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Të nderuar lexues,
Komunat e Republikës së Kosovës në vazhdimësi kanë nevojë për investime të reja në
infrastrukturën publike. Procesi i reformës së pushtetit lokal siguron këtë në plan afatgjatë.
Ky proces duhet të mbështetet në ngritjen e kapaciteteve institucionale dhe teknike me
qëllim të ofrimit të shërbimeve sa ma të mira për qytetarët.
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal bazuar në mandatin e saj për avancimin e
qeverisjes lokale, në bashkëpunim me strukturat e zgjedhura dhe zyrtarët komunal për të
siguruar shërbime efektive në raporte me qytetarët, si çdo vit buxhetor edhe në vitin 2013 ka
përkrahur shumicën e Komunave të Republikës së Kosovës, përfshirë edhe komunat e reja
me mjete buxhetore për të realizuar projekte të ndryshme të infrastrukturës publike.
Në këtë drejtim Qeveria e Republikës së Kosovës dhe Komuniteti i donatorëve kanë
përkrahur dhe janë plotësisht të përkushtuar që këtë ndihmë ta vazhdoj edhe gjatë viteve të
ardhshme.
Raporti i përgatitur, paraqet investimet publike komunale që ka bërë Ministria e
Administrimit të Pushtetit Lokal gjatë vitit 2013 për komuna, ku mund të vëreni se duke
punuar bashkë me komunat ne kemi realizuar projekte të cilat kanë ngritur infrastrukturën
dhe janë krijuar lehtësira më të mëdha për ofrimin e shërbimeve më të mira dhe më cilësore
për qytetarët e Republikës së Kosovës.
Këto investime kanë përfshirë të gjithë sektorët si: rrugë, ujësjellës, kanalizime, objekte
komunale, arsim, shëndetësi, kulturë rini dhe sport, rregullim të lumenjve, shërbime
publike si dhe rigjenerimin ekonomik, krijimin e vendeve të punës dhe zhvillimin e
burimeve njerëzore.
Shpresojmë se bashkëpunimi ynë do të vazhdoj edhe në të ardhëmen që bashakrishtë, do të
ngrisim kapacitetet, për të krijuar një ambient të sigurtë për qytetarët e Republikës së
Kosovës.
Sinqerisht,
Slobodan Petrović, Zëvendës Kryeministë dhe Ministër i MAPL-së

Përmbledhja ekzekutive

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) në misionin e saj në raport me
komunat ka për qëllim Avancimin e Qeverisjes Lokale në Bashkëpunim me Institucionet
tjera relevante, që konsiston në sigurimin e shërbimeve efikase në nivel komunal dhe sa më
afër qytetarëve.
MAPL si çdo vit buxhetor edhe këtë vit ka përkrah komunat me mjete financiare për të
realizuar projekte të ndryshme të infrastrukturës publike, si
dhe në mbeshtetjen e
rigjenerimit ekonomik, krijimin e vendeve të punës dhe zhvillimin e burimeve njerzore
përmes fondeve që i ka pasur ne dispozicion, të gjitha këto me qëllim të përmirësimit të
kushteve të infrastrukturës për të gjithë qytetarët e Kosovës.
Ky raport është i detajizuar dhe paraqet bashkëfinancimin e MAPL-së në shumë projekte të
komunave, ka raste ku MAPL është financues i projektit në tërësi. MAPL në vitin 2013
gjithsej ka realizuar 58 projekte nga te cilat 8 projekte kane qene te bartura nga viti 2012.

Koordinimi dhe Monitorimi i Projekteve

Ministria e Administrimi të Pushtetit Lokal koordinimin, monitorimin dhe ecurinë e
projekteve e ka implementuar nga divizioni për monitorim dhe zbatimin e projekteve si
dhe te ndihmuar nga zyrtarët tjerë te divizioneve nga Departamenti për Bashkëpunim dhe
Zhvillim
Rajonal.

Komuna

FUSHË-KOSOVË

Titulli i projektit

“Ndriçimi solar faza e IV në Fushë Kosovë”

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Janë vendosur 86 copë shtylla me të gjitha pjesët
përcjellëse për ndriçim solar ku përfshihen armatura,
betonimi i kubëzave, vendosja e shiritit te tokëzimit,
vendoja e kutive për vendosjen e baterisë,
shpërndarja e kabullit, vendosja e
panelit,
termostatit dhe vendosja e trupave ndriçuese.
Në këtë projekt kanë përfituar qytetarët e Komunës së
Fushë-Kosovës.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

05.08.2013

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

01.08.2013

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

80,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

6,000.00 +6,613.4 €

Kontrata
Komuna

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

16.07.2013

-

92,613.40 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
N.PK “ ABB” Fushë Kosovë

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

80,000.00 €

Komuna

FUSHË-KOSOVË

Titulli i projektit

“Rregullimi i rrugës në fshatin Kuzmin ”Fushë Kosovë.

Përshkrimi projektit

Është bërë pastrimi i terenit, piketimi i terenit, hapja e kanaleve
anësore atmosferike, largimi i humusit , gërmimi i dheut,
planifikimi, rrafshimi, mbushja dhe ngjeshja e nënbazës,
stabilizimi dhe ngjeshja e trasesë deri sa asfaltimi rrugë, është
financuar nga komuna.

Outputet / Përfitimet

Në këtë projekt kanë përfituar qytetarët Kuzminit dhe
Komunës së Fushë-Kosovës ku është bërë përmirësimi i
kushteve të infrastrukturës rrugore.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

05.08.2013

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

30,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

80,000.00 €

Kontrata
Komuna

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

04.10.2013

-

102,861.5 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
NNT "Eurotrans" Kaçanik

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

30,000.00 €

PRISHTINË

Komuna
Titulli i projektit

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

" Rregullimi i oborrit të sh. f Hasan Prishtina " Prishtinë
Punimet në këtë projekt janë: Pastrimi dhe demolimi i
lokacionit (terenit) gërmimi i lokacionit, mbushja e terenit,
gërmimi vendosja e gypave mbulimi i kanaleve dhe
vendosja e grillave, punimi i pusetave kontrolluese,
rrafshimi i terenit, asfaltimi, shenjëzimi dhe rrethimi i
terreneve sportive, betonimi tribunave.
Në këtë projekt përfitojn nxënsit dhe kuadri arsimor i shkollës
fillore Hasan Prishtina si dhe qytetarët e Komunës së Prishtinës
ku krijohen kushte për aktivitete shkollore.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

10.04.2013

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

43,676.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

10,000.00 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

Komuna
24.06.2013 - 43,676.21 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
“Eing Com”NNT Podujevë

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

43,676.21 €

SHTIME

Komuna
Titulli i projektit

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

" Rregullimi dhe ndërtimi i trotuareve ne Shtime,
Davidoc dhe Godonc “
Punimet në këtë projekt kanë qenë; pastrimi i terenit,
gërmimi i dheut, shtrimi i trasesë me zhavorr 030 mm,
vendosja e kubëzave prej betoni dhe vendosja e skajoreve
në tri segmentet e parapara me kontratë. Ky projekt
vazhdon në vitin 2014 (kontrata 2 vjeçare).
Nga ky projekt përfitues janë banorët e fshatrave Davdoc
dhe Godanc si dhe banorët e Shtimes për të cilin do të
ketë siguri në lëvizje.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

