike dhe perdeve janë secila e vendosur ne ndërtesë të ndarë, e cila ka gjithsej sipërfaqe 
prej rreth 4,700 m2. 
 
Ndërmarrja e Re Auto Shkolla Semafori SH.P.K.,  operon si auto shkollë në rajonin e 
Ferizajt dhe përbëhet prej rreth 15,422 m2 tokë (përfshirë një poligon prej 14,535 m2). 
Ndërtesat kanë një hapësirë prej gjithsej rreth 628 m2. 
 
Ndërmarrja e Re Toka Bujqësore dhe Pyjore Livoq i Poshtëm SH.P.K.,  përmban 
sipërfaqe bujqësore prej rreth 97 hektarësh dhe gjendet në fshatin Livoq i Poshtëm, pesë 
kilometra në jug-perëndim të Gjilanit. 
 
Ndërmarrja e Re Toka Bujqësore dhe Pyjore Kravarica SH.P.K.,  përmban sipërfaqe 
bujqësore prej rreth 220 hektarësh dhe gjendet në fshatin Kravaricë, katërmbëdhjetë 
kilometra në jug-perëndim të Gjilanit. 
 
Ndërmarrja e Re Toka Bujqësore Gumnishte dhe Ponesh SH.P.K.,  përmban sipërfaqe 
bujqësore prej rreth 216 hektarësh dhe gjendet në fshatin Gumnishtë, njëmbëdhjetë kilometra 
në jug-perëndim të Gjilanit. 
 
Ndërmarrja e Re Fabrika e plastikës dhe lodrave SH.P.K., ndërtesat kryesore janë 
ndërtesa e prodhimit 3,840m2, ndërtesa administrative 3 katëshe, ndërtesa shtesë njëkatëshe, 
678 m², ndërtesa e garazhës 190 m², dhe kazantorja dhe ndërtesa e kompresorëve, 216 m². Në 
disponim një ndërtesë shtesë e deponimit prej 2000 m², Sipërfaqja e tërësishme e ndërmarrjes 
është përafërsisht 46,024m2. 
Ndërmarrja më herët ka prodhuar spektër të gjerë të prodhimeve të plastikës,siç janë 
elementet e ndryshme plastike për kopsht,elementet plastike për amvisni dhe lloje të 
ndryshme të lodrave. Kapaciteti vjetor ka qenë 3000 tonë. 
 
Ndërmarrja e Re Kosova Fabrika e Betonit Prishtinë SH.P.K.,  fabrika ndodhet në zonën 
industriale në Prishtinë dhe ka kapacitetin e prodhimit prej 60 m3 për orë. Mund të prodhojë 
tri lloje të betonit. Ndërmarrja e Re posedon tokën me një sipërfaqe prej 5,300 m2. 
 
Ndërmarrja e Re Kosova Drejtoria dhe Mirëmbajtja në Vushtrri SH.P.K., drejtoria 
ndodhet në qendër të Vushtrrisë ku ka kërkesa për hapësira të zyrave. Ndërtesat e 
Mirëmbajtjes gjenden jo larg qendrës së qytetit dhe në të cilat është prodhuar dyer dhe 
dritare, ulluqe dhe ka ofruar shërbime për mirëmbajtjen e automjeteve. Sipërfaqja totale e 
tokës është 1.4 ha dhe se posedon ndërtesa me një sipërfaqe totale prej 2,564 m2. 
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Ndërmarrja e Re Kosovosirovina depoja ne Prishtine SH.P.K., kompani për 
grumbullimin e hedhurinave metalike me seli ne zonën industriale ne komunën e Prishtinës 
 
Ndërmarrja e Re Kosovosirovina depoja ne Prizren SH.P.K., kompani për grumbullimin 
e hedhurinave metalike me seli ne periferi te komunës se Prizrenit. 
 
Ndërmarrja e Re Kosovosirovina depoja ne Ferizaj SH.P.K., kompani për grumbullimin e 
hedhurinave metalike me seli komunën  se Ferizajt. 
 
Ndërmarrja e Re Mitrovçanka SH.P.K., Sipërfaqja totale e Ndërmarrjes se Re është 
përafërsisht 3 ha. Salla prodhuese ka 3284 m², depoja për finalizimin e prodhimeve 584 m², 
depoja e lendeve te para 390 m², ndërtesa e administratës 220 m². 
 
Ndërmarrja e Re Mulliri SH.P.K., është prodhuesi i vetëm i bukës në shkallë industriale në 
rajonin e Gjakovës. Mund të prodhoj bukë të madhësive të ndryshme, lloje të ndryshme të 
brumit, produkte të pjekurinave, dhe miell. Ndërmarrja e Re do të përfshijë kompleksin 
kryesor të prodhimit të ndërmarrjes Mulliri: një hapësirë me sipërfaqe prej përafërsisht një 
hektarë dhe ndërtesat që mbulojnë përafërsisht 5,100 m2. 
 
Ndërmarrja e Re Vitomorica SH.P.K., është fermë e blegtorisë për prodhimin e mishit dhe 
qumështit. Përfshinë tokën e fermës dhe stallat e nevojshme për strehimin, ushqyerjen dhe 
mjeljen e më shumë se 2,000 lopëve. Kjo hapësirë ka sipërfaqe prej 450 hektarë. 
 
