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Permbajtja:
I. Permbledhja ekzekutive
II.

Pjesa e pare
a. Regjioni i pare koordinues
b. Regjioni i dyte koordinues
c. Regjioni i trete koordinues
d. Regjioni i katert koordinues

III. Pjesa e dyte
1.Raporti i realizimit te projektit per 9 zyrat e vendit
a. Zyra e vendit ne Bare (Mitrovice)
b. Zyra e vendit ne Mazgit (Obiliq)
c. Zyra e vendit ne Besi (Prishtine)
d. Zyra e vendit Gadime (Lipjan)
e. Zyra e vendit ne Zaskok (Ferizaj)
III.

Raporti permbledhes i 61 projekteve sipas regjioneve koordinuese
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I.Permbledhja ekzekutive
Ministria e Administrimit te Pushtetit Lokal si me misionin e saj ne raport me
komunat ka Avancimi i Qeverisjes Lokale në Bashkëpunim me Institucionet tjera relevante,
që konsiston në sigurimin e shërbimeve efikase në nivel komunal dhe sa më afër
qytetarëve.
MAPL si cdo vit buxhetor ka perkrahur komunat me mjete kapitale per te realizuar
projekte te ndryshme te infrastruktures publike me qe llim te permiresimit te kushteve te
infrastruktures per te gjithe qytetaret e kosoves. MAPL tashme eshte nje prej
koordinatoreve kyq per nivelin lokal per te orientuar edhe donacionet ne nivelin e duhur
dhe sipas prioriteteve.
Ky raport eshte i detajizuar dhe paraqet bashkepfinancimin e MAPL –se ne shume
projekte te komunave, ka raste ku MAPl eshte financues i komplet projektit gjithsejt MAPL
ka realizuar 61 projekte ne 33 komunat e republikes se Kosoves, keto projekte jane te
paraqitura ne pjesen e pare te raportit ku jane te ndara ne 4 grupe sipas regjioneve
koordinuese.
Ne kete raport paraqitet edhe raporti i ndertimit te zyrave te vendit ku MAPL ka
financuar ndertimin e 9 zyrave te vendit ne nente komuna, ky raport paraqitet ne pjesen e
dyte te ketij raporti.
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II. Pjesa e Pare
Regjioni i pare Koordinues
Divizioni i Buxheteve komunale dhe invesitmeve kapitale, ka qene
pergjegjes per projektet si ne vijim:
1. Komuna : Deçan
Titulli i Projektit : Renovimi i objektit të Administratës vendore në Strellc
Përmbledhje e Projektit:
Nder prioritetet kryesore komunale për lehtësimin e punëve te komuniteteve ishte
edhe projekti i renovimit te Objektit te Administratës Vendore ne fshatin Strellc. Shërbimet
komunale ne këtë objekt i shfrytëzojnë përveç banoreve te fshatit Strellc edhe banoret e
disa fshatra te tjera përreth qe kane një numër te madh te popullatës.
Punët qe kanë qene te nevojshme për kompletimin e infrastrukturës se objektit ishin: Punët
nga pastrimi I objektit ne përgjithësi e deri te montimi I rrjetit elektrik.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit : 30.07.2008
09.09.2008

Aneks marrëveshja

Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

34,538.00

 Fondi i Zotuar nga Komuna :
Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :

25.09.2008 - 06.10.2008

Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues

20.10.2008

 Nga kontraktori:

20.10.2008

31.356,20 €

Vlera e Kontraktuar:
Emri i Kontraktorit:

NTSH “Teuta- AG”Pejë
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Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

20 ditë pune
24.10.2008
Shkelzen Shehu inxh.
Xhevat Gorçaj
Flurije Shehu

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

14,538.00 €

Vlera e dytë për pagesë

13,968.20 €

Vlera e tretë për pagesë

2,850.00 €

Përfundimi i punimeve:

10.12.2008

Komisioni për pranimin teknik :
Hyse Dinaj
Ajshe Qorraj
Smajl Tishukaj
Raporti i komisionit për pranim teknik:
Renovimi i Objektit te Administratës Vendore është ndërtuar ne përgjithësi sipas
standardeve dhe normativave për ndërtim dhe ne afat kohor te parapare me kontrate.
Fotot :
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Komuna : Deçan
Titulli i Projektit :Rregullimi i qendrës së qytetit-faza e I-rë (Qendër-Ura e Demës)
Përmbledhje e Projektit:
Nder prioritetet kryesore për zhvillim te infrastrukturës rrugore komunale ishte
edhe rregullimi i Qendrës së qytetit. Realizimi i këtij projekti ka ndihmuar banoret ne
qarkullimin e lire te tyre si ka ndihmuar ne zhvillimin e ekonomive familjare, biznesit
privat, arsimit dhe kujdesit mjekësor. Gjate realizimit te këtij projekti janë zhvilluar këto
punime: Gërmimi I kanalit për kolektor kryesor dhe largimi I ujërave nëntokësor me
pompe, punët e asfaltit betonit ,armaturës dhe testimi i rrjetit te kanalizimit.
Kosto e ndërtimit : 163.993,44 Euro.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :
Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

30.07.2008

50,000.00

 Fondi i Zotuar nga Komuna :

115,777.70

Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :

31.07.2008 - 27.08.2009

Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues
22.09.2008
 Nga kontraktori:

17.09.2008

Vlera e Kontraktuar:

163,993.44

Emri i Kontraktonit:

KAG ASPHALT Co SH.P.K.-Prizren

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

30 ditë pune
23.09.2008
Xhevat Gorçaj –Menaxher i projektit
Hyse Dinaj
Flurije Shehu

Pagesat

Vlera e parë për pagesë

50,000.00 €
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Përfundimi i punimeve( data e pagese për pjesën e financuar nga MAPL)

14.11.2008

Fotot :

Komuna : Fushë Kosovë
Titulli i Projektit : Renovimi dhe asfaltimi i rrugës Miradi e Poshtme
Përmbledhje e Projektit:
Një nder projektet me prioritet ne KK Fushe Kosove ishte projekti - Renovimi dhe asfaltimi
i rrugës Miradi e Poshtme. Realizimi i këtij projekti ka qene me se i domosdoshëm i cili do
te ndikoje ne krijimin e infrastrukturës dhe kushteve me te mira për jetese për te gjithë
qytetaret e fshatit Miradi e Poshtme. Nga ky projekt përfitojnë edhe banoret e fshatin
Batusë me popullsi serbe dhe te tjerë. Me përfundimin e këtij projekti është përfituar
asfaltimi i rrugës me gjatësi L = 980 m’ dhe gjerësi b = 4,0 m’.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :

Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

30.07.2008

70,000.00

 Fondi i Zotuar nga Komuna :
Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :
05.09.2008

12.08.2008

Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues

23.09.2008
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 Nga

kontraktori:

23.09.2008

58.402,85 €

Vlera e Kontraktuar:
Emri i Kontraktorit:

K.N.P.SH.”Papenburg&Adriani Company”-Sojevë, Ferizaj

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

10 ditë pune
02.10.2008
Fatmire Miftari ing e nder

Pagesat

Vlera e parë për pagesë

58,402.85 €

Përfundimi i punimeve

15.10.2008

Komisioni për pranimin teknik :

Drin Haraqia,MAPL
Mobere Pllana, inxh. ndërtimtarisë
Fatime Ismaili, inxh. arkitekturës

Raporti i komisionit për pranim teknik:
Pas kontrollimit dhe analizave të punëve dhe dokumentacionit përkatës vlerësimi i
komisionit për pranim përfundimtar është si vijon:
Të gjitha punët në punimin e asfaltimit të rrugës në Miradi e Poshtme të F.Kosovës janë
ekzekutuar sipas kërkesave të projektit zbatues dhe ndryshimeve të propozuara nga
Organi Mbikqyrës dhe Drejtoria për Planifikim Urban ,Kadastër dhe Mbrojtje të Mjedisit e
KK Fushë Kosovë, konform standardeve, rregullave teknike dhe dispozitave ligjore të
parapara me ligj për objektet e këtij lloji.
Fotot :
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Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna :Fushë Kosovë
Titulli i Projektit : Renovimi i nxehjes qendrore në shkollën fillore “Zenel Salihu”
Përmbledhje e Projektit:
Një ndër prioritetet e komunës ka qenë edhe kryerja e projektit në Bardh të Madh për
nxehjen qendrore në shkollën fillore “ Zenel Salihu”.
Instalimi I nxehjes qendrore është kryer sipas paramasave dhe parallogarisë se paraparë ne
projekt ku janë përfshirë këto punë:
Demontimi i rrjetit ekzistues dhe elementeve tjera përcjellëse prej kaldajës deri te
objekti,servisimi i kaldajës, hapja e kanaleve prej kaldajës deri te objekti, furnizimi dhe
montimi i të gjitha pjesëve të duhura përcjellëse, shqyrtimi i instalimit me ujë të ftohtë dhe
të nxehtë për komplet shkollën dhe lëshimi në punë e kaldajës dhe testimi i saj.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :

Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

07.11.2008

8,500.00

 Fondi i Zotuar nga Komuna :

Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :

18.06.2008 14.07.2008

Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues

09.12.2008

 Nga kontraktori:

09.12.2008

Vlera e Kontraktuar:

8,430.65

Emri i Kontraktorit:

“EURO -7” NTP Sllatnë e Madhe

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
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7 ditë
/

Organi Mbikëqyrës :

Fatime Ismajli, inxh.ark.

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

8,430.65 €

Përfundimi i punimeve

15.12.2008

Komisioni për pranimin i teknik :

1. Shahe Krasniqi, kryetar
2 Ramiz Prelvukaj, inxh.i elek.,anëtar
3 Ali Muriqi, inxh. I makin., anëtar

Raporti i komisionit për pranim teknik:
Investitori N.P.T. “ Euro -7” nga Sllatina e Madhe për renovimin e nxehjes qendrore në
shkollën fillore “Zenel Salihu” në Bardh i Madh” ka realizuar veprimet e nevojshme lidhur
me regullativat teknike për punimin dhe renovimin e saj sipas kontratës me nr 74 të datës
09.12.2008 të nënshkruar me Kuvendin Komunal Fushë Kosovë.
Fotot :

Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna :
Fushë Kosovë
Titulli i Projektit : Renovimi I shkollës fillore ,,Mihail Grameno"
Përmbledhje e Projektit:
Ne radhën e projekteve me prioritet ne këtë komune ishte projekti - Renovimi I shkollës
fillore ,,Mihail Grameno”
Realizimi i këtij projekti ka qene me se i nevojshëm qe te krijohen kushte normale për
mësim.
Për realizmin e këtij projekti janë zhvilluar këto punime:
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Lyerja e mureve,ndërrimi i dyshemeve,ndërrimi i dyerve dhe dritareve të dëmtuara si
dhe punët tjera të parapara me projekt.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :
Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

30.07.2008

60.000,00

 Fondi i Zotuar nga Komuna :

7,000.00

Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :

25.09.2008 - 06.10.2008

Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues

17.10.2008

 Nga kontraktori:

17.10.2008

Vlera

e Kontraktuar:

51,783.17

Emri i Kontraktorit:

NN”EDI – COLOR” Podujevë

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

30 dite pune
20.10.2008
Fatime Ismajli Inxhi.i ark.

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

51,783.17 €

Përfundimi i punimeve

18.12.2008

Komisioni për pranimin teknik :

Hasim Vishesella,,inxh.ndert.
Fatmire Miftari, inxh.ndert.
Antigona Sahiti, inxh.ark.

