
 

 

 

 

 

 
 

Tema : RAPORTI PER HAPJEN DHE VLERËSIMIN E OFERTAVE PER SHFRYTEZIMIN E PRONES ME QIRA SIPAS 
SHPALLJES PUBLIKE TE SHPALLUR ME DT.23.06.2021 

 

Sipas vendimit me Nr.620 dt.23.06.2021, te aprovuar nga U. D. Kryeshef Ekzekutiv 

z. Zymer Zekaj, për vlerësimin e ofertave për shfrytëzimin e pronës me qira sipas 

shpalljes publike te shpallur me dt.07.05.2021, komisioni ka filluar punimet dhe ka 

pranuar nga Arkivi me datën 23.06.2021, gjithsej 55 Oferta, ku përjashtimisht 16 
Ofertave te pranuara për komunën e Prizrenit nuk është bere hapja e tyre për vlerësim 

pasi qe kemi pas njoftim përmes E - mail adresës qe mos te fillojmë me hapjen e tyre 

deri ne një njoftim te radhës. 
 

Komisioni, ka bere hapjen dhe vlerësimin e 39 ofertave, duke u bazuar ne kërkesat te 

përcaktuara në shpalljen publike konstaton se te gjithë Aplikuarit si persona juridik dhe 

persona fizik janë te Përgjegjshëm 17 pasi qe i kane plotësuar te gjitha kriteret e 

përcaktuara ne shpallje, kurse 22 janë te Pa Përgjegjshëm pasi qe nuk i kane plotësuar 

kriteret e përcaktuara ne shpalljen publike.  
 

Komisioni, raportin me te gjitha ofertat e përgjegjshme dhe te pa përgjegjshme i ka 

dërguar Komisionit për hapjen e vlerësimit te ofertave financiare sipas vendimit Nr. 

624 dt. 24.06.2021, te aprovuar nga U. D. Kryeshef Ekzekutiv z. Zymer Zekaj, ku kane 

bere përzgjedhjen e atyre me çmimin me te lartë   

  
 

 

 
 
 
 
 

Raporti iu dorëzohet: 
- Anëtarëve të komisionit; 

- Kryeshefit Ekzekutiv 
- Arkivit të Infrakos-it 

 

 
Infrakos 

 

 



 

    Lista e plotë e ofertave te pranuara te ndara sipas qyteteve : Fushë Kosovë - Persona Juridik. 
Kërkesat të plotësuara:  PO/JO 
 

Kërkesat formale/administrative te përcaktuara ne Shpalljen e Interesit Publik 

Nr. Kriteret 

1 2 

"VELLEZERIT 
MJEKU" 

"AL - PETROL" 
Sh.p.k. 

1. 
Planin e biznesit së bashku me planin ideor te objektit të përkohshëm (tipi montazh) si 

dhe përshkrimin e veprimtarisë qe planifikon të zhvilloj në pronë të Infrakos-it; PO PO 

2. Certifikata e Regjistrimit te Biznesit PO PO 

3. Certifikata e numrit fiskal; PO PO 

4. Certifikatën – deklarues i TVSH-së; PO PO 

5. Kopjen e Letërnjoftimit të përfaqësuesit të firmës; PO PO 

6 Adresa e selis se firmës PO PO 

7 Adresën e banimit të përfaqësuesit të firmës; PO PO 

8 Deklaratën me shkrim të paraqitësit të kërkesës që vullnetarisht dhe me shpenzime të 

veta e pa kompensim do ta largoi objektin montazh të përkohshëm të ndërtuar në 

momentin kur kompanisë Infrakos i nevojitet të ketë qasje në atë pronë PO N/A 

9 Deklaratën për saktësinë e informacioneve të dhëna nga aplikanti; PO PO 

10 Certifikatën se nuk është nën hetime apo të jetë shpallur fajtorë nga një gjykatë 

kompetente për kryerjen e një vepre penale ose civile duke përfshirë praktikat e 

korrupsionit, shpëlarjen e parave, etj; PO PO 

11 Të jetë pagues i rregullt i tatimit në ATK; PO PO 

12 Qarkullim financiar minimum 500.000 € për tri vitet e fundit për aplikantët për kërkesat 

për investime të përkohshme në pronat mbi 1,000 m2 . Shuma e investimeve duhet të 

dëshmohet nga ndonjë bankë, ose të ketë letër mbështetje për financim nga banka N/A PO 

13 Deklarata e garantuesit nga banka apo kompania e sigurimeve për sigurim te ekzekutimit PO PO 

- OFERTA E PËRGJEGJSHME PO PO 
 



 

LISTA E PLOTË e ofertave te pranuara te ndara sipas qyteteve : Fushë Kosovë dhe Bardh - Persona Fizik. 
Kërkesat të plotësuara:  PO/JO 

Kërkesat formale/administrative te përcaktuara ne Shpalljen e Interesit Publik 

Nr. Kriteret 
1 2 

VINETU REXHEP 
ZIZAKU" 

FATMIR 
PREBREZA 

1. 
Planin e biznesit së bashku me planin ideor të objektit të përkohshëm (tipi montazh) si dhe 

përshkrimin e veprimtarisë që planifikon të zhvilloj në pronë të Infrakos-it; NA PO 

2. Kopjen e Letërnjoftimit; PO PO 

3. Adresën e banimit; JO PO 

4. 