22.10.2013

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
39,900.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

2,000.00 viti 2013€
48,000.00 viti 2014€

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

Komuna
18.11.2013 – 54,928.57 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
"Flori” Sh.p.k

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

39,900.00 €

VITI
"Ndërtimi I rrugës Flaka e Janarit " Viti

Komuna
Titulli i projektit

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Në këtë projekt është bërë: organizimi i punishtes,
pastrimi i terenit, gërmimi i dheut, shtrimi i trasesë me
zhavorr 110 mm për zgjerimin e rrugës, zhavorr 0-31.5
mm dhe 0-63 mm si dhe ngjeshja e tyre, shtrimi i shtresës
së asfaltit dhe ngjeshja e tij si dhe punimi i bankinave,
ngritja e pusetave ekzistuese në nivelin e rrugës.
Me këtë projekt kanë përfituar banorët e qytetit të Vitisë
pasi janë përmirësuar kushtet e infrastrukturës rrugore.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

27.06.2013

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

43,121.50 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

43,121.50 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

Komuna
16.10.2012 - 73,655.91 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
“Zuka Commerce” shpk Gjilan

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

43,121.50 €

Komuna

RANILLUG

Titulli i projektit

“Asfaltimi i rrugës në Ropotovë të Madhe në Ranillug”
Ranillug

Përshkrimi projektit

Është bërë pastrimi i terenit, piketimi i terenit, hapja e kanaleve
atmosferike, largimi i humusit, gërmimi i dheut, planifikimi,
rrafshimi dhe ngjeshja e nënbazës, mbushja, stabilizimi dhe
ngjeshja e trasesë si dhe asfaltimi i rrugës.
Banorët e komunës së Ranillugut

Outputet / Përfitimet

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

17.09.2013

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
5,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

15,000.00 €

Kontrata
Komuna

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

11.11.2013 -16.000.00 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

N.T.P. "BAAS COM"Gjilan

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

5,000.00 €

Komuna
Titulli i projektit

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

RANILLUG
“Asfaltimi i rrugëve ne fshatrat Tomanc, Pancelle dhe
Rupotov e Madhe”
Është bërë pastrimi, piketimi i terenit, hapja e kanaleve
atmosferike, largimi i humusit, gërmimi i dheut, planifikimi,
rrafshimi dhe ngjeshja e nënbazës, mbushja, stabilizimi dhe
ngjeshja e trasesë si dhe asfaltimi i rrugës.
Banorët e komunës së Ranillugut

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

17.09.2013

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
120,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

5,000.00 €

Kontrata
MAPL

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

22.10.2013 -107,000.00 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

N.T.P. "BAAS COM"Gjilan

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

103,730.18 €

Komuna

RANILLUG

Titulli i projektit

“ Asfaltimi i rrugëve kah ndërtesa e re” – Ranillug

Përshkrimi projektit

Punime: është bërë pastrimi i terenit, piketimi i terenit, hapja e
kanaleve të hapura atmosferike, largimi i humusit, gërmimi i
dheut, planifikimi, rrafshimi dhe ngjeshja e nënbazës, mbushja,
stabilizimi dhe ngjeshja e trasesë, asfaltimi i rrugës, projekti
është vazhdim nga viti 2012.
Banorët e komunës së Ranillugut

Outputet / Përfitimet

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

24.04.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
48,249.00

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata

MAPL

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

2.08.2012 -140,653.85 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

15.11.2013
N.T.P. "BAAS COM"Gjilan

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

45,135.03 €

Komuna

KAMENICË

Titulli i projektit

“Asfaltimi i rrugëve në fshatin Berivojcë"

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Është bërë pastrimi, piketimi i terenit, gërmimi, planifikimi,
rrafshimi dhe mbushja e trasesë me material mbushës, shtrirja
dhe ngjeshja e zhavorrit 0-63 mm dhe 0-31 mm, ngritja e
pusetave, vendosja e kapakëve prej gize, dislokimi i shtyllave
elektrike, skajoreve, punimi i bankinave dhe asfaltimi i trupit
të rrugës.

Banorët e komunës së Kamenicës.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

27.05.2013

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
50,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

39,102.50 €

Kontrata
Komuna

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

26.07.2013 -105,660.00 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

“Company Zuka Kommerc” Gjilan

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

49,994.60 €

Komuna

KAMENICË

Titulli i projektit

“Asfaltimi i rrugëve në fshatin Koretin , rruga te xhamia
e re dhe lagja Makaj"

Përshkrimi projektit

Është bërë pastrimi i terenit, piketimi, gërmimi, planifikimi,
rrafshimi dhe mbushja e trasesë me material mbushës, shtrirja
dhe ngjeshja e zhavorrit 0-63 mm dhe 0-31 mm, hapja e
kanaleve atmosferike, ngritja e pusetave, punimi i
ujëmbledhësve, vendosja e kapakëve prej gize, punimi i
rigollave, skajoreve, punimi i bankinave dhe asfaltimi i trupit
të rrugë si dhe dislokimi i shtyllave elektrike.

Outputet / Përfitimet

Banorët e fshatit Koretin të komunës së Kamenicës.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

27.05.2013

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

50,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

14,844.00 €

Kontrata
Komuna

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

26.07.203 -105,660.00 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

“Company Zuka Kommerc” Gjilan

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

39,390.48 €

Komuna

KAMENICË

Titulli i projektit

“Ndërtimi i Arenës në KM " Kadri Zeka" ne Poliqkë

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Planifikimi i terenit, gërmimi i materialit guror, shtrirja dhe
ngjeshja e tamponit 0-31 mm, punimi i pllatos prej betoni,
punimi i ulëseve dhe punimi i qeprave të drurit tek ulëset dhe
ngjyrosja e tyre.

Banorët e fshatit Poliqkë nga komuna e Kamenicës.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

25.10.2013

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
20,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata

Komuna

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

06.12.2013 -17,414.50 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

NNP“ Perspektiva” Rogoçicë

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

14,584.10 €

Komuna
Titulli i projektit

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

JUNIK
“Rregullimi i infrastrukturës në rrugën QendërShafran"
Faza e parë: është bërë organizimi i punishtes, pastrimi i
terenit, incizimi i trasesë, gërmimi, vendosja e gypave nga PVC,
shtruarja e rërës nën dhe mbi gypa, mbulimi i kanalit, drrasimi
dhe betonimi i kanaleve për ujitje. Projekti vazhdon edhe në
vitin 2014 pasi kontrata është dyvjeçare.
Banorët e komunës së Junikut ku bëhet përmirësimi i kushteve
të infrastrukturës.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

10.04.2013

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

16.09.2013

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

34,380.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

89,861.25

Kontrata
Komuna

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

11.09.2013- 124,241.25 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

"VB- Tofaj" shpk & "Joos&Krasniqi
- Bazë"Sh.P.K Junik

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

34,380.00 €

Komuna

JUNIK

Titulli i projektit

“Asfaltimi i rrugëve lokale Shafrane dhe Ulëz"

