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DHJETOR 2006 
 
 
Prishtinë – Agjencia Kosovare e Mirëbesimit me keqardhje njofton se shitja publike e 
lartpërmendur, e cila ka pasur të bëhet në Zyrën Regjionale të AKM-së në Gjilan, Baza e 
Logjistikës së UNMIK-ut, Gjilan është shtyrë për ditën e mërkurë, 24 janar 2007 dhe vendi 
për pranimin e ofertave është ndërruar ku tani ofertat do të dorëzohen në Selinë e AKM-së 
në Prishtinë. 
 
Vendimi për shtyrjen e shitjes është marrë për shkak të: 
 
1) Kërcënimit nga një ofertues i pararegjistruar për të frenuar investitorin e mundshëm për të 
marrë pjesë në tenderin publik. 
2) Sulmi ndaj nëpunësit të arkivave që është punësuar përkohësisht nga Komitetiti për 
Likuidimin e Ndërmarrjes dhe ndaj vëllait të tij më 15 dhjetor 2006, ku ky rast është duke u 
hetuar nga Shërbimi Policor i Kosovës, dhe 
3) Kërcënimi nga persona të panjohur ndaj një anëtari të stafit të AKM-së që merret me 
shitjen publike.  Anëtarit në fjalë të stafit të AKM-së i është dhënë një detyrë tjetër dhe më 
nuk do të merret me shitjen publike të pasurive të Mustafë Gogës.     
 
Për të siguruar vazhdimin e shitjes së pasurive në fjalë, AKM-ja do të bëj përfshirjen e tyre 
në Valën e 20-të të procesit të privatizimit, për të cilën të mërkurën 24 janar 2007 do të 
mbahet ceremonia e ofertimit.  Një gjë e tillë do të kërkojë nga ofertuesit e pararegjistruar të 
riregjistrohen në Prishtinë dhe gjithashtu do të lejojë kohë deri në një javë para ditës së 
ofertimit që ofertuesit tjetër të interesuar të regjistrohen.  
 
AKM-ja kërkon ndjesë për çfarëdo shqetësimi që iu është shkaktuar ofertuesve të 
pararegjistruar, megjithatë për shkak të veprimeve të disa personave, kjo ka qenë masa e 
vetme që ka mund të ndërmerret nga AKM-ja për të siguruar shitje të drejtë dhe të lirë nga 
kërcënimet. AKM-ja dëshiron të shpreh falënderime për ndihmën e ofruar nga Shërbimi 
Policor i Kosovës në lidhje me këtë rast. Për më tepër, ofertuesit e regjistruar do të njoftohen 
për procedurat që duhet të ndiqen në mënyrë që të kenë mundësi të dorëzojnë ofertë më 24 
janar 2007 në Prishtinë.    
 
AKM-ja dëshiron të sigurojë popullin e Kosovës se ka për qëllim të ndjek kriminelët në fjalë 
deri në masën më të lartë që lejohet me ligj. 
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