Deklaratën me shkrim të paraqitësit të kërkesës se vullnetarisht dhe me shpenzime të 

veta e pa kompensim do ta largoi objektin e montazhit të përkohshëm të ndërtuar në 

momentin kur kompanisë Infrakos i nevojitet të ketë qasje në atë pronë; JO PO 

5. Deklaratën për saktësinë e informacioneve të dhëna nga aplikanti JO PO 

6 

Certifikatën se nuk është nën hetime apo të jetë shpallur fajtorë nga një gjykatë 

kompetente për kryerjen e një vepre penale ose civile duke përfshirë praktikat e 

korrupsionit, shpëlarjen e parave, etj; JO PO 

- OFERTA E PËRGJEGJSHME JO PO 
 
DEKLARATË 
Komisioni vlerësues, pas vlerësimit te secilës ofertë, duke u bazuar ne kërkesat te përcaktuara në shpalljen e interesit publik  
konstaton se te gjithë Aplikuarit si PERSONA JURIDIK: "VELLEZERIT MJEKU" B.I  dhe "AL - PETROL" Sh.p.k. janë te përgjegjshëm  
Pasi qe i kane plotësuar te gjitha kriteret e përcaktuara ne shpallje. 
 
Ndërsa për PERSONA FIZIK Komisioni vlerësues, pas vlerësimit dhe krahasimit te secilës ofertë, duke u bazuar ne kërkesat e përcaktuara  
në shpalljen e interesit publik konstaton se :  
1. VINETU REXHEP ZIZAKU, është i Pa Përgjegjshëm pasi qe nuk i ka plotësuar kriteret ne  
Pikat : 3, 4, 5 te përcaktuara në shpalljen e interesit publik kriteret e përcaktuara ne shpallje,  
2. FATMIR PREBREZA është i përgjegjshëm Pasi qe i kane plotësuar te gjitha kriteret e përcaktuara ne shpallje. 
 

 
 



 

Lista e plotë e ofertave te pranuara te ndara sipas qyteteve : Pejë - Persona Juridik. 
Kërkesat të plotësuara:  PO/JO 
Kërkesat formale/administrative te përcaktuara ne Shpalljen e Interesit Publik 

Nr. Kriteret 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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1. 
Planin e biznesit së bashku me planin ideor te objektit të përkohshëm (tipi montazh) si 

dhe përshkrimin e veprimtarisë qe planifikon të zhvilloj në pronë të Infrakos-it; PO PO PO N/A JO PO PO JO PO PO PO 

2. Certifikata e Regjistrimit te Biznesit PO PO PO PO JO  PO PO PO PO PO PO 

3. Certifikata e numrit fiskal; PO PO PO PO JO PO PO PO JO PO JO 

4. Certifikatën – deklarues i TVSH-së; PO PO PO PO JO PO PO PO JO PO JO 

5. Kopjen e Letërnjoftimit të përfaqësuesit të firmës; PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO 

6 Adresa e selis se firmës PO PO PO PO JO PO PO PO PO PO PO 
7 

Adresën e banimit të përfaqësuesit të firmës; PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO 
8 Deklaratën me shkrim të paraqitësit të kërkesës që vullnetarisht dhe me shpenzime të 

veta e pa kompensim do ta largoi objektin montazh të përkohshëm të ndërtuar në 

momentin kur kompanisë Infrakos i nevojitet të ketë qasje në atë pronë 
PO PO PO PO PO PO PO PO JO PO 

PO 
9 

Deklaratën për saktësinë e informacioneve të dhëna nga aplikanti; PO PO PO PO PO PO PO JO JO PO PO 
10 Certifikatën se nuk është nën hetime apo të jetë shpallur fajtorë nga një gjykatë 

kompetente për kryerjen e një vepre penale ose civile duke përfshirë praktikat e 

korrupsionit, shperlarjen e parave, etj; 
PO PO PO PO 

JO 
PO PO 

JO 
JO PO 

JO 
11 

Të jetë pagues i rregullt i tatimit në ATK; PO PO JO PO JO PO PO JO PO PO JO 
12 Qarkullim financiar minimum 500.000 € për tri vitet e fundit për aplikantët për 

kërkesat për investime të përkohshme në pronat mbi 1,000 m2 . Shuma e investimeve 

duhet të dëshmohet nga ndonjë bankë, ose të ketë letër mbështetje për financim nga 

banka 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A PO N/A N/A N/A NA 

13 Deklarata e garantuesit nga banka apo kompania e sigurimeve për sigurim te 

ekzekutimit PO JO JO PO JO PO PO JO JO PO JO 

- OFERTA E PËRGJEGJSHME PO JO JO PO JO PO PO JO JO PO JO 



 

LISTA E PLOTË e ofertave te pranuara te ndara sipas qyteteve : Pejë - Persona Fizik. 
Kërkesat të plotësuara:  PO/JO 

 

Kërkesat formale/administrative te përcaktuara ne Shpalljen e Interesit Publik 

Nr. Kriteret 

1 2 3 4 

AXHIJA RAMË 
BERISHA 

AVDI SALI 
 KUÇI 

AVDI SALI 
 KUÇI 

ARIANIT  
KRASNIQI 

1. 

Planin e biznesit së bashku me planin ideor të objektit të 

përkohshëm (tipi montazh) si dhe përshkrimin e veprimtarisë që 

planifikon të zhvilloj në pronë të Infrakos-it; 
PO PO PO JO 

2. Kopjen e Letërnjoftimit; PO PO PO JO 

3. Adresën e banimit; PO PO PO JO 

4. 

