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Agjencia Kosovare e Mirëbesimit shpall Valën 21 të Privatizimit 
 
PRISHTINË – Agjencia Kosovare e Mirëbesimit (AKM) sot zyrtarisht shpalli 
valën 21 të Privatizimit të Ndërmarrjeve Shoqërore.  Menjëherë pas mbledhjes 
së Bordit të mbajtur më 16 nëntor, AKM-ja ka njoftuar menaxhmentin e NSH-
ve dhe Komunat përkatëse për privatizimin e këtyre ndërmarrjeve, ndërsa sot i 
ka postuar njoftimet për tender në faqen e AKM-së në internet, www.kta-
kosovo.org.  
 
Shpalljet do të publikohen në gazetat ditore në Kosovë dhe ne gazetat me 
qarkullim me te madh ne gjuhën Serbokroate te mërkurën.  
 
Në listën e tenderëve të privatizimit të valës së 21-të janë përfshirë 22 
Ndërmarrje Shoqërore (NSH), nga te cilat janë krijuar 32 Ndërmarrje të Reja. 
 
Të gjitha ndërmarrjet do të privatizohen përmes spinof-it të rregullt.  
 
Afati për parakualifikim është deri në ditën e mërkurë, 31 janar 2007. 
Data për dorëzimin e ofertave është dita e mërkurë, 07 shkurt 2007.   
 
 
 
 
 
 
Bashkangjitur në këtë komunikatë për media mund të gjeni listën e plotë të 
kompanive: 
 

Ndërmarrja e Re 28 Nëntori Shitoret Kompleksi A Sh.P.K. - ky tender ofron mundësi për te blerë lokale të 
shitjes me pakicë që gjenden në një pjesë shumë atraktive në qendër te Gjilanit. Përbëhet nga tri shitore me 
sipërfaqe të përgjithëshme prej rreth 153 m². 

Ndërmarrja e Re 28 Nëntori Shitoret Kompleksi B Sh.P.K. - ky tender ofron mundësi për te blerë lokale të 
shitjes me pakicë që gjenden në një pjesë shumë atraktive në qendër te Gjilanit. Përbëhet nga dy shitore me 
sipërfaqe të përgjithëshme prej rreth 97 m². 
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Ndërmarrja e Re 28 Nëntori Shitoret Kompleksi C Sh.P.K. - ky tender ofron mundësi për te blerë lokale 
afariste që gjenden në një pjesë shumë atraktive në qendër te Gjilanit. Përbëhet nga dy lokale afariste me 
sipërfaqe të përgjithëshme prej rreth 215 m²  

Ndërmarrja e Re 28 Nëntori Shitoret Kompleksi D Sh.P.K. - ky tender ofron mundësi për te blerë lokale të 
shitjes me pakicë që gjenden në një pjesë shumë atraktive në qendër te Gjilanit. Përbëhet nga tri shitore me 
sipërfaqe të përgjithëshme prej rreth 159 m².  

Ndërmarrja e Re 17 Nëntori shitoret në rrugën Dëshmorët e Kombit Ferizaj Sh.P.K. - ofron mundësi të 
shkëlqyeshme për blerjen e katër shitoreve, që ndodhen në rrugën Dëshmorët e Kombit pjesën kryesore tregtare 
të Ferizajt. Ne besojmë që kjo paraqet mundësi të madhe komerciale. Sipërfaqja totale e zyrave dhe shtëpisë së 
mallrave është përafërsisht 311 m².  

Ndërmarrja e Re 17 Nëntori shitoret në rrugën Vudrou Villson Ferizaj Sh.P.K. - ofron mundësi të 
shkëlqyeshme për blerjen e pesë shitoreve (dy të mëdh, dy të vogla dhe nje te mesme) që ndodhen afër qendrës 
së Ferizajt, të përshtatshme për tregti apo për qiradhënie shitësve me pakicë për qëllime komerciale. Sipërfaqja 
totale e shitoreve është përafërsisht 394 m².  

Ndërmarrja e Re 17 Nëntori shitoret në rrugën e Vëllezërit Gërvalla Ferizaj Sh.P.K. - ofron mundësi të 
shkëlqyeshme për blerjen e pesë shitoreve dhe depos në rrugën Vëllezërit Gërvalla të Ferizajt, e përshtatshme 
për tregti apo për qiradhënie shitësve me pakicë për qëllime komerciale. Sipërfaqja totale e shitoreve është 
përafërsisht 442 m².  

Ndërmarrja e Re 17 Nëntori tokë dhe objekte komerciale Ferizaj Sh.P.K. - ofron mundësi të shkëlqyeshme 
për blerjen e 1.6 hektarë tokë së bashku më objekte të hapura prej përafërsisht 200 m² e përshtatshme për 
zhvillim komercial. Hapësira ndodhet në udhëkryq të rrugëve Prishtinë – Shkup dhe Ferizaj – Gjilan dhe afër një 
kilometër larg qendrës së Ferizajt. Ne besojnë se eshte rast i shkëlqyeshëm për zhvillim të bizneseve të 
ndryshme.  