Raporti i komisionit për pranim teknik:
Investitori NN “Edi Color” nga Podujeva për Renovimin e shkollës fillore “Mihail
Grameno” në Fushë Kosovë ka realizuar veprimet e nevojshme lidhur me rregullativat
teknike për punimin dhe renovimin e sajë.

11

Vërejtjet e paraqitura më herët i ka evituar në afatin prej 7 ditësh në mënyrë që ka plotësuar
në tërësi të gjitha kërkesat e parapara me dispozitat e nenit 49., 50., dhe 51.të ligjit të
aplikuar në Kosovë nr.2004/15.
Fotot :

Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna :
Fushë Kosovë
Titulli i Projektit : Renovimi I shkollës fillore ,,Selman Riza" Fushë Kosovë
Përmbledhje e Projektit:
Ne radhën e projekteve me prioritet ne këtë komune ishte projekti - Renovimi I shkollës
fillore ,,Selman Riza".
Realizimi i këtij projekti ka qene me se i nevojshëm qe te krijohen kushte normale për
mësim.
Për realizmin e këtij projekti janë zhvilluar këto punime:ndërrimi i dyerve, ndërrimi i
dritareve, shtrimi i dyshemesë, lyrja e mureve, ndërrimi i radiatorëve dhe ndërrimi i
llambave ndriçuese.
Ne këtë objekt punohet ne tri ndërrime dhe me përfundimin e këtij projekti kane përfituar
rreth 2,500 nxënës, shqiptare, rom dhe ashkali.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :
Aneks marrëveshja
Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

30.07.2008

69,900.00
30,000.00

 Fondi i Zotuar nga Komuna :

39,900.00

12

Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :
Data e nënshkrimit të kontratave

04.07.2008 - 15.07.2008

 Nga Autoriteti kontraktues

23.07.2008

 Nga kontraktori:

23.07.2008

Vlera e Kontraktuar:
Emri i Kontraktorit:

66,633.22
N.N.”Dekor”-Podujevë

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

/
/
Antigona Sahiti
Inxh.i dipl. e Ark.

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

30,000.00 €

Përfundimi i punimeve ( data e pagese për pjesën e financuar nga MAPL) 17.10.2008
Fotot :

Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Gjakovë
Titulli i Projektit : Renovimi i shkollës së mesme mjekësore ”Hysni Zajmi”
Përmbledhje e Projektit:
Prioritet i komunës ishte përmirësimi i kushteve mësimore dhe rritja e rezultateve dhe
suksesi në arsim. Ky objekt është rinovuar në rregullimin e konstruksionit të kulmit,
fasadës, ndërrimi i dritareve, renovimi i sallës së edukatës fizike, rregullimi i nyejve
sanitare dhe rrethimi i oborrit të shkollës.
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Rregullimi i hapësirës në bodrumin e këtij objekti ishte shumë i nevojshëm për shkak të
hapësirës së pa mjaftuar të lokalit shkollor, ku është krijuar mundësia për vendosjen e
kabineteve për të cilat ka pas ngecje në organizimin normal të punës në procesin edukativo
arsimor.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :

18.09.2008

Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

60,000.00

 Fondi i Zotuar nga Komuna :

39,514.04

Faza e Tenderit

Data e shpalljes së tenderit :
Data e nënshkrimit të kontratave

09.07.2008 - 04.08.2008

 Nga Autoriteti kontraktues

24.09.2008

 Nga kontraktori:

24.09.2008

Vlera e Kontraktuar:

99,514.04

Emri i Kontraktorit:

N.M.I.Q. “Montkomercë”-Gjakovë

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

90 dite
24.09.2008
Elvane Qarkaxhija
Elhamije Kumnova
Lulzim Haxhiu
59,708.42 €

Përfundimi i punimeve ( data e pagese për pjesën e financuar nga MAP)
Fotot :
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07.11.2008

Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Istog
Titulli i Projektit : Ndërtimi i ujësjellësit Dobrushë – Saradran - Zallq
Përmbledhje e Projektit:
Me përfundimin e ndërtimit të ujësjellësit është zgjidhë furnizimin me ujë të fshatrave
Dubrushë-Saradran-Zallq. Ky projekt ka mundësuar prosperitet ekonomik dhe kushte për
shëndet të mirë, e gjithashtu krijimin e kushteve për kthimin e të shpërngulurve.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :
Aneks marrëveshja
Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL

18.09.2008

100,000.00

 Fondi i Zotuar nga Komuna :

9,800.00

Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :

20.09.2008 - 15.10.2008

Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues

12.11.2008

 Nga kontraktori:

12.11.2008

Vlera e Kontraktuar:

93.922,30

Data e nënshkrimit të aneks kontratës

05.12.2008

Vlera e aneks kontrates:

6.065,45

Emri i Kontraktorit:

CI ‘Alfa I”

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :
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60 dite
Sokol Berisha

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

46,514.55

Vlera e dytë për pagesë

47,407.75

Vlera e tretë për pagesë

6,065.45

Përfundimi i punimeve

10.12.2008

Komisioni për pranimin teknik :

Regjep Blakaj, Kryetar komisioni
Sylë Maksutaj,anëtar
Idriz Osmanaj, anëtar

Raporti i komisionit për pranim teknik:
Komisioni me datën 10.12.2008 ka bërë shikimin vizual, matjet, ekzaminimet dhe në
përbërje të plotë jep këtë konstatim : punimet pranohen konform ofertës dhe kontratës.
Komisioni ka përfunduar punën me datën 10.12.2008 në ora 11.
Fotot :

Komuna : Istog
Titulli i Projektit : Ujësjellësi Gurrakoc - Zallq
Përmbledhje e Projektit:
Me realizimin e këtij projekti ka përfunduar ndërtimi I rrjetit të ujësjellësit ; faza e III-të
krahu 2 Gurrakoc-Zallq 5970m, ; me mundësi të lidhjes së krahut 3 Zallq- Zabllaq 1630m
; krahu 4 Zabllaq –Trubuhovc 3150m;krahu 7 Zallq-Drejë 3000 m ;krahu 8 Zallq –
Shalinovicë 5200m ;krahu 10 Osojan –Tuqep 1520m.
Ky projekt ka mundësuar prosperitet ekonomik dhe kushte për shëndet më të mirë të
banorëve të kësaj ane.
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Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :
Aneks marrëveshja
Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

30.07.2008

200,000.00

 Fondi i Zotuar nga Komuna :

7,094.00

Faza e Tenderit

Data e shpalljes së tenderit :
Data e nënshkrimit të kontratave

14.08.2008 - 08.09.2008

 Nga Autoriteti kontraktues

03.10.2008

 Nga kontraktori:

03.10.2008

Vlera e Kontraktuar:

198,636.00

Emri i Kontraktorit:
Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

CI “Alfa - I
90 ditë
Sokol Berisha

Pagesat

Vlera e parë për pagesë

94,636.00

Vlera e dytë për pagesë

104,000.00

Përfundimi i punimeve

08.11.2008

Komisioni për pranimin teknik :

Regjep Blakaj, Kryetar komisioni
Sylë Maksutaj, anëtar
Idriz Osmanaj, anëtar

Raporti i komisionit për pranim teknik:
Komisioni me dt. 24.11.2008 ka bërë shikimin e dokumentacionit ofertues, kontraktues,
shikimin e ditarit dhe librave si dhe atesteve të gypave si dhe ka shqyrtuar procesin nga
takimet e zhvilluara në mes kontraktuesit dhe përfaqësuesve të Komunës lidhur me
projektin gjegjësisht me ecurinë e punimeve dhe vërejtjeve gjatë procesit të
implementimit .Pas shikimit vizual në teren komisioni unanimisht konstaton se punimet
mund të pranohen konform ofertës dhe kontratës. Komisioni përfundoi punën me datë
25.11.2008 në ora 17.
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Fotot :

Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna :Istog
Titulli i Projektit : Ujësjellësi Zallq- Zabllaq-Trbuhovc- Drejë
Përmbledhje e Projektit:
Ky projekt ka qene nder projekte me prioritet te komunës. Rrjeti i këtij ujësjellësi është
realizuar me gjatësi prej 7780 m. (Zallq-Zabllaq 1630 m. Zallq-Drejë 3000m dhe ZallqTrubuhoc 3150 m ).
Kryerja e këtij projekti e ka zgjidhë furnizimin me ujë të fshatrave Zallq -Zabllaq-dhe
Drejë,
Ka mundësuar një prosperitet ekonomik dhe kushte për shëndet të mirë,dhe ka krijuar
kushte për kthimin e të shpërngulurve.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :
Aneks marrëveshja
Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

05.11.2008

200,000.00

 Fondi i Zotuar nga Komuna :

4,000.00
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Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :
Data e nënshkrimit të kontratave

13.10.2008 – 24.10.2008

 Nga Autoriteti kontraktues

14.11.2008

 Nga kontraktori:

14.11.2008

Data e nënshkrimit aneks kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues

05.12.2008

 Nga kontraktori:

05.12.2008

Vlera e Kontraktuar:
Vlera e aneks kontraktes
Emri i Kontraktorit:

188,640.10
11,359.90
Sh.a. “Berisha – Company”-Ferizaj

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

60 ditë pune
19.11.2008
Sokol Berisha

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

169,776.09

Vlera e dytë për pagesë

18,864.01

Vlera e tretë për pagesë

11,359.90

Përfundimi i punimeve

10.12.2008

Komisioni për pranimin teknik :

1.Regjep Blakaj, Kryetar komisioni
2.Sylë Maksutaj, anëtar
3.Idriz Osmanaj, anëtar

Raporti i komisionit për pranim teknik:
Në bazë të shikimit të dokumentacionit të kërkuar , në bazë të inspektimit të punimeve të
ekzekutuara në teren komisioni unanimisht konstaton se punimet pranohen konform
ofertës dhe kontratës.
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Fotot :

Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna :Junik
Titulli i Projektit : Ndërtimi i trotuareve faza e II
Përmbledhje e Projektit:
Nder prioritetet kryesore për zhvillim te infrastrukturës rrugore komunale ishte edhe
projekti - Ndërtimi i trotuareve faza e II. Realizimi i këtij projekti ka ndihmuar ne
lëvizjen e lire te këmbësoreve dhe biçikletave.
Gjate realizimit te këtij projekti janë zhvilluar këto punime: Ndërtimi i trotuareve me
pjesën përcjellëse të shtegut për biçiklist me gjatësi prej 1000 m dhe gjerësi prej 2.5m.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :

30.07.2008

Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

50,000.00

 Fondi i Zotuar nga Komuna :

58,000.00

Faza e Tenderit

Data e shpalljes së tenderit :
Data e nënshkrimit të kontratave

29.08.2008 - 09.09.2008

 Nga Autoriteti kontraktues

03.10.2008

 Nga kontraktori:

03. 10.2008

Vlera e Kontraktuar:

88,869.00

Emri i Kontraktorit:

N.N.T. “V-SHALA”-Pejë

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
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60 ditë pune
08.10 2008

Organi Mbikëqyrës :

Idriz Selmanaj, inxh. ndërtimtarisë
Ferdone Tofaj ,inxh. arkitekturës
Xhemë Shehu, gjeodet

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

50,000.00 €

Përfundimi i punimeve ( data e pagese për pjesën e financuar nga MAPL) 12.11.2008
Fotot :

Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Malishevë
Titulli i Projektit : Rregullimi i kanalizimit për pastrimin e ujërave të zeza në fshatin
Damanek
Përmbledhje e Projektit:
Ndërtimi i kanalizimit të fshatit Damanek ka përfshinë afërsisht 130 shtëpi banimi me
mbi 2300 banorë, shkollën fillore dhe disa lokale afariste.
- Projekti i kanalizimit ka përfshirë 1500 m me konfiguracion të ndryshëm gjeografik.
Sipas paramasës dhe parallogaritë janë krye , punimet e gërmimeve, punimet e kanaleve
kryesore dhe degëzimet nëpër lagje dhe lidhja deri tek gropa septike, etj.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :
Aneks marrëveshja
Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:
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30.07.2008

24,420.0

 Fondi i Zotuar nga Komuna

2,500.00

Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :
Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues

21.08.2008 01.09.2008
29.09.2008

 Nga kontraktori:

29.09.2008

Vlera e Kontraktuar:

26,920.00

Emri i Kontraktorit:

N.P.N.”Jehona”-Malishevë

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

60 ditë
Jakup Shurdhaj

Pagesat

Vlera e parë për pagesë

24,420.00

Përfundimi i punimeve

20.10.20008

Komisioni për pranimin teknik :

Remzi Javori, shef i urbanizmit
Januz Krasniqi, zyrtar i urbanizmit
Gani Bahtjaraj, zyrtar i urbanizmit

Raporti i komisionit për pranim teknik:
Sipas kontratës së lidhur me datë 29.09. 2008 në mes KK Malishevë dhe NPN “Jehona” në
anën tjetër vërtetohet se punimet janë kryer sipas marrëveshjes, është respektuar afati i
kryerjes së punimeve
Fotot :
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Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Malishevë
Titulli i Projektit : Rregullimi i kanalizimit për pastrimin e ujërave të zeza në fshatin
Astrazub
Përmbledhje e Projektit:
Ndërtimi i kanalizimit të fshatit Astrazup ka përfshinë afërsisht 300 shtëpi banimi me mbi
2869 banorë, shkollën fillore dhe disa lokale afariste.
- Projekti i kanalizimit ka përfshi 3000 m me konfiguracion të ndryshëm gjeografik. Sipas
paramanës dhe parallogaritë janë krye punimet e gërmimeve, punimet e kanaleve
kryesore dhe degëzimet nëpër lagje dhe lidhja deri tek gropa septike, etj.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :
Aneks marrëveshja
Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:
 Fondi i Zotuar nga Komuna

30.07.2008

53,788.00
14,512.00

Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :

21.08.2008 01.09.2008

Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues

29.09.2008

 Nga kontraktori:

29.09.2008

Vlera e Kontraktuar:

68,300.00

Emri i Kontraktorit:

N.P.N.”Jehona”-Malishevë

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

60 ditë
Jakup Shurdhaj

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

30,305.00

Vlera e dytë për pagesë

23,483.00

Përfundimi i punimeve

20.10.20008
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Komisioni për pranimin teknik :

Remzi Javori, shef i urbanizmit
Januz Krasniqi, zyrtar i urbanizmit
Gani Bahtjaraj, zyrtar i urbanizmit

Raporti i komisionit për pranim teknik:
Sipas kontratës së lidhur me datë 29.09. 2008 në mes KK Malishevë dhe NPN “Jehona” në
anën tjetër vërtetohet se punimet janë kryer sipas marrëveshjes, është respektuar afati i
kryerjes së punimeve
Fotot :

Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Malishevë
Titulli i Projektit : Rregullimi i shtratit të lumit Mirusha
Përmbledhje e Projektit:
Projekti i rregullimit të shtratit të lumit Mirusha ka pas për qëllim: disiplinimin e rrjedhjes
së lumit për të zvogëluar efektet negative erozive të shtratit të lumit, eliminimin e dëmeve
të vërshimeve për tokat bujqësore dhe në fund zhvillimin e rregullimit hapësinor dhe
mbrojtjen e ambientit jetësor.
Rregullimi i shtratit të lumit Mirusha do të mbrojë nga vërshimet 25 ha tokë të punueshme
bujqësore, 10 shtëpi të banimit, 20 lokale afariste, trotuare dhe rrugën e asfaltuar
Malishevë-Rahovec. Prandaj, rregullimi i këtij shtrati do të ketë efekte pozitive si në sferën
ekonomike ashtu edhe në sferën e jetës publike në komunë.
Shtrati i lumit është zgjeruar në masën minimale 20 m, me thellësi 4.5 m, ndërsa punimi i
mureve është bërë me gur të gdhendur, duke përfshirë bazën e lumit me pengesat prej
betonit të armiruar. Gjatësia e shtratit të lumit - faza e parë - është 500 m.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :
Aneks marrëveshja
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30.07.2008

Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL

21,792.00

 Fondi i Zotuar nga Komuna :
Faza e Tenderit

Data e shpalljes së tenderit :
Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues

21.08.2008

-

01.09.2008
02.10.2008

 Nga kontraktori:
Vlera e Kontraktuar:
Emri i Kontraktorit:

11,400.00
K.B.K. KOSMAQI-Drenas

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Organi Mbikëqyrës :

31 ditë
Jakup Shurdhaj

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

5,700.00

Vlera e dytë për pagesë

5,700.00

Përfundimi i punimeve

11.12.2008

Komisioni për pranimin teknik :

Remzi Javori -shef i urbanizmit
Januz Krasniqi –zyrtar i urbanizmit
Gani Bahtjaraj – zyrtar i urbanizmit

Raporti i komisionit për pranim teknik:
Sipas kontratës së lidhur me dt.02.10.2008 në mes K.K.Malishevë – investitor dhe KBK
Kosmaqi në projektin “ Rregullimi i shtratit të lumit Mirusha në qytezën e Malishevës”
vërtetohet nga anëtarët e komisionit se punimet janë kryer sipas marrëveshjes së
nënshkruar.
Fotot :
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Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : ZVEQAN
Titulli i Projektit : Trasimi i rrugës Lipe e Epërme.
Përmbledhje e Projektit:
Projekti - Trasimi i rrugës Lipë e Epërme ka qene me se i domosdoshëm te realizohet për
arsye se ju mundëson banoreve te cilët jetojnë ne këtë fshat një jete me te mire dhe një qasje
me afër qendrës urbane te Zveqanit dhe Mitrovicës. Me përfundimin te këtij projekti është
realizimit trasimi i rrugës me gjatësi L = 1000 m’ dhe gjerësi b = 6 m’.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

30 korrik 2008

58,000.00 €

 Fondi i Zotuar nga Komuna :
Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :

15.08.2008

10.09.2008

Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues

07.10.2008

 Nga kontraktori:

07.10.2008
57.160,00 €

Vlera e Kontraktuar:
Emri i Kontraktorit:

“TOIFOR sh.p.k.”-Prishtinë

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

30 ditë pune
22.10.2008
AGRON BESHIRI
Inxh.e ndertimtarisë

Pagesat
Vlera e parë për pagesë
Vlera e dytë për pagesë

28,580.00
21,420.00

Vlera e trete për pagesë

7,160.00 €

Përfundimi i punimeve

17.12.2008
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Komisioni për pranimin teknik :

Skender Shala,MAPL
Ramadan Potera-MAPL
Florim Kelmendi, ZLK-Zveqn

Raporti i komisionit për pranim teknik:
Me shikimin e punimeve te kryera ne punishte dhe sipas dokumentacionit investivo teknik është konstatuar se punët janë kryer sipas kësaj paramase.
Fotot:

Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Pejë
Titulli i Projektit : Renovimi i objektit të ish APJ-së
Përmbledhje e Projektit:
Ndër projekte kryesore për zhvillim te ofrimit te shërbimeve komunale ishte edhe projekti
i renovimit te objektit të ish APJ-së.
Faza e pare e ndërtesës është renovuar. Me përfundimin e këtij projekti pritet qe me se
shumti te përfitojnë qytetaret te cilëve do tu ofrohen shërbime sa me te mira dhe sa me afet
tyre.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :

30.07.2008

Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

150,000.00

 Fondi i Zotuar nga Komuna :

226.406.00

Faza e Tenderit
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Data e shpalljes së tenderit :

21.08.2008 - 05.09.2008

Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues

03.10.2008

 Nga kontraktori:

03.10.2008

Vlera e Kontraktuar:

376,406.00

Emri i Kontraktorit:

NNPT “NORTH”- Pejë

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

120 ditë
06.10.2008
Violeta Ukaj, inxh.ark.

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

150,000.00 €

Përfundimi i punimeve ( data e pagese për pjesën e financuar nga MAPL)
Fotot :

14.11.2008

Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Suharekë
Titulli i Projektit : Ndërtimi i rrugës Semetisht - Nishor
Përmbledhje e Projektit:
Realizimi i këtij projekti ishte me prioritet nga Komuna dhe me kryerjen e këtij projekti iu
ka mundësuar banorëve të disa fshatrave të një zone mjaft të largët nga qyteti një lidhje më
e mirë me qendrën.
Projekti ka realizuar punimet e mëposhtme:
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Heqja e asfaltit të dëmtuar, si dhe zgjerimi , rrafshimi si dhe ngritja e sipërfaqeve të rrugës,
hapja e kanaleve anësore për largimin e ujërave duke u punuar komplet me elemente të
nevojshme , shtruarja e finalizimi i tyre sipas standardeve për rrugë.
Gjatësia e rrugës është 4km me gjerësi 5.5m dhe rregullimi i anësorëve me zhavorr me
dimensione 2x0.25m.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :
Aneks marrëveshja
Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:
 Fondi i Zotuar nga Komuna :

30.07.2008

150,000.00
50,000.00

Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :
Data e nënshkrimit të kontratave

18.08.2008 - 15.09.2008

 Nga Autoriteti kontraktues

29.09.2008

 Nga kontraktori:

29.09.2009

Vlera e Kontraktuar:
Emri i Kontraktorit:
Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

188,760,16
NNT “Emona Com”
65 ditë
Sedat Bytyqi, inxh.

Pagesat

Vlera e parë për pagesë

75,000.00

Vlera e dytë për pagesë

75,000.00 €

Përfundimi i punimeve
Fotot :

( data e pagese për pjesën e financuar nga MAPL) 17.12.2008
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Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Suharekë
Titulli i Projektit :Meremetimi i rrugës(faza e II) në segmentin rrugor Semetisht-NishorKravasari
Përmbledhje e Projektit:
Realizimi i këtij projekti ishte me prioritet nga Komuna dhe me kryerjen e këtij projekti iu
ka mundësuar banorëve të disa fshatrave të një zone mjaft të largët nga qyteti një lidhje më
e mirë me qendrën.
Pasi që ishte projekt në vazhdimësi dhe në fazën e parë nuk kanë mund të kryhen të gjitha
punimet e nevojshme, është vazhduar me fazën e dytë të këtij projekti deri në asfaltimin e
rrugës.
Gjatësia e rrugës është 4km me gjerësi 5.5m dhe rregullimi i anësorëve me zhavorr me
dimensione 2x0.25m.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :
Aneks marrëveshja
Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

18.09.2008

85,000.00

 Fondi i Zotuar nga Komuna :

50,000.00

Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :

30.09.2008 – 09.10.2008

Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues

11.11.2008

 Nga kontraktori:

11.11.2008

Vlera e Kontraktuar:

84,950.00

Emri i Kontraktorit:

NNT Emona Com

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

20 ditë
20.11.2008
Sedat Bytyqi,inxhi. I ndert.