Deklaratën me shkrim të paraqitësit të kërkesës se vullnetarisht 

dhe me shpenzime të veta e pa kompensim do ta largoi objektin 

e montazhit të përkohshëm të ndërtuar në momentin kur 

kompanisë Infrakos i nevojitet të ketë qasje në atë pronë; 

PO PO PO JO 

5. 
Deklaratën për saktësinë e informacioneve të dhëna nga 

aplikanti 
PO PO PO JO 

6 

Certifikatën se nuk është nën hetime apo të jetë shpallur fajtorë 

nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre penale ose 

civile duke përfshirë praktikat e korrupsionit, shpëlarjen e 

parave, etj; 

PO PO PO JO 

- OFERTA E PËRGJEGJSHME PO PO PO JO 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEKLARATË 
 
Komisioni vlerësues, pas vlerësimit te secilës ofertë, duke u bazuar ne kërkesat te përcaktuara në shpalljen e interesit publik  
konstaton se Aplikuesit si PERSONA JURIDIK:  "FRON ADVERTAISING" Sh.p.k., "GLOBI PLUS" Sh.p.k, "HALLALL-E.B" Sh.p.k, 
"BL  CONSTRUCTION" Sh.p.k, dhe N.P.T. " DORI COM" janë te përgjegjshëm Pasi qe i kane plotësuar te gjitha kriteret e përcaktuara  
ne shpallje. 
 
Ndërsa, pas ekzaminimit te ofertave Komisioni vlerësues, duke u bazuar ne kërkesat e përcaktuara në shpalljen e interesit publik ka konstatuar 
si Ofertues te Pa Përgjegjshëm si ne vijim: 
1. “HIGHLIGHTADS" Sh.p.k., është i Pa Përgjegjshëm pasi qe nuk e ka plotësuar kriterin ne Piken: 13, te përcaktuar në shpalljen e interesit  
Publik. 
2. “HIGHLIGHTADS" Sh.p.k., është i Pa Përgjegjshëm pasi qe nuk e ka plotësuar kriterin ne Piken: 13, te përcaktuar në shpalljen e interesit  
Publik. 
3. "LEOTRIM DURAKU" B.I, është i Pa Përgjegjshëm pasi qe nuk i ka plotësuar kriteret ne Piken: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13  te përcaktuar në  
shpalljen e interesit Publik. 
4. "BESJANA KASTRATI" B.I., është i Pa Përgjegjshëm pasi qe nuk i ka plotësuar kriteret ne Piken: 1, 9, 10, 11, 13  te përcaktuar në  
shpalljen e interesit Publik. 
5. "STAR" Sh.p.k, është i Pa Përgjegjshëm pasi qe nuk i ka plotësuar kriteret ne Piken: 3, 4, 8, 9, 10, 13  te përcaktuar në  
shpalljen e interesit Publik. 
6. "OLIMPIA CORPURATION" L.L.C, është i Pa Përgjegjshëm pasi qe nuk i ka plotësuar kriteret ne Piken: 3, 4, 10, 11, 13  te përcaktuar në  
shpalljen e interesit Publik. 
 
Ndërsa për PERSONA FIZIK Komisioni vlerësues, pas vlerësimit dhe krahasimit te secilës ofertë, duke u bazuar ne kërkesat e përcaktuara  
në shpalljen e interesit publik konstaton se :  
1. AXHIJA RAMË BERISHA është i përgjegjshëm Pasi qe i kane plotësuar te gjitha kriteret e përcaktuara ne shpallje. 
2. AVDI SALI KUÇI është i përgjegjshëm Pasi qe i kane plotësuar te gjitha kriteret e përcaktuara ne shpallje. 
3. AVDI SALI KUÇI është i përgjegjshëm Pasi qe i kane plotësuar te gjitha kriteret e përcaktuara ne shpallje. 
 
Ndërsa, pas ekzaminimit te ofertave Komisioni vlerësues, duke u bazuar ne kërkesat e përcaktuara në shpalljen e interesit publik ka  
Konstatuar si Ofertues te Pa Përgjegjshëm si ne vijim: 
 
4 ARIANIT KRASNIQI, është i Pa Përgjegjshëm pasi qe nuk i ka plotësuar kriteret ne  Pikat :1, 2, 3, 4, 5,6  te përcaktuara në shpalljen e interesit 
publik  

 



 

Lista e plotë e ofertave te pranuara te ndara sipas qyteteve : Ferizaj - Persona Juridik. 
Kërkesat të plotësuara:  PO/JO 

Kërkesat formale/administrative te përcaktuara ne Shpalljen e Interesit Publik 

Nr. Kriteret 
1 2 3 

"Joni Discount"  
Sh.p.k. 

"Rent a Car 
URBAN" Sh.p.k 

"Rimi Altex” 
Sh.p.k. 