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Faza e parë: është bërë organizimi i punishtes, pastrimi i
terenit, incizimi i trasesë, gërmimi, mbushja, planifikimi, dhe
ngjeshja e trasesë me material mbushës, shtrirja dhe ngjeshja e
tamponit me zhavorr 0-63 mm dhe 0-31 mm si dhe asfaltimi i
rrugës. Gjithashtu është bërë hapja, drrasimi dhe betonimi i
kanaleve për ujitje. Projekti është projekt dy vjeçar dhe
vazhdon në vitin 2014.
Banorët e lagjeve të Junikut ku bëhet përmirësimi i kushteve të
infrastrukturës rrugore.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

10.04.2013

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

16.09.2013

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

70,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

95,959.00 €

Kontrata
Komuna

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

24.06.2013 - 153,977.00 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

Joos&Krasniqi - Bazë"Sh.P.K Junik

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

70,000.00 €

KLLOKOT

Komuna
Titulli i projektit

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

“Ndërtimi i Stacionit policor-Faza e I-rë “ Kllokot
Faza e parë – janë kryer punimet e vrazhda: është bërë pastrimi
i terenit, drrasimi, armimi dhe betonimi themeleve, cokllës
shtyllave, trajeve dhe pllakave, si dhe është bërë muratimi i
mureve dhe mbulesa me kulm të pjerrët - ky projekt është
vazhdim nga viti 2012.
Banorët e komunës së Kllokotit ku do të përmirësohet gjendja e
sigurisë.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

24.04.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
28.380.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata

MAPL

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

08.10.2012 - 86,707.32 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

N.N.T” “ Polluzha-m” Drenas

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

27,839.82 €

Komuna

Titulli i projektit
Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

KOLLOKT
“Rregullimi i oborrit pran kishës në Kllokot”
Janë kryer punime në gërmim dhe rrafshimi i dheut,
vendosja e skajoreve nga betoni, vendosja e kubëzave të
betonit, punimi i fontanës me pjesë përcjellëse, vendosja e
ulëseve dhe shportave për mbeturina, mbjellja e barit dhe
bimëve gjelbëruese.
Përfitues janë komuniteti i këtij lokaliteti.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

13.08.2013
/
30,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

/

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

MAPL
08.10.2013 – 24,558.80 €
14.11.2013 - 2,331.45 €
“ Astraplan” Prishtinë

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

26,840.25 €

Komuna

OBILIQ

Titulli i projektit

“Asfaltimi i rrugëve në fshatin Plemetin dhe Palaj”

Përshkrimi projektit
Outputet / Përfitimet

Është bërë organizimi i punishtes, pastrimi i terenit, gërmimi i
dheut, mbushja dhe ngjeshja e trasesë me material mbushës,
vendosja dhe ngjeshja e zhavorrit në dy shtresa si dhe asfaltimi
i të gjitha rrugëve si dhe punimi i bankinave.
Banorët e komunës së Obiliqit ku do të përmirësohet gjendja
sociale dhe e ambientit në këto lokacione.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

10.04.2013

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

80,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

10,000.00 €

Kontrata
MAPL

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

31.07.2013 - 87,089.20 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

" Trasing group" Sh.P.K Drenas

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

80,000.00 €

Komuna

KAÇANIK

Titulli i projektit

“Renovimi i katit te dytë të objektit komunal në
Kaçanik "

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Demolimi i mureve ndarëse në zyre dhe korridore, demolimi i
dyerve dhe dritareve, largimi i llajsneve dhe tepisonëve,
montimi i dritareve nga PVC, punimi i hapësirave të dritareve
nga muri i silkaporit, suvatimi i mureve, punimi i shtyllave me
material të gatshëm, punimi i estrihut, shtrimi i pllakave të
qeramikës në zyre dhe korridor, instalimi i rrjetit elektrik.
Administrata dhe banorët e komunës së Kaqanikut sepse bëhet
përmirësimi i kushteve të adminstratës dhe shërbimi i
banorëve në mënyrë më efikase.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

24.04.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
25,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

13,562.00 € +12,816.00€

Kontrata
Komuna

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

18.10.2013 - 51,378.00 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

NNSH " P&I" Prishtinë

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

25,000.00 €

Komuna

PRISHTINË

Titulli i projektit

“Rregullimi i varrezave ortodokse në Prishtinë”

Përshkrimi projektit

Punimi i rrugës dhe stazave nga beton armeja si dhe
rikonstruimi i objektit ekzistues të Kapellës (punimi i fasadës
dyerve, dritareve, rrjetit elektrik dhe punimi i kulmit).

Outputet / Përfitimet

Komuniteti serb i komunës së Prishtinës.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
40,000.00

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata

MAPL

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

24.12.2012- 23,000.00
26.12.2012 -14,898.10

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

N.N.P “ Kawa Grup” Kamenicë
Brezi Kufitar”

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

35,319.03 €

Komuna
Titulli i projektit

Përshkrimi i projektit

Outputet / Përfitimet

DEÇAN
" Rregullimi i trotuarit nga fshati Prokolluk-Irzniq dhe
rregullimi i sheshit ne qendrën e Irzniqit"
Është bërë pastrimi i terenit, gërmimi i dheut, hapja e
kanalit dhe vendosja e gypave, Ø 400 mm dhe Ø 600 mm.
Shtruarja e zhavorrit 0-63 mm, 0-31mm dhe 0-5 mm,
vendosja e skajoreve, vendosja e kubëzave nga betonit.
Është bërë punimi i parkut, fontanës, ndriçimi i parkut,
vendosja e ulëseve si dhe mbjellja e barit dhe drunjve.
Banorët e fshatrave Irzniq dhe Prokolluk ku janë
përmirësuar kushtet e infrastrukturës rrugore dhe
gjelbëruese.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

12.04.2013

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
85,000.00€

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

5,000.00€

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata

Komuna

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

28.05.2013

77,439.72 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks Kontratës
NTSH" Eli Transport"&" Asfalti"
Shpk nga Peja

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

77,439.72 €

Komuna

MITROVICË

Titulli i projektit

“ Rregullimi i objektit të komunal në Mitrovicë”
Është bërë demolomi dhe pastrimi i kulmit në hyrje të
objektit dhe dyshemesë. Punimi i dyshemesë së re me
pllaka nga graniti artificial, punimi i mureve në hyrje të
objektit, punimet në rrjetin elektrikë dhe vendosja e
reflektorëve. Patinimi dhe ngjyrosja e fasadës së
përparshme të objektit, punimi i konstruksionit të çelikut
si dhe vendosja e dyerve të hyrjes.
Përmirësimi
i kushteve të punës për zyrtaret dhe
komunitetin.

