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1. Përmbledhja ekzekutive 

 
Ministria e Administrimit të pushtetit Lokal në bazë të mandatit të saj ligjor përkrah dhe 
mbikëqyrë aktivitetet e Komunave drejt promovimit të qeverisjes së mirë, respektimit të 
parimeve kushtetuese dhe ligjit.  
 
Misioni i Ministrisë është avancimi cilësor i qeverisjes së pushtetit lokal, në bashkëpunim 
me strukturat e zgjedhura dhe zyrtarët komunal për të siguruar shërbime të përgjegjshme 
dhe efektive në shërbim të qytetarëve. 
 
Bazuar ne ligjin nr. 04/l-001 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2011, 
Ministria  e Administrimit të Pushtetit Lokal me ndarjen buxhetore të vitit 2011, në kuadër 
të kategorisë së investimeve kapitale ka  ndarë mjete për financimin dhe bashkëfinancimin 
e projekteve të komunave të cilat projekte kanë qenë në listën e prioriteteve të Kuvendeve 
Komunale për vitin 2011.   
 
MAPL që nga fillimi i punës së saj e deri me sot me mundësit e saj buxhetore  ka 
përkrahur komunat me mjete kapitale për të realizuar projekte të ndryshme të 
infrastrukturës publike me qëllim të përmirësimit të kushteve të infrastrukturës për të 
gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës.  
 

Në vitin 2011 MAPL gjithsej ka realizuar 76 projekte në të gjitha komunat e Republikës 
se Kosovës, këto projekte janë të paraqitura në raportin e detajizuar ku në pjesën e parë 
të raportit janë paraqitur detajet e secilit projekt veç e veç ndërsa në pjesën e dytë te 
këtij raporti  projektet janë të paraqitura në mënyrë tabelore. 
 
 



6 

 

 

2. Koordinimi dhe Monitorimi i  Projekteve 

 
 
Ministria e Administrimi të Pushtetit Lokal monitorimin dhe ecurinë e projekteve nëpër 
komunat e Republikës së Kosovës e ka realizuar duke i angazhuar zyrtarët e 
Departamentit të Zhvillimit Regjional dhe Integrimeve Evropiane në një grup punuese i 
cili grup ka në përgjegjësi monitorimin e projekteve.  
 
Grupi që ka  koordinuar dhe monitoruar projektet është  mbikëqyrur nga drejtori i 
DZHRIE-s z. Besim Kamberaj.  Grupi punues ka qenë në  këtë përbërje: Fetije Begolli, Besa 
Shala, Hanife Alimusaj, Tush Berisha, Emine Hoti, Sabajete Hoxha dhe Fatmire Thaçi. 
 
Përfitues të projekteve në këtë vit kanë qenë këto komuna: Gjilan, Istog, Mitrovicë, 
Rahovec,  Prishtinë, Skenderaj, Partesh, Suharekë, Graqanice, Junik, Malishevë, Klinë, 
Podujevë, Prizren, Deçan, Gjakovë, Vushtrri, Ferizaj, Gllogoc, Fushë Kosovë, Shtërpcë, 
Novobërdë, Lipjan, Shtime, Pejë,  Kamenicë,  Hani Elezit, Obiliq, Ranillug, Kllokot, dhe 
Zveqan. 
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Komuna Podujevë 

Titulli i  projektit Rregullimi i lumit Llap 

Përshkrimi  i Projektit 

Në këtë projekt është bërë zgjerimi i shtratit të lumit në 
gjatësi prej 700 metrave, shembja dhe eliminimi i 
strukturave të ndryshme ekzistuese, mbushja e 
pjerrësirave për rregullimin e vijës së shtratit të lumit në 
gjatësinë e tij, betoni i pllakave të bregut dhe veshja me 
gur. 

Outputet / Përfitimet 

 

Me realizimin e këtij projekti qytetaret e komunës së 
Podujevës do të kenë një ambient më të pastër, do të bëhet 
evitimi i vërshimeve, do të jetë një hapësirë e bukur ku 
qytetarët do ta shfrytëzojnë për pushim dhe rekreacion. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   127,000.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   08.06.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       230,323.80€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     N.N.T “Bini” 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                126,999.83€ 

 
 

 
                 

 

3. Raporti detaj për secilin prej 76 projekteve   
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Komuna Prishtinë 

Titulli i  projektit Fasadimi i Komunës së Prishtinës 

Përshkrimi  i Projektit 

Në këtë projekt është bërë fasadimi i tërësishëm i objektit 
të komunës së Prishtinës, vazhdimi i strehëve dhe punimi 
i shkalleve emergjente. 

Outputet / Përfitimet 

 

Me realizimin e këtij projekti janë krijuar kushte më të 
mira të punës nga fakti se zvogëlohen shpenzimet e 
ngrohjes dhe e aklimatizimit, si dhe objekti ka një pamje 
me atraktive. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   200,000.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   02.08.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       143,588.75€ 

Vlera e Aneks  Kontratës 152,075.00€ 

Emri i Kontraktuesit      

Pagesat 

Vlerat e pagesës 100,000.00€ nga kontrata bazë   

  50,000.00€  nga pjesa e aneks kontratës. 

 
  
               
 
 
 

 



9 

 

 

Komuna Fushë Kosovë 

Titulli i  projektit Ndriçimi publik në komunën e Fushë Kosovës 

Përshkrimi  i Projektit 

Ky projekt është bërë duke konsideruar ndërtimin 
komplet të shtyllave dhe instalimeve. Ato janë sisteme 
ekologjike të ndriçimit të rrugës, sisteme autonome të cilat 
nuk kanë nevojë për linja elektrike tokësore. Mirëmbajtja 
është e lirë për shkak të jetëgjatësisë së llambave. 
Harxhimi i ulët i llambave LED bëjnë  të mundur që 
bateritë e sistemit të ngarkohen me energji nga energjia 
solare pa shfrytëzuar rrjetit publik. 

Outputet / Përfitimet 

 

Me realizimin e këtij projekti, kemi ndriçim publik dhe 
siguri më të madhe për qytetarët tanë. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   200,000.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   08.08.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       239,606.64€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     N.T.SH, “Electra“ 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                200,000.00€ 
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Komuna Fushë Kosovë 

Titulli i  projektit Botimi i revistës vjetore 

Përshkrimi  i Projektit 

Projekti “Botimi i  revistës vjetore” pasqyron punën 
njëvjeçare të Kuvendit Komunale të Fushe Kosovës  e në 
veçanti përkushtimin dhe punën gjatë vitit 2011  të  gjitha 
drejtorive  veç e veç sipas obligimeve dhe përgjegjësive 
ligjore. Botimi i kësaj revistë do të ketë  1500 
ekzemplarëve të cilët do të shpërndahen nëpër vende 
publike me qellim të informimit  të gjithë qytetareve. 

Outputet / Përfitimet 

 

Me botimin e kësaj broshure do të rritet transparenca e 
punëve brenda komunës në raport me qytetarin, e 
veçanërisht me qytetarët e komunës së Fushë Kosovës. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  05.012.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   5,000.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   08.12.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       5,000.00€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     OPNM-Prishtinë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                5,000.00€ 
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Komuna Gllogoc 

Titulli i  projektit Ndërtimin dhe asfaltimin e rrugës Komaran - Zogaj 

Përshkrimi  i Projektit 

Lagja e Zogajve  është një sëgment që lidhë banorët e 
Komaranit me fshatrat për rreth  të cilët kanë qasje në  
këtë rrugë. Gjatësia e kësaj rruge është rreth 1550m, dhe 
me gjerësi të mjaftueshme. Asfaltimi i kësaj rruge ndikon 
në zhvillimin ekonomik, mirëqenie sociale, si dhe 
zvogëlon lëvizjen e qytetarëve fshat - qytet që është bërë 
dukuri kohët e fundit në këtë për shkak të mungesës së 
infrastrukturës së domosdoshme. 

Outputet / Përfitimet 

 

Përmirësimi i infrastrukturës rrugore si dhe lehtësimi i 
qarkullimit të banorëve dhe automjeteve. 
Ndalimi i migrimit fshat –qytet. 
Zhvillimi ekonomik si dhe lidhja me fshatrat e komunave 
tjera 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   195,668.80€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   02.06.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       140,807.50€ 

Vlera e Aneks  Kontratës 79.995.50€ 

Emri i Kontraktuesit     “Trasing Group” 

Pagesat 

Vlerat e pagesës 140,807.50 € nga kontrata bazë  
  53.784.00€nga aneks kontrata  
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Komuna Shtime 

Titulli i  projektit Rregullimi i shtratit të Lumit në Shtime 

Përshkrimi  i Projektit 

Lumi Shtime kalon në mes të qytetit të Shtimes që ka 
rrjedhën nga fshati Carralevë, Mollopolc, Shtime, Vojnocë,   
pjesa administrative me territorin e komunës se Lipjanit 
dhe ka derdhje në lumin Sitnica, ku përfshin një distancë 
prej 23km. Projekti përfshin pjesën e qendrës së qytetit të 
Shtimes me një distancë prej 600m dhe gjerësi 12m. 

Outputet / Përfitimet 

 

Nga ky projekt përfitues janë 7000 banorët e qytetit të 
Shtimes, një siguri më e madhe nga vërshimet, eliminimi i  
fyteve të ngushta rregullimi i hapësirave përreth me 
parqe të reja, pastërti më të madhe për rreth, 
infrastrukturë më të mirë, vend atraktiv edhe për vizitorët 
e jashtëm. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   100,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   16.06.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       234,635.93€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     NNP”ARBËRI-NS” 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                100,000.00€ 
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Komuna Shtime 

Titulli i  projektit Furnizimi dhe  montimi me  inventar për çerdhen e 
fëmijëve në  Shtime 

Përshkrimi  i Projektit 

Në këtë projekt është bërë  inventarizimi  dhe mobilimi i  
zyrës së personelit, mobilimin e kuzhinës për përgatitjen e 
ushqimit si dhe vendin për ngrënie, dhomës së ditës, 2-
dhomave të gjumit me shtretër, klasën e mësimit me 
tavolina dhe ulëse si dhe aparatet e klimave nëpër këto 
dhoma.  