Ndërmarrja e Re Kompresori SH.P.K., ofron shërbime për mirëmbajtje dhe riparimin e të 
gjitha automjeteve, duke përfshirë ngjyrosjen. Deri kohët e fundit ka qenë njëra nga pikat 
kyçe në Kosovë ku standardet teknike të automjeteve janë testuar dhe aprovuar (kryesisht për 
autobusë dhe kamionë). Ndërmarrja e Re përfshinë një hapësirë me sipërfaqe prej 2.8 hektarë 
dhe një numër të ndërtesave të ndërtuara në objekte të kompanisë. 
 
Ndërmarrja e Re Exmikos 2005 SH.P.K., gjendet ne një vend ideal, ne qendër te Prishtinës 
rreth 200 metra larg Hotelit Grand. Ndërmarrja e Re do te ketë disa kontrata qiradhënieje me 
agjencitë qeveritare dhe me kompani private. 
 
Ndërmarrja e Re Unikos Projekti 2005 SH.P.K., ka ofruar shërbime arkitekturale dhe 
testime te tokës brenda regjionit. Pjesa e Posaçme e shitjes te ndërmarrjes është ekspertiza 
teknike e punëtoreve te saj. Gjithashtu është një vend i shkëlqyeshëm dhe gjendet ne qendër 
te qytetit.  
 
Ndërmarrja e Re 18 Nëntori në Rahovec SH.P.K., është një përpunuese e plastikës e 
specializuar në prodhimin e qeseve plastike dhe plastikës me metër, për shfrytëzuesit 
industrial dhe shtëpiak, një seri të gjerë të pjesëve plastike, shisheve dhe kutive, gjithashtu 
edhe orendive.  
 
Ndërmarrja e Re 18 Nëntori Xërxë Alfa SH.P.K., në fshatin Xërxë ka prodhuar pjesë për 
bateri duke përdorur teknologjinë e injektimit.  Megjithëse tani fabrika punon me kapacitet 
minimal, kjo njësi për prodhimin e baterive mund të jetë një bazë ideale për prodhues 
ekzistues të plastikës për krijimin ose zgjerimin e aktiviteteve të biznesit të tyre aktual. 
 
Ndërmarrja e Re 18 Nëntori Xërxë Beta SH.P.K., me 931m2   së bashku me një pjesë të 
oborrit të mbuluar, është e përshtatshme për rifillimin e aktiviteteve të saja origjinale ose për 
shndërrimin në një numër përdorimesh  komerciale (prodhim, hapësirë për depo, etj). Toka në 
pjesën e prapme të pronës mund të përdoret për qëllime komerciale ose private. 
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Ndërmarrja e Re Ramiz Sadiku Fabrika e tullave SH.P.K.,  ju ofron palëve të interesuara 
mundësi të marrin një fabrikë operative të tullave, një fabrikë të bllokave të betonit dhe një 
njësi separacioni në tri lokacione të ndryshme në Landovicë. 
 
Ndërmarrja e Re Trasing Industrial SH.P.K., gjendet në zonën industriale në Prishtinë dhe 
ka 5 Hektar tokë. Krejt hapësira është e rrethuar me rrjetë metalike të lartë 2m dhe të 
përforcuar me shtylla metalike. Gjatësia e rrethojës është 900metra.  
 
Ndërmarrja e Re Trasing Ferizaj SH.P.K., gjendet ne një hapësire te madhe toke dhe ka 
mjaft hapësire për te ndërtuar apo për ta përdorur për çështje tjera. Gjithsej hapësira e tokës 
përfshinë 7,920m2.   
 
Ndërmarrja e Re Trasing  Banje e Pejes SH.P.K., përfshinë dy lokacione me sipërfaqe prej 
21 261m2. Toka qe do te transferohet në ketë ndërmarrje është e  ndare në dy ngastra:  
1)Zona kadastrale Dubovë; Lista poseduese Nr.99; parcelat 106/1, 106/2, 106/3 dhe 106/4; 
18,938 m2  tokë; 
2)Zona kadastrale Carralugë; Lista poseduese Nr. 543; parcela 258/11; 2,323 m2 tokë. 
 
Spin-off Special 
 
Ndërmarrja e Re Famipa SH.P.K., ju ofron palëve të interesuara  mundësi të marrin një 
biznes operativ të themeluar mirë për përpunimin e metalit në një ngastër prej 3.05,40 ha në 
zonën industriale të Prizrenit, së bashku me një shitore në qendër të Prizrenit.   
 
Ndërmarrja e Re FAN SH.P.K., prodhon për industrinë e ndërtimtarisë qe ka qene mjaft e 
zhvilluar qe nga fundi i luftës ne vitin 1999 dhe vlerësohet se vëllimi i tregut është 20,000 
tone për vit. Nuk ka asnjë fabrike te ngjashme ne Kosove e cila  mund te prodhoje këto 
produkte me te njëjtin nivel te automatizimit. 
 
Ndërmarrja e Re Veraria dhe Vreshtaria Rahovec SH.P.K., përbëhet prej verarisë më të 
madhe dhe kompleksit të vreshtarisë në Kosovë, përfshirë prodhimin, deponimin dhe pajisjet 
për mbushje për venë të kuqe dhe të bardhë dhe pije alkoolike dhe rreth 900 hektarë vreshta 
(prej të cilave 300 hektarë nuk janë prodhim) 
 
 