Ndërmarrja e Re Farm Rzhane - AC 23 Nëntori Sh.P.K. - përfshin një sipërfaqe të kullosës rreth 3,099,201 m² 
.(309 ha dhe 92 ari) të cilat gjenden në fshatin Rzhane komuna e Mitrovicës.  

Ndërmarrja e Re Tërnavc - Klina e Epërme Sh.P.K. - gjindet në Zon&ml;n Kadastrale Tërnavc-Klina e Epërme, 
Komuna e Skenderajit dhe përfshin një sipërfaqe përafërsisht prej 130 hektarë tokë bujqësore.  

Ndërmarrja e Re Kompleksi i shitoreve Agimi Sh.P.K. - i ofron investitorëve një lokacion atraktiv me përreth 2 
ari me ndërtesa të depos dhe hapsirës shitëse të lokuara në Gjakovë. Ndërtesa ofron një sipërfaqe përreth 170 
m².  

Ndërmarrja e Re Drelaj 1 Sh.P.K. - përfshin diku rreth 66 ha kullosa në Grykën e Rugovës në fshatin Stankaj.  
Toka e ofertuar është shumë atraktive dhe mund ta zhvilloj turizmin. Dihet se gjer me sot toka është përdorur për 
kullosjen dhe mirëmbajtjen e bagëtisë. 

Ndërmarrja e Re Drelaj 2 Sh.P.K. - përfshin diku rreth 67 ha kullosa dhe përafërsisht rreth 23 ha livadhe. Janë 
të lokuara në grykë të Rugovës në vendet e quajtura Prçin Breg, Bukur Livade dhe në Luxhe.  
Toka e ofruar është shumë atraktive dhe mund ta zhvilloj turizmin. Dihet se gjer me sot toka është përdorur për 
kullosjen dhe mirëmbajtjen e bagëtisë.  

Ndërmarrja e Re KB Drita Raushiq Ndërtesa Administrative Sh.P.K. - investitorit Potencial i ofrohet mundësia 
të blejë Ndërtesen Administrative vendodhja e së cilës është shumë atraktive mu ne rrugën kryesore 
Pejë/Gjakovë (në fshatin Raushiq). Ndërtesa nodhet në një siperfaqe prej perafërsisht 34 ari dhe ofron hapesirë 
e cila mundë të shfrytëzohet per ruajtjen e të mirave si dhe mundë të shërbejë si zyre.  

Ndërmarrja e Re Kooperativa Bujqësore Istog Sh.P.K. - investitorit potencial i ofron vend prej përafërsisht 
1.48 ha më 9 ndërtesa të cilat i mbulojnë përafërsisht 2,700 m² në Istog. Ndërtesat e ofruara janë të destinuara 
për aktivitete tregtare dhe do t’i mundësojnë pronarit të ri zhvillimin e aktiviteteve tregtare apo të ndonjë biznesi të 
ngjashëm. Në mes të tjerash, ato përfshijnë depon dhe ndërtesën administrative.  

Ndërmarrja e Re Toka Bujqësore në Ujmir dhe Depo Sh.P.K. - përfshin asetet e depos në sipërfaqe prej reth 
420 m² në një parcelë prej rreth 23 ari në periferi të Klinës, në fshatin Jashanicë. E përfshirë është poshtu edhe 
toka bujqësore me një sipërfaqe prej reth 31 ha në ketë pjesë.  
Nuk ka inventar apo astete të lëvizshme të përfshira në këtë Ndërmarrje të Re.  
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Ndërmarrja e Re Toka Bujqësore Lipoveci Sh.P.K. - ndodhet në zonat kadastrale të Lipovecit e rrethuar me 
fshatrat: Pjetërshan, Smaç, dhe Krushevec. Kjo Ndër re ofron afër 130 hektarë të tokës bujqësore. 
Ky tender investuesit i jep rastin që të zhvillojë agrobiznesin në këtë regjion të Gjakovës. 

Ndërmarrja e Re Elmont Sh.P.K. - që është tenderuar përfshinë një ndërtesë administrative me një sipërfaqe 
prej 150 m². Gjindet ne sipërfaqe perafersishtë 12ari ne qender te qytetit të Pejës.Sipërfaqja ndodhet afër 
stacionit të trenit në Pejë dhe mundë të shërbejë për aktivitete te ndryshme afariste.  

Ndërmarrja e Re Hidromont Sh.P.K. - përfshin sipërfaqen prej 12 ari e cila ndodhet në zonë komerciale 
tërheqëse,afër stacionit të trenit ne Peje.Depoja e cila përfishihet në tokën e ofruar është pjeserisht e demoluar.  

Ndërmarrja e Re Toka Bujqësore Rakosh Sh.P.K. - i ofron investitorit tokë të pjellshme bujqësore me siperfaqe 
prej afro 134 ha. Ndër. E Re gjendet afër Istog.  