Outputet / Përfitimet 

 

Nga ky projekt përfitues janë 7000  banorë të pjesës 
urbane të qytetit, zgjerimi i kapacitetit të çerdhes  deri 80 
fëmijë,  avancimi i femrës në shoqëri. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  01.07.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   50,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   06.09.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       18,134.51 € 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     N.P.SH “Shpati” 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                18,134.51 € 

 
 
 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

 

Komuna Shtime 

Titulli i  projektit Renovimi i Administratës Komunale në Shtime 

Përshkrimi  i Projektit 

Është bërë  inventarizimin dhe mobilimin i  zyrës së 
gjendjes civile  dhe rregullimi i tualeteve ku tashmë 
ofrojnë kushte higjienike më të mira. 
 

Outputet / Përfitimet 

 

Në këtë projekt kanë përfituar afërsisht 95 zyrtarë të 
Komunës si dhe  banorë të pjesës urbane të qytetit. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  01.07.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   50,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   06.09.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       24,972.00 € 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     N.T.P” Euro Coop” 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                24,972.00 € 
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Komuna Lipjan 

Titulli i  projektit Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin Kraisht - Faza e I 

Përshkrimi  i Projektit 

Ndërtimi i shkollës fillore i cili është duke u ndërtuar ka 
një sipërfaqe të madhe dhe një numër të paraleleve të 
mëdha për zhvillimin e procesit mësimor sipas normave 
dhe standardeve pedagogjike dhe arsimore. Në këtë 
objekt janë planifikuar të ndërtohen nëntë klasë 
mësimore, ky objekt është planifikuar sipas standardeve, 
me plotësimin e të gjitha nevojave për zhvillim të procesit 
mësimor me cilësi të lart. 

Outputet / Përfitimet 

 

Krijimi i kushteve më të mira për zhvillimin e procesit 
mësimor.  

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   150,000.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   04.08.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       498,383.49€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     N.N.P “Te Muhameti” 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                150,000.00€ 
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Komuna Hani Elezit 

Titulli i  projektit Rehabilitimi dhe asfaltimi i rrugës në fshatin Dimcë 

Përshkrimi  i Projektit 

Rruga e Dimcës fillon prej Rrugës Magjistrale Hani i 
Elezit – Shkup, 200m në jug të kryqëzimit të rrugës 
magjistrale me rrugën kryesore të qytetit të Hanit të 
Elezit. Rruga e Dimcës duke përfshirë krahun e saj ka 
gjatësi 1500 m, dhe gjerësia e rrugës së asfaltuar, është 5m, 
me bankina, me gjerësi 0.50m, në të dy anët. 

Outputet / Përfitimet 

 

Përfitues të kësaj rruge janë banorët, sepse  është lidhja e 
vetme e këtij fshati me Hanin e Elezit dhe me pjesën tjetër 
të vendit. Dimca ka gjithsej 250 banor, ndërsa në ketë 
fshat nuk ekziston shkolla dhe të gjithë nxënësit e këtij 
fshati mësojnë në shkollat e qytetit me këtë konsiderojmë 
se përfitues direkt janë nxënësit e këtij fshati. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  23.06.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   100,000.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   10.10.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       195,604.90€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     Eskavatori Company 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                100,000.00€ 
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Komuna Obiliq 

Titulli i  projektit Ndërtimi i zyrës se vendit në Dardhishtë 

Përshkrimi  i Projektit 

Zyra e vendit  si objekt hyn në kuadrin e objekteve  
administrative dhe shërben për  ofrimin e shërbimeve 
administrative të  popullatës e cila për momentin duhet të 
udhëtoj  20km. Me ndërtimin e zyrës lokale të vendit 
popullatës së fshatit Dardhishtë i ofrohet shërbim më i 
mirë, më i shpejtë dhe më efikas e njëkohësisht  bëhet  
lehtësimi i qendrës për shërbime në Obiliq. 

Outputet / Përfitimet 

 

Me ndërtimin dhe funksionalizimin e objektit të zyrës së 
vendit banorët e këtij lokaliteti do të kursenin kohën që u 
duhej më parë deri në Obiliq për tu pajisur me 
dokumente personale siç janë: certifikatë lindje, martesë, 
vdekje etj, por krahas kohës së kursyer për udhëtim 
qytetarët do të zvogëlonin edhe mjetet materiale që u 
duhen për udhëtim. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  08.08. 2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   35,000.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   20.10.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       32,931.34 € 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     ERO PROJECT 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                32,931.34 € 
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Komuna Obiliq 

Titulli i  projektit Ndërtimi i zyrës se vendit në Sibofc 

Përshkrimi  i Projektit 

Zyra e vendit  si objekt hyn në kuadrin e objekteve  
administrative dhe shërben për  ofrimin e shërbimeve 
administrative të  popullatës e cila  për momentin duhet 
të udhëtoj  20km. Me ndërtimin e zyrës lokale të vendit 
popullatës së fshatit  Sibofc i ofrohet shërbim më i mire, 
më i shpejtë dhe më efikas e njëkohësisht  bëhet  lehtësimi 
i qendrës për shërbime në Obiliq. 

Outputet / Përfitimet 

 

Me ndërtimin dhe funksionalizimin e objektit të zyrës së 
vendit banorët e këtij lokaliteti do të kursenin kohën që u 
duhej më parë deri në Obiliq për tu pajisur me 
dokumente personale siç janë: certifikatë lindje, martesë, 
vdekje etj, por krahas kohës së kursyer për udhëtim 
qytetarët do të zvogëlonin edhe mjetet materiale që u 
duhen për udhëtim. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  08.08.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   35,000.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   20.10.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       32,931.34 € 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     ERO PROJECT 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                32,931.34 € 
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Komuna Prizren 

Titulli i  projektit Ndërtimi me asfalt i rrugës dhe infrastrukturës komplete 
”Jusuf  Gërvalla-1” 

Përshkrimi  i Projektit 

Rruga “Jusuf Gërvalla“ është një rrugë që gjendet në 
pjesën e re të qytetit, përkatësisht në lagjen “Ortokoll ”të 
Prizrenit. Rruga ka një rëndësi të veçantë sepse lidh disa 
rrugë dhe rrugica të kësaj pjese të qytetit. Në këtë rrugë 
janë asfaltuar rreth 450metra asfalt, kanalizim dhe 
ujësjellës. Përgjatë kësaj rrugë jetojnë rreth 100 familje të 
qytetit të Prizrenit. 

Outputet / Përfitimet 

 

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës me infrastrukturë 
komplete ka krijuar lehtësira të mëdha si në qarkullimin e 
automjeteve dhe të këmbësoreve,  ndriçimit publik, ku në 
këtë pjesë e ka pasur efektin e vet, ndërtimi i sistemit të ri 
të ujësjellësit ka rritur kualitetin e përdorimit të ujit të 
pijes etj. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   194,660.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   14.12.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       188,484.93€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     N.P.N ,,Çlirimi” 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                188,484.93€ 
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Komuna Kamenicë 

Titulli i  projektit Asfaltimi i rrugëve lokale në Karaçevë 

Përshkrimi  i Projektit 

Fshati Karaçevë është vend malor dhe lagjet janë të 
shpërndara me njëra tjetrën andaj asfaltimi i rrugëve ka 
lehtësuar qarkullimin e banorëve sidomos nxënësve. Janë 
asfaltuar  gjithsej 11 lagje gjatësia e asfaltimit është rreth 
3.5 km me gjerësi 3.5 m. 

Outputet / Përfitimet 

 

Pasi që fshati Karaçevë është zonë kufitare atëherë me 
asfaltimin e kësaj rruge do të pengohet shpërngulja e 
popullatës nga ku fshat, pasi që sipas tyre me asfaltimin e 
këtyre rrugëve po përmirësohen kushtet jetësore për 
banorët e këtij fshati. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  23.06.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   150,000.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   09.09.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       135,163.08€ 

Vlera e Aneks  Kontratës 13,469.08€ 

Emri i Kontraktuesit     “Bejta Komerc” 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                148,632.16€ 
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Komuna Graçanicë 

Titulli i  projektit Ndërtimi i objektit ndihmës në varrezat në Gushtericën e 
Poshtme 

Përshkrimi  i Projektit 

Hapësira e projektuar për ndërtimin e këtij objekti 
përmban hapësirën për kryerjen e zakoneve fetare, nyjën 
sanitare dhe tarracën. Objekti përfshin sipërfaqen prej 
68,3m2 dhe të gjitha fazat e realizimit të punëve gjer në 
fazën e përdorimit. 

Outputet / Përfitimet 

 

Qytetarët kanë përfituar objektin në të cilin do të mund ti 
kryejnë zakonet fetare rreth varrimit. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   15,000.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   01.06.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       15,521.39€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     “ERO PROJEKT” Prishtinë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                15,000.00€ 
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Komuna Graçanicë 

Titulli i  projektit Ndërtimi parkut ne Gushtericën e Epërme   

Përshkrimi  i Projektit 

Parku përfshin një sipërfaqe prej 720m2 në të cilën janë  
kryer punët e parapara me projekt si: gjelbërimi i 
sipërfaqes (mbjellja e fidanëve dhe drunjve të ulët),  
trotuaret për këmbësor, ulëset, urra për kalimin e lumit 
dhe rrethoja e parkut.  