Përshkrimi i Projektit

Outputet / Përfitimet

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

10.04.20163

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

68,000.00€

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

10,000.00 €

Kontrata
Komuna

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

20.06.2013 -

40,261.75€

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks Kontratës
NNT”Fitimi “ Mitrovicë

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

38,235.79 €

Komuna

SKËNDERAJ

Titulli i projektit

" Vazhdimi i ndërtimit të objektit te KK Skenderaj"
Punët finale të Arkitekturës, instalimet në rrjetin eklektik
IT/telefonisë, kompletimi i nyejve hidro-sanitare, rrjeti i
hidrantëve si dhe pjesa finale e ngrohjes qendrore dhe
klimatizmit.
Me këtë projekt do të përfitojnë qytetaret në përgjithësi
me shërbime kualitative të cilat do të jenë sa më afër tyre,
si dhe punëtorët do te kenë kushte më të mira për pune.

Përshkrimi i projektit
Outputet / Përfitimet

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Qershor 2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
350,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata

Komuna

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

22.09.2009

1,840,157.24€

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks Kontratës
NN ,,Valoni” Skenderaj

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

350,000.00 €

VUSHTRRI

Komuna
Titulli i projektit
Përshkrimi i Projektit
Outputet / Përfitimet

“ Asfaltimi i rrugës lokale me infrastrukture në fshatin
Bivolak”
Gërmimi, planifikimi dhe rrafshimi i nënbazës, hapja e
kanaleve anësore, punimi i lëshesave nga gypat e betonit,
shtrirja dhe ngjeshja e materialit 0-110mm, 0-60 mm dhe 031 mm , punimi i bankinave dhe asfaltimi i rrugës.
Me këtë përfitojnë banorët e Vushtrrisë dhe Fshatit Bivolak
sepse është bërë përmirësimi i infrastrukturës.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

10.04.2013

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
70,938.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

4,025.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata

Komuna

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
01.08.2012

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

- 70,937.40 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e Aneks Kontratës
“ Magjistralja “shpk Gjilan

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

64,,688.03 €

VUSHTRRI

Komuna

“Rruga Maxhunaj”

Titulli i projektit
Përshkrimi i projektit
Outputet / Përfitimet

Punimet: Gërmimi, planifikimi dhe rrafshimi i nënbazës,
punimi i lëshesave nga gypat e betonit, shtrirja dhe
ngjeshja e materialit 120mm, 060 mm dhe 031 mm,
punimi i bankinave dhe asfaltimi i rrugës.
Me këtë përfitojnë banorët e Vushtrrisë dhe Fshatit
Maxhunaj sepse është bërë përmirësimi i infrastrukturës.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

24.10.2013

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
20,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

5,320.00 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

Komuna
15.11.2013 - 30,912.80€

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks Kontratës
,,Shkëmbi”Drenas

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

20,000.00 €

Komuna
Titulli i projektit

Përshkrimi projektit

SUHAREKË
" Ndërtimi I aneksit te bibliotekës në Suharekë”
Janë realizuar punimet e gërmimit, drrasimit dhe betonimi
i themeleve, pllakave, trajeve dhe shtyllave. Punimi i
kulmit të rrafshët me hidroizolim dhe termoizolim, atikes,
rrufepritësi dhe tokëzimi. Muratimi i mureve të jashtme
dhe te mbrëmshme, punimi i ollukëve vertikal, vendosja e
dritareve , punimi i fasadës, suvatimi i mbrenshëm dhe i
jashtëm. Punimi i ujësjellësit dhe kanalizimit, punimi i
rrjetit elektrik dhe nxehjes qendrore.

Outputet / Përfitimet

Përfitues janë lexuesit dhe banorët e komunës së Suharekës,
janë përmirësuar kushtet e infrastrukturës arsimore.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
31.01.2013
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit

432.000.00 €

Komuna
10.06.2013 - 395,802.32 €
22.10.2013 - 37,765.00 €
NTP " NITI" &" I-SEFERI"
Suharekë

Pagesat
Vlerat e pagesës

392,737.41 €

Komuna

FERIZAJ

Titulli i projektit

" Furnizimi dhe vendosja e Kontinjerëve nëntokësor”

Përshkrimi projektit

Gërmimi, armimi dhe betonimi i gropave, vendosja e
kontinierëve nëntokësor me mekanizëm, vendosja e
kapakëve për mbulimin e gropave si dhe vendosja e
gypave për mbeturina.

Outputet / Përfitimet

Ngritja e standardit dhe mirëqenies së banoreve, ambient i
pastër.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

12.04.2013

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

34,380.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

30,000.00 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit

Komuna
21.08.2013 – 104,800.00 €
/
German Construction Group

Pagesat
Vlerat e pagesës

34,380.00 €

FERIZAJ

Komuna
Titulli i projektit

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

“ Instalimi i energjisë alternative ( solare)- instalimi i
ndriçimit ne disa rrugë“
Janë vendosur 20 copë shtylla me të gjitha pjesët
përcjellëse për ndriçim solar ku përfshihen armatura
betonimi i kubëzave, vendosja e shiritit të tokëzimit,
shpërndarja e kabullit, vendosja e panelit dhe
termostatit si dhe vendosja e trupave ndriçues (Projekt
dy vjeçar).
Ngritja e standardit të jetesës së qytetarëve, përmirësimi
në infrastrukturë, mbrojtja e mjedisit.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

24.05.2013

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

23.07.2013

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

90,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

10,000.00 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit

Komuna
23.07.2013 -206,000.00 €
/
ESC ENERGIE SAVE

Pagesat
Vlerat e pagesës

90,000.00 €

Komuna
Titulli i projektit

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

HANI I ELEZIT
“Asfaltimi i rrugës nga rruga e të përndjekurve -Ura e
Ferzës”
Pastrimi i terenit dhe demolomi i objekteve, shënimi i
trasesë, gërmimi, planifikimi, mbushja me material guror,
mbushja me zhavorr 0-63 mm dhe 0-31 mm, punimi i
bankinave dhe rigollave. Montimi i gypave Ø 200 mm për
kanalizim atmosferik, punimi i ujëmbledhsave. Vendosja e
skajoreve, punimi i trotuarit me kubëza betoni, ngritja e
pusetave ekzistuese dhe asfaltimi i rrugës në dy shtresa.
Nga ky projekt përfitojnë banorët e Hanit të Elezit ku bëhet
përmirësimi i infrastrukturës.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

10.04.2013
/
100,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

50,000.00 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

Komuna
27.06.2013 – 110,227.29 €
/
“Company Zuka Kommerc” Gjilan

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

90,342.00 €

Komuna
Titulli i projektit

Përshkrimi projektit
Outputet / Përfitimet

HANI I ELEZIT
“Fasadimi i objekteve publike”
Është bërë fasadimi i brendshëm dhe i jashtëm i objektit
te Shkollës Fillore ekzistuese, duke përfshi edhe
suvatimin.
Përfitojnë banorët e kësaj ane, një infrastrukturëë e cila do
të shërbej në të ardhmen.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

25.10.2013
/
30.000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

Komuna
22.11.2012 – 27,000.00 €
/
“Arbrini” & “ Suvatimi”

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

17,714.00 €

Komuna

GJAKOVË

Titulli i projektit

“Ndërtimi i parkut në qendër të qytetit”
Ky projekt përfshin: rinatyralizimin, rigjelbrimin e
hapësirave të gjelbërta të parkut, renovimi i ulëseve
ekzistuese, rregullimi i fontanave, rregullimi dhe
plotësimi me pllakëzim të shesheve në park, pllakëzimi i
shtigjeve ekzistuese, ndriçimi publik i parkut dhe lodrat
për fëmijë.
Me ndërtimin e parkut, qyteti i Gjakovës do të ketë një
pamje shumë më të bukur, pastërtia e qytetit do të jetë më
e lartë.