30

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

11,764.04

Vlera e dytë për pagesë

12,650.00 €

Përfundimi i punimeve ( data e pagese për pjesën e financuar nga MAPL)

18.12.2008

Fotot :

Divizioni per Reforme te pushtetit Lokal
Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Ferizajt
Titulli i Projektit : Sheshi i Ferizajt dhe Trotuarit 1

Përmbledhje e Projektit:
Për rregullimin e infrastrukturës rrugore qe te jete sa me mire te për qytetaret është ber
edhe shtrimi Sheshi dhe trotuari për këmbësor. MAPL ka financuar projektin sipas
marrëveshjes se mirëkuptimit.
I përfunduar me punë ndërtimore (konstruksion)
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes së mirëkuptimit :

05.08.2008

Totali i vlerës se zotuar:

 Fondi i Zotuar nga MAPL:

100.000,00 €
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 Fondi i Zotuar nga Komuna :

106.674. 40 €

Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :

30. 08.2008

Data e nënshkrimit të kontratave

02.10.2008

 Nga Autoriteti kontraktues:

02.10.2008

 Nga kontraktori

02..10.2008

Vlera e Kontraktuar:

100.000,00€

Emri i Kontraktonit:

N..T.P”Izolimi” Prishtine

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik

40 dite pune.

Data e hapjes së punishtes:

10. 10 .2008

Organi Mbikëqyrës :

Muzafer Asllani

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

100.000.00 €

Komisioni për pranimin teknik :
Raporti i komisionit për pranim teknik:
Fotot:
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Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna :Hani i Elezit
Titulli i Projektit : Punimi i shtegut për Këmbësor nga udhëkryqi deri te kufiri
Përmbledhje e Projektit:Për rregullimin e infrastrukturës rrugore qe te jete sa me mire te
për qytetaret është ber edhe shtrimi i shtegut për këmbësor. MAPL ka financuar projektin
sipas marrëveshjes se mirëkuptimit.
I përfunduar me punë ndërtimore (konstruksion)
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes së mirëkuptimit :

05.08.2008

Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

50.000.00 €

 Fondi i Zotuar nga Komuna :

4.840.50 €

Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :

15 08.2008

Data e nënshkrimit të kontratave

24.09.2008

 Nga Autoriteti kontraktues:

24.09.2008

 Nga kontraktori:

24.09.2008

Vlera e Kontraktuar:

55.965.00€

Emri i Kontraktorit:

N.T.P Izolimi Prishtinë

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik

60 dite pune.

Data e hapjes së punishtes:

28.09 .2008

Organi Mbikëqyrës :
Pagesat
Vlera e parë për pagesë

50.000.00 €

Përfundimi i punimeve
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Komisioni për pranimin teknik :

Isak Suma –Hani i Elezit
Selver Shkreta Hani i Elezit
Bajrush Laqi –Hani i Elezit

Raporti i komisionit për pranim teknik: Projekti është kryer në bazë të paramasës dhe
përllogarisë të paraparë në kontratën e lidhur në mes të MAPL-së dhe komunës së
Mamushes, raporti pozitiv i Organit Mbikëqyrës dhe Procesverbali pozitiv i Komisionit
për pranim teknik
Fotot:

Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Kamenicë
Titulli i Projektit : Sistemi i ujësjellësit në lagjen Malësia në Kamenicë
Përmbledhje e Projektit:
Sistemi i ujësjellësit për Lagjen Malësia ka qen jetik, për këtë arsye Komuna e Kamenicës ka
parapare qe për vitin 2008 te realizoj këtë projekt. Pra me një bashkëfinancim nga MAPL,
dhe nje pjese nga Komuna e Kamenicës është përfunduar ky projekt me shume sukses dhe
rëndësie te veçant për njerëzit e këtij lokaliteti.
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Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes së mirëkuptimit :

30.07.2008

Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

100.000,00 €

 Fondi i Zotuar nga Komuna :

33,058.80 €

Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :

17.09.2008

Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues:

20.11.2008

 Nga kontraktori

20.11.2008

Vlera e Kontraktuar

93.018.00 €

Emri i Kontraktorit:
Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

NTP’’ ARTI’’ -Viti
26 dite pune.
21.11.2008
Tajar Dermaku

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

40.918.09 €

Vlera e dytë për pagesë

45.603.64 €

Vlera e tretë për pagesë

58.603.64 €

Përfundimi i punimeve
Komisioni për pranimin teknik : punët janë kryet por është mbet vetëm testimi i
ujësjellësit.
Raporti i komisionit për pranim teknik: Pozitiv
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Fotot :

Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Kaçanik
Titulli i Projektit : Autoambulanca për Komunën e Kaçanikut
Përmbledhje e Projektit:
Ne mungesë shërbimeve sa me mire për qytetaret e komunës, kuvendi komunal vendosi
qe te ndaj mjete nga buxheti i vet vetanak. Andaj për mjetet shtesë ka kërkuar nga MAPL.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes së mirëkuptimit :

Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

30.000,oo €

 Fondi i Zotuar nga Komuna :

6.980.oo €

Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :

30 08.2008

Data e nënshkrimit të kontratave

09.12.2008

 Nga Autoriteti kontraktues:

09.12.2008

 Nga kontraktori:

09.12.2008

Vlera e Kontraktuar:

30.000.00€
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Emri i Kontraktorit:

“ Delfin”l.t.d Sh.p.k

Prishtine

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik

2o dite pune.

Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

Pagesat
30.00 .oo €

Vlera e parë për pagesë
Përfundimi i punimeve
Komisioni për pranimin teknik : raporti është pozitiv
Ibrahim Berisha -Mapl
Misin Sopa -Kaçanik
Rufki Zharku –Kaçanik
Foto:

Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Kaçanik:
Titulli i Projektit Asfaltimi i rrugës ne Fshatin Bob ne Komunën e Kaçanikut
Përmbledhje e Projektit:
Për rregullimin e infrastrukturës rrugore qe te jete sa me mire te për qytetaret është ber
edhe asfaltimi i rrugës ne Bob. MAPL ka financuar projektin sipas marrëveshjes se
mirëkuptimit.
të I përfunduar me punë ndërtimore (konstruksion)
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Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes së mirëkuptimit :

05.08.2008

Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

55. 000 .oo €

 Fondi i Zotuar nga Komuna :

20.189.00 €

Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :

24. 09.2008

Data e nënshkrimit të kontratave

17.10.2008

 Nga Autoriteti kontraktues:

17.10.2008

 Nga kontraktori:

17.10.2008

Vlera e Kontraktuar:

55.000.00

Emri i Kontraktorit:

N.N” Linda” Doganaj Kaqanik

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

21dite pune.
21.10.2008
Hajredin Shehu

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

55.000.00 €

Përfundimi i punimeve

26 11.2008

Komisioni për pranimin teknik :
Vebi Koraqi -Kaçanik
Shefqet Kogja- Kaçanik
Afrim Fuga- Kaçanik
Hasan Kriva- Kaçanik
Remzi Shabani- Kaçanik
Raporti i komisionit për pranim teknik:
Raporti i komisionit për pranim teknik: Projekti është kryer në bazë të paramasës dhe
përllogarisë të paraparë në kontratën e lidhur në mes të MAPL-së dhe komunës së
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Kaçanikut , raporti pozitiv i Organit Mbikëqyrës dhe Procesverbali pozitiv i Komisionit për
pranim teknik.
Fotot:

Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Kaçanik:
Titulli i Projektit: Renovimi i Objektit te Sallës se Kuvendit Komunën e Kaçanikut
Përmbledhje e Projektit:
Në mungesë te ushtrimit te funksionimit te komunës për shkak te hapësirës se
pamjaftueshme kuvendi komunal ka vendos që të filloj renovimin

ndërtesës

qe te

mundësoj qe qytetaret te kenë shërbime me te mira dhe me të shpejta .Për këtë arsye
kuvendi komunal ka ndare mjete nga buxheti i vet vetanake .Andaj ka kërkuar nga MAPL
mjete shtese për këto pune qe kane mbet te pa përfunduara.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes së mirëkuptimit :

05.08.2008

Totali i vlerës se zotuar:
15. 000 .oo €

 Fondi i Zotuar nga MAPL:
 Fondi i Zotuar nga Komuna :

21.689.00 €

Faza e Tenderit

Data e shpalljes së tenderit :

08. 08.2008

Data e nënshkrimit të kontratave

09.09.2008

 Nga Autoriteti kontraktues:

09.09.2008
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 Nga kontraktori:

09.09.2008

Vlera e Kontraktuar:

15.000.00€
N.T.SH” Bobi- Eruoprojekt Kaçanik

Emri i Kontraktorit:
Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik

53dite pune.

Data e hapjes së punishtes:

15.09.2008

Organi Mbikëqyrës :

Fatos Hoxha

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

15.000.00 €

Përfundimi i punimeve

02 12.2008

Komisioni për pranimin teknik :
Hajredin Shehu -Kaçanik
Hajrush Dullovi -- Kaçanik
Afrim Fuga - Kaçanik
Hasan Kriva -Kaçanik
Avdullah Malsiuh -Kaçanik
Raporti i komisionit për pranim teknik: Raporti i komisionit për pranim teknik: Projekti
është kryer në bazë të paramasës dhe përllogarisë të paraparë në kontratën e lidhur në mes
të MAPL-së dhe komunës së Kaçanikut, raporti pozitiv i Organit Mbikëqyrës dhe
Procesverbali pozitiv i Komisionit për pranim teknik.
Fotot :
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Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Mamush
Titulli i Projektit : Shtrimi i rrugës me kubeza betoni ne Komunën e Mamushes

Përmbledhje e Projektit:Për rregullimin e infrastrukturës rrugore qe te jete sa me mire te
për qytetaret është ber edhe shtrimi i disa rrugicave. MAPL ka financuar projektin sipas
marrëveshjes se mirëkuptimit.
I përfunduar me punë ndërtimore (konstruksion)
Mbetet të kryhen punët mjeshtërore dhe zejtare
Sipërfaqe e katit 4.000 m2
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes së mirëkuptimit :

05.08.2008

Totali i vlerës se zotuar:
48.250,00 €

 Fondi i Zotuar nga MAPL:
 Fondi i Zotuar nga Komuna :
Faza e Tenderit

Data e shpalljes së tenderit :

13 08.2008

Data e nënshkrimit të kontratave

23.09.2008

 Nga Autoriteti kontraktues:

23.09.2008

 Nga kontraktori:

23.09.2008

Vlera e Kontraktuar:
Emri i Kontraktorit:

48.250.00€
N.P.TSH” Getoari Prizren

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik

28 dite pune.

Data e hapjes së punishtes:

03.10.2008

Organi Mbikëqyrës :

Afrim Aliu

Pagesat
48.250.00 €

Vlera e parë për pagesë
Përfundimi i punimeve
Komisioni për pranimin teknik : Ramadan Potera-Mapl
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Abdylhadi Krasniqi -Mamush
Agim Morina-Mamushë
Raporti i komisionit për pranim teknik: Projekti është kryer në bazë të paramasës dhe
përllogarisë të paraparë në kontratën e lidhur në mes të MAPL-së dhe komunës së
Mamushes, raporti pozitiv i Organit Mbikëqyrës dhe Procesverbali pozitiv i Komisionit për
pranim teknik.
Fotot:

Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Novo Brdës.
Titulli i Projektit :Furnizimi dhe montimi i pompave të ujit në ujsjellsin Llabjan –
Koznic/Komuna e Novo Bredes.
Përmbledhje e Projektit:
Me qëllim të afrimit të sherbimeve më cilsore për qytetaret e këtyre lokaliteteve,
MAPL-ja nënshkroj marveshjen e mirkuptimit me K.NovoBrdes, me qëllim finansimi të
këtij projekti.
Marveshja u nënshkrua nga Ministri i MAPL-s dhe Kryetari Komunes së Novo Brdes
30.korrik 2008.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes së mirëkuptimit :
Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

30.07.2008

18.500.00eu.