Outputet / Përfitimet 

 

Me rregullimin e këtij parku kanë përfituar qytetarët e 
sidomos pleqtë dhe fëmijët i cili ju mundëson pushim, 
rekreacion dhe lojëra për fëmijë, njëkohësisht krijohet një 
pamje e bukur vizuale dhe mjedis të pastër. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   35,000.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   01.06.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       18,207.33€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     N.N.P.”Kujtimi” - Prishtinë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                18,207.33€ 
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Komuna Graçanicë 

Titulli i  projektit Rindërtimi i rrugës drejt shkollës ne Graçanicë 

Përshkrimi  i Projektit 

Rindërtimi i rrugës drejt shkollës ka përfshirë zgjerimin e 
saj dhe gjithashtu ndërtimin e trotuarit i cili ka 
mundësuar qarkullimin më të lirë të automjeteve si dhe 
lëvizjen më të lirë dhe më të sigurt të këmbësorëve e 
sidomos të nxënësve. 

Outputet / Përfitimet 

 

Përmirësimi i kushteve jetësore të popullatës së këtij 
lokaliteti. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   75,000.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   12.05.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       103,890.00€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     “Conex  Group” – Prishtinë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                75,000.00€ 
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Komuna Graçanicë 

Titulli i  projektit Rindërtimi i rrugës kryesore Faza III   

Përshkrimi  i Projektit 

Në kuadër të fazës III  projekti ka  përfshirë ndërtimin e 
zonës për këmbësor gjatë rrugës kryesore me gjerësi 
b=6,0m. Është bërë largimi i tërësishëm i  stazës së vjetër 
të trotuarit dhe janë krijuar kushtet për formimin e një 
zone të këmbësorëve. 

Outputet / Përfitimet 

 

Lëvizja e lirë e banorëve dhe automjeteve të këtij lokaliteti 
njëkohësisht rritja e sigurisë së tyre. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   100,000.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   16.05.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       114,745.00€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     N.N.T. ABC - Podujevë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                100,000.00€ 
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Komuna Graçanicë 

Titulli i  projektit Tualete për Manastirin e Graçanicës 

Përshkrimi  i Projektit 

Për ndërtimin e këtij objekti është respektuar përshtatja  
në ambient të jashtëm. Ky objekt është ndarë në tri 
hapësira, në pjesën qendrore e cila është paraparë për 
përdorim nga personat me aftësi të kufizuar dhe hapësira 
në anën e majtë dhe të djathtë një për femra dhe një për 
meshkuj. Të gjitha janë pajisë me sanitari,  instalimin e ujit 
dhe ventilimin. 

Outputet / Përfitimet 

 

Janë plotësuar nevojat për vizitorët e shumtë të cilët e 
frekuentojnë këtë Manastir. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  23.09.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   7,951.10€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   22.11.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       23,951.10€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     N.N. Andi - Prishtinë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                7,951.10€ 
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Komuna Graçanicë 

Titulli i  projektit Rregullimi dhe ndriçimi i trotuareve Dobratinë - 
Gushtericë 

Përshkrimi  i Projektit 

Trotuari nga Dobratini deri në Gushtericë është i gjatë 
1,753m dhe me një gjerësi praj 1,5m. Përgjatë trotuarit 
është vendos instalimi për ndriçim  i cili i lidh ndriçuesit 
elektrike dhe tokëzimi. Këta ndriçues janë me lartësi 3,5m.  

Outputet / Përfitimet 

 

Siguria e banorëve e sidomos e nxënësve të cilët e 
frekuentojnë çdo ditë këtë rrugë për në shkollë. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  02.11.2010 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   10,494.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   27.04.2010 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       98,795.60€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     N.N. E&B - Prishtinë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                10,494.00€ 
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Komuna Graçanicë 

Titulli i  projektit Rregullimi I ndriçimit Graçanicë - Llapnasellë 

Përshkrimi  i Projektit 

Projekti ka përfshirë  ndërtimin e ndriçimit gjatë rrugës 
Graçanicë - Llapnasellë  në gjatësi  prej 4000 metra dhe  
vendosjen e 80 shtyllave  me ndriçim metal-halogjen 250 
w në maje. Largësia në mes të  fushave  të shtyllave është 
50m. I tërë instalimi elektrik përbëhet  nga kabllot 
elektrike, me prerje sipas standardeve për këto lloje 
punësh me tokëzim adekuat. 

Outputet / Përfitimet 

 

Me realizimin e këtij projekti përfitojnë qytetarët e kësaj 
ane me lirinë e lëvizjes edhe në orët e mbrëmjes. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  02.11.2010 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   19,609.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   11.05.2010 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       79,001.36€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     SHPK ” Conex Group” Prishtinë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                19,609.00€ 
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Komuna Graçanicë 

Titulli i  projektit Rrjeti i kanalizimit fekale në fshatin Kishnicë 

Përshkrimi  i Projektit 

Projekti - Kanalizimi fekale  në Kishnicë është ndërtuar 
nga gypat PESN DN 250mm të cilët lidhen me  
kanalizimin ekzistues. Gypat përshkojnë afër rrugës 
regjionale  Prishtinë – Gjilan. 

Outputet / Përfitimet 

 

Derdhja e ujërave fekale  në kanalizim i cili parandalon 
përhapjen e sëmundjeve të ndryshme e gjithashtu 
mbrojtja e  ambientit. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   25,000.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   13.09.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       26,935.00€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     E&B - Prishtinë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                25,000.00€ 
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Komuna Graçanicë 

Titulli i  projektit Rrjeti sekondar i kanalizimit për vendbanimin Graçanicë,  
Badovc dhe Shushice 

Përshkrimi  i Projektit 

Është ndërtuar rrjeti sekondar i kanalizimit fekale nga 
gypat nga PESN DN 250mm me derdhje në kanalizimin 
kryesor ekzistues, dhe sipas standardeve. Gypat 
përshkojnë rreth rrugëve lokale. 

Outputet / Përfitimet 

 

Derdhja e ujërave fekale  në kanalizim i cili parandalon 
përhapjen e sëmundjeve të ndryshme e gjithashtu 
mbrojtja e  ambientit. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   50,000.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   13.09.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       48,586.60€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     CAD Partners - Prishtinë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                48,586.60€ 
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Komuna Graçanicë 

Titulli i  projektit Rekonstruimi i fushës për basketboll dhe volejboll 

Përshkrimi  i Projektit 

Fusha për basketboll dhe volejboll ka dimension prej 
(42x22)m. Është bërë nivelizimi me asfalt të ri  me shtresë 
prej d= 5cm. Pas kësaj është vendos edhe një shtresë me 
trashësi prej 4mm sipas standardeve për fusha sportive, 
ngjyrosja me kompresor me ngjyra akrile dhe vendosja e 
koshave. Është vendos rrethoja nga rrjeti i metalit dhe 
vendosja e ndriçimit. Gjithashtu është  bërë drenazh e cila 
nuk lejon grumbullimin e ujit nga të reshurat atmosferike. 

Outputet / Përfitimet 

 

Rinia e kësaj ane e sidomos nxënësit do të merren më 
shumë me aktivitete sportive. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   7,820.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës 04.11.2010 

Vlera e Kontraktuar                                                                                      7,820.00€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     ABC - Podujevë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                7,820.00€ 
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Komuna Skenderaj 

Titulli i  projektit Ndërtimi i objektit të administratës së Kuvendit  
Komunal të Skenderajt  

Përshkrimi  i Projektit 

Ndërtimi i objektit të administratës së KK Skenderaj ka 
filluar në vitin 2009 në të cilin projekt janë kryer punimet 
e fazës së parë, dytë dhe të tretë  andaj ka qenë e 
nevojshme edhe fillimi i fazës së katërt. Projekti është i 
tipit B+P+4 i cili përfshin të gjitha fazat e realizimit të 
punëve gjerë në fazën e përdorimit.  

Outputet / Përfitimet 

 

Rritja e efikasitetit të punës në kryerjen e shërbimeve 
administrative ndaj qytetareve të komunës si dhe krijimi i 
kushteve të personelit për shërbim sa më të avancuar. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   200,000.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   17.09.2009 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       1,840,157.24€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     NN ,Valoni” Skenderaj 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                140,000.00€ 
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Komuna Skenderaj 

Titulli i  projektit Ndërtimi i zyrës së vendit në Turiqec 

Përshkrimi  i Projektit 

Bashkësia lokale në Turiqec ka pesë fshatra me 9,726 
banor dhe zyra e vendit ka kushte shumë të vështira dhe 
të pa përshtatshme për kryerjen e shërbimet, andaj për ti 
përmbushur kushtet për sigurimin e dokumentacionit të 
gjendjes civile është e domosdoshme ndërtimi i zyrës së 
vendit në Turiqec. Projekti përfshinë gërmimin, hapjen 
dhe punimi i themeleve punimi i grilave të dyerve dhe 
dritareve nga profilet e metalit për sigurimin e arkivës,etj 

Outputet / Përfitimet 

 

Ofrimi i shërbimeve sa më afër qytetareve, kushte më të 
mira për punëtor si dhe kushte të mira për arkivim të 
dokumentacioneve zyrtare.  

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  08.08.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   29.784.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   19.09.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       29.784.00€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     NN „‟Valoni” Skenderaj 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                29,783.15€ 
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Komuna Skenderaj 

Titulli i  projektit Rrethoja e zyrës se vendit në Turiqec 

Përshkrimi  i Projektit 

Gërmimi, hapja dhe punimi i themeleve, punimi i 
rrethojës nga profilet e metalit dhe ngjyrosja, punimi i 
dyerve metalike në hyrje të parkingut, punimi i hyrjes në 
oborr me kubëza betoni etj. 