1. 
Planin e biznesit së bashku me planin ideor te objektit të përkohshëm (tipi montazh) si 

dhe përshkrimin e veprimtarisë qe planifikon të zhvilloj në pronë të Infrakos-it; PO PO PO 

2. Certifikata e Regjistrimit te Biznesit PO PO PO 

3. Certifikata e numrit fiskal; PO PO PO 

4. Certifikatën – deklarues i TVSH-së; PO PO PO 

5. Kopjen e Letërnjoftimit të përfaqësuesit të firmës; PO PO PO 

6 Adresa e selis se firmës PO PO PO 

7 Adresën e banimit të përfaqësuesit të firmës; PO PO PO 

8 Deklaratën me shkrim të paraqitësit të kërkesës që vullnetarisht dhe me shpenzime të 

veta e pa kompensim do ta largoi objektin montazh të përkohshëm të ndërtuar në 

momentin kur kompanisë Infrakos i nevojitet të ketë qasje në atë pronë PO PO PO 

9 Deklaratën për saktësinë e informacioneve të dhëna nga aplikanti; PO PO PO 

10 Certifikatën se nuk është nën hetime apo të jetë shpallur fajtorë nga një gjykatë 

kompetente për kryerjen e një vepre penale ose civile duke përfshirë praktikat e 

korrupsionit, shperlarjen e parave, etj; PO PO PO 

11 Të jetë pagues i rregullt i tatimit në ATK; PO PO PO 

12 Qarkullim financiar minimum 500.000 € për tri vitet e fundit për aplikantët për kërkesat 

për investime të përkohshme në pronat mbi 1,000 m2 . Shuma e investimeve duhet të 

dëshmohet nga ndonjë bankë, ose të ketë letër mbështetje për financim nga banka PO N/A PO 

13 Deklarata e garantuesit nga banka apo kompania e sigurimeve për sigurim te ekzekutimit JO JO JO 

- OFERTA E PËRGJEGJSHME JO JO JO 

 
 
 



 

LISTA E PLOTË e ofertave te pranuara te ndara sipas qyteteve : Ferizaj - Persona Fizik. 
Kërkesat të plotësuara:  PO/JO 

Kërkesat formale/administrative te përcaktuara ne Shpalljen e Interesit Publik 

Nr. Kriteret 

1 

Faruk Sadri Hyseni 

1. 
Planin e biznesit së bashku me planin ideor të objektit të përkohshëm (tipi montazh) si dhe përshkrimin e veprimtarisë 

që planifikon të zhvilloj në pronë të Infrakos-it; JO 

2. Kopjen e Letërnjoftimit; PO 

3. Adresën e banimit; PO 

4. 

Deklaratën me shkrim të paraqitësit të kërkesës se vullnetarisht dhe me shpenzime të veta e pa kompensim do ta largoi 

objektin e montazhit të përkohshëm të ndërtuar në momentin kur kompanisë Infrakos i nevojitet të ketë qasje në atë 

pronë; JO 

5. Deklaratën për saktësinë e informacioneve të dhëna nga aplikanti JO 

6 
Certifikatën se nuk është nën hetime apo të jetë shpallur fajtorë nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre 

penale ose civile duke përfshirë praktikat e korrupsionit, shpëlarjen e parave, etj; JO 

- OFERTA E PËRGJEGJSHME JO 

 

 
DEKLARATË 
 
Komisioni vlerësues, pas vlerësimit te secilës ofertë, duke u bazuar ne kërkesat te përcaktuara në shpalljen e interesit  publik konstaton se te gjithë  
Aplikuesit si Persona Juridik janë Ofertues te Pa Përgjegjshëm, si ne vijim: 
1. "JONI DISCOUNT" Sh.p.k., është i Pa Përgjegjshëm pasi qe nuk e ka plotësuar kriterin ne Piken: 13, te përcaktuar në shpalljen e interesit Publik. 
2. "RENT A CAR URBAN" Sh.p.k, është i Pa Përgjegjshëm pasi qe nuk e ka plotësuar kriterin ne Piken: 13, te përcaktuar në shpalljen e interesit Publik. 
3. "RIMI ALTEX” Sh.p.k., është i Pa Përgjegjshëm pasi qe nuk e ka plotësuar kriterin ne Piken: 13, te përcaktuar në shpalljen e interesit Publik. 

 
Ndërsa për PERSONA FIZIK Komisioni vlerësues, pas vlerësimit te ofertës, duke u bazuar ne kërkesat e përcaktuara në shpalljen e  
interesit publik konstaton se :  
1. FARUK SADRI HYSENI, është i Pa Përgjegjshëm pasi qe nuk i ka plotësuar kriteret ne Pikat : 1, 3, 4, 5, 6 te përcaktuara në shpalljen e  
interesit Publik. 
 



 

LISTA E PLOTË e ofertave te pranuara te ndara sipas qyteteve : Lipjan - Persona Fizik. 
Kërkesat të plotësuara:  PO/JO 

Kërkesat formale/administrative te përcaktuara ne Shpalljen e Interesit Publik 

Nr. Kriteret 

1 

Afrim Mehdi  
Lekiqi 

1. 
Planin e biznesit së bashku me planin ideor të objektit të përkohshëm (tipi montazh) si dhe përshkrimin e veprimtarisë 

që planifikon të zhvilloj në pronë të Infrakos-it; JO 

2. Kopjen e Letërnjoftimit; PO 

3. Adresën e banimit; PO 

4. 

Deklaratën me shkrim të paraqitësit të kërkesës se vullnetarisht dhe me shpenzime të veta e pa kompensim do ta largoi 

objektin e montazhit të përkohshëm të ndërtuar në momentin kur kompanisë Infrakos i nevojitet të ketë qasje në atë 

pronë; JO 

5. Deklaratën për saktësinë e informacioneve të dhëna nga aplikanti JO 

6 
Certifikatën se nuk është nën hetime apo të jetë shpallur fajtorë nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre 

penale ose civile duke përfshirë praktikat e korrupsionit, shpëlarjen e parave, etj; JO 

- OFERTA E PËRGJEGJSHME JO 

 

DEKLARATË 

 
Komisioni vlerësues, pas vlerësimit te ofertës se pranuar, duke u bazuar ne kërkesat te përcaktuara në shpalljen e interesit publik  

konstaton se Aplikuesi si Person Fizik : 
1. AFRIM MEHDI LEKIQI, , është i Pa Përgjegjshëm pasi qe nuk i ka plotësuar kriteret ne Pikat : 1, 4, 5, 6 te përcaktuara në shpalljen e 
interesit Publik. 

