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Komunikatë për shtyp 
 

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit shpall valën e 8-të të privatizimit   
 
PRISHTINE – Agjencia Kosovare e Mirëbesimit (AKM) sot shpalli formalisht 
valën  8-të të ndërmarrjeve shoqërore (NSH-të) të cilat tashmë janë tenderuar 
për privatizim. AKM-ja në fund të muajit korrik ka njoftuar menaxhmentin e 
NSH-ve dhe Kuvendin Komunal përkatës se ndërmarrjet në fjalë do të 
privatizohen dhe sot ka shpallur njoftimin për tender në faqen e internetit të 
AKM-së, www.kta-kosovo.org. Shpalljet në gazeta në gjuhët zyrtare do të 
paraqiten në gazetat kryesore të Kosovës.    
 
Lista e tenderëve për privatizim në valën e 8-të përfshin dymbëdhjetë 
ndërmarrje shoqërore (NSH). Nga ky numër do të krijohen 16 kompani të reja 
(“NewCo” – Ndër. të Reja).  
 
Tre nga këta tenderë si KosovaTex, Xim Strezovci, dhe Miniera e Goleshit janë 
spin-ofe speciale dhe këtyre tenderëve do t’iu bashkëngjiten kushte të veçanta.  
 
Data për dorëzimin e ofertave në Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit për 
tenderët me spin-of të rregullt është të mërkurën më 12 tetor. 
Afati i fundit për parakualifikim do të jetë të mërkurën më 5 tetor.   
 
Dita e parë e ofertimit për KosovaTex do të jetë të mërkurën më 12 tetor. 
Dita e parë e ofertimit për Xim Strezovci dhe Minierën e Goleshit do të jetë të 
mërkurën më 11 janar 2006. 
 
Kësaj komunikate për shtyp ia kemi bashkangjitur më poshtë listën e plotë të 
këtyre kompanive. 
 
Personat të cilët dëshirojnë të dorëzojnë ofertat për Ndër. e Reja të Valës së 8-të 
i ftojmë të kontaktojnë Departamentin e Privatizimit në Agjencinë Kosovare të 
Mirëbesimit në tel. ++ 381-38-500-400 lok. 1255, apo përmes postës 
elektronike soetenders@eumik.org. 
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VAZHDON 

Lista ndëmarrjeve shoqërore (NSH-ve) të valës së 8-të 
 
Spin-ofet e rregullta 
Afati i fundit për parakualifikim:    5 tetor 2005 
Dita e ofertimit               12 tetor 2005 
  
Pejë 
1)  Rugova/Metohia (Hoteli Korzo dhe   2 Ndër. të Reja  
 Kafeteria Peja) 
2)  Kombinati i lëkurë-këpucëve     1 Ndër. e Re 
   
Prizren  
3)  Flamme-ing      1 Ndër. e Re  
4)  Komuna      3 Ndër. të Reja  
 
Prishtinë  
5)  Metalac      1 Ndër. e Re 
 
Gjilan  
6)  Kosovatrans Kamenicë    1 Ndër. e Re  
7) 28 Nëntori (Shtëpi e Mallërave, depo   2 Ndër. të Reja  
 dhe Administrata) 
 
Mitrovicë  
8) IMB       1 Ndër. e Re  
9) Stacioni veterinar, Vushtrri     1 Ndër. e Re  
     
Spin-ofet speciale 
Gjilan  
10) Xim Strezovci      1 Ndër. e Re  
 
Data e parë e ofertimit:     11 janar 2006 
Data e dytë e ofertimit:     18 janar 2006    
Prishtinë 
11) Miniera e Goleshit     1 Ndër. e Re 
 
Data e parë e ofertimit:     11 janar 2006 
Data e dytë e ofertimit:     18 janar 2006  
 
12) KosovaTex      1 Ndër. e Re 
 
Data e parë e ofertimit:     12 tetor 2005 
Data e dytë e ofertimit:     19 tetor 2005 
 
 

Për informata të detajuara mbi këto ndërmarrje ju lutemi kontaktoni: 
Departamentin e Privatizimit të Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit  

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

www.kta-kosovo.org 
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