
Nr. Lloji i projektit Emri i projektit Sektori i investimeve

1 Projekt Privat Selac Wind Farm 1,2 dhe 3
Energji me infrastrukturë 

dhe miniera

2 Projekt Privat Vicianum Mining Project
Energji me infrastrukturë 

dhe miniera

3 Projekt Privat Cicavica Wind Farm
Energji me infrastrukturë 

dhe miniera

4 Projekt Privat

Investimet strategjike në asetet 

fizike për grumbullimin, 

trajtimin, ruajtjen e pemëve dhe 

perimeve, përpunimin e tyre dhe 

tregtimin e produkteve 

bujqësore.

Bujqësi dhe industri 

ushqimore

Arbër Muhaxheri

Kryesues i grupit operacional 

Kreshnik Thaçi

Kreshnik Thaçi

Statusi  i projektit, data e miratimit te projektit si projekt strategjik

Është dhënë vendimit final nga Qeveria, por nuk është nënshkruar 

marrëveshja siç parashihet sipas  Ligjit Nr. 05/L – 079.

Me datë 08.02.2022 në seancën plenare të Kuvendit të Republikës së Kosovës, 

përkrahjen e deputetëve e mori propozim-vendimi i Qeverisë për miratimin e 

rekomandimit të Komisionit Ndërministror për Investime Strategjike për 

dhënien e statusit Investitor Strategjik për subjektin investues “KOSMONTE 

FOODS” Sh.P.K.

Subjekti  aplikues “MOXICO - LUMA KOSOVO MINING” L.L.C, i cili ka 

aplikuar për statusin Investitor Strategjik me projektin në sektorin e 

minierave, ka kaluar aprovimin në Qeverinë e kaluar si Investitor Strategjik 

dhe ka qenë në pritje të aprovimit nga ana e Kuvendit të kaluar të Republikës 

së Kosovës. Konform praktikave ligjore pasi kemi pasur shpërbërje te 

Kuvendit të kaluar, atëherë lënda rikthehet tek propozuesi (Ministrja e 

Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë) për ri konfirmim.

Subjekti aplikues “CICAVICA WIND FARM 1” SH.P.K,  i cili ka aplikuar për 

statusin Investitor Strategjik me projektin në sektorin e energjisë së 

ripertritshme, ka kaluar aprovimin në Qeverinë e kaluar si Investitor 

Strategjik dhe ka qenë në pritje të aprovimit nga ana e Kuvendit të kaluar të 

Republikës së Kosovës. Konform praktikave ligjore pasi kemi pasur 

shpërbërje të Kuvendit të kaluar, atëherë lënda rikthehet tek propozuesi 

(Ministrja e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë) për ri 

konfirmim. Pasi ky investim ka të bëjë me tarifa nxitëse në energji dhe duke e 

pas të qartë se me nuk ka benefite të tilla për sektorin e energjisë, lënda do të 

rikthehet edhe njëherë për shqyrtim dhe vlerësim tek Komisioni 

Ndërministror për Investime Strategjike.

169,093,575.00

11,143,917.20 €

REGJISTRI LIDHUR ME PROJEKTET QË KANË MARR STATUSIN E INVESTIMEVE STRATEGJIKE

Parashtruesi i  

kërkesës -subjektit 
Lokacioni i investimit Vlera e investimit në euro 

SOWI KOSOVO L.L.C

KOSMONTE FOODS 

SH.P.K 

MOXICO - LUMA 

KOSOVO MINING” 

L.L.C

CICAVICA WIND 

FARM 1 SH.P.K

Fushë Kosovë/Harilaç - 

Sllatinë

Mitrovicë dhe Vushtrri

Mitrovicë  

Arbër Muhaxheri

45,080,383.68

100,620,000.00Mitrovicë dhe Vushtrri