Outputet / Përfitimet 

 

Është krijuar hapësirë shumë e nevojshme për qytetarët 
që shkojnë për të kërkuar shërbime komunale. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  25.10.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   10,500.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   30.11.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       13,560.00€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     NTSH‟‟Doni Comerc”Skenderaj 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                10,500.00€ 
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Komuna Vushtrri 

Titulli i  projektit Shtruarja me kubëza betoni te disa rrugëve në qytetin e 
Vushtrrisë 

Përshkrimi  i Projektit 

Ky projekt përfshin ndërtimin, rregullimin dhe shtruarjen 
e disa rrugëve lokale në qytetin e Vushtrrisë punimi i të 
cilave bëhet  me kubëza betoni. 

Outputet / Përfitimet 

 

Ndërtimi i këtyre rrugëve do të përmirësoj 
infrastrukturën rrugore të këtyre lagjeve të qytetit dhe do 
të përmirësoj kushtet për qarkullim më të lehtë të 
qytetarëve. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   100,000.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   27.07.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       197,933.10€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     NNP ,,Wenda”- Vushtrri 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                99,950.00€ 
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Komuna Vushtrri 

Titulli i  projektit Riasfaltimi i segmentit rrugor nr. 5 në fshatin Prelluzhë 

Përshkrimi  i Projektit 

Gjendja aktuale e kësaj rruge ka qenë jo e mirë, kanë qenë 
gropa të mëdha që kanë pamundësuar  qarkullimin e lirë 
të automjeteve dhe banorëve të kësaj pjese. Është bërë 
mbyllja e gropave me material të mihur, ngjeshja me  
material me cilindër adekuat, materiali i mbetur të  
transportohet deri në deponinë e caktuar nga organi 
mbikëqyrës në largësi deri në 2 km. 

Outputet / Përfitimet 

 

Rezultat i këtij projektit është përmirësimi i 
infrastrukturës rrugore, përmirësimi i kushteve jetësore 
dhe levizja e lirë e qytetarëve në këtë lokalitet. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  18.05.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   17,589.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   13.07.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       17,961.52€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     NPSH ,,Bageri” Ferizaj 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                17,589.00€ 
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Komuna Mitrovicë  

Titulli i  projektit Renovimi i objektit të administratës  

Përshkrimi  i Projektit 

Ndërrimi apo zhvendosja e dritareve të vjetra si dhe 
vendosja e dritareve të rejave në vendin e tyre si dhe 
punët tjera fizike të cilat shkojnë me këtë raste siç janë 
rrëzimi i mureve dhe vendosja e dyerve dhe dritareve të 
reja sepse me këtë do të kemi pamje më të bukur si dhe 
nxehje më të mirë të ndërtesës e me këtë edhe shpenzime 
më të vogla për mbajtjen e tyre. 

Outputet / Përfitimet 

 

Me këtë do të kemi pamje më të bukur si dhe nxehje më të 
mirë të ndërtesës e me këtë edhe shpenzime më të vogla 
për mbajtjen e tyre. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   100,000.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   01.08.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       93,898.09€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     N.N.T. ,,Fitimi” 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                93,898.09€ 
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Komuna Mitrovicë  

Titulli i  projektit Rindërtimi – Meremetimi i 10 shtëpive te djegura në Veri 
te Mitrovicës 

Përshkrimi  i Projektit 

Ndërtimi dhe meremetimi i shtëpive të djegura gjatë 
luftës në Kosovë me çka do ti zbut disa rastet sociale në 
Komunë. 

Outputet / Përfitimet 

 

Përfitues do të jenë banorët e këtyre shtëpive  të cilët do të 
hiqen nga banesat kolektive dhe do të kthehen në shtëpitë 
e tyre. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   100,000.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   03.10.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       250,000.00€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     NNP ,,Kujtimi” 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                99,870.41€ 

 
 
 
          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Komuna Gjilan 
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Titulli i  projektit Rregullimi i shtratit te lumit Baja 

Përshkrimi  i Projektit 

Lumi Baja, historikisht paraqet hapësirën rreth të cilës 
është zhvilluar qytetit i Gjilanit. Ky projekt përfshinë:  
rregullimin e derdhjeve të ujërave të zeza dhe ujërave 
atmosferik, sigurimi nga vërshimet, rregullimi i hapësirës 
së breglumit.  

Outputet / Përfitimet 

 

Me realizimin e këtij projekti do të përfitojnë banorët e 
Gjilanit dhe të zbuteshin problemet me të cilat 
ballafaqohet komuna, njëherit do të krijonte kushte  më të 
mira për të gjitha komunitetet . 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   75,000.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   08.09.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       216,740.45€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     NNP ,,Art Projekt” Viti 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                17,869.20€ 
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Komuna Gjilan 

Titulli i  projektit Asfaltimi i rrugës fshati Veleknicë – Deponija rajonale 

Përshkrimi  i Projektit 

Kjo rrugë do të asfaltohet në gjerësinë sa të bëjë të 
mundur kalimin në të njëjtën kohe të dy automjeteve dhe 
të kalimtarëve të rastit. Kjo rrugë është rruga më e 
rëndësishme dhe me prioritare për Komunën. 

Outputet / Përfitimet 

 

Efikasiteti më i shpejtë i qarkullimit të qytetarëve, arritja 
më  shpejtë  në qendrën spitalore, intervenimi më i shpejtë 
në raste urgjente si dhe arritja me kohë e nxënësve në 
shkollë. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   75,000.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   29.06.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       77,563.00€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     ,,Tali” SHPK - Gjilan 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                75,000.00€ 
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Komuna Istog 

Titulli i  projektit Ndërtimi  i aneksit te komunës 

Përshkrimi  i Projektit 

Për krijimin e kushteve më të volitshme për punë është e 
domosdoshme që të ndërtohet edhe një kat sepse objekti 
ekzistues nuk ka hapësirë të mjaftueshme për punë. 
Projekti do të realizoj; ndërtimin e katit të objektit 
komunal, ndërtimin e kulmit si dhe ndërtimin e zyrave 
për personel të administratës. 

Outputet / Përfitimet 

 

Përmirësimi i shërbimeve publike për komunitetin  në 
cilësi dhe kohë. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   200,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   18.08.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       256,234.13 € 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     NPT ''Termomontimi" Prishtinë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                200,000.00 € 
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Komuna Malishevë 

Titulli i  projektit Asfaltimi i rrugës në fshatin Rud 

Përshkrimi  i Projektit 

Fshati Rud ka mbi 100 shtëpi me mbi 1000 banorë.  
Gjatësia e rrugës në këtë fshat është 1.240 km, ku e tërë 
rruga e cila shpie deri te shkolla e fshatit është e  
paasfaltuar. Projekti përfshinë rrafshimin e terenit, 
shtresimin, ngjeshjen dhe asfaltimin me sinjalizim 
horizontal dhe vertikal. 

Outputet / Përfitimet 

 

Qarkullimi me i lehtë i banorëve të këtij lokaliteti, 
lehtësim dhe ulje të shpenzimeve dhe mirëqenie të 
përgjithshme për 1000 banorët e këtij fshati. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  25.10.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   40,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   22.11.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       86,662.50 € 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     SH.P.K.”Jehona” Malishevë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                40,000.00 € 
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Komuna Malishevë 

Titulli i  projektit Kanalizimi Temeqin –Bubel-faza e II 

Përshkrimi  i Projektit 

Për realizimin e këtij projekti parashihet ndërtimi i 
kolektorit për grumbullimin e ujërave të zeza me 
kapacitet të mjaftueshëm, hapja e kanalizimi, vendosja e 
tubave, mbyllja e kanalizimit dhe punët tjera të parapara 
me projekt dhe standarde të caktuara. 

Outputet / Përfitimet 

 

Menaxhim i ujërave të zeza, ambient i pastër, zvogëlimi i 
rrezikshmërisë se sëmundjeve dhe epidemive të 
ndryshme si dhe përmirësimi i kushteve jetësore të 
komunitetit. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   180,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   13.05.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       276,372.64 € 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     N.N.T.SH:''Drini Compani"  
Prizren 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                176,372.64 € 
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Komuna Pejë 

Titulli i  projektit Ndërtimi i një kati  të objektit të administratës së KK 
Pejë 

Përshkrimi  i Projektit 

Ndërtimi i objektit përfshinë disa faza si: punët e 
demolimit dhe pastrimit  të pjesës së ndërtesës e cila nuk 
është e qëndrueshme, punët ndërtimore duke përfshirë  
armimin, betonimin, murimin, fasadimin dhe punët finale 
të parapara me projekt detal dhe sipas standardeve të 
ndërtimit. 

Outputet / Përfitimet 

 

Përmirësimi i shërbimeve publike civile për komunitetin  
në cilësi dhe kohë. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   191,017.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   02.08.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       329,941.42 € 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     NNT''North" Pejë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                191,017.00 € 
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Komuna Novobërdë 

Titulli i  projektit Asfaltimi i rrugës në Kuvc 

Përshkrimi  i Projektit 

Ky projekt përfshinë: inicimi i terenit, punët përgatitore, 
rregullimi i çështjeve pronësore dhe përgatitja e projektit 
zbatues. Gjatësia e rrugës është 0.9 km  dhe shtrihet në 
fshatin Kuvc afër qytetit të Gjilanit dhe lidhë këtë fshat 
me fshatin  Stanishor. 