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

27.06.2012
/
45,537.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

Komuna
24.10.2012 - 61,536.40 €
24.12.2012 – 25,741.70 €
NMIQ “Montkomerce” Gjakovë

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

41,782.00 €

Komuna
Titulli i projektit

Përshkrimi projektit

PARTESH
“Asfaltimi i rrugëve në fshatrat: Budrigë, Pasjan dhe
Paretsh”
Është bërë pastrimi i terenit, gërmimi i dheut, shtrimi i
trasesë me zhavorr 0-31 mm dhe 0-63 mm ngjeshja e tij si
dhe: punimi i bankinave, shtrimi i shtresës së asfaltit për
sanimin e gropave dhe mbushjes, ngritja e pusetave
ekzistuese ne nivelin e rrugës. (Projekt dyvjeçar) projekti
nuk ka përfunduar.
Nga ky projekt përfitojnë komuniteti i fshatrave të
Parteshit ku bëhet përmirësimi i infrastrukturës.

Outputet / Përfitimet
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

12.04.2013
/

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

150,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

150,000.00 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

Komuna
29.07.2013 – 231,435.90 €
/
“ Euro –albi”Viti

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

72,939.00€

ISTOG

Komuna

“Asfaltimi i rrugëve lokale Banjë-Istog”

Titulli i projektit

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Është bërë pastrimi i terenit, gërmimi i dheut, shtrimi i
trasesë me zhavorr 0- 63mm dhe 0-30 mm si dhe ngjeshja
e tyre, shtrimi i shtresës së asfaltit dhe ngjeshja e tij si dhe
punimi i bankinave. Ngritja e pusetave ekzistuese në
nivelin e rrugës. Këto punime janë të realizuara në dy
rrugë në Banje dhe një rrugë në Istog.
Me këtë projekt ka përfituar komuniteti i kësaj komune
në përmirësimin e infrastrukturës rrugore.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

16.07.2013
/

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

80 000,00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

50,000.00 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

Komuna
26.09.2013 -. 125,299.00 €
/
" Graniti" Shpk nga Istog

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

80 000,00 €

NOVOBËRDË
Titulli i projektit

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

“Asfaltimi i rrugës në fshatin Stanishor”
Është bërë pastrimi i terenit, gërmimi i dheut, shtrimi i
trasesë me zhavorr 0-63mm dhe 0-31 mm si dhe ngjeshja e
tyre, shtrimi i shtresës së asfaltit dhe ngjeshja e tij si dhe
punimi i bankinave, ngritja e pusetave ekzistuese në
nivelin e rrugës.
Me këtë projekt ka përfituar komuniteti i kësaj komune në
përmirësimin e infrastrukturës rrugore.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

03.07.2013
/

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

35 000,00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

55,000.00 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

26.09.2013. - 77,885.42 €
/
Npsh "Bageri"& shpk "Dekor grup"

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

Komuna

Komuna

NOVOBËRDË

Titulli i projektit

“Asfaltimi i rrugës në fshatin Koretisht”

Përshkrimi projektit
Outputet / Përfitimet

Është bërë gërmimi i dheut, mbushja me material, shtrimi
i zhavorrit 0-63 mm dhe 0-31 mm, shtrimi i asfaltit,
punimi i bankinave, ngritja e pusetave të kanalizimit.
Me këtë projekt ka përfituar komuniteti i kësaj komune
në përmirësimin e infrastrukturës rrugore.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

03.07.2013

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

35,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

5,000.00 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

MAPL
25.10.2013 -. 31,589.79 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
N.T.P. "BAAS COM"Gjilan

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

31,589.79 €

Komuna

NOVOBËRDË

Titulli i projektit

“Asfaltimi i rrugës në fshatin Manishnicë”
Gërmimi i dheut, mbushja me material mbushës guror,
shtrimi i zhavorrit 0-63 mm dhe 0-31 mm, shtrimi i
asfaltit, punimi i bankinave dhe hapja e kanaleve të
hapura për ujera atmosferik.
Me këtë projekt ka përfituar komuniteti i kësaj komune
në përmirësimin e infrastrukturës rrugore.

Përshkrimi projektit
Outputet / Përfitimet

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

03.07.2013

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

25 000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

5,000.00 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

MAPL
22.10.2013 me vl. 29,273.40 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
N.T.P. "BAAS COM"Gjilan

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

24,920.47 €

Komuna

NOVOBËRDË

Titulli i projektit

“Asfaltimi i rrugëve në fshatin Kufc”

Përshkrimi projektit
Outputet / Përfitimet

Gërmimi i dheut, mbushja me material mbushës guror,
shtrimi i zhavorrit 0-63 mm dhe 0-31 mm, shtrimi i
asfaltit, punimi i bankinave dhe hapja e kanaleve të
hapura për ujera atmosferik.
Me këtë projekt ka përfituar komuniteti i kësaj komune në
përmirësimin e infrastrukturës rrugore.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

03.07.2013

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
195,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

5,000.00 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

MAPL
05.11.2013 me vl. 198,896.60 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
N.T.P. "BAAS COM"Gjilan

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

154,810.34 €

Komuna

NOVOBËRDË

Titulli i projektit

“Ndërtimi i ujësjellësit në fshatin Kosaq”
Punimi i rrjetit të ujësjellësit për furnizimin me ujë të pijes
për banorët e fshatit Kosaq, është bërë hapja e puseve për
furnizim me ujë, punimi i rrjetit shpërndarës si dhe
stacioni i pompimit.
Me këtë projekt ka përfituar komuniteti i kësaj komune në
përmirësimin e kushteve sociale.

Përshkrimi projektit
Outputet / Përfitimet

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

25.10.2013

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
19,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

10,000.00 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

Komuna
09.12.2013 - 22,919.45€

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
NTP“ Kosmaqi”

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

19,000.00 €

Komuna

GRACANICË

Titulli i projektit

“Asfaltimi i rrugës Llapnasellës -Qagllavicë,faza e III

Pershkrimi i projektit

Outputi/ Përfitimet

Në kuadër të projektit është bëre vazhdimi dhe
rikonstruimi i rrjetit të tanishëm të konstruksionit rrugor
dhe kemi fituar një rrugë moderne me infrastrukturë
gjerësia B=5,50m. Rruga përmban gjithashtu edhe shtegun
për këmbësor( trotuarin) dhe kanalizimin atmosferik dhe
fekale.
Me rikonstruim është bëre më kualitative lidhja mes dy
vendeve, siguria më e madhe në trafik.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

10.04.2013
/
181,858.26, €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit te komunës / nëse ka

80,000.00 €

Kontrata
Procedura e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit te kontratës se vlerës
Data e nënshkrimit te vlerës së aneks kontratës
Emri i kontraktuesit

Komuna
28.05.2013- 224,997 .20€
/
“ Alle Project”&” Beni
construcione” &”Jaha company”

Pagesat
Vlera e pagesës

181,858.26 €

Komuna

SHTËRPCE

Titulli i projektit

“Rregullimi rrugës në fshatin Berevc-Shterpca”
Punët paraprake,gërmimi i dheut, furnizimi shtruarja dhe
ngjeshja e tamponit si dhe shtruarja me kubëzave dhe
asfaltimi i trasesë e rrugës.

