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AKM-ja shpall fituesit e përkohshëm nga ceremonia e hapjes së 

ofertave të valës së pestë  
 
 
PRISHTINË – Agjencia Kosovare e Mirëbesimit dje shpalli fituesit e përkohshëm të 
ndërmarrjeve shoqërore të shitura me spin-off të rregullt, në ceremoninë e hapjes së ofertave 
të raundit të pestë.  
  
PDSRSG Larry Rossin i falenderoi ofertuesit për interesimin e tyre në ekonominë e Kosovës. 
“Secili prej jush është pjesë e ardhmërisë së Kosovës dhe ju jeni duke dhënë një kontribut të 
veçantë”. 
 
Zëvendës Kryeministri i Kosovës Adem Salihaj tha: “Privatizimi sjell shumë beneficione, 
sepse punëtorët e këtyre ndërmarrjeve aktualisht janë punëtorë simbolik dhe nuk marrin paga. 
Privatizimi do të krijoj mundësi të reja për ta”.  
 
Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Bujar Dugolli, në kapacitetin e tij si Zëvendës Kryesues i 
Bordit të AKM-së, tha: “Qeveria dhe Bordi i AKM-së është zotuar për procesin e 
privatizimit. Ne duam të mbajmë këtë ritëm të procesit për të përfunduar qëllimin tonë, që ta 
përfundojmë këtë proces me sukses”.   
 
Gjithsej 28 Ndërmarrje të Reja ishin në dispozicion për blerje. 27 nga to ishin në dispozicion 
përmes spin-offit të rregullt dhe një ndërmarrje e re u ofrua si spin-off special. Vlera e 
përgjithshme e ofertave fituese të përkohsme nga raundi i dytë i ofertimit ishte rreth 
€10,500,000.  Gjashtë oferta u pranuan për spin-offin “NewCo Banja e Kllokotit Fabrika e 
ujit”, për të cilën raundi i dytë i ofertimit është caktuar për të mërkurën me 20 korrik 2005, në 
sallën e konfernencave të AKM-së. 
 
Në raundin e parë të ofertimit dje prej orës 10:00 – 12:00 u pranuan 81 oferta në selinë e 
AKM-së në Prishtinë . Asnjë ofertë nuk u pranua në zyrën e AKM-së në Mitrovicën e veriut, 
ku gjithashtu kishte mundësi të dorëzohen oferta. 
 
Ofertat u hapën dhe rezultatet u shpallën në Selinë kryesore të UNMIK-ut nga ora 13:00-
15:00. Tre ofertuesit më të lartë për secilën ndërmarrje të re, mund të ofertonin për herë të 
dytë.  
 
Ofertat e dyta u pranuan në selinë e UNMIK-ut prej orës 15:00- 17:00, dhe ato u hapën dhe 
rezultatet u shpallën në selinë e UNMIK-ut nga ora 17:00-18:00.  
 
Rezultatet dhe fituesit e dhënë më poshtë janë të përkohshëm, Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit tani është duke punuar në mënyrë në finalizimin e të gjitha shitjeve, pas 
kontrollimit të dokumentacionit dhe përfundimit të pagesave nga fituesit e përkohshëm dhe 
pas finalizimit të  kontratave të shitjes. 
 

For further information please contact Erdelina Dula or Ekrem Tahiri on 
Tel: 038 500 400 ext 1152 E-mail: kta@eumik.org 



 
 
 
Ndërmarrjet e reja (NewCo) Çmimi më i 

lartë 
Fituesi i 

përkohshëm 
 
NewCo Plastika SH.P.K – Prishtinë  

€ 2,262,360 P62 

NewCo Farmed SH.P.K – Prishtinë  € 3,251,250 P76 
NewCo Kosova Hidroteknika SH.P.K – Prishtinë  Nuk u pranua asnjë ofertë 
NewCo Fabrika e letrës Lipjan SH.P.K – Prishtinë  € 333,333 P03 
NewCo Fabrika e letrës Parcela SH.P.K – Prishtinë  Nuk u pranua asnjë ofertë 
NewCo Depoja Elast SH.P.K – Pejë  € 318,000 P46 
NewCo Elast Fabrika SH.P.K – Pejë  € 233,333 P04 
NewCo Produkt Furra e bukës SH.P.K– Pejë  € 691,250 P08 

NewCo Produkt Ëarehouse (Stacioni i autobusëve) – Pejë € 274,660 P43 
NewCo Produkti Depoja (Hekurudhë) – Pejë € 179,027 P70 
NewCo Teuta (Fabrika e qilimave) – Pejë € 131,250 P78 
NewCo Teuta (Depoja) – Pejë € 55,555 P47 
NewCo Printeks Prodhimi – Prizren  € 101,250 P16 

NewCo Printeks Depoja – Prizren  € 40,960 P27 
NewCo Celiku Ndërtime Metalike SH.P.K – Gjilan € 626,626 P44 
NewCo Agromorava (Moteli) SH.P.K – Gjilan  
  

€ 216,750 P38 

NewCo Agromorava (Mulliri elektrik) SH.P.K – Gjilan € 72,800 P36 
NeëCo Agromorava (Toka bujqësore Ramjan) SH.P.K – 
Gjilan 

€ 354,785 P41 

NewCo Teuta SH.P.K – Gjilan € 71,500 P18 
NewCo Banja e Kllokotit (Toka)SH.P.K – Gjilan  € 454,545 P40 
NewCo Perparimi Fabrika e tullave – Mitrovicë € 128,000 P30 
NewCo Drenica Shtëpia e re e mallrave – Mitrovicë € 122,800 P22 
NewCo Drenica Shtëpia e vjetër e mallrave– Mitrovicë € 186,250 P81 
NewCo Produkt (Farma Vitak-Qubrel) – Mitrovicë € 29,000 P13 
NewCo Produkt (Farma Leqine) – Mitrovicë € 151,250 P31 
NewCo Produkt (Farma Trnavc Prekaz) – Mitrovicë € 176,300 P09 
NewCo Produkt (Farma Makermal) – Mitrovicë Nuk është pranuar asnjë ofertë 
NewCo Fabrika e ujit Banja e Kllokotit  
 
SPIN-OFF SPECIAL– Oferta fituese përfshin punësimin, 
investimet dhe përvojën  

€ 1,680,000 Raundi i dytë i 
ofertimit do të jetë 
me 20 korrik  

 

 

For further information please contact Erdelina Dula or Ekrem Tahiri on 
Tel: 038 500 400 ext 1152 E-mail: kta@eumik.org 


	Njoftim për media
	AKM-ja shpall fituesit e përkohshëm nga ceremonia e hapjes s


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