Outputet / Përfitimet 

 

Qarkullimi me i lehtë i banorëve dhe përmirësimi i 
kushteve të banorëve të këtij lokaliteti. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   30,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   22.08.2011  

Vlera e Kontraktuar                                                                                       26,860.00 € 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     SH A “Bejta commerce‟‟Gjilan 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                26,860.00 € 
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Komuna Novobërdë 

Titulli i  projektit Rregullimi i rrugëve lokale në Tirince dhe Carevc  

Përshkrimi  i Projektit 

Projekti përfshinë realizimin e këtyre punëve;   trasimin, 
gërmimin, rrafshimin dhe shtresimi me zhavorr e rërë si 
dhe ngjeshja e kanaleve te nevojshme për ujera 
atmosferik. Rregullimi i rrugëve lokale ka një gjatësi prej  
4km dhe gjerësi 4m ne te cilat rruge  frekuentojnë 500-600 
banorë.  

Outputet / Përfitimet 

 

Me realizimin e këtij projekti do të përfitojnë 400 banor 
shfrytëzues të këtyre rrugëve si edhe 300 banor të 
lokaliteteve përreth të cilët i shfrytëzojnë këto rrugë në  
mënyrë indirekte.  

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   40,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   19.08.2011 (1) ,  10.11.2011 (2) 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       58,842.70 €(1) ,  20,042.70 € (2) 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     NTP: „‟BAZA TRANS‟‟ Gjilan, 
SHPK”Zuka company” Gjilan 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                38,844.70 € 
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Komuna Novobërdë 

Titulli i  projektit Ndërtimi i trotuarit ne rrugën magjistrale ne Llabjan  

Përshkrimi  i Projektit 

Bazuar në projektin detal për realizimin e këtij projekti 
duhet të bëhet ndërtimi i trotuareve në mënyrë që  
nxënësve tu mundësohet qarkullim më i lirë dhe që tu 
ikin daljeve në rrugën kryesore e cila dalje është 
rrezikshme dhe mund të ketë pasoja. Projekti përfshinë 
punët e dheut (rrafshimi dhe ngjeshja) shtresimi me rërë , 
tubëzimi në gjerësi të caktuar dhe ngjeshja e kubëzave. 

Outputet / Përfitimet 

 

Qarkullimi me i lehtë i banorëve e në veçanti përmirësimi 
i kushteve të udhëtimit të nxënësve të këtij lokaliteti. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   25,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   22.08.2011  

Vlera e Kontraktuar                                                                                       23,854.24 € 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     N N SH “CO-ING” Prishtinë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                23,854.20 € 
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Komuna Novobërdë 

Titulli i  projektit Ndërtimi i aneksit te komunës  

Përshkrimi  i Projektit 

Projekti  i ndërtimit të aneksit të komunës përfshinë: 
punët përgatitore dhe ndërtimi i objektit sipas 
standardeve ndërtimore të parapara me projekt. 

Outputet / Përfitimet 

 

Zgjerimi i hapësirës dhe kushteve të punës si dhe 
përmirësimi i  shërbimeve publike për banoret e komunës 
se Novobërdës. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   60,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   26.09.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       58,800.00 € 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     NNP; “Perspektiva” Kamenicë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                52,920.00 € 
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Komuna Shtërpcë 

Titulli i  projektit Rregullimi i rrugës Berevc lagja Sharkoqe 

Përshkrimi  i Projektit 

Rruga për lagjen Sharkoqe të fshatit Berevc, është rruga e 
cila është dëmtuar dhe shkakton shumë probleme rreth 
qarkullimit të banorëve të kësaj ane. Rruga ka një gjatësi 
prej 500m. Projekti përfshinë: rrafshimin, nivelizimin, 
shtresimin, ngjeshjen dhe kubëzimin. 

Outputet / Përfitimet 

 

Me realizimin e këtij projekti  do të përfitojnë rreth 400 
banorë ku do të përmirësohen kushtet për qarkullim me 
të mirë. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   50,000.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   27.06.2011  

Vlera e Kontraktuar                                                                                       41,546.87€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     NNTSH”Sallahu‟‟ Kaçanik 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                41,422.23€ 
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Komuna Shtërpcë 

Titulli i  projektit Rregullimi i rrugëve ne Verbeshtice 

Përshkrimi  i Projektit 

Ky projekt përfshinë rregullimin e të gjitha rrugëve lokale 
në vendbanimin Verbeshtice, rregullimin e stazes për 
këmbësor  si dhe ndriçimin në disa pika të rëndësishme. 

Outputet / Përfitimet 

 

Me realizimin e këtij projekti  do të përfitojnë të gjithë 
banorët e këtij lokaliteti të cilëve do tu përmirësohen 
kushtet për qarkullim më të mirë. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   68,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   27.06.2011  

Vlera e Kontraktuar                                                                                       39,225.33 € 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     NNTSH “Sallahu” Kaçanik 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                39,127.00 € 
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Komuna Shtërpcë 

Titulli i  projektit Rregullimi i terenit sportiv ne Mergjince 

Përshkrimi  i Projektit 

Rregullimi i këtij tereni sportiv përfshinë ndërtimin dhe 
asfaltimin e fushës së sportit, tribinat dhe sigurimi i tyre 
me rrjet përreth, rregullimi i urës dhe mbrojtja e burimit 
të ujit.  

Outputet / Përfitimet 

 

Mundësia për aktivitete sportive, kulturore dhe rekreative 
të komunitetit lokal e më gjerë. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  29.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   42,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   27.06.2011  

Vlera e Kontraktuar                                                                                       33,045.50 € 

Vlera e Aneks  Kontratës 3,304.55 € 

Emri i Kontraktuesit     SHPK „‟Luboteni‟‟ Shtërpcë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                36,300.49 € 
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Komuna Shtërpcë 

Titulli i  projektit Ndërtimi i ujësjellësit në fshatin Brod  

Përshkrimi  i Projektit 

Rrjeti i ujësjellësit ka një gjatësi prej 5 km. Burimi i ujit 
është në afërsi të fshatit Izhanc ku do të ndërtohet 
kaptazha  dhe në afërsi të lagjes Caraj do të ndërtohet 
rezervuari me kapacitet prej 100m3 prej ku do të 
ndërtohet rrjeti për lagjet Caraj, Bozaj dhe Hajdinaj.  

Outputet / Përfitimet 

 

Furnizim  i mjaftueshëm me ujë të pijshëm, përmirësimi i 
kushteve jetësore dhe ndikimi në zhvillimin ekonomik . 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   88,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   27.06.2011  

Vlera e Kontraktuar                                                                                       84,510.26 € 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     SHPK.”Linda” Ferizaj 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                84,086.98 € 

 
             

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



52 

 

Komuna Suharekë 

Titulli i  projektit Revitalizimi i objektit për Muze të edukimit 

Përshkrimi  i Projektit 

Me renovimin e këtij objekti muze do të krijohen kushtet 
më të mira për vizitorët e ndryshëm të komunës së 
Suharekës e më gjerë, ky objekt do të jetë muze për 
grumbullimin dhe sistemimin e objekteve dhe gjërave 
historike dhe arkeologjike për komunën dhe vizitorët ku 
do të njihen me vlerat historike dhe arkeologjike. 

Outputet / Përfitimet 

 

Qytetarët dhe banorët e Komunës së Suharekës. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   200,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   07.09.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       474,888.30€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     " OE Control Product” SH.P.K, 
Prishtinë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                200,000.00€ 
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Komuna Suharekë 

Titulli i  projektit Renovimi i kulmit të palestrës sportive “ 13 Qershori" 

Përshkrimi  i Projektit 

Është bërë renovimi i kulmit të palestrës sportive me 
hidroizolim, gjeotekstil, llamperi e plastifikuar dhe 
termoizolim si dhe  vendosja e llamarinës së plastifikuar. 

Outputet / Përfitimet 

 

Qytetarët dhe banorët e Komunës së Suharekës. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.08.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   40,000.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   28.10.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       78,870.00 € 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     "Hidroizolim Shala" Suharekë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                40,000.00€ 

 
         
 

  
          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 

 

Komuna Deçan 

Titulli i  projektit Zgjerimi i rrugës së gjimnazit  

Përshkrimi  i Projektit 

Asfaltimi i rrugës është bërë në gjerësi sa të kalojnë dy 
automjete në të njëjtën kohë në drejtime të ndryshme 
zgjerimi me trotuare dhe me shiritin e gjelbërimit ku do të 
ketë edhe infrastrukturën përcjellëse kanalizimin 
atmosferik  dhe zebrat për kalimin e këmbësorëve i cili do 
të mundësoj qarkullimin e lirë dhe më të mirë të 
qytetarëve  

Outputet / Përfitimet Kanë përfituar të gjithë banorët e  Komunës së Deçanit 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   200,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   09.06.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       183,577.64€ 

Vlera e Aneks  Kontratës 16,407.10€ 

Emri i Kontraktuesit     " Lika Drade" sh.p.k Deçan 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                199,984.53 €  
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Komuna Gjakovë 

Titulli i  projektit Rregullimi i trotuareve në rr.”Migjeni 

Përshkrimi  i Projektit 

Ndërtimi i trotuareve ku janë punuar punimet tokësore, 
shtruarja e bazës – tamponit si dhe shtruarja me kubëza 
betoni ku është bërë ngritja e standardit dhe e sigurisë së 
këmbësorëve dhe personat me aftësi të kufizuar. 

Outputet / Përfitimet Banorët dhe qytetarët e lagjeve të Gjakovës 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   63,685.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   27.09.2010 (kontratë vjetore) 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       63,685.00€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     “Bala “ sh.p.k Gjakovë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                63,685.00€ 
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Komuna Gjakovë 

Titulli i  projektit Rregullimi i trotuareve në rr.”Anton Çeta” 

Përshkrimi  i Projektit 

Ndërtimi i trotuareve ku janë punuar punimet tokësore, 
shtruarja e bazës – tamponit si dhe shtruarja me kubëza 
betoni ku është bërë ngritja e standardit dhe e sigurisë së 
këmbësorëve dhe personat me aftësi të kufizuar. 