 
 

 

 

 



 

Lista e plotë e ofertave te pranuara te ndara sipas qyteteve : Podujevë - Persona Juridik. 
Kërkesat të plotësuara:  PO/JO 

Kërkesat formale/administrative te përcaktuara ne Shpalljen e Interesit Publik 

Nr. Kriteret 
1 

"Adriatiku" 
Sh.p.k. 

1. 
Planin e biznesit së bashku me planin ideor te objektit të përkohshëm (tipi montazh) si dhe përshkrimin e veprimtarisë qe 

planifikon të zhvilloj në pronë të Infrakos-it; JO 

2. Certifikata e Regjistrimit te Biznesit PO 

3. Certifikata e numrit fiskal; PO 

4. Certifikatën – deklarues i TVSH-së; PO 

5. Kopjen e Letërnjoftimit të përfaqësuesit të firmës; PO 

6 Adresa e selis se firmes PO 

7 Adresën e banimit të përfaqësuesit të firmës; PO 

8 Deklaratën me shkrim të paraqitësit të kërkesës që vullnetarisht dhe me shpenzime të veta e pa kompensim do ta largoi objektin 

montazh të përkohshëm të ndërtuar në momentin kur kompanisë Infrakos i nevojitet të ketë qasje në atë pronë PO 

9 Deklaratën për saktësinë e informacioneve të dhëna nga aplikanti; PO 

10 Certifikatën se nuk është nën hetime apo të jetë shpallur fajtorë nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre penale ose 

civile duke përfshirë praktikat e korrupsionit, shperlarjen e parave, etj; PO 

11 Të jetë pagues i rregullt i tatimit në ATK; JO 

12 Qarkullim financiar minimum 500.000 € për tri vitet e fundit për aplikantët për kërkesat për investime të përkohshme në pronat 

mbi 1,000 m2 . Shuma e investimeve duhet të dëshmohet nga ndonjë bankë, ose të ketë letër mbështetje për financim nga banka JO 

13 Deklarata e garantuesit nga banka apo kompania e sigurimeve për sigurim te ekzekutimit PO 

- OFERTA E PËRGJEGJSHME JO 

 

DEKLARATË 
Komisioni vlerësues, pas vlerësimit te ofertës se pranuar, duke u bazuar ne kërkesat te përcaktuara në shpalljen e interesit publik  

konstaton se Aplikuesi si Person Juridik.: 
1. "ADRIATIKU" Sh.p.k., është i Pa Përgjegjshëm pasi qe nuk i ka plotësuar kriteret ne Pikat : 1, 11, 12 te përcaktuara në shpalljen e  
interesit Publik. 



 

LISTA E PLOTË e ofertave te pranuara te ndara sipas qyteteve : Prishtinë - Persona Fizik. 
Kërkesat të plotësuara:  PO/JO 

Kërkesat formale/administrative te përcaktuara ne Shpalljen e Interesit Publik 

Nr. Kriteret 
1 2 3 4 

Emine Berisha Visar Dabinovc Naim Ramizi Fjolla Mirena 

1. 
Planin e biznesit së bashku me planin ideor të objektit të përkohshëm (tipi montazh) 

si dhe përshkrimin e veprimtarisë që planifikon të zhvilloj në pronë të Infrakos-it; PO PO PO PO 

2. Kopjen e Letërnjoftimit; PO PO PO PO 

3. Adresën e banimit; PO PO PO PO 

4. 
Deklaratën me shkrim të paraqitësit të kërkesës se vullnetarisht dhe me shpenzime 

të veta e pa kompensim do ta largoi objektin e montazhit të përkohshëm të ndërtuar 

në momentin kur kompanisë Infrakos i nevojitet të ketë qasje në atë pronë; PO PO PO PO 

5. Deklaratën për saktësinë e informacioneve të dhëna nga aplikanti PO PO PO PO 

6 
Certifikatën se nuk është nën hetime apo të jetë shpallur fajtorë nga një gjykatë 

kompetente për kryerjen e një vepre penale ose civile duke përfshirë praktikat e 

korrupsionit, shpëlarjen e parave, etj; JO PO PO PO 

- OFERTA E PËRGJEGJSHME JO PO PO PO 

 

DEKLARATË 
 
Komisioni vlerësues, pas vlerësimit dhe ekzaminimit te ofertave te pranuara, duke u bazuar ne kërkesat te përcaktuara në shpalljen e interesit publik  

konstaton se Aplikuesit si Persona Fizik : 
1. EMINE BERISHA është i përgjegjshëm Pasi qe i kane plotësuar te gjitha kriteret e përcaktuara ne shpallje. 
2. VISAR DABINOVC është i përgjegjshëm Pasi qe i kane plotësuar te gjitha kriteret e përcaktuara ne shpallje. 
3. NAIM RAMIZI është i përgjegjshëm Pasi qe i kane plotësuar te gjitha kriteret e përcaktuara ne shpallje. 
4. FJOLLA MIRENA, është i përgjegjshëm Pasi qe i kane plotësuar te gjitha kriteret e përcaktuara ne shpallje. 

