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AKM-ja shpall fituesit e përkohshëm nga vala e shtatë   
Shuma e përgjithshme e ofertave fituese afër 21 

milionë  
 
 
 
PRISHTINË – Agjencia Kosovare e Mirëbesimit shpalli fituesit e përkohshëm të 
shitjeve të ndërmarrjeve me spin-off të rregullt në ceremoninë e hajes së ofertave të 
valës së shtatë.  
 
PDSRSG Larry Rossin and DSRSG Joachim Ruecker ishin të pranishëm dhe mbajtën 
një fjalim të shkurtër. Larry Rossin tha së interesimi i investitorëve është duke u rritur 
në çdo valë dhe kjo tregon që zhvillimi i Kosovës është duke u bërë hap pas hapi. 
Joachim Ruecker përmendi shifrat totale të shitjeve si dëshmi që investitorët e 
Kosovës e përkrahin privatizimin.  
 
Bujar Dugolli, Ministër i Tregtisë dhe Industrisë tha se numri i madh i pjesëmarrësve 
konfirmon rritjen e besimit në procesin e privatizimit dhe në të ardhmen eKosovës, 
dhe se kjo është rezultat i bashkëpunimit të mirë në mes IPVQ-së dhe institucioneve 
ndërkombëtare.  
  
Gjithsej 22 ndërmarrje të reja ishin në dispozicion për shitje. 21 nga këto ishin me 
spin-off të rregullt, dhe një NewCo u ofrua si spin-off special. Vlera e përgjithshme e 
ofertave fituese të raundit të dytë ishte € 20,835,265 million.  Për ndërmarrjen e re 
“NewCo FAN” të tenderuar me spin-off special u pranuan pesë oferta, dhe për të cilën 
ndërmarrje raundi i dytë i ofertimit është caktuar për të mërkurën e ardhshme me 28 
shtator 2005, në sallën e konferencave të AKM-se. 
 
Në raundin e parë 185 oferta valide u pranuan në selinë e AKM-së në Prishtinë dje 
nga ora 10:00 deri në 12:00.  Asnjë ofertë nuk u pranua në zyrën e AKM-së në 
Mirovicën e Veriut, ku gjithashtu kishte mundësi të ofertohet.  
 
Ofertat u hapën dhe rezultatet e prezentuan në selinë e UNMIK-ut nga ora 13:00 deri 
në 15:00. Tre ofertuesit me çmimin më të lartë, kishin mundësi të paraqisnin ofertat e 
dyta. Ofertat e raundit të dytë u hapën dhe rezultatet u paraqiten nga ora 17:00-18:00 
në po të njejtin vend në selinë e UNMIK-ut.  
 
Rezultatet dhe fituesit e më poshtëm janë të përkohshëm. Agjencia Kosovare e 
Mirëbsimit është duke punuar të finalizojë të gjitha shitjet, kontrollimit të 
dokumentacionit dhe përfundimit të pagesave nga fituesit e përkohshëm dhe pas 
finalizimit të  kontratave të shitjes. 
 



 
 
 
Ndërmarrja e re (NewCo) Cmimi më i 

lartë 
Fituesi i  

përkohshëm 
NewCo Fabrika e tullave Ramiz Sadiku Sh..P.K   € 3,640,250 P142 
NewCo Unikosprojekt SH.P.K € 1,111,113 P39 
NewCo Eximkos SH.P.K  € 5,100,100 P182 
NewCo Semafori SH.P.K  € 452,000 P104 
NewCo Qendra për servisim të automjeteve dhe kamioneve 
Ferizaj SH.P.K 

€ 1,300,001 P102 

NewCo Integj Tjerrtorja dhe tepihët e vekuar  SH.P.K € 1,010,000 P33 
NewCo Toka Bujqësore dhe Pemishtja Kravarica SH.P.K € 55,000 P45 
NewCo Toka Bujqësore Gumnisshte dhe Ponesh SH.P.K € 211,000 P93 
NewCo Toka Bujqësore dhe Pemishtja Livoqi  
i Poshtem SH.P.K 

€ 650,000 P121 

NewCo Celiku Rolers SH.P.K €555,555 P56 
NewCo Kompresori SH.P.K € 715,000 P59 
NewCo Vitomirica SH.P.K. € 1,201,335 P27 
NewCo Mulliri SH.P.K € 450,000 P181 
NewCo Mitrovçanka SH.P.K € 701,000 P44 
NewCo Kosovosirovina Depoja në  Prishtinë SH.P.K €560,750 P13 
NewCo Kosovosirovina Depoja në Prizren SH.P.K € 348,750 P130 
NewCo Kosovosirovina Depoja në Ferizaj SH.P.K € 292,200  P36 
NewCo Fabrika e plastikës dhe lodrave SH.P.K € 1,001,250 P143 
NewCo Kosova Administrata dhe Mirëmbajtja SH.P.K € 433,667 P61 
NewCo Kosova Fabrika e Betonit Prishtinë SH.P.K € 316,294 P30 
NewCo Vinex Bulonat dhe dadot SH.P.K € 730,000 P152 
NewCo FAN 
 
SPIN-OFF SPECIAL – Oferta fituese përfshin zotimin për 
punësim, investime dhe përvojën 

€ 2,100,000 P146 
Raundi i dytë do 

të jetë më 28 
shtator.  

 
 

 