Pershkrimi i projektit
Outputi/ Përfitimet

Me këtë projekt ka përfituar komuniteti i kësaj komune në
përmirësimin e infrastrukturës rrugore.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit te Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

12.04.2013
/
102,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

25,000.00 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

Komuna
19.07.2013 - 97,984.86 €
/
“Luboteni”shpk Ferizaj

Emri i kontraktuesit
Pagesa
Vlera e pagesës

96,955.86 €

Komuna

SHTËRPCE

Titulli i projektit

“Asfaltimi i rrugës në fshatin Firaj -lagjja Sylaj”
Gërmimi i trasesë, pastrimi, piketimi, mbushja dhe
ngjeshja me zhavorr e trupit të rrugës. Punimi i kanaleve
anësore atmosferike nga betonarmeja si dhe asfaltimi i
trasesë së rrugës.
Me këtë projekt ka përfituar komuniteti i kësaj komune në
përmirësimin e infrastrukturës rrugore.

Pershkrimi i projektit
Outputi/ Përfitimet

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit te Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

12.04.2013
/
25,500.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

5,000.00 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

Komuna
17.07.2013 - 22,514.00 €
/
“Euro Genti” Shterpce

Emri i kontraktuesit
Pagesa
Vlera e pagesës

22,277.54 €

Komuna

SHTËRPCE

Titulli i projektit

Asfaltimi i rrugës në lagjen Emerllahaj –Brod
Hapja e trasesë, pastrimi, piketimi, mbushja dhe ngjeshja
me zhavorr e trupit te rrugës. Punimi i kanaleve anësore
atmosferike nga betonarmeja si dhe asfaltimi i trasesë së
rrugës.
Me këtë projekt ka përfituar komuniteti i kësaj komune në
përmirësimin e infrastrukturës rrugore.

Pershkrimi i projektit
Outputi/ Përfitimet

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit te Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

22.05.2013
/
30,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

5,000.00 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

Komuna
09.09.2013 - 29,183.28 €
/
“Luboteni”shpk Ferizaj

Emri i kontraktuesit
Pagesa
Vlera e pagesës

28,935.23 €

Komuna

SHTËRPCE

Titulli i projektit

“Rregullimi i rrugës në fshatin Sushiq”

Pershkrimi i projektit
Outputi/ Përfitimet

Pastrimi i terenit, piketimi, mbushja dhe ngjeshja me
zhavorr e trasesë së rrugës si dhe vendosja e kubëzave
nga betoni.
Me këtë projekt ka përfituar komuniteti i kësaj komune në
përmirësimin e infrastrukturës rrugore.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit te Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

08.10.2013
/
30,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

/

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

Komuna
03.12.2013- 19,004.28 €
/
“Luboteni”shpk Ferizaj

Emri i kontraktuesit
Pagesa
Vlera e pagesës

19,004.28 €

Komuna

DRENAS

Titulli i projektit

“Asfaltimi i rrugës në fshatin Gllobar”

Pershkrimi i projektit

Është bërë organizimi, pastrimi i terenit, gërmimi i dheut,
mbushja dhe ngjeshja e trasesë me material mbushës, vendosja
dhe ngjeshja e zhavorrit në dy shtresa, vendosja e skajoreve,
punimi i lëshesave, asfaltimi i rrugës dhe punimi i bankinave.

Outputi/ Përfitimet

Me këtë përfitojnë banorët e Drenasit dhe Fshatit Gllobar
sepse është bërë përmirësimi i infrastrukturës rrugore.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit te Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

24.10.2013
/
30,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

5,000.00

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i kontraktuesit

Komuna
03.12.2013 29,974.50 €
/
“NN.N.T " Milazim Shala"
Drenas

Pagesa
Vlera e pagesës

29,474.50 €

Komuna

PRISHTINË – PODUJEVË

Titulli i projektit

"Përkrahja e fermerëve në bletari"

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Furnizimi me bletë 5 kornizëshe një katëshe dhe pajisje
bletare. Projekti është realizuar në tërësi , bletët dhe
pajisjet bletare janë shpërnda te 50 bletar (25 bletar te
komunës se Prishtinës dhe 25 bletar te komunës se
Podujevës).
Përfitues kanë qene banoret e komunës se Prishtinës dhe
komunës se Podujevës.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

31.05.2013
/

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

50,000.00€

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

8,000.00€
Komuna
30.07.2013 – 58,000.00 €
/
NTSH ,,Bleta" Prishtinë

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

50,000.00 €

Komuna
Titulli i projektit

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

DRENAS – FUSHË KOSOVË
"Tregu i kafshëve"
Pozita e volitshme gjeografike e lokacionit të tregut të
kafshëve në Drenas u mundëson fermerëve dhe
qytetarëve të komunave tjera si: Fushë Kosovë, Obiliq,
Lipjan, Skenderaj, Malishevë etj. që të kenë qasje në këtë
treg ku do te bëjnë shitblerjen dhe therjen e bagëtive të
vogla dhe te mëdha.
Me ketë projekt kane perfituar qytetaret e Drenasit dhe te
komunave për rreth.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

15.05.2013
/

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

15,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

5,000.00€
Komuna
12.09.2013 – 19,962.00 €
/
NTP ,,Polluzha-M" Drenas

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

15,000.00 €

Komuna

LIPJAN - GRAQANICË

Titulli i projektit

"Themelimi i Laboratorëve në shkollën e mesme
profesionale rajonale të bujqësisë"

Përshkrimi projektit
Outputet / Përfitimet

Projekti është implementuar nga komuna e Lipjanit ne
partneritet me komunën e Graqanicës. Ky projekt do te
kontribuoj ne zhvillimin ekonomik te rajonit Qendër.
Perfitues do te jene nxenesit e shkollave bujqesore,
studentet e fakultetit te bujqesise, komuniteti i fermereve
etj. nga rajoni Qender.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

16.05.2013
/
50,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

8,000.00€
Komuna
07.08.2013 – 54,701.34 €
/
Lot 1: NNP,,Lavdimi", Lot 2:
NTSH ,,Biolabi"

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

42,681.53 €

Komuna

OBILIQ – FUSHË KOSOVË

Titulli i projektit

"Zhvillimi i bujqësisë kusht për zhvillim ekonomik"
Furnizimi me pajisje bujqësore është bere me këto pajisje:
16 motokultivator te pajisur me freze dhe rimorkio si dhe
furnizimi me 16 pompa spërkatëse për traktor.