 

 

 

 



 

 

Lista e plotë e ofertave te pranuara te ndara sipas qyteteve : Klinë - Persona Juridik. 
Kërkesat të plotësuara:  PO/JO 

Kërkesat formale/administrative te përcaktuara ne Shpalljen e Interesit Publik 

Nr. Kriteret 
1 2 

N.N.SH. 
"HOGJAJ" 

"KIWIi"  
Sh.p.k. 

1. 
Planin e biznesit së bashku me planin ideor te objektit të përkohshëm (tipi montazh) si dhe përshkrimin e 

veprimtarisë qe planifikon të zhvilloj në pronë të Infrakos-it; PO PO 

2. Certifikata e Regjistrimit te Biznesit PO PO 

3. Certifikata e numrit fiskal; PO PO 

4. Certifikatën – deklarues i TVSH-së; PO PO 

5. Kopjen e Letërnjoftimit të përfaqësuesit të firmës; PO PO 

6 Adresa e selis se firmës PO PO 

7 Adresën e banimit të përfaqësuesit të firmës; PO PO 

8 Deklaratën me shkrim të paraqitësit të kërkesës që vullnetarisht dhe me shpenzime të veta e pa kompensim do ta 

largoi objektin montazh të përkohshëm të ndërtuar në momentin kur kompanisë Infrakos i nevojitet të ketë qasje në 

atë pronë PO PO 

9 Deklaratën për saktësinë e informacioneve të dhëna nga aplikanti; PO PO 

10 Certifikatën se nuk është nën hetime apo të jetë shpallur fajtorë nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre 

penale ose civile duke përfshirë praktikat e korrupsionit, shperlarjen e parave, etj; JO JO 

11 Të jetë pagues i rregullt i tatimit në ATK; JO JO 

12 Qarkullim financiar minimum 500.000 € për tri vitet e fundit për aplikantët për kërkesat për investime të 

përkohshme në pronat mbi 1,000 m2 . Shuma e investimeve duhet të dëshmohet nga ndonjë bankë, ose të ketë letër 

mbështetje për financim nga banka PO PO 

13 Deklarata e garantuesit nga banka apo kompania e sigurimeve për sigurim te ekzekutimit JO JO 

- OFERTA E PËRGJEGJSHME JO JO 

 

 



 

 

LISTA E PLOTË e ofertave te pranuara te ndara sipas qyteteve : Klinë - Persona Fizik. 
Kërkesat të plotësuara:  PO/JO 

Kërkesat formale/administrative te përcaktuara ne Shpalljen e Interesit Publik 

Nr. Kriteret 
1 

GJEMAJL TAFILAJ 

1. 
Planin e biznesit së bashku me planin ideor të objektit të përkohshëm (tipi montazh) si dhe përshkrimin e veprimtarisë që planifikon të 

zhvilloj në pronë të Infrakos-it; JO 

2. Kopjen e Letërnjoftimit; PO 

3. Adresën e banimit; PO 

4. 
Deklaratën me shkrim të paraqitësit të kërkesës se vullnetarisht dhe me shpenzime të veta e pa kompensim do ta largoi objektin e 

montazhit të përkohshëm të ndërtuar në momentin kur kompanisë Infrakos i nevojitet të ketë qasje në atë pronë; PO 

5. Deklaratën për saktësinë e informacioneve të dhëna nga aplikanti JO 

6 
Certifikatën se nuk është nën hetime apo të jetë shpallur fajtorë nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre penale ose civile 

duke përfshirë praktikat e korrupsionit, shpëlarjen e parave, etj; JO 

- OFERTA E PËRGJEGJSHME JO 

 
DEKLARATË 
Komisioni vlerësues, pas vlerësimit te secilës ofertë, duke u bazuar ne kërkesat te përcaktuara në shpalljen e interesit  
publik konstaton se te gjithë Aplikuesit si Persona Juridik janë Ofertues te Pa Përgjegjshëm, si ne vijim: 

1. N.N.SH. "HOGJAJ", është i Pa Përgjegjshëm pasi qe nuk i ka plotësuar kriteret ne Piken: 10, 11, 13, te përcaktuara në shpalljen e interesit 
Publik. 

2. "KIWIi" Sh.p.k. është i Pa Përgjegjshëm pasi qe nuk i ka plotësuar kriteret ne Piken: 10, 11, 13, te përcaktuara në shpalljen e interesit Publik. 

 
Ndërsa për PERSONA FIZIK Komisioni vlerësues, pas vlerësimit te ofertës, duke u bazuar ne kërkesat e përcaktuara në shpalljen e 
 interesit publik konstaton se :  
1. GJEMAJL TAFILAJ, është i Pa Përgjegjshëm pasi qe nuk i ka plotësuar kriteret ne Pikat : 1, 5, 6 te përcaktuara në shpalljen e  
interesit Publik. 
 

 



 

 

Lista e plotë e ofertave te pranuara te ndara sipas qyteteve : Mitrovicë - Persona Juridik. 
Kërkesat të plotësuara:  PO/JO 

Kërkesat formale/administrative te përcaktuara ne Shpalljen e Interesit Publik 

Nr. Kriteret 
1 

N.SH.  
"Metalurgu" B.I. 