 Fondi i Zotuar nga Komuna :

ska,pasur.

42

Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :

02.09.2008

Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues:

13.11.2008

 Nga kontraktori:

13.11.2008..

Vlera e Kontraktuar:

10.990.00€

Emri i Kontraktorit:

NNT .LINDA”Gjilan.

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
i punimeve
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

20 ditë kalendarike , Fillimi
13.11.2008..
Sami Vllasaliu.

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

10.990.00 €.

Vlera e dytë për pagesë
Përfundimi i punimeve
Komisioni për pranimin teknik : 11.12.2008. në përberje:
Skender Shala Mapl.
Skender Avdyli k/ N Brdes.
Selatin Beqiri K / N Brdes.
Raporti i komisionit për pranim teknik: Pozitiv.
Fotot :
Ska
Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Novo Brdës.
Titulli i Projektit : Asfaltimi i rrugve lokale:Llabjan- Haxhaj dhe Llabjan- Talaj.
Përmbledhje e Projektit:
Me qëllim të afrimit të sherbimeve më cilsore për qytetaret e këtyre lokaliteteve,
MAPL-ja nënshkroj marveshjen e mirkuptimit me K.NovoBrdes, me qëllim finansimi të
këtij projekti.
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Marveshja u nënshkrua nga Ministri i MAPL-s dhe Kryetari Komunes së Novo Brdes
30.korrik 2008.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes së mirëkuptimit :

30.07.2008

Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

50.000.00 €.

 Fondi i Zotuar nga Komuna :

ska,pasur.

Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :

02.09.2008

Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues:

07.10.2008

 Nga kontraktori:

7.10.2008.

Vlera e Kontraktuar:

49.200.00€

Emri i Kontraktorit:

NNT . Magjistralja “ Gjilan.

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

24 ditë pun ,nga fillimi .
12.10.2008.
Sami Vllasaliu.

49.200.00.

Vlera e dytë për pagesë
Përfundimi i punimeve
Komisioni për pranimin teknik : 10.12.2008. në përbrje:
Skender Shala Mapl.
Skender Avdyli k/ N Brdes.
Selatin Beqiri K / N Brdes.
Raporti i komisionit për pranim teknik: Pozitiv.
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Fotot :

Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Shtrpces
Titulli i Projektit :Ndrtimi i Ambulances së Mjeksis Familjare në fshatin Brod.
Përmbledhje e Projektit:
Me qëllim të afrimit te sherbimeve më cilsore për qytetaret e këtyre lokaliteteve,
MAPL-ja nënshkroj marveshjen e mirkuptimit me Komunen e Shtrpces, me qëllim
finansimi të këtij projekti.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes së mirëkuptimit :

Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

30.07.2008

50.000.00€

 Fondi i Zotuar nga Komuna :

ska,pasur.

Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :

02.09.2008

Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues:

26.09. 2008

 Nga kontraktori:

26.09.2008.
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Vlera e Kontraktuar:

49.685.63€

Emri i Kontraktorit:

NPP. Bedi Ndrton” Podujevë

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :
Pagesat
Vlera e parë për pagesë
Vlera e dytë për pagesë ka mbetur pa u realizuar :

45 ditë kalendarike.
5 tetor 2008.
Raif Bajrami.
31.618.18 €.
18.067.18 €

Përfundimi i punimeve
Komisioni për pranimin teknik : 19.01.2009,komisioni ka bër pranimin teknik, në përberje:
Skender Shala Mapl.
Fazli Islami KK / Shtrpc.
Hysni Bajrami KK / Shtrpc.
Raporti i komisionit për pranim teknik: Pozitiv.
Fotot :

Komente:
Ky projekt ka pasur disa vonesa në realizim,për arsye se gjat ekzekutimit të punve
Është konstatue se ekziston mospërputhje në mes të paramases dhe paralogaris me
projektin kryesor, me cka kompania ka bër kërkes për harmonizimin e paramases dhe para
llogaris me projekt kryesor,pas shqyrtimit nga Mapl-ja të kësaj kerkese të kompanis, Maplja duke u mbështetur në Kontrat neni 15 pika b,aprovon kërkesen e Kompanis, dhe njiherit
aprovon edhe kërkesen pë shtyrjen afatit në kryrjen e punve, deri 25.12.2008.me cka
kompania edhe i kryen punet.Komisioni për pranim teknik konstaton se punet janë kryer
sipas projektit kryesor, dhe në harmoni me marveshjet e mëvonshme.
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Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Viti
Titulli i Projektit : Renovimi i Shtëpisë se Kulturës Gursel e Bajram Sylejmani
Përmbledhje e Projektit:
Ky projekt i Renovimit te Shtëpisë se Kulturës do te jetë një ndihmese e madhe për te rinjtë
e kësaj komune te cilët tash e tutje do te kenë ambiente shtesë ku do te mund te zhvillojnë
aktivitetet e tyre kulturore.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes së mirëkuptimit :
Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:
 Fondi i Zotuar nga Komuna :

30.07.2008
70.000.00 €
4.647.00 €

Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :

06.09.2008

Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues:

30.10.2008

 Nga kontraktori

30.10.2008

Vlera e Kontraktuar
Emri i Kontraktorit:

75.790.34 €
N.P.N “INXHINJERING” Ferizaj

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :
Pagesat
Vlera e parë për pagesë

Përfundimi i punimeve
Komisioni për pranimin teknik :
Raporti i komisionit për pranim teknik: Pozitiv
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26 dite pune.
31.10.2008
Florim Rama
70.000.00 €

Fotot :

Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Novo Brdës.
Titulli i Projektit : Riparimi i rrugve lokale në Komunen e N Brdes.
Përmbledhje e Projektit:
Me qëllim të afrimit të sherbimeve më cilsore për qytetaret e këtyre lokaliteteve,
MAPL-ja nënshkroj marveshjen e mirkuptimit me K.NovoBrdes, me qëllim finansimi të
këtij projekti.
Marveshja u nënshkrua nga Ministri i MAPL-s dhe Kryetari Komunes së Novo Brdes
30.korrik 2008.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes së mirëkuptimit :

30.07.2008

Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

50.000.00 eu.

 Fondi i Zotuar nga Komuna :

ska,pasur.

Faza e Tenderit

Data e shpalljes së tenderit :

02.09.2008

Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues:

07.10.2008

 Nga kontraktori:

7.10.2008.

Vlera e Kontraktuar:
Emri i Kontraktorit:

38.579.33€
NNT .Company Zuka Commerc”Gjilan.
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Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

24 ditë pun ,nga fillimi .
12.10.2008.
Sami Vllasaliu.

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

38.579.33eu.

Vlera e dytë për pagesë
Përfundimi i punimeve
Komisioni për pranimin teknik : 01.12.2008. në përbrje:
Skender Shala Mapl.
Skender Avdyli k/ N Brdes.
Selatin Beqiri K / N Brdes.
Raporti i komisionit për pranim teknik: Pozitiv.
Fotot :

Divizioni per koordinim te danatoreve dhe OJQ-ve
Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Obiliqit
Titulli i Projektit : Asfaltimi i rrugës Breznicë – Stanovc i Epërm

49

Përmbledhje e Projektit:
Duke pasur parasysh se banorët e këtij fshati udhëtojnë për çdo ditë deri në qendër
asfaltimi i rrugës ka shkurtuar shumë kohën e udhëtimit të nxënësve ,punëtorëve etj.
Njeherit ky projekt do te ndikon dukshëm në parandalimin e migrimit të popullatës si dhe
zhvillimin më të shpejt të ekonomisë së vogël.
Është ndier një domosdoshmëri për ndërtimin e kësaj rruge duke pasur parasysh se
disa here është shtruar me zhavorr , por për shkak të pozitës gjeografike meremetimi
me zhavorr ka qenë i pa qëndrueshëm
prandaj KK ka vendosur që për
qëndrueshmërinë e rrugës të këtij fshati të bëjë asfaltimin e kësaj rruge që është me
rendësi jetike për banorët e këtyre fshatrave.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :

30.07.2008

Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

100.000,00

 Fondi i Zotuar nga Komuna :

64,022.60

Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :

19.08.2008

Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues:

16.09.2008

 Nga kontraktori:

16.09.2008

Vlera e Kontraktuar

145,648.83

Emri i Kontraktorit:

NPSH “Bageri” - Ferizaj

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

40 dite pune
18.09.2008
Skender Mjekiqi
Muhedin Gashi
Xhavit Krasniqi

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

(12.11.2008)

29,129.77 €

Vlera e dytë për pagesë

(16.12.2008)

70,870.23 €

Përfundimi i punimeve

19.12.2008
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Komisioni për pranimin teknik :
• Merita Simnica
• Hasie Dushi
• Nazmi Gashi
• Sadik Pllana
• Ramadan Hashani
• Shaip Mehmeti
Raporti i komisionit për pranim teknik:
Me shikimin e punimeve të kryera në objekt, dhe sipas dokumentacionit investivo-teknik është
konstatuar se punët janë kryer sipas paramasës.
Fotot:

Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Obiliqit
Titulli i Projektit : Rindërtimi i rrugës Ferid Curri në gjatësi prej 630 m²
Përmbledhje e Projektit:
Gjendja e kësaj rruge ka qenë jo e mirë,për arsye se ka pasur gropa të mëdha që
pamundësonin qarkullimin e lirë të automjeteve dhe iu vështirëson jetën banorëve të kësaj
pjese. Vështirësi në qarkullim banorët e kësaj pjese kanë pasur sidomos gjatë kohës së
dimrit. Me rindërtimin e kësaj rruge është zgjedhur problemi për rrugë i këtyre banoreve të
kësaj ane.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :
Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:
 Fondi i Zotuar nga Komuna :

30.08.2008
50,000.00
124,253.86

Faza e Tenderit
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Data e shpalljes së tenderit :

25.09.2008

Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues:

18.11.2008

 Nga kontraktori:

18.11.2008

Vlera e Kontraktuar

137,956.48 €

Emri i Kontraktorit:

NN ,,Linda” Doganaj-Kaçanik

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :
Pagesat
Vlera e parë për pagesë

40 dite
23.11.2008
Azem Spanca
Sadik Pllana
( 17.12.2008)

50,000.00€

Përfundimi i punimeve
Komisioni për pranimin teknik :
Raporti i komisionit për pranim teknik
Fotot

Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Podujevë
Titulli i Projektit : Asfaltimi i rrugës “Abdyl Lahu” dhe ‘’Ramë Govori’’
Përmbledhje e Projektit:
Këto rrugë gjenden ne pjesën veriore të Podujevës. Këto dy rruge kyçen në rrugën e posa
asfaltuar Podujevë – Letanc. Kyçja bëhet në kënde afërsisht të drejta me zgjerime gjegjëse,
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të cilat do të mundësonin një kyçje më të sigurt të automjeteve dhe pjesëmarrësve të tjerë
në komunikacion .Me ndërtimin e këtyre dy rrugëve është përmirësuar dukshëm
qarkullimi i banoreve te kësaj pjese.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :

04.09.2008

Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

55,702.71

 Fondi i Zotuar nga Komuna :
Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :

03.10.2008

Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues:

29.10.2008

 Nga kontraktori:

29.10.2008

Vlera e Kontraktuar
Emri i Kontraktorit:

55,702.71
NPNSHT “Plan-Kos”-Prishtinë

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

30 dite kalendarike
03.11.2008
Shemsedin Latifi

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

( data:15.12.2008)