Përshkrimi projektit
Outputet / Përfitimet

Përfitues kanë qenë 8 bujq nga komuna e Obiliqit dhe 8
bujq nga komuna e Fushë Kosovës.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

16.05.2013
/

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

50,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

23,675.39€

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

Komuna
02.08.2013 – 73,350.98 €
/
NT ,, Te Ismeti"

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

50,000.00 €

Komuna

PARTESH - GJILAN

Titulli i projektit

"Zhvillimi i Bujqësisë përshpejton zhvillimin ekonomik
dhe krijon vende të qëndrueshme të punës"

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Është bere furnizimi me pajisje bujqësore ne përputhje me
kërkesat e projektit: 11 motokultivator, 11 rimorkio dhe 11
freza për motokultivator .
Kanë perfituar disa bujq te komunës së Parteshit dhe
Gjilanit.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

28.05.2013
/

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

49,760.00€

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

Komuna
13.09.2013 – 35,618.00€

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
NPT ,,Haxhijaha" Rahovec

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

35,618.00 €

Komuna
Titulli i projektit

SHTËRPCË - FERIZAJ
"Blerja e mekanizmit bujqësor motokultivator"
Është bere furnizimi i 20 fermerëve me motokultivatorë

Përshkrimi projektit
Outputet / Përfitimet

Kane perfituar fermeret e komunes se Shterpcës dhe
Ferizajt.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

28.05.2013
/

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

36,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

/
Komuna
10.12.2013 – 34,000.00€
/
NPT ,,Haxhijaha" Rahovec

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

34,000.00€

Komuna
Titulli i projektit

Përshkrimi projektit
Outputet / Përfitimet

KAMENICË – KLLOKOT - NOVOBËRDË
"Përmirësimi i kushteve për zhvillim të bujqësisë dhe
krijimi i vendeve të reja të punës"
Me këtë projekt është bere përmirësimi i kushteve te
punës për fermerët përfitues. Është bere furnizimi i 33
fermerëve me Motokultivator –Dizell.
Kane perfituar disa fermer te komunës se Kamenicës,
Kllokotit dhe Novoberdës.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

16.05.2013
/

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

70,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

Komuna
27.09.2013 – 91,410.00 €
/
NT ,,Burimi" Ferizaj

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

69,840.00 €

Komuna

HANI I ELEZIT - KAÇANIK

Titulli i projektit

"Ndërtimi i serave për kultivimin e perimeve në zonat
rurale për zhvillim të bujqësisë në mjediset e
mbrojtura"

Përshkrimi projektit

Është bere furnizimi dhe montimi i serave pra është bërë
furnizimi me sera i 37 bujqve të komunës së Hanit te
Elezit dhe 36 bujqve te komunës se Kaçanikut.

Outputet / Përfitimet

Përfitues kanë qene komuna e Hanit te Elezit si komune
lidere dhe komuna e Kaçanikut si komune partnere.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

15.05.2013
/

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

70,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

/
Komuna
30.09.2013 - 950.00 € për copë
/
NPT ,,DST Product"

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

69,350.00 €

Komuna
Titulli i projektit

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

PEJË – DEQAN - JUNIK
"Zhvillimi i turizmit malor bazuar në komunitet"
Projekti ka parapare zhvillimin e turizmit malor bazuar
ne komunitet, ka përfshire zonën malore te Rugovës,
bjeshkën e Deçanit dhe Junikut duke zhvilluar bizneset
familjare, krijimin e kushteve për akomodim dhe cilësinë
e shërbimeve për turistet.
Kanë përfituar dy pronar nga komuna e Pejës, dy nga
komuna e Deçanit dhe dy nga komuna e Junikut.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

28.05.2013
/

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

70,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

19,866.00€

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

Komuna
19.08.2013 – 89,295.00 €
/
N.P.N. ,,NPE-ING"

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

70,000.00 €

Komuna

VUSHTRRI - SKENDERAJ

Titulli i projektit

"Themelimi i pikave grumbulluese të qumështit në
rajonin ekonomik Veri"
Furnizimet janë bere ne këtë sasi: Laktofriz 5 copë, pompë
centrifugale me gyp plastik 5 copë, ekomilk digjital për
matjen e se paku 6 parametrave te qumështit 5 copë,
pistolete alkoolike 5 copë, alkool 75% 50 copë, kantë për
matjen e qumështit 5 copë, bidonë 100 copë, makinë
mjelëse 50 copë, tiketa 160 copë.

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Kane perfituar fermeret e komunes se Vushtrrise dhe
Skenderajt.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

15.05.2013
/

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

40,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

6,750.00€
Komuna
12.08.2013 – 45,225.00 €
/
NTP ,,Star Imiante Profesionale "

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

38,475.00€

Raport i projekteve të financuar në komuna në vitin 2013

Financimi

Vlera e
kontratës

Procedurat
e
prokurimit

Pagesat

13777

100,000.00

110,227.29

Komuna

90,342.00

14149

30,000.00

27,714.00

Komuna

17,714.00

Graçanicë

Asfaltimi I rrugës Llapnasellës 3 Qagllavicë,faza e III

13758

181,858.26

224,997.86

Komuna

181,858.26

Mitrovicë

Rregullimi I objektit të komunës
4 në Mitrovicë

13311

68,000.00

40,261.75

Komuna

38,235.79

Rregullimi rrugës në fshatin
5 Berevc-Shterpca

13749

102,000.00

97,984.86

Komuna

96,955.86

Shtrpce

Asfaltimi I rrugës në fshatin Firaj 6 lagjja Sylaj

13750

25,000.00

22,511.00

Komuna

22,277.54

Shtrpce

Asfaltimi I rrugës në lagjen
7 Emerllahaj -Brod

13782

30,000.00

29,183.00

Komuna

28,935.23

Shtrpce

Rregullimi I rrugës ne fshatin
8 Sushiq

13146

30,000.00

19,004.00

Komuna

19,004.00

Prishtinë

Rregullimi I Oborrit te Sh.f."
9 Hasan Prishtina" ne Prishtinë

13751

43,676.00

43,676.21

Komuna

43,676.21

13752

34,380.00

93,633.75

Komuna

34,380.00

13778

70,000.00

153,977.00

Komuna

70,000.00

13753

85,000.00

77,439.72

Komuna

77,439.72

Deçan

Rregullimi I infrastrukturës në
10 rrugën Qendër -Shafran
Asfaltimi I rrugëve lokale
11 Shafrane dhe Ulëz
Rregullimi I trotuarit nga fshati
Prokolluk-Irzniq dhe rregullimi I
12 sheshit ne qendrën e Irzniqit

Fushë Kosovë

13 Ndriçimi solar faza e IV

13419

80,000.00

92,613.00

Komuna

80,000.00

Fushë Kosovë

Rregullimi I rrugës në fshatin
14 Kuzmin

13862

30,000.00

102,861.50

Komuna

30,000.00

Vushtrri

Asfaltimi I rrugës lokale me
15 infrastrukturë në fshatin Bivolak

13754

70,938.00

70,937.40

Komuna

64,688.03

Komuna

Hani I Elezit

Shtrpce

Junik
Junik

Nr I
proj.