1. 
Planin e biznesit së bashku me planin ideor te objektit të përkohshëm (tipi montazh) si dhe përshkrimin e veprimtarisë qe planifikon të 

zhvilloj në pronë të Infrakos-it; PO 

2. Certifikata e Regjistrimit te Biznesit PO 

3. Certifikata e numrit fiskal; PO 

4. Certifikatën – deklarues i TVSH-së; PO 

5. Kopjen e Letërnjoftimit të përfaqësuesit të firmës; PO 

6 Adresa e selis se firmës PO 

7 Adresën e banimit të përfaqësuesit të firmës; PO 

8 Deklaratën me shkrim të paraqitësit të kërkesës që vullnetarisht dhe me shpenzime të veta e pa kompensim do ta largoi objektin 

montazh të përkohshëm të ndërtuar në momentin kur kompanisë Infrakos i nevojitet të ketë qasje në atë pronë PO 

9 Deklaratën për saktësinë e informacioneve të dhëna nga aplikanti; PO 

10 Certifikatën se nuk është nën hetime apo të jetë shpallur fajtorë nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre penale ose civile 

duke përfshirë praktikat e korrupsionit, shperlarjen e parave, etj; PO 

11 Të jetë pagues i rregullt i tatimit në ATK; PO 

12 Qarkullim financiar minimum 500.000 € për tri vitet e fundit për aplikantët për kërkesat për investime të përkohshme në pronat mbi 

1,000 m2 . Shuma e investimeve duhet të dëshmohet nga ndonjë bankë, ose të ketë letër mbështetje për financim nga banka PO 

13 Deklarata e garantuesit nga banka apo kompania e sigurimeve për sigurim te ekzekutimit PO 

- OFERTA E PËRGJEGJSHME PO 

DEKLARATË 
Komisioni vlerësues, pas vlerësimit te ofertës, duke u bazuar ne kërkesat e përcaktuara në shpalljen e interesit publik konstaton se 
 Aplikuesi si PERSONA JURIDIK:  
1. N.SH. "Metalurgu" B.I. është i përgjegjshëm Pasi qe i plotëson te gjitha kriteret e përcaktuara ne shpallje. 
 



 

Lista e plotë e ofertave te pranuara te ndara sipas qyteteve : Kaçanik - Persona Juridik. 
Kërkesat të plotësuara:  PO/JO 

Kërkesat formale/administrative te përcaktuara ne Shpalljen e Interesit Publik 

Nr. Kriteret 
1 2 3 4 5 

"Molly"  
Sh.p.k. 

N.T.Sh. 
"Dafina" 

"Milja" 
B.I 

"Milja" 
B.I 

"Auto Larje  
Te BLINI" 

1. 
Planin e biznesit së bashku me planin ideor te objektit të përkohshëm 

(tipi montazh) si dhe përshkrimin e veprimtarisë qe planifikon të 

zhvilloj në pronë të Infrakos-it; PO PO JO JO JO 

2. Certifikata e Regjistrimit te Biznesit PO PO PO PO PO 

3. Certifikata e numrit fiskal; JO PO JO JO JO 

4. Certifikatën – deklarues i TVSH-së; JO PO JO JO JO 

5. Kopjen e Letërnjoftimit të përfaqësuesit të firmës; PO PO PO PO PO 

6 Adresa e selis se firmës PO PO PO PO PO 

7 Adresën e banimit të përfaqësuesit të firmës; PO PO PO PO PO 

8 Deklaratën me shkrim të paraqitësit të kërkesës që vullnetarisht dhe 

me shpenzime të veta e pa kompensim do ta largoi objektin montazh 

të përkohshëm të ndërtuar në momentin kur kompanisë Infrakos i 

nevojitet të ketë qasje në atë pronë JO PO PO PO PO 

9 Deklaratën për saktësinë e informacioneve të dhëna nga aplikanti; JO PO JO JO JO 

10 Certifikatën se nuk është nën hetime apo të jetë shpallur fajtorë nga 

një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre penale ose civile 

duke përfshirë praktikat e korrupsionit, shperlarjen e parave, etj; JO PO JO JO JO 

11 Të jetë pagues i rregullt i tatimit në ATK; JO PO JO JO JO 

12 Qarkullim financiar minimum 500.000 € për tri vitet e fundit për 

aplikantët për kërkesat për investime të përkohshme në pronat mbi 

1,000 m2 . Shuma e investimeve duhet të dëshmohet nga ndonjë 

bankë, ose të ketë letër mbështetje për financim nga banka N/A N/A N/A N/A N/A 

13 Deklarata e garantuesit nga banka apo kompania e sigurimeve për 

sigurim te ekzekutimit JO JO JO JO JO 

- OFERTA E PËRGJEGJSHME JO JO JO JO JO 

 



 

LISTA E PLOTË e ofertave te pranuara te ndara sipas qyteteve : Kaçanik - Persona Fizik. 
Kërkesat të plotësuara:  PO/JO 

Kërkesat formale/administrative te përcaktuara ne Shpalljen e Interesit Publik 

Nr. Kriteret 
1 2 3 

Sabit  Daut Uka Trimor Piliqi Mirjeta Kurtaj 

1. 
Planin e biznesit së bashku me planin ideor të objektit të përkohshëm (tipi montazh) si dhe përshkrimin e 

veprimtarisë që planifikon të zhvilloj në pronë të Infrakos-it; N/A PO PO 

2. Kopjen e Letërnjoftimit; JO PO PO 

3. Adresën e banimit; PO PO PO 

4. 
Deklaratën me shkrim të paraqitësit të kërkesës se vullnetarisht dhe me shpenzime të veta e pa kompensim do ta 

largoi objektin e montazhit të përkohshëm të ndërtuar në momentin kur kompanisë Infrakos i nevojitet të ketë 

qasje në atë pronë; JO PO PO 

5. Deklaratën për saktësinë e informacioneve të dhëna nga aplikanti PO PO PO 

6 
Certifikatën se nuk është nën hetime apo të jetë shpallur fajtorë nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një 

vepre penale ose civile duke përfshirë praktikat e korrupsionit, shpëlarjen e parave, etj; JO PO PO 