Përfundimiipunimeve

55,702.71
11.12.2008

Komisioni për pranimin teknik :
Fatmire Bashota -Thaçi, ekonomiste
Fatmir Latifi inxhi.i dipl.i ark.
Hanushe Gjata, inxhi.dipl.i ndert.
Raporti i komisionit për pranim teknik:
•

Pas kontrollimit të punëve dhe dokumentacionit investivo-teknik komisioni
vlerësoj se punimet janë kryer pa vrejtje prandaj ato pranohen.
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Fotot :

Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Podujevë
Titulli i Projektit : Ndërtimi i kanalizimit në rrugën ,,Gallap”
Përmbledhje e Projektit:
Vendi ku është ndërtuar rrjeti i kanalizimit është rruga “Gallapi”. Numri i shtëpive që kane
përfituar nga rrjeti i kanalizimit është afër 200 familje me 1500 banorë. Deri me tani ujërat e
zeza janë derdhur në rrugë dhe gjatë gjithë kohës rruga ka qene e mbuluar nga këto ujëra
të cilat kane rrezikuar shëndetin e qytetarëve. Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit ka filluar në
rrugën regjionale Podujevë-Shajkofc dhe vazhdon deri te rruga Haxhi Sadriu pjesën
verilindore të Podujevës.
Gjatësia e rrjetit të kanalizimit është 1270m, gjerësia e gypave 300mm.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :
Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

30.07.2008

50,000.00

 Fondi i Zotuar nga Komuna :

25,221.90

Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :

18.10.2008

Data e nënshkrimit të kontratave
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 Nga Autoriteti kontraktues:

14.11.2008

 Nga kontraktori:

14.11.2008

Vlera e Kontraktuar

48,834.98

Emri i Kontraktorit:

NNT “Bini”

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

45 dite pune
17.11.2008
Shemsedin Latifi

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

( 18.12.2008)

48,834.98 €

Mbetja nga zotimi i MAPL

1,165.02 €

Përfundimiipunimeve

15.12.2008

Komisioni për pranimin teknik :
• Mirvete Jaha, Kryetare
• Fatmir Latifi, Anëtar
• Hanushe Gjata, Anëtare
Raporti i komisionit për pranim teknik:
Punët e kryera nga ana e NNT ,,Bini” janë të kryera me kualitet dhe sasi konform
kontratës së punës.
Fotot:
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Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Podujeva
Titulli i Projektit : Ndërtimi dhe rregullimi i sheshit te qytetit
Përmbledhje e Projektit:
Komuna e Podujevës ka 120000 banor por qyteti i Podujevës nuk ka pasur shesh ku do të
mbaheshin tubime manifestive. Vendi për këtë shesh ka ekzistuar por në mungesë të
mjeteve financiare nuk është rregulluar. Në kohen e manifestimeve publike qytetarët nuk
kanë pasur se ku të tubohen e sidomos në sezonin e dimrit dhe kur ka të reshura
atmosferike është i mbuluar me ujë.
Vendi ku është vendosur sheshi është pranë komunës dhe ka sipërfaqe prej 4777m².
Sipas projektit për rregullimin e sheshit janë përfshirë këto punime : rregullimi dhe largimi
i humusit, ngjeshja e tereni, punimi i shtresave mbajtëse, punimi i konturave të oazave,
punimi i konturave e të oazave të sipërfaqeve ujore dhe shumë punë .

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :

18.09.2008

Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

50,000.00

 Fondi i Zotuar nga Komuna :

87,000.00

Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :

30.04.2008

Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues:

15.09.2008

 Nga kontraktori:

15.09.2008

Vlera e Kontraktuar

134,937.83

Emri i Kontraktorit:

NN “EHO-04”

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

75 dite pune
17.09.2008
Fatmir Latifi

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

(15.11.2008)
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50,000.00 €

Përfundimi i punimeve
Komisioni për pranimin teknik :
Raporti i komisionit për pranim teknik:
Fotot :

Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Prishtina
Titulli i Projektit : Punimet në objektin e ri të Kuvendit Komunal në Arbëri
Përmbledhje e Projektit:
Në ndërtimin e objektit të ri të Kuvendit Komunal kane qen te kryera punët e vrazhda
ndërtimore kurse me tutje kane filluar punimet në përfundim fasada e xhamit ku është
përfshire edhe një sallë e cila do të shfrytëzohet për kuvendin e Komunës, projekti ka
përfshire realizimin e punëve të mbetura përfundimtare ose punët e brendshme të objektit.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit:
Aneks marrëveshja
Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

30.07.2008
09.09.2008

250,000.00

 Fondi i Zotuar nga Komuna :
Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :

01.04.2008

Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues:

26.09.2008
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 Nga kontraktori:

26.09.2008

Vlera e Kontraktuar
Emri i Kontraktorit:

2,179,578.60
SHPK “Ndërtimtari”

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

120 ditë
01.10.2008
Muhamet Morina

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

( 15.12.2008)

150,000.00 €

Vlera e dytë për pagesë

(15.12.2008)

100,000.00 €

Përfundimi i punimeve
Komisioni për pranimin teknik :
Raporti i komisionit për pranim teknik:

Fotot:

Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Gllogoc
Titulli i Projektit : Asfaltimi i rrugës Terstenik-Polluzhë
Përmbledhje e Projektit:
Tersteniku është një segment që lidhe banoret e fshatit Tersteniku të cilët kanë qasje në
këtë rrugë. Gjatësia e kësaj rruge është rreth 2500m. Asfaltimi i kësaj rruge do të ndikonte
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në zhvillimin ekonomik, mirëqenjes sociale si dhe zvogëlon lëvizjen e qytetarëve fshatqytet që është bërë dukuri kohët e fundit në kët për shkak të mungesës së infrastrukturës së
domosdoshme.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :
Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:
 Fondi i Zotuar nga Komuna :

30.06.2008
177,836.00 €
100,000.00 €
77,836.00 €

Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :

25.09.2008

Data e nënshkrimit të kontratave

27.10.2008

27.10.2008

 Nga Autoriteti kontraktues:
 Nga kontraktori:

27.10.2008

Vlera e Kontraktuar:

188,001.20€

Emri i Kontraktorit:

NTSH “PERPARIMI “

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

16 ditë pune
05.11.2008
Shaban Dobra

Pagesat
100.000.00 €

Vlera e parë për pagesë
Përfundimi i punimeve

janë ndërprerë punimet për arsye të motit të ligë

Komisioni për pranimin teknik :
Raporti i komisionit për pranim teknik:
Fotot :
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Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Lipjan
Titulli i Projektit : Asfaltimi i tri rrugëve të qytetit”Rr. Adem-Hamzë Jashari”,Rr.
Aleksandër Stipqeviq” dhe Rr. Isa Demaj.
Përmbledhje e Projektit:
Asfaltimi i rrugëve nëpër qendër të Qytetit të Lipjanit ka një rendësi të veçantë për banorët
e këtij qyteti që zgjidh një problem të kamotshëm për qarkullimin e tyre të lirshëm. Për
shkak të mungesës së asfaltimit të këtyre rrugëve, në qytetin e Lipjanit janë shkaktuar
papastërti të shumta si pasoj e baltës dhe pluhurit që shkaktonin këto rrugë.
Asfaltimi i këtyre rrugëve ka filluar të realizohet sipas kushteve teknike që ekzistojnë në
teren, ku në të janë paraparë të realizohet kanalizimi atmosferik, ndërtimi i trotuareve
anësore për këmbësor, si dhe dy shtresa të asfaltit.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes së mirëkuptimit :

30.07.2008

Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

100,000.00
100.000.00 €

 Fondi i Zotuar nga Komuna :
Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :

10.06.2008

Data e nënshkrimit të kontratave

13.06.2008

 Nga Autoriteti kontraktues:

13.06.2008

 Nga kontraktori:

13.06.2008

Vlera e Kontraktuar:

333.212.30 €

Emri iKontraktorit:

NTP Apollonia

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :
Pagesat
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28 ditë pune.
22.06.2008
Shemsi Hajdini

Vlera e parë për pagesë

83,303.07 €

Vlera e dytë për pagesë

16,696.93 €

Përfundimi i punimeve
Komisioni për pranimin teknik :
Raporti i komisionit për pranim teknik:
Fotot :

Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Rahovec
Titulli i Projektit : Meremetimi i ndërtesës se KK - Rahovec
Përmbledhje e Projektit:
Në mungesë te ushtrimit te funksionimit te komunës për shkak te hapësirës se
pamjaftueshme kuvendi komunal ka vendos që të filloj ndërtimin e një ndërtesë te re qe te
mundësoj qe qytetaret te kenë shërbime me te mira dhe me të shpejta .Për këtë arsye
kuvendi komunal ka ndare mjete nga buxheti i vet vetanake .Andaj ka kërkuar nga MAPL
mjete shtese për këto pune qe kane mbet te pa përfunduara:
Objekti është B+P+2
I përfunduar me punë ndërtimore (konstruksion)
Mbetet të kryhen punët mjeshtërore dhe zejtare
Sipërfaqe e katit 670 m2 për një kat Meremetimi i brendshëm i objektit B+P+2.
Objekti ka 670 m2 të sipërfaqe shfrytëzuese në një kat
Punuar me material konstruktiv me arme beton dhe muratim me blloqe argjilës
Instalimet e objekteve infrastrukturore,ujësjellës kanalizim,rrjeti elektrik.,signalizim.
Materialet klasike dhe bashkëkohore në ndërtim.
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Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes së mirëkuptimit :

30.07.2008

Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

100.000,00 €

 Fondi i Zotuar nga Komuna :

32,755.83 €

Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :

02.09.2008

Data e nënshkrimit të kontratave

22.10.2008

 Nga Autoriteti kontraktues:

22.10.2008

 Nga kontraktori:

22.10.2008
132.755,83 €

Vlera e Kontraktuar:
EmriKontraktorit:

N.N”MORINA-IB”

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

90 dite pune.
18.09.2008
Kujtim Thaqi
Fadil Bugari
Teki Mustafa

Pagesat
Vlera e parë për pagesë
Vlera e dytë për pagesë
Përfundimi i punimeve

37.249.50 €
62,750.50 €
punimet ende nuk kane përfunduar në tërësi

Komisioni për pranimin teknik :
Raporti i komisionit për pranim teknik:
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Fotot :

Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Prizrenit
Titulli i Projektit : Ndërtimi i ujësjellësit në fshatin Reqan.
Përmbledhje e Projektit:
Rrjeti shpërndarës i ujësjellësit është realizuar për furnizim me ujë të pijes për 1250
banor të fshatit Reqan. Kyçja e rrjetit të ujësjellësit është bërë në tre gypat e dalur nga
rezervuari ekzistues,kyçja e pare në gypin ekzistues 110 mm përmes pusetës P R1, kuqja e
dytë në gypin 110 mm përmes pusetes PR4 dhe kyçja e fundit bëhet në gypin 110 mm në
pusetën PR. për rrjetin e ujësjellësit janë paraparë gypa nga polietileni PE 100 PN10 dhe 100
PN16 bar, me seksion tërthor te rrumbullaket sipas standardeve ISO 9001. Për tërë rrjetin e
ujësjellësit sipas llogaris se analizës se harxhimit të ujit janë caktuar diametra të gypave,për
pjesë të veçanta të rrjetit, rrjetit ,që i përgjigjet llogaritjes hidraulike. Forma e pusetave është
drejt këndesh, kapaku i pusetave është në formë rrethore nga materiali metalik me
diametër 0.70m të tipit DN 700mm.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :
Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

16.09.2008
76,691.95 €
28,000.00 €

 FondiiZotuar nga Komuna,MMPH dhe CARITAS :
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48,461.95 €

Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :

23.09.2008

Data e nënshkrimit të kontratave

20.10.2008

 Nga Autoriteti kontraktues:

20.10.2008

 Nga kontraktori

20.10.2008
76.691,95 €

Vlera e Kontraktuar:
EmriKontraktorit:

N.P.T”XËRXA”

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

28 dite pune
23.10.2008
Hatixhe Perzhella

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

28,000.00 €

Përfundimi i punimeve

projekti ka përfunduar

Komisioni për pranimin teknik :
Raporti i komisionit për pranim teknik:
Fotot :
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Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Prizrenit
Titulli i Projektit : Ndërtimi i rrugëve në lagjen Dardania në Prizren-krahu 0 në gjatësi prej
480m2 .
Përmbledhje e Projektit:
Lagjja dardania është një lagje e urbanizuar e qytetit. Mirëpo në këtë pjesë është ndierë
mungesë e ndërtimit të kësaj rruge. Këtë vit kanë përfunduar punimet në ndërtimin e
kanalizimit dhe ujësjellësit dhe kjo ka qenë edhe arsyeja e mos rregullimit të rrugëve. Me
këtë projekt kjo lagje do të kompletohet në tërësi. Rrugët duhet të ndërtohen me nga dy
shirita me gjerësi 2x3.5m dhe në të dy anët e rrugës ndërtohen trotuaret.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :
Aneks marrëveshja
Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

30.07.2008

149,137.70
100.000,00

 Fondi i Zotuar nga Komuna :

49,137.70

 Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :

04.09.2008

Data e nënshkrimit të kontratave

01.10.2008

 NgaAutoriteti kontraktues:

01.10.2008

 Nga kontraktori:

01.10.2008

Vlera e Kontraktuar:

148,959.00 €

Emri i Kontraktorit:

N.P.T.SH “Renelual Tahiri”

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

45 ditë
03.10.2008
Ejup Kryeziu

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

50,000.00 €

Vlera e dytë për pagesë

50,000.00 €

Përfundimipunimeve
Komisioni për pranimin teknik :
Raporti i komisionit për pranim teknik:

...................
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Fotot :

Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Shtime
Titulli i Projektit : Rregullimi i shtratit të lumit në mes të dy urave
Përmbledhje e Projektit:
Rregullimi i këtij lumi ka filluar në vitin 2004 si pjesë e projektit “Zgjerimi dhe pastrimi i
lumit Shtimjanja në gjatësi prej 14km”.ku në pjesën kryesore të qytetit është rregulluar
parku përgjatë tri urave mirëpo për te evituar dëmet në kohën kur ka të reshura është e
nevojshme qe të ndërtohen mure mbrojtëse të cilat do ta kompletonin projektin
Ndërtimi i mureve mbrojtëse të lumit Shtimjanja ka filluar me pastrimin e terenit të lumit,
eliminimin e pengesave, punët e dheut , punët e zhavorrit , punët e betonit , punët metalike
etj.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :
Aneks marrëveshja

30.07.2008

Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

110,000.00
100,000.00

 Fondi i Zotuar nga Komuna :

10,000.00

Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :

12.08.2008

Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues:

19.09.2008
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 Nga kontraktori:

19.09.2008

Vlera e Kontraktuar

105,413.76

Emri i Kontraktorit:

“ CM KOSOVA”

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

25 ditë
22.09.2008
Ing.ark. Bekim Dauti

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

(17.10.2008)

52,705.65 €

Vlera e dytë për pagesë

(14.11.2008)

47,294.35 €

Përfundimi punimeve
Komisioni për pranimin teknik :
1. Taulant Salihaj
2. Fatmir Emini dhe
3. Xhemajl Qorolli
Raporti i komisionit për pranim teknik:
•

Te gjitha punimet janë kryer sipas projektit dhe kualitetit të caktuar, andaj projekti
pranohet teknikisht

Fotot :
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Divizioni per Integrime Evropiane dhe Divizioni per BNK
Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Dragash
Titulli i Projektit : “Ndërtimi i Shkollës Fillore në fshatin Rrenc” – Komuna e Dragashit
Përmbledhje e Projektit:
Ndërtimi i Shkollës Fillore në fshatin Rrenc, do të ju ndihmojë nxënsve dhe arsimtarëve të
këtij fshati që të zhvillojnë mësimin në një ambient më të mirë dhe më profesional.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :
Aneks marrëveshja
Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

30.07.2008

50,000.00

 Fondi i Zotuar nga Komuna :

39,898.00

Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :

m 29. 08. 2008 - 11.09.2008

Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues

14. 10. 2008

 Nga kontraktori:

14. 10. 2008

Vlera e Kontraktuar:

74,171.20

Emri i Kontraktorit:

N.P.N “ Alfa – ing” - Prizeren

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:

45 ditë kalendarike
7 ditë pas nënshkrimit të kontratës

Organi Mbikëqyrës :

Florin Krasniqi – inxh. ndr.
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Pagesat
Vlera e parë për pagesë

50,000.00

Vlera e dytë për pagesë
Përfundimi i punimeve:
Koment: projekti nuk është përfunduar në tërsi për shkak të kushteve atmosferike që
mbizotrojnë në Dragash, mirëpo pjesa e cila ka qenë e obliguar me kontratë MAPL ta
paguaj në vlerë prej 50,000.00, për kryerjen e 80% të punimeve është realizuar.
Përfundimi i projektit pritet të bëhet në muajin maj – qershor 2009.
Komisioni për pranimin teknik :
Raporti i komisionit për pranim teknik: Pozitiv.
Fotot :

Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Gjilan
Titulli i Projektit : “ Rrugët në fshatin Cërnicë ” – Komuna e Gjilanit
Përmbledhje e Projektit:
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Cërnicë – Gjilanë, do të ketë një rëndësi të madhe për
qytetarët e kësaj pjese, sepse do të ju mundësoj një mënyrë më të lehtë dhe më të shpejtë të
udhëtimit.
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Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :

05.11.2008

Aneks marrëveshja
Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

97,743.00

 Fondi Zotuar nga Komuna:
Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :

01. 11. 2008

Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues

07. 11. 2008

 Nga kontraktori:

07. 11. 2008

Vlera e Kontraktuar:

97,742.80

Emri i Kontraktorit:

PLAN – ING SHPK - Gjilanë

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:

30 ditë pune
11. 11. 2008

Organi Mbikëqyrës :

Naim Haziri - KK Gjilanë
Ganimete Kastrati – KK Gjilanë
Gani Limani – KK Gjilanë

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

26,841.42

Vlera e dytë për pagesë
Përfundimi i punimeve:
Koment: projekti nuk është përfunduar në tërsi për shkak të kushteve atmosferike që
mbizotrojnë në muajin dhjetor dhe për shkakt të mbylljes së vitit bugjetor nga MEF për
realizimin e pagesave. Janë përfunduar vetem 27% te punimeve në vitin 2008 andaj
vazhdimi i ketij projekti behet në vitin 2009 nga buxheti i MAPL-së.
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Komisioni për pranimin teknik :
Raporti i komisionit për pranim teknik: Pozitiv.
Fotot : s’ka
Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Gjilan
Titulli i Projektit : “ Rrugët në fshatin Koretishtë ” – Komuna e Gjilanit
Përmbledhje e Projektit:
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Cërnicë – Gjilanë, do të ketë një rëndësi të madhe për
qytetarët e kësaj pjese, sepse do të ju mundësoj një mënyrë më të lehtë dhe më të shpejtë të
udhëtimit.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :

05.11.2008

Aneks marrëveshja
Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

56,944.00

 Fondi i Zotuar nga Komuna
Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :
Data e nënshkrimit të kontratave

01. 11. 2008

 Nga Autoriteti kontraktues

21. 11. 2008

 Nga kontraktori:

21. 11. 2008

Vlera e Kontraktuar:

54,130.00

Emri i Kontraktorit:

Bejta Commerce sh.a – Gjilanë

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:

32 ditë pune
5 ditë pas nënshkrimit të kontratës
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Organi Mbikëqyrës :

Zeqirja Fazliu – KK Gjilanë
Tasiq Sllavisha – KK Gjilanë
Kovaqeviq Mita – KK Gjilanë

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

16,557.50

Vlera e dytë për pagesë
Përfundimi i punimeve:
Koment: projekti nuk është përfunduar në tërsi për shkak të kushteve atmosferike që
mbizotrojnë në muajin dhjetor dhe për shkak të mbylljes së vitit bugjetor nga MEF-i për
realizimin e pagesave. Në vitin 2008 janë kryer vetem 30% e punimeve andaj pritet qe në
vitin 2009 të vazhdojnë punimet nga buxheti i MAPL-së.
Komisioni për pranimin teknik :
Raporti i komisionit për pranim teknik: Pozitiv.
Fotot :s’ka
Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Leposaviq – ( Bistricë e Shalës )
Titulli i Projektit : “ Meremetimi i rrethojës së shkollës, ambulantës, qendrës rinore dhe
zyrës lokale të komunitetit ”
Përmbledhje e Projektit:
Meremetimi i rrethojës së shkollës, ambulantës, qendrës rinore dhe zyrës lokale të
komunitetit, e cila do të ju shërbejë qytetarëve të asaj pjese, dhe do të krijohen kushte më të
mira për nxënësit të cilët e vijojnë mësimin në atë shkollë.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :
Aneks marrëveshja
Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

30.07.2008

11,614.00

 Fondi i Zotuar nga Komuna :
Faza e Tenderit
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Data e shpalljes së tenderit :
Data e nënshkrimit të kontratave

21.08.2008 - 05.09.2008

 Nga Autoriteti kontraktues

18.09.2008

 Nga kontraktori:

18.09.2008

Vlera e Kontraktuar:

11,614.00

Emri i Kontraktorit:

N.P.N “Osmani” – Mitrovicë

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

29 ditë kalendarike
21.09.2008
Xhelal Kasagiqi, inxh. Ndër dhe Hidra.

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

11,614.00

Vlera e dytë për pagesë

1,050.00

Përfundimi i punimeve

19. 10. 2008

Komisioni për pranimin teknik :

1. Drin Haraçia – MAPL;
2. Fatmir Avdyli – KK Leposaviq;
3. Nezir Aliu – KK Leposaviq.

Raporti i komisionit për pranim teknik: Pozitiv.
Foto:
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Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Mitrovicë
Titulli i Projektit : “Ndërtimi i parkut Xheve dhe Fehmi Lladroci faza (II)
Përmbledhje e Projektit:

Ndërtimi i parkut Xheve dhe Fehmi Lladroci faza (II), do të ju kontriboj qytetarëve të
Mitrovicës për qellime dhe aktivitete të ndryshme ditore.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :
Aneks marrëveshja

06.11.2008

Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

90,000.00

 Fondi i Zotuar nga Komuna :
Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :

07.11. 2008

Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues

25. 11. 2008

 Nga kontraktori:

25. 11. 2008

Vlera e Kontraktuar:

148,822.60

Emri i Kontraktorit:

NN “Eurondertimi” - Skenderaj

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

50 ditë pune
5 ditë pas nënshkrimit të kontrates
Enes Jukoviq – inxh. ndërt.
Shyhrete Peci – inxh. ndërt.
Sadete Ismajli – inxh. gjeol.