Outputet / Përfitimet Banorët dhe qytetarët e lagjeve të Gjakovës 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   59,305.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   27.09.2010 (kontratë vjetore) 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       59,305.00€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     Bala “ sh.p.k Gjakovë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                59,305.00€ 
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Komuna Gjakovë 

Titulli i  projektit Rregullimi i trotuareve në rr.”Skënderbeu-N.Terezë” 

Përshkrimi  i Projektit 

Ndërtimi i trotuareve ku janë punuar punimet tokësore, 
shtruarja e bazës – tamponit si dhe shtruarja me kubëza 
betoni ku është bërë ngritja e standardit dhe e sigurisë së 
këmbësorëve dhe personat me aftësi të kufizuar  

Outputet / Përfitimet Banorët dhe qytetarët e lagjeve të Gjakovës 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   76,629.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   27.09.2010 (kontratë vjetore) 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       76,629.00€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     “Bala “ sh.p.k Gjakovë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                76,629.00€ 
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Komuna Gjakovë 

Titulli i  projektit Ndërtimi i shkollës fillore "Isa Boletini" Osek Hylë në 
Gjakovë 

Përshkrimi  i Projektit 

Ndërtimi i shkollës – faza e parë. Shkolla ekzistuese nuk i 
ka plotësuar kushtet për zhvillimin e procesit arsimor, 
është ndërtuar objekti me 5 klasa mësimi, hapësirë për 
parashkollor si dhe hapësirat përcjellëse sipas 
standardeve. Në këtë shkollë do t‟i vijojnë mësimet 197 
nxënës dhe kuadri tjetër arsimor. Ky projekt është 
vazhdim nga viti i kaluar 2010. 

Outputet / Përfitimet Banorët dhe nxënësit e fshatit Osek Hylë. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  02.03.2010 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   26,500.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga MAPL 

Data e nënshkrimit të kontratës   28.09.2010 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       176,333.17 € 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     "Magg-Holding"Sh.p.k Prishtinë 
& N.N.SH."Korben" Gjakovë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                22,623.38 € 
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Komuna Junik 

Titulli i  projektit Ndërtimi I rrugëve Lokale në Junik 

Përshkrimi  i Projektit 

Janë punuar trasimi, zgjerimi, kanalet e ujërave 
atmosferik, lëshesat pllakose dhe gypore sipas nevojave 
ekzistuese, punimi i bankinave si dhe asfaltimi i disa 
rrugëve në Junik. 

Outputet / Përfitimet Kanë përfituar banorët e Komunës së Junikut duke ju 
ofruar kushte më të mira të infrastrukturës. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   
100,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   15.07.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       84,189.94 € 

Vlera e Aneks  Kontratës  8,357.30 € 

Emri i Kontraktuesit     "Joss Krasniqi- Bazë " sh.p.k 
Junik 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                92,547.24 € 
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Komuna Rahovec 

Titulli i  projektit Ndërtimi i SHF “Mustafë Ibishi” paralelja e ndarë Guri 
Kuq 

Përshkrimi  i Projektit 

Në këtë projekt  është punuar objekti shkollor: themelet, 
pllakat, shtyllat, trajet, kulmi, suvatimi, dyshemetë, 
ngjyrosja, dyert dhe dritaret , instalimi elektrik, instalimi i 
ujit dhe kanalizimit dhe i nxehjes qendrore. Ky objekt do 
të ketë dhoma mësimi, bibliotekë, kthinë për shumë 
qëllime si dhe administratën e nevojshme. 

Outputet / Përfitimet 

 

Nxënësit, mësimdhënësit  e kësaj shkolle ku do të kenë 
kushte më të mira në ruajtjen e shendetit dhe pastërtia do 
të jetë në nivel. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   
150,000.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   25.07.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       179,381.91€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     "Rexha " sh.p.k Prishtinë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                150,000.00€ 
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Komuna Rahovec 

Titulli i  projektit Instalimi i nxehjes qendrore ne SHMFU "Isa Boletini" ne 
Rahovec 

Përshkrimi  i Projektit 

Në këtë projekt  është punuar nxehja qendrore në tërë 
objektin ku në secilën klasë janë vendos radiatorët, është 
vendos kaldaja si dhe rrjeti për nxehje e cila i plotëson 
kushtet mësimore sipas standardeve ku do të ketë kushte 
më të mira edukativo –arsimore. 

Outputet / Përfitimet 

 

Nxënësit , mësimdhënësit  e kësaj shkolle ku do të kenë 
kushte mëtë mira në ruajtjen e shendetit dhe pastërtia do 
të jetë në nivel. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   
70,000.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   30.09.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       78,933.50€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     N.P.N "Euro-Ing "  Rahovec 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                70,000.00€ 
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Komuna Ferizaj 

Titulli i  projektit Asfaltimi i Rrugës Talinovc deri në Rahovicë - Faza I 

Përshkrimi  i Projektit 

Janë punuar trasimi, zgjerimi, kanalet e ujërave 
atmosferik, lëshesat pllakose, punimi i bankinave si dhe 
asfaltimi i rrugës me gjatësi 2575 m‟  dhe gjerësi 7 m‟  

Outputet / Përfitimet Qytetarët e komunës së Ferizajt, ku do të përmirësohet 
jeta e artit dhe kulturës. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   200,000.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   05.07.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       198,795.35€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     N.P.SH. " Bageri" Ferizaj 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                
    

198,636.31€ 
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Komuna Ferizaj 

Titulli i  projektit Renovimi I Objektit të ish TMK-së dhe Revitalizimi i tij 
në objekt të Kulturës, Ferizaj 

Përshkrimi  i Projektit 

Është bërë rinovimi i objektit të ish TMK-së dhe është 
kthyer në objekt kulture dhe arti, ku janë bërë punimi i 
sallës së koncerteve , salla e galerisë së arteve. Janë 
rinovuar dyert dhe dritaret, suvatimi, dyshemeja teknike, 
tualete, sanitarja etj,- ku me këtë do të përmirësohet jeta 
kulturore dhe e artit. Ky projekt ka vazhduar nga viti 2010 

Outputet / Përfitimet 

 

Qytetarët e komunës së Ferizajt, ku do të përmirësohet 
jeta e artit dhe kulturës 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  23.03.2010 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   43,016.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga MAPL 

Data e nënshkrimit të kontratës   10.09.2010 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       143,384.89€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     N.N.P.''Bedi Ndërton'' -Podujevë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                43,015.47€ 
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Komuna Partesh 

Titulli i  projektit Ndërtimi i qendrës rajonale të kulturës 

Përshkrimi  i Projektit 

Është bërë ndërtimi i fazës së parë të objektit  kulture dhe 
arti, ku janë bërë punimi i themeleve, pllakave , shtyllave , 
trajeve dhe muratimi i mureve të jashtme dhe të 
mbrëmshme , objekti është me etazhitet P +2. Ky projekt 
nuk ka përfunduar dhe do të vazhdoj në vitin pasues. 

Outputet / Përfitimet 

 

Qytetarët e komunës së Parteshit, ku do të përmirësohet 
jeta e artit dhe kulturës. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   300,000.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   
20.06.2011  

Vlera e Kontraktuar                                                                                       899,877.89€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     "Conex group" Prishtinë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                300,000.00€ 
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Komuna Partesh 

Titulli i  projektit Vazhdimi i ndërtimit te QMF-se Partesh 

Përshkrimi  i Projektit 

Është bërë ndërtimi edhe i një kati shtesë në objektin QMF 
në Pasjan, muratimi, shtyllat, trajet, kulmi, suvatimi, 
ngjyrosja  dhe kompletimi me instalime dhe elemente : 
ujë, rrymë, nxehje qendrore dhe elemente sanitare. 

Outputet / Përfitimet 

 

Qytetarët e komunës së Parteshit ku do të përmirësohet 
shërbimet shëndetësore të banorëve. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   229,282.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   25.08.2011 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       227,894.07€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     " Tekno-Ing Consulting" shpk 
Prishtinë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                227,894.07€ 
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Komuna Partesh 

Titulli i  projektit Rregullimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në fshatin 
Budrikë-Gjilanë/Partesh 

Përshkrimi  i Projektit 

Punimi i kanalizimit atmosferik dhe fekale në fshatin 
Budrikë, ku është bërë punimi i rrjetit me gypa PVC dhe 
puseta nga betoni, gropa septike, kanalizimi atmosferik. 
Ky projekt është vazhdim nga vit 2010. 

Outputet / Përfitimet 

 

Banorët e fshatit Budrikë – K. Partesh 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  25.03.2010 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   119,558.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga MAPL 

Data e nënshkrimit të kontratës   30.08.2010 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       155,897.22 € 

Vlera e Aneks  Kontratës 10,430.24 € 

Emri i Kontraktuesit     N.N.P.'' AREA'' Sh.p.k-
Kamenicë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                119,558.00€ 
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Komuna Klinë 

Titulli i  projektit Ndërtimi i ujësjellësit në fshatin Gllarevë  

Përshkrimi  i Projektit 

Është bërë shpërndarja e gypave nga PVC-ja për ujësjellës 
në gjatësi  prej  9.100 m‟ që i përfshin tri fshatra, punimi i 
rezervuarit me të gjitha pjesët fazonike, pusetat, punimi i 
pusetave me të gjitha pjesët fazonike. Ky projekt është 
vazhdim nga viti 2010.  

