
 
Prishtinë  Kosovë 

Tel: ++381 38 500 400 Faksi: ++ 381 38 248 076 E-mail: kta@eumik.org 
 

1 shtator 2005 
 
 

Komunikatë për shtyp  
 

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit shpall privatizimin e Hotelit Grand 
dhe Birrarisë së Pejës me spin-of special  

 
 
PRISHTINË –Sot Agjencia Kosovare e Mirëbesimit shpalli për privatizim dy 
prej “Ndërmarrjeve të çmuara” nga NSH-të e Kosovës: Hotelin Grand  dhe 
Birrarinë e Pejës. 
 
AKM-ja në fund të korrikut ka njoftuar menaxhmentin e NSH-ve dhe komunat 
relevante se këto ndërmarrje do të privatizohen dhe sot ka shpallur njoftimin për 
tender në faqen e AKM-së në internet, www.kta-kosovo.org. Shpalljet në gazeta 
në gjuhët zyrtare do të publikohen në gazetat kryesore në Kosovë por gjithashtu 
edhe në shtypin ndërkombëtar siç është revista “THE ECONOMIST”. 
 
Aktualisht parakualifikimi dhe datat e ofertimit janë planifikuar për janar të vitit 
2006. 
 
AKM-ja gjithashtu shpalli edhe dy Ndër. tjera të Reja të cilat janë pjesë e grupit 
të NSH-ve KHT “Kosova” (Sloga): Hotelin Iliria dhe Restorantin Gërmia. 
 
Hoteli Iliria do të privatizohet përmes spin-ofit special.  Restoranti Gërmia do të 
privatizohet përmes spin-ofit të rregullt. 
 
Hoteli Grand dhe Birraria e Pejës i bashkëngjiten dy ndërmarrjeve tjera të 
mëdha, Minierës së magnezitit XIM Strezoci dhe Minierës së magnezitit  
Goleshi, gjithashtu “ndërmarrje të çmuara”, të cilat do të privatizohen në janar 
të vitit 2006. 
 
Shpallja e Hotelit Grand dhe Birrarisë së Pejës bëhet një ditë pas datës së 
ofertimit për valën e 6-të, në të cilën valë për 34 Ndër. të reja janë pranuar 
ofertat që gjithsej arrijnë shumën prej 21 milion eurove. 
 
Vala e  6 -të e ofertimit ka qenë dita më e madhe e ofertimit në historinë e 
privatizimit në Kosovë – janë pranuar 202 oferta valide, të cilat tregojnë rritjen 
e entuziazmit të investitorëve për procesin aktual të privatizimit. 
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Aktualisht në dispozicion për blerje në Kosovë janë pesë “Ndërmarrje të 
çmuara”. Vreshtaria dhe Veraria e Rahovecit, Miniera e Magnezitit XIM 
Strexozi, Miniera e Magnezitit Goleshi, Hoteli Grand dhe Birraria e Pejës. 
 
Ndërmarrja e re Veraria dhe Vreshtaria Rahoveci- Kompleksi më i madh i Vreshtarisë 
dhe verarisë në Kosovë përfshirë këtu prodhimin, magazinimin dhe pajisjet për paketimin e 
verërave të kuqe dhe të bardha, pijeve alkoolike dhe rreth 900 hektarë të vreshtave (prej të 
cilave afërsisht 300 hektarë janë aktualisht në prodhim). 
 
Miniera e magnezitit XIM Strezoci – Kjo ndërmarrje është minierë magnezi dhe gurore për 
shtrim të rrugëve në verilindje të Kosovës, posedon një nga depozitat më të mëdha të 
magnezitit në rajon si dhe rezerva të konsiderueshme të andezitit dhe zhavorrit. Baza e 
rezervave dhe aseteve të Ndërmarrjes së Re përfshinë: depozitën e magnezitit Guri i Bardhë 
që llogaritet të përmbaj në mes 4.5 dhe 5.5 milion ton magnezit, prej të cilave 1.5 - 1.7 ton 
rezerva të xehes së klasës së lartë; 
 
Miniera e magnezitit Goleshi – Kjo është një minierë e themeluar e magnezitit dhe 
operacioneve të përpunimit, me rezerva të dëshmuara prej afërsisht 2.4 milion të nivelit të 
mesëm deri në nivelin e lartë të magnezitit. Asetet përfshijnë një fabrikë prodhuese (furrë 
rrotulluese) me kapacitet prej 45.000 t/v, si dhe makineri për bartjen e argjilës dhe makina 
dhe pajisje tjera.  
 
Birraria e Pejës – prodhuesi kryesor rajonal i birrës. Në vitin 2004, ka prodhuar 193.000 
hektolitra të “Birrës së Pejës”, birrë e njohur në Ballkan. Birraria e Pejës është e vetmja 
birrari e rëndësishme në Kosovë dhe pa dyshim lider në treg. Produkti kryesor i saj është 
birra e lehtë, me shije të plotë, e tipit të birrës Pilsner, e quajtur  “Birra e Pejës”.  
  
Kompleksi Hoteli Grand – i cili përfshinë disa nga pronat më të vlefshme të patundshme, të 
njohura për nga aspekti komercial në Kosovë, përfshirë restorantet dhe hotelin e famshëm  
shumëkatësh, i cili është në zemër të qendrës së Prishtinës. 

 
 

Së shpejti në faqen e AKM-së në internet do të ofrohen më shumë informata mbi afarizmin,  historikun, 
emrin(rat) ligjor, numrat regjistrues të këtyre ndërmarrjeve dhe se si të paraqiten ankesat që kanë të bëjnë me të 

gjitha ndërmarrjet e kësaj vale. 
 
 

Për informata tjera mbi këto ndërmarrje, ju lutem kontaktoni: 
Departamentin e Privatizimit të Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit 

++ 381-38-500-400 lokali. 1255 
posta elektronike  soetenders@eumik.org 

www.kta-kosovo.org 
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