Ndërmarja e Re Ramiz Sadiku Istog Sh.P.K. - ofron fabrikën me përafërsisht 3800 m² në një sipërfaqe të tokës 
prej diku 4 ha.në Istog. Nuk ka pajisje lëvizese që ofrohet në tender.  

Ndërmarrja e Re Urata Shop Nr. 2 Sh.P.K.- ofron mundësinë investitorit për përfitimin e dy pronave afariste me 
përafërsisht 316 m² në lokacione kyçe në qendër të Prishtinës. Që të dy pronat janë në katet përdhesë të 
ndërtesave për banim. Njëra njësi me 237 m² gjindet në Bulevardin Nënë Tereza përball Hotel Grand (i njohur si 
Supermarketi nr. V) dhe njësia tjetër me 79 m² gjindet në rrugën Agim Ramadani (i njohur si Supermarketi nr. 
VIII).  

Ndërmarrja e Re Llapi Shitorja Nr. 25 Sh.P.K. - siguron mundesinë investitorit potencial që të fitojë një shitore 
që gjendet në lokacion qendror në qender të Podujevës, në rrugën „Zahir Pajaziti“ me një sipërfaqe përafersisht 
prej 54 m².  

Ndërmarrja e Re Llapi Shitorja Nr. 26 Sh.P.K. - ofron investitorit potencial një mundësi unike që të fitojë një 
shitore që gjendet në qender të Podujevës, në rrugën „Zahir Pajaziti“ me një sipërfaqe përafersisht prej 54 m².  

Ndërmarrja e Re Llapi Shitorja Nr. 28 Sh.P.K. - gjendet në lokacion qendror në Podujevë, në rrugën „Zahir 
Pajaziti“. Ndërmarrja e Re ofron mundësinë investitorit potencial që të fitojë një shitore me një sipërfaqe 
përafersisht prej 56 m².  

Ndërmarrja e Re Llapi Shitorja Nr. 29 Sh.P.K. - ofron mundësinë e përfitimit të një hapsire komerciale në 
lokacion qendror në Podujevë, në rrugën Zahir Pajaziti, shitorja ka një sipëraqe përaferisht prej 59 m².  

Ndërmarrja e Re Toka Bujqësore Shkabaj Sh.P.K. - investuesit potencial i ofron një mundësi të shkëlqyer për 
të përvetësuar tokë shumë të mirë bujqësore shumica e së cilës tokë është nën infrastrukturën e ujitjes të 
Kompanisë së Ujitjes Ibër Lepenc. Ndërmarrja përbëhet prej rreth 150 hektarësh të tokës bujqësore të ndarë në 
këto zona kadastrale: Shkabaj/Orlloviq, Prishtinë, Krushefc, Fushë Kosovë.  
Ndër re po ashtu ka njësinë për servisimin e makinerisë me makinerinë bujqësore në fshatin Shkabaj.  

Ndërmarrja e Re Toka Bujqësore Obiliq/Milloshevë Sh.P.K. - investuesit potencial i ofron një mundësi të 
shkëlqyer për të përvetësuar tokë shumë të mirë bujqësore shumica e së cilës tokë është nën infrastrukturën e 
ujitjes të Kompanisë së Ujitjes Ibër Lepenc. Propozohet që të tenderohet në valën 21 të tenderimit. Kjo është 
njëra prej dy kompanive që do të tenderohen nga NSH Bujqësia. Rekomandohet spin off-i i rregullt. Ndërmarrja 
përbëhet prej rreth 215 hektarë të tokës bujqësore e ndarë në këto zona kadastrale: Milloshevë, Plementinë, 
Mazgit, Obiliq dhe Llazarevë.  
Asnjë ndërtesë nuk do t’i transferohet Ndër re.  

Ndërmarrja e Re Dardania Arbëria Sh.P.K. - i ofron investitorit potencial mundësinë e fitimit të një toke shumë 
atraktive duke përfshirë edhe disa ndërtesa si zyre dhe depo që gjenden në Prishtinë. Sipërfaqja totale e tokës e 
cila është pjesë e këtij tenderi është 13,125 m² dhe gjendet ne Arbëri/Prishtinë. 

Ndërmarrja e Re Magjistrala Carralevë Sh.P.K. - siguron mundësinë për të marrë një cop toke përafërsisht 
16716 m² në Caralevë. Ky njësit ka të gjitha paisje për mirëmbajtjen e rrugëve, pastrimin e rrugëve nga bora, 
mirëmbajtjen e driçimit rrugorë dhe prodhimin e asfalltit.  

Ndërmarrja e Re Ndërtimtari Sh.P.K. - ofron rast unik për të marrë sipërfaqe përafërsisht 1.19 ha tokë në 
Zonën Industriale, një zonë ku kohëve të fundit janë zhvilluar shumë biznese. Ndërmarrja ka një sipërfaqe prej 
676m² depo.  
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Ndërmarrja e Re 1 Maji Rahovec Drejtoria Sh.P.K. - përfshin zyrat dhe oborrin te NSH-së ne një sipërfaqe te 
përgjithshme përafërsisht 03ari e 28m², në qendër të Rahovecit. 
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