Emri i projektit
Asfaltimi I rrugës nga rruga e të
1 përndjekurve -Ura e Ferzës
2 Fasadimi I objekteve publike

Kodi I
projektit

Fondi

Vushtrri

14147

20,000.00

30,912.80

Komuna

20,000.00

13755

34,380.00

104,800.00

Komuna

34,380.00

90,000.00

206,000.00

Komuna

90,000.00

Obiliq

Furnizimi I dhe vendosja e
17 Kontinjereve nëntokësor
Instalimi i energjisë alternative (
solare)- instalimi i ndriçimit ne
18 disa rrugë“
Asfaltimi i rrugëve në fshatin
19 Plemetin dhe Palaj

13757

80,000.00

87,089.20

Komuna

80,000.00

Kllokot

Rregullimi I oborrit pran kishës ne
20 Kllokot

13860

30,000.00

24,558.80
+2,331.45

Komuna

26,840.25

13314

28,380.00

28,380.00

Komuna

27,839.82

13779

50,000.00

49,994.60

Komuna

49,994.60

13780

50,000.00

39,390.00

Komuna

39,390.48

14144

20,000.00

17,400.00

Komuna

14,584.10

13858

35,000.00

77,885.82

Komuna

Nuk është
realizuar pagesa
në v.2013

13855

25,000.00

29,273.40

MAPL

24,920.47

13859

35,000.00

31,589.99

MAPL

31,589.97

13854
13996

195,000.00

198,894.6

MAPL

154,810.34

14142

19,000.00

22,919.45

Komuna

19,000.00

13853

43,122.00

73,655.91

Komuna

43,121.50

13866

80,000.00

125,299.40

Komuna

80,000.00

13622

350,000.00

1,840,157.24

Komuna

350,000.00

13621

432.000.00

395,802.38

Komuna

392,737.41

Ferizaj
Ferizaj

Kllokot

Kamenicë
Kamenicë
Kamenicë

16 Rruga Maxhunaj

21 Stacioni policor faza e I
Asfaltimi I rrugëve në fshatin
Koretin , rruga te xhamia e re dhe
22 lagja Makak
Asfaltimi I rrugëve ne fshatin
23 Berivojcë
Ndërtimi I Arenës ne KM " Kadri
24 Zeka" ne Poliqkë

Novo Berda

25

Novo Berda

26

Novo Berda

27

Novo Berda

28

Asfaltimi i rrugës në fshatin
Stanishor
Asfaltimi i rrugës në fshatin
Manishnicë
Asfaltimi i rrugës në fshatin
Koretisht
Asfaltimi i rrugës në fshatin Kufc
e Eperme
Ndërtimi i ujësjellësit në fshatin
Kosaq

Novo Berda

29

Viti

30 Asfaltimi i rrugës Flaka e Janarit
Asfaltimi i rrugëve lokale Banje
31 dhe Istog

Istog
Skenderaj
Suharekë

32 Ndërtimi I aneksit të Komunës
Ndërtimi i aneksit te bibliotekës
33 ne Suhareke

Kaqanik

Shtime

Drenas

Ranillug
Ranillug
Ranillug

Kamenica
Prishtina
Prishtina
Novoberda

Gjakova

25,000.00

51,378.03

Komuna

25,000.00

Asfaltimi I rrugëve në komunën e
35 Parteshit
Rregullimi dhe ndërtimi i
trotuareve ne Shtime, Davidovc
36 dhe Godanc

13756

150,000.00

231,435.90

Komuna

72,939.70

14148

39,900.00

54,928.57

Komuna

39,900.00

Asfaltimi i rrugës në fshatin
37 Gllobar
Asfaltimi i rrugëve në fshatrat
Tomanc, Pancelle dhe Rupotov e
38 Madhe
Asfaltimi I rrugës në Ropotove e
39 madhe
Asfaltimi I rrugëve ka ndërtesa e
40 re e Komunës 2012

14143

30,000.00

29,974.50

Komuna

29,474.50

14003

120,000.00

107,186.18

MAPL

103,730.18

14004

5,000.00

16,000.00

Komuna

5,000.00

13300

48,249.00

140653.85

Furnizimi me inventar - projekt I
41 2012
Rregullimi I varrezave ortodokse
42 Lot -1projekti 2012
Rregullimi I varrezave ortodokse
42 Lot-2 projekti 2012

13714

17,467.00

17,467.00

Komuna

17,467.00

13422

14,898.10

14,898.10

MAPL

14,890.70

13422

23,000.00

23,000.00

MAPL

20,428.24

Rregullimi I objektit të komunës 43 projekt 2012
Ndërtimi I parkut ne qendër te
qytetit ne Gjakovë -projekt I vitit
44 2012

13315

9,258.00

9,258.00

Komuna

3,125.17

13415

45,537.00

45,537.00

Komuna

41,782.00

13421

12,198.00

12,198.00

Komuna

12,197.12

45

Kamenica
Lipjan

Graqanicë

Prishtinë

Podujevë

Partesh

13861

34

Partesh

Gjilan

Renovimi i katit te pare ne
objektin e Administratës
komunale

Rekonstruimi I parkut ne
Muqiverc projekt 2012

Themelimi i laboratorëve në
46 shkollën e mesme profesionale
47

Përkrahja e fermerëve ne bletari

Zhvillimi i bujqësisë përshpejton
zhvillimin ekonomik dhe krijon
48 vende te qëndrueshme te punës

MAPL

45,135.03

13768

ZHR

50,000.00

54,701.34

Komuna

42,681.59

13776

ZHR

50,000.00

58,000.00

Komuna

50,000.00

13771

ZHR

49,000.00

35,618.00

Komuna

35,618.00

Gllogovc

Fushë
Kosovë

Shtërpcë

Ferizaj

Kamenicë

NovoberdëKllokot

Hani I Elezit

Kaqanik

Pejë

DeçanJunik

49

Tregu kafshëve ne Gllogoc

13769

ZHR

13773

ZHR

36,000.00

13775

ZHR

13772

Zhvillimi I turizmit malor
bazuar në komunitet

Blerja e mekanizmit bujqësor
50 motokultivator
Përmirësimi i kushteve për
zhvillim të bujqësisë dhe
krijimi i vendeve të reja të
51 punës
Ndërtimi I serave për
kultivimin e perimeve në zonat
rurale për zhvillim të bujqësisë
52 në mjediset e mbrojtura
53

Vushtrri

Skenderaj

Themelimi i pikave grumbulluese
te qumështit ne rajonin ekonomik
54 Veri

Obiliq

Fushë
Kosovë

Zhvillimi i bujqësisë kusht për
55 zhvillim ekonomik

MAPL
MAPL
MAPL

56
57
58

15,000.00

19,962.00

Komuna

14,962.00

34,000.00

Komuna

34,000.00

70,000.00

91,410.00

Komuna

69,840.00

ZHR

70,000.00

950/ copë

Komuna

69,350.00

13770

ZHR

70,000.00

89,295.00

Komuna

70,000.00

13767

ZHR

40,000.00

45,225.00

Komuna

38,475.00

13774

ZHR

50,000.00

73,350.98

Komuna

50,000.00

Pajisje për IT nga 2012

8,833.00

MAPL

8,157.94

Sovtveri për MAPL nga 2012

25,050.00

MAPL

24,928.26

Furnizim me pajisje për IT

56,930.00

MAPL

54,324.70

Gjithsej

3,368,122.30