Outputet / Përfitimet 

 

Banorët e tri fshatrave Gllarevë, Përçev, Rigjevë dhe 
Komuna e Klinës  

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  02.03.2010 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   142,870.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga MAPL 

Data e nënshkrimit të kontratës   15.09.2010 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       220,722.48€ 

Vlera e Aneks  Kontratës 7,292.03 € 

Emri i Kontraktuesit     Berisha Company sha., Ferizaj 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                137,589.49 € 
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Komuna Klinë 

Titulli i  projektit Asfaltimi I rrugës ne Fshatin Gremnik 

Përshkrimi  i Projektit 

Janë punuar trasimi, zgjerimi, kanalet e ujërave 
atmosferik, lëshesat pllakose , punimi i bankinave si dhe 
asfaltimi i rrugës me gjatësi 2,350m‟  dhe gjerësi 5 m‟ dhe 
në këtë rrugë do të shfrytëzojnë 1591 banor të etniteteve të 
ndryshme. 

Outputet / Përfitimet 

 
Banorët e fshatit Gremnikë dhe Komuna e Klinës 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  22.04.2011 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   180,000.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës   04.07.2011  (11.07.2011) 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       205,560.94€ 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     OE"Asfalti" Pejë & "AIM" sh.p,k. 
Klinë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                180,000.00€ 
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Komuna Mitrovicë 

Titulli i  projektit Renovimi i objektit të Administratës Komunale të 
Mitrovicës 

Përshkrimi  i Projektit 

Renovimi i objektit të administratës komunale në 
Mitrovicë faza e parë ku janë rinovuar: dritaret, dyert e 
mbrëmshme dhe të jashtme ( një pjesë) fasada strukturale, 
tualetet, zyre, suvatimi, elektriku, suvatimi, ngjyrosja, 
dyshemeja etj, ku do të përmirësohen kushtet për punë. 
Ky projekt është vazhdim nga vit 2010. 

Outputet / Përfitimet 

 

Punëtorët e administratës dhe qytetarët e Komunës së 
Mitrovicë të cilëve ju ofrohen shërbime më të mira 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  04.03.2010 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   11,532.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga MAPL 

Data e nënshkrimit të kontratës   10.08.2010 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       115,310.96€ 

Vlera e Aneks  Kontratës 10,335.60 € 

Emri i Kontraktuesit     MAK Building sh.p.k., Vushtrri 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                  11,531.10€ 
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MAPL 

Titulli i  projektit 
Softueri dhe përkrahja për integrimin e zyrave të 

Kuvendeve Komunale për shërbim të qytetarëve me 
portalin ministror 

Përshkrimi  i Projektit 

Është bërë furnizimi me pajisje për teleprezencë , 
furnizimi me pajisje Harduerike për Komunën Graqanicës  
dhe mirëmbajtja dhe dizajnimi i softuerik në 4 gjuhë : në 
shqipe, serbe, turke dhe angleze dhe databaza 
permanente për 39 lokacione,përkrahja 3 ditë në muaj ( 
prezencë fizike e stafit profesional)për 20 muaj rresht 
,instalimi, konfigurimi, adaptimi , implementimi dhe 
përkrahja në MAPL( databaza qendrore, arkivi dhe 
integrimi në Web faqet e Komunave për 120 ditë.  

Outputet / Përfitimet 

 

Kuvendet Komunale të 38 komunave të Republikës së 
Kosovës 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit   

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL  për vitin 2011 295,817.40€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga MAPL 

Data e nënshkrimit të kontratës   23.09.2009 ( kontratë afatgjate) 

Vlera e Kontraktuar                                                                                       327,001.00 

Vlera e Aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     OE“ Botek”Prishtinë & 
DataProgNet” Ferizaj 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                  295,817.40€ 
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Lista e Projekteve të financuara në komuna per vitin 2011 

Nr. KOMUNA EMRI I PROJEKTIT 
Financimi 
nga MAPL 

Fondi I 
financimit  

Zotimi I 
mjeteve  

Data e 
zotimit  

Vlera e 
Kontrates  

Data e 
Kontrates  

Pagesat  

1 

Gjilan 

Rregullimi i shtratit të Lumit Baja         75,000.00   IPA         75,000.00   01.06.2011           216,740.45   08.09.2011        17,869.20  

2 
Asfaltimi i rrugës fshati Veleknicë-
Deponia Rajonale         75,000.00   IPA         75,000.00   01.06.2011             77,563.00   29.06.2011        75,000.00  

3 
Istog Ndertimi I katit ne objektin 

komunal-Istog       200,000.00   IPA       200,000.00   01.06.2011           256,234.13   18.08.2011      200,000.00  

4 

Mitrovice 

Rindërtimi-Meremetimi i 10 
shtëpive të djegura në Veri të 
Mitrovicës       100,000.00   IPA       100,000.00   31.05.2011           250,000.00   03.10.2011        99,870.41  

5 
Renovimi I objektit të Administratës 
Komunale të Mitrovicës       100,000.00   IPA       100,000.00   31.05.2011             93,898.09   01.08.2011        93,898.09  

6 

Rahovec 

Ndërtimi i SHF “Mustafë Ibishi” 
paralelja e ndarë Guri Kuq       150,000.00   IPA       150,000.00   01.06.2011           179,381.91   25.07.2011      150,000.00  

7 
Instalimi I Nxemjes qendrore ne 
SHMFU "Isa Boletini" ne Rahovec         70,000.00   IPA         70,000.00   01.06.2011             78,933.50   30.09.2011  70,000.00 

8 Prishtine 
Fasadimi I objektit të Komunës së 
Prishtinës       200,000.00   IPA       200,000.00   01.06.2011           193,588.75   02.08.2011  150,000.00 

9 
Skenderaj 

Ndërtimi i objektit të administratës 
së Kuvendit Komunal të 
Skenderajt(faza e IV)       200,000.00   IPA       200,000.00   31.05.2011        1,840,157.24   17.09.2009  200,000.00 

10 
Ndertimi i zyres se vendit ne 
Turiqec         29,784.00  

ZV 
       29,784.00   11.08.2011             29,783.15   19.09.2011        29,783.15  

11 
Rrethoja e zyrës së vendit në 
Turiqec         10,500.00  

ZV 
       10,500.00               10,500.00          10,500.00  

12 
Partesh Ndertimi I qendrës rajonale të 

kulturës         300,000.00   IPA       300,000.00   31.05.2011           899,877.89   20.06.2011      300,000.00  
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13 
Vazhdimi I ndertimit te QMF-se 
Partesh       229,282.00   GS       229,282.00   31.05.2011           227,894.07   25.08.2011      227,894.07  

14 

Rregullimi I kanalizimit fekal dhe 
atmosferik ne fshatin Budrike - 
Gjilan / Partesh  

119,558.29  

 FK  

119,558.29  

 09.08.2011           155,897.22   30.08.2010      119,557.89  

15 

Suhareke 

Revitalizimi I objektit për Muze të 
edukimit       200,000.00   IPA       200,000.00   01.06.2011           474,888.30    07.09.2011      200,000.00  

16 
Renovimi i kulmit të Palestrës 
Sportive “13 Qershori"         40,000.00   IPA         40,000.00   23.09.2011             78,870.00   28.10.2011        40,000.00  

17 

Gracanice 

Rregullimi I ndriqimit Graqanice - 
Llapnaselle         19,609.04   IPA         19,609.04  31.05.2011            79,001.36   11.05.2010        19,609.00  

18 
Rregullimi I ndriqimit Dobratinë - 
Gushtericë         10,494.00   IPA         10,494.00   01.06.2011             98,795.60   27.04.2011        10,494.00  

19 
Rekonstruimi I fushes per 
basketboll dhe volejboll           7,820.00   IPA           7,820.00   01.06.2011               7,820.00    

        7,820.00  

20 Rindërtimi i rrugës kryesore Faza III         100,000.00   GS       100,000.00   01.06.2011           114,745.00   16.05.2011   
    100,000.00  

21 
Ndërtimi parkut ne Gushtericen e 
eperme           35,000.00   GS         35,000.00   01.06.2011             27,908.08   01.06.2011        27,908.08  

22 
Rindërtimi i rrugës drejt shkollës ne 
Graqanice          75,000.00   GS         75,000.00   31.05.2011           103,890.00   12.05.2011  75,000.00 

23 
Ndërtimi i objektit ndihmës ne 
varrezat ne Gushtericën e Poshtme          15,000.00   GS         15,000.00   01.06.2011             15,521.39   01.06.2011         15,000.00  

24 
Rrjeti i kanalizimit fekale ne fshatin 
Kishnice          25,000.00   GS         25,000.00   01.06.2011             26,935.00   13.09.2011        25,000.00  

25 

Rrjeti sekondar i kanalizimit per 
vendbanimin Gracanice  Badovc 
dhe Shushice         50,000.00   IPA         50,000.00   01.06.2011             48,586.60   13.09.2011  

      48,586.60  

26 Tualete per Manastirin e Gracanicës           9,465.12   FK           9,465.12   09.08.2011             23,651.10   22.11.2010  
        7,951.10  

27 Junik Ndërtimi I rrugëve Lokale në junik       100,000.00  IPA      100,000.00   31.05.2011             92,547.24   15.07.2011  92,547.24 
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28 Konferenca e donatoreve           1,700.00  ST          1,700.00                 1,700.00    1,700.00 

29 

Malisheva 

Kanalizimi Temeqin-Bubël, (faza e 
II )       180,000.00   GS       180,000.00   01.06.2011           276,372.64   13.05.2011  176,372.64 

30 Ndërtimi i rrugës në fshatin Rud         40,000.00  IPA        40,000.00               86,662.50          40,000.00  

31 

Klina 

Asfaltimi I rruges ne Fshatin 
Gremnik       180,000.00   GS       180,000.00   01.06.2011           205,560.94  