- OFERTA E PËRGJEGJSHME JO PO PO 

 

DEKLARATË 
Komisioni vlerësues, pas vlerësimit te secilës ofertë, duke u bazuar ne kërkesat te përcaktuara në shpalljen e interesit  publik konstaton se te gjithë  

Aplikuesit si PERSONA JURIDIK janë Ofertues te Pa Përgjegjshëm, si ne vijim: 

1.” MOLLY" Sh.p.k. është i Pa Përgjegjshëm pasi qe nuk e ka plotësuar kriterin ne Piken: 3, 4, 10, 11, 13, te përcaktuar në shpalljen e interesit Publik. 
2. N.T.Sh. "DAFINA", është i Pa Përgjegjshëm pasi qe nuk e ka plotësuar kriterin ne Piken: 13, te përcaktuar në shpalljen e interesit Publik. 

3. "MILJA" B.I  është i Pa Përgjegjshëm pasi qe nuk e ka plotësuar kriterin ne Piken: 1, 3, 4, 9, 10, 11, 13, te përcaktuar në shpalljen e interesit Publik. 
4 "MILJA" B.I  është i Pa Përgjegjshëm pasi qe nuk e ka plotësuar kriterin ne Piken: 1, 3, 4, 9, 10, 11, 13, te përcaktuar në shpalljen e interesit Publik. 
5. "Auto Larje Te BLINI" është i Pa Përgjegjshëm pasi qe nuk e ka plotësuar kriterin ne Piken: 1, 3, 4, 9, 10, 11, 13, te përcaktuar në shpalljen e 
interesit Publik. 
Ndërsa për PERSONA FIZIK Komisioni vlerësues, pas vlerësimit te ofertave, duke u bazuar ne kërkesat e përcaktuara në shpalljen e  
interesit publik konstaton se: “TRIMOR PILIQI” dhe “MIRJETA KURTAJ” janë te përgjegjshëm Pasi qe i kane plotësuar te gjitha kriteret e  
përcaktuara ne shpallje. 
Ndërsa, 
1. SABIT  DAUT UKA, është i Pa Përgjegjshëm pasi qe nuk i ka plotësuar kriteret ne Pikat : 2, 4, 6 te përcaktuara në shpalljen Publike. 
 

 



 

 
 

 

 1.Kryesues 2. Anëtar 3. Anëtar 4. Anëtar 5. Anëtar 

Emri: BEHAR AGON      VALERIE         SMAJL            VEHBI         

Mbiemri  JETULLAHU DERVISHAJ BOJKU MJEKU MORINA 

Nënshkrimi      

Data       

 



 

PRFITUESIT E PRONES SIPAS SHPALLJES PUBLIKE TE KRITERIT ‘’ÇMIMI ME I LART’’ 

    Lokacioni Emri dhe mbiemri / Emri i firmës Nr.në shpalljen publike   Lloji i pronës çmimi 

Fushë Kosovë                Al Petrol Shpk 10 Parking 0.22 

Fushë Kosovë                Fatmir Prebreza 1 sipërfaqe e lire 0.22 

Fushë Kosovë                Fatmir Prebreza 2 Hapësire për gjelbërim 0.05 

Fushë Kosovë                  Fatmir Mjeku 14 Depo e mbyllur 1.87 

Fushë Kosovë                  Fatmir Mjeku 14 Lokal afarist 1.67 

Fushë Kosovë                  Fatmir Mjeku 14 Parking 0.27 

Fushë Kosovë                  Fatmir Mjeku 14 hapësirë për gjelbërim 0.05 

Pejë                  Avdi Sali Kuçi 7 Depo e hapur 0.79 

Pejë                 Behar Muriqi 6 Lokal afarist 2.9 

Pejë                 Behar Muriqi 6 Ngastër e hapur 0.58 

Pejë                 Behar Muriqi 5 Ngastër e hapur 0.87 

Pejë                Burim Dervishaj 1 Depo e mbyllur 2.71 

Pejë                 Axhija Berisha 14 hapësirë për gjelbërim 0.07 

Pejë                     Bujar Lajqi 9 hapësirë për gjelbërim 0.50 

Pejë                  Petrit Shala 11 Pano Reklamuese 5.00 

Prishtinë                  Visar Dabinovci 3 Lokal afarist 8.50 

Prishtinë                  Visar Dabinovci 3 Hapësirë e mbuluar, rregull. 3.20 

Kaçanik                      Trimor Piliqi 2 Depo e hapur 0.56 

Kaçanik                      Trimor Piliqi 2 Sipërfaqe e lire 0.28 

Kaçanik                    Mirjeta Kurtaj 4 Lokal afarist 2.76 

Kaçanik                    Mirjeta Kurtaj 4 Autolarje apo te ngjajshme 0.39 

Mitrovicë Ekrem Halili - NSH. Metalurgu 8 Sipërfaqe e lirë 0.14 

Mitrovicë Ekrem Halili - NSH. Metalurgu 8 hapësirë për gjelbërimë 0.05 

 

 



 

Anëtaret e Komisionit  
 
Kryetar Agim Aliu____________________  
Anëtar Valdete Shala________________  
Anëtar Nora Kelmendi_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