 04.07.2011 
gremnik 1 

dhe 
11.07.2011 
gremnik 2      180,000.00  

32 
Ndërtimi i ujësjellësit ne fshatin 
Gllarevë       142,870.00   GS       142,870.00   21.06.2011           220,722.48   15.09.2010      137,589.49  

33 Podujeve Rregullimi shtratit të lumit Llap       127,000.00   GS       127,000.00   01.06.2011           230,323.80  08.06.2011     126,999.83  

34 Prizren 

Ndërtimi me asfalt i rrugës dhe 
infrastrukturës komplete”Jusuf 
Gërvalla-1       194,660.00   GS       194,660.00   01.06.2011           188,484.93   18.07.2011      188,483.43  

35 Deçan 
Zgjerimi i rrugës së gjimnazit në 
Deçan        200,000.00   GS       200,000.00   01.06.2011           199,984.74   09.06.2011      199,984.53  

36 

Gjakove 

Rregullimi i trotuareve në 
rr.”Migjeni         63,685.00   GS         63,685.00   01.06.2011             63,685.00  

 27.09.2010 
kontrat 
vjetore  

      63,685.00  

37 
Rregullimi i trotuareve në rr.”Anton 
Ceta”         59,305.00   GS         59,305.00  

 01.06.2011 
Rizotimi 

(21.09.2011)             59,305.00  

 27.09.2010 
kontrat 
vjetore  

      59,305.00  

38 
Rregullimi i trotuareve në 
rr.”Skënderbeu-N.Terezë”         76,629.00   GS         76,629.00   01.06.2011             76,629.00  

 27.09.2010 
kontrat 
vjetore  

      76,629.00  

39 

Vushtrri Shtruarjen me kubëza betoni të disa 
rrugëve në qytetin e Vushtrrisë       100,000.00   GS       100,000.00  

21.06.2011 

         197,933.10   27.07.2011        99,950.00  
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40 
Riasfaltimi i segmentit rrugor nr. 5 
në fshatin Prelluzhë         17,589.60   GS         17,589.60   21.06.2011             17,961.52   13.07.2011        17,589.00  

41 Ferizaj 
Asfaltimi i Rruges Talinovc deri ne 
Rahovice Faza I       200,000.00   GS       200,000.00   01.06.2011           198,795.35   05.07.2011      198,636.31  

42 Gllogovc 
Ndërtimin dhe asfaltimin e rrugës 
Komaran-Zogaj       195,669.00   GS       195,669.00   01.06.2011           194,591.50   02.06.2011      194,591.50  

43 Fushe 
Kosove 

 Ndriçimi publik në komunën e 
Fushë Kosovës       200,000.00   GS       200,000.00   01.06.2011           239,606.64   08.08.2011      199,659.36  

  Botimi I revistës vjetore           5,000.00   ST           5,000.00   06.12.2011      5,000.00 

44 

Shterpca 

Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në 
fshtin Brod 

        88,000.00  
 GS  

       88,000.00  
 01.06.2011  

           84,510.26   27.06.2011        81,897.66  

45 
Rregullimi I terenit sportiv 
Mrgjince- Shterpce          42,000.00   IPA         42,000.00   01.06.2011             36,350.05  

 27.06.2011        36,300.49  

46 
Rregullimi I rrugeve ne fshatin 
Verbeshtice 

        68,000.00  
 GS  

       68,000.00  
 01.06.2011             39,225.33  

 27.06.2011        39,127.28  

47 
Rregullimi rruges Berevc lagja 
Sharkoqe 

        50,000.00  

 GS  

       50,000.00  

 01.06.2011  

           41,546.87   27.06.2011  

41,422.23 

48 

Novoberda 

Rregullimi i rrugëve lokale në 
Tirincë dhe Carevc         40,000.00   GS         40,000.00   01.06.2011             58,842.70   19.08.2011        38,842.70  

49 
Ndërtimi i trotuarit në rrugen 
magjstrale Llabjan  

        25,000.00  
 GS  

       25,000.00  
 01.06.2011  

           23,854.24   22.08.2011  

      23,854.20  

50 
Ndërtimi I aneksit  të objektin e 
komunës 

        60,000.00  
 ZV  

       60,000.00  
 01.06.2011  

           58,800.00   26.09.2011        52,920.00  

51 Asfaltimi i rugës Kuvc          30,000.00   GS         30,000.00   01.06.2011             26,860.00   22.08.2011        26,860.00  

52 
Lipjan Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin 

Kraishtë -Faza I       150,000.00   GS       150,000.00   01.06.2011           498,383.49    22.07.2011  
    150,000.00  

53 
Shtime 

Rregullimi I shtratit të lumit në 
Shtime       100,000.00  GS      100,000.00   31.05.2011           234,635.93   16.06.2011      100,000.00  
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54 
Renovimi I objektit të Administratës 
Komunale në Shtime 

        50,000.00  ST        50,000.00   14.04.2011  

           24,972.00   06.09.2011  24,972.00 

55 
Furnizimi dhe montimi me inventar 
per qerdhen e femijeve ne Shtime            18,134.51   06.09.2011  18,134.51 

56 Pejë 
Ndërtimi i një kati  të objektit të 
administratës së KK Pejë       191,017.00  IPA      191,017.00   01.06.2011           329,941.42   02.08.2011      191,017.00  

57 Kamenicë 
Asfaltimi I rrugëve lokale në 
Karaçevë 150,000.00  ST  150,000.00 27.06.2011 148,632.27 09.09.2011 148,632.16 

58 

Hani I 
Elezit  

Rehabilitimi dhe asfaltimi i rrugës së 
fshatit Dimcë 100,000.00 

ST 
100,000.00 21.07.2011 195,604.90 10.10.2011     100,000.00  

59 
Obiliq 

Ndertimi I zyres se vendit ne Sibovc 35,000.00 ZV 35,000.00 11.08.2011            32,931.94  20.10.2011       32,931.93  

60 
Ndertimi I zyres se vendit ne 
Dardhishtë 35,000.00 

ZV 
35,000.00 11.08.2011 

           32,931.94  
20.10.2011       32,931.93  

61 

MAPL 

Softueri dhe përkrahja për 
integrimin e zyrave të Kuvendeve 
Komunale për shërbim të qytetarëve 
me portalin ministror       295,817.40  

 
 
 

     295,817.40 19.04.2011 

        
 
  

327,001.00  23.09.2009     295,817.40 

    Total 
   

6,040,454.45          -    
  

6,043,279.05  
                    

-        10,375,087.06               -    
 

5,816,125.41  
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Projektet e paguara si obligime nga viti i kaluar  

Nr. KOMUNA EMRI I PROJEKTIT 
Financimi 
nga MAPL 

Fondi I 
financimit  

Zotimi I 
mjeteve  

Pagesat  

1 

Graqanice  

Rregullimi I trotuareve para murit  te Manastirit   
          

2,759.01   FK  
         

2,759.01  
          

2,759.01  

2 Rrethoja rreth kishes ne Gushtericen e Eperme 
          

1,059.94   FK  
         

1,059.94  
          

1,059.94  

3 
Graqanice  

Rrethoja e kompleksit sportiv  
          

3,225.60   FK  
         

3,225.60  
          

3,225.60  

4 

Graqanice  

Tereni sportiv ne qender te Kishnices 
          

7,567.12   FK  
         

7,567.12  
          

7,567.12  

5 Rrethoja e kishes ne fshatin Lepine 
          

7,638.61   FK  
         

7,638.61  
          

7,638.61  

6 

Graqanice  

Rregullimi I rruges kryesore ne Graqanice- faza e dyte  
        

72,288.78   FK  
       

72,288.78  
        

72,288.78  

7 Rregullimi I rruges kryesore ne Graqanice 
      

167,526.00   FK  
     

167,526.00  
      

167,526.00  

8 Ranilluge Hartimi I projektit per rregullimin e lumit Morava 
          

9,800.00   FK  
         

9,800.00  
          

9,800.00  

9 

Ranilluge 

Furnizimi me pajisje sportive per klubin e futbollit ne 
Ropotove 

          
4,992.00   ST  

         
4,992.00  

          
4,992.00  

10 Reniovimi I salles se KK Prishtine 
        

14,086.00  
IPA 

       
14,085.72  

        
14,085.72  

11 
Hartimi I 5 projekteve detale per pjesen veriore  te 
Mitrovices 

          
9,825.00  

ST          
9,825.00  

          
9,825.00  

12 
Kllokoti 

Transmetimi I mbledhjeve te kuvendit komunal ne Kllokot 
          

9,750.00   ST  
         

9,750.00  
          

5,576.00  

13 Ndertimi I rrjetit elektrik ne fshatin Boletin ne Zveqan 
      

214,686.00   IPA  
     

214,686.00  
      

214,686.00  
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14 Ndërtimi i sh.f.Isa Boletini në Osek Hyle - KK Gjakovë 
26,500.00  

 IPA  
26,500.00          

22,623.38  

15 

Mitrovice 

Renovimi i objektit të administratës komunale të 
Mitrovicës -KK Mitrovicës 

        
11,532.00   IPA  

       
11,532.00  

        
11,531.10  

16 
Renovimi i objektit të ish TMK-së dhe revitalizimin e tij në 
objekt të kulturës-Ferizaj  

        
43,016.00   IPA  

       
43,016.00  

        
43,015.47  

  
  

Gjithsej  
      

606,252.06    
     

606,251.78  598199.73 

77 TOTALI I TE GJITHA PROJEKTEVE  
   

6,646,706.51          -    
  

6,649,530.83  
   

6,414,325.14  

 
 
 