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

74,411.30

Vlera e dytë për pagesë

15,294.72
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Përfundimi i punimeve:
Koment: projekti nuk është përfunduar në tërsi për shkak të kushteve atmosferike që
mbizotrojnë në muajin Dhjetor, mirëpo pjesa e cila ka qenë e obliguar me kontratë që
MAPL të paguaj në vlerë prej 90,000.00, është realizuar. Përfundimi i projektit pritet të
bëhet në vitin 2009.
Komisioni për pranimin teknik :
Raporti i komisionit për pranim teknik: Pozitiv.
Fotot :

Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Skenderaj
Titulli i Projektit : “ Punimet e rrugës Bekim Berisha ”
Përmbledhje e Projektit:
Asfaltimi i rrugës Bekim Berisha në Skenderaj, do të ketë një rëndësi të madhe për qytetarët
e kësaj pjese, sepse do të ju mundësoj një mënyrë më të lehtë dhe më të shpejtë të
udhëtimit.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :
Aneks marrëveshja
Totali i vlerës se zotuar:
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30.07.2008

 Fondi i Zotuar nga MAPL:

100,000.00

 Fondi i Zotuar nga Komuna :

589.00

Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :

12. 08. 2008 - 02. 09. 2008

Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues

16. 09. 2008

 Nga kontraktori:

16. 09. 2008

Vlera e Kontraktuar:

133,325.65

Emri i Kontraktorit:

NNR & “Rukolli” – Skenderaj

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

66 ditë pune
27. 09. 2008
Visar Hyseni – KK Skenderaj

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

50,000.00

Vlera e dytë për pagesë

50,000.00

Përfundimi i punimeve
Komisioni për pranimin teknik :
Raporti i komisionit për pranim teknik: Pozitiv.
Fotot :
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Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Vushtrri
Titulli i Projektit : “Rregullimi i infrastruktures së oborrit të shkollës së re”
Përmbledhje e Projektit:
Ndërtimi i rrethojës së shkollës dhe rregullimi i fushës së futbollit ku do të krijohen kushte
më të mira për nxënësit të cilët e vijojnë mësimin në atë shkollë.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :
Aneks marrëveshja
Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

30.07.2008

58,338.22

Fondi i Zotuar nga Komuna :
Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :
Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues

18.09.2008

 Nga kontraktori:

18.09.2008

Vlera e Kontraktuar:

58,338.22

Emri i Kontraktorit:

N.P.N “Osmani” – Mitrovicë

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

29 ditë kalendarike
21.09.2008
Fadil Haxhaj, inxh. Ndër.

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

29,169.14

Vlera e dytë për pagesë

20,830.00

Përfundimi i punimeve

19. 10. 2008
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Komisioni për pranimin teknik :

1. Drin Haraçia – MAPL;
2. Demir Shala – KK Vushtrri;
3. Ramiz Maliqi – KK Vushtrri.
Raporti i komisionit për pranim teknik: Pozitiv.

Fotot :

Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Vushtrri
Titulli i Projektit : “ Rregullimi me kubëza betoni në hyrje të Sh.F. Anton Z. Çajupi”
Përmbledhje e Projektit:
Rregullimi me kubëza betoni i sh.f. Anton Z. Çajupi në komunën e Vushtrisë do ti
kontribon rujtjes së infrastrukturës shkollore dhe përkujdesit më të madhë të nxënsve.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :
Aneks marrëveshja
Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

05.11.2008

8,728.00

 Fondi i Zotuar nga Komuna :
Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :
Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues

09. 12. 2008
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 Nga kontraktori:

09. 12. 2008

Vlera e Kontraktuar:

8,264.80

Emri i Kontraktorit:

N.N.P “Wenda” – Vushtrri

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

10 ditë kalendarike
1 ditë pas nënshkrimit të kontratës
Fadil Haxhaj – inxh. ndërt.

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

8,264.80

Vlera e dytë për pagesë

11. 12. 2008

Përfundimi i punimeve
Komisioni për pranimin teknik :

1. Ramiz Maliqi – inxh. arqi. – KK Vushtrri
2. Demir Shala – inxh. ndërt. – KK Vushtrri
3. Isa Latfi – gjeodet – KK Vushtrri

Raporti i komisionit për pranim teknik: Pozitiv.
Fotot :
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Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Vushtrri
Titulli i Projektit :“Asfaltimi i rrugës në fshatin Bivolak – Zhilivodë në gjatësi prej 2160m”
Përmbledhje e Projektit:
Asfaltimi i rrugës në fshatin Bivolak – Zhilivodë në gjatësi prej 2160m, do të ketë një
rëndësi të madhe për qytetarët e kësaj pjese, sepse do të ju mundësoj një mënyrë më të lehtë
dhe më të shpejtë të udhëtimit.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :
Aneks marrëveshja
Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

30.08.2008

50,843.00

 Fondi i Zotuar nga Komuna :

137,424.00

Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :
Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues

08.10.2008

 Nga kontraktori:

08.10.2008

Vlera e Kontraktuar:

50,543.60

Emri i Kontraktorit:

NTPSH “METI BENZ” - Skenderaj

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :
Pagesat

20 ditë kalendarike
10.10.2008

Vlera e parë për pagesë
Vlera e dytë për pagesë

50,000.00

Përfundimi i punimeve
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Komisioni për pranimin teknik :
Raporti i komisionit për pranim teknik:
Fotot :

Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Vushtrri
Titulli i Projektit :“Ndërtimi me kubëza betoni i rrugës “Bahri Kuqi” që lidhet me rrugen
“Shote Galica”
Përmbledhje e Projektit:
Ndërtimi me kubëza betoni i rrugës “Bahri Kuqi” që lidhet me rrugen “Shote Galica” do të
ketë një rëndësi për ruajtjen e hapsirës për qytetarët këmbësorë, dhe poashtu për krijim e
trotuarëve funksional për të gjithë.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :
Aneks marrëveshja
Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

18.09.2008

43,329.00

 Fondi i Zotuar nga Komuna :
Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :
Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues

15.10.2008

 Nga kontraktori:

15.10.2008

Vlera e Kontraktuar:

33,900.00

Emri i Kontraktorit:

NNP “ WENDA “ - Vushtrri
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Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:

40 ditë kalendarike
16.10.2008

Organi Mbikëqyrës :

Ahmet Shuku – inxh. arqi.
Fadil haxhaj – inxh. ndr.

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

50,000.00

Vlera e dytë për pagesë

33,900.00

Përfundimi i punimeve
Komisioni për pranimin teknik :
Raporti i komisionit për pranim teknik:
Fotot :

Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Vushtrri
Titulli i Projektit : “Punimi me kubëza betoni i Rr. “ Bajram Curri”
Përmbledhje e Projektit:
Punimi me kubëza betoni i rrugës “Bajram Curri” do të ketë një rëndësi për ruajtjen e
hapsirës për qytetarët këmbësorë, dhe poashtu për krijim e trotuarëve funksional për të
gjithë.
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Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :
Aneks marrëveshja
Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

18.09.2008

36,977.00

 Fondi i Zotuar nga Komuna :
Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :
Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues

15. 10. 2008

 Nga kontraktori:

15. 10. 200

Vlera e Kontraktuar:
Emri i Kontraktorit:

33,783.80
N.N.P “Arhiko. ING” – Prishtinë

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese

Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

40 ditë kalendarike
16. 10. 2008
Ahmet Shuku – inxh. arqi.

Pagesat

Vlera e parë për pagesë

33,783.30

Vlera e dytë për pagesë
Përfundimi i punimeve
Komisioni për pranimin teknik :
Raporti i komisionit për pranim teknik: Pozitiv.
Fotot :
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Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Vushtrri
Titulli i Projektit : “Punimi i kolektorëve kryesorë të kanalizimit fekal prej Sh.f. Naim
Frashëri deri në lidhjen me kolektorin kryesorë të qytetit të Vushtrrisë në gjatësi prej
1 = 63 ”
Përmbledhje e Projektit:
Punimi i kolektorëve kryesorë të kanalizimit fekal prej Sh.f. Naim Frashëri deri në lidhjen
me kolektorin kryesorë të qytetit të Vushtrrisë në gjatësi prej 1 = 63 ”, do të shërbejë për
përmisimin e kushteve jetike për nxënësit dhe arsimtarët e kësaj shkolle.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :

15.09.2008

Aneks marrëveshja
Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

70,201.00

 Fondi i Zotuar nga Komuna :
Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :
Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues

15. 10. 2008

 Nga kontraktori:

15. 10. 2008

Vlera e Kontraktuar:

69,897.00

Emri i Kontraktorit:

NNPP “HYSNIA” - Vushtrri

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:

50 ditë kalendarike
16. 10. 2008

Organi Mbikëqyrës :

Demir Shala – inxh. ndr.
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Pagesat
Vlera e parë për pagesë

69,897.00

Vlera e dytë për pagesë
Përfundimi i punimeve
Komisioni për pranimin teknik :
Raporti i komisionit për pranim teknik: Pozitiv.
Fotot :

Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Vushtrri
Titulli i Projektit : “ Shtrurja me zhavor e rrugës Pasom - Rashan”
Përmbledhje e Projektit:
Shtrurja me zhavor e rrugës Pasom – Rashan, do ti kontribon rujtjes së infrastrukturës
aktuale rrugore dhe lëvizjes së qytetarëve.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :

05.11.2008

Aneks marrëveshja
Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

5,000.
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 Fondi i Zotuar nga Komuna :
Faza e Tenderit

Data e shpalljes së tenderit :
Data e nënshkrimit të kontratave
 Nga Autoriteti kontraktues

09. 12. 2008

 Nga kontraktori:

09. 12. 2008

Vlera e Kontraktuar:

4,750.00

Emri i Kontraktorit:
Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

N.N.P “Osmani” – Mitrovicë
10 ditë kalendarike
1 ditë pas nënshkrimit të kontratës
Ramiz Maliqi – inxh. arqit. KK Vushtrri

Pagesat

Vlera e parë për pagesë

4,750.00

Vlera e dytë për pagesë
11. 12. 2008

Përfundimi i punimeve
Komisioni për pranimin teknik :

1. Ahmet Shuku – inxh. arqit. KK – Vushtrri
2. Fadil Haxhaj – inxh. ndërt. KK – Vushtrri
3. Isa Latfi – gjeodet KK – Vushtrri
Raporti i komisionit për pranim teknik: Pozitiv.
Fotot :
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Raporti Financiar për buxhetin e MAPL-se
Komuna : Zubin Potok – ( Qabër )
Titulli i Projektit : “ Meremetimi i rrethojës së Ambulancës – Zubin Potok”
Përmbledhje e Projektit:
Meremetimi i rrethojës së ambulancës do të ju shërbejë qytetarëve të asaj pjese, dhe do të
krijohen kushte më të mira për të gjithë.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te marrëveshjes se mirëkuptimit :
Aneks marrëveshja
Totali i vlerës se zotuar:
 Fondi i Zotuar nga MAPL:

30.07.2008

30,000.00

 Fondi i Zotuar nga Komuna :
Faza e Tenderit
Data e shpalljes së tenderit :
Data e nënshkrimit të kontratave

14.08.2008 - 26.08.2008

 Nga Autoriteti kontraktues

18.09.2008

 Nga kontraktori:

18.09.2008

Vlera e Kontraktuar:
Emri i Kontraktorit:

21,670.00
N.N.SH “MAK Building” - Vushtrri

Faza e ndërtimit dhe e periudhës garantuese
Plani dinamik
Data e hapjes së punishtes:
Organi Mbikëqyrës :

30 ditë kalendarike
19.09.2008
Rakiq Galak, inxh. ndërt.
Qerkin Veseli - Ekonomist

Pagesat
Vlera e parë për pagesë

10,835.00

Vlera e dytë për pagesë

2,135.00
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Përfundimi i punimeve
Komisioni për pranimin teknik :

15. 10. 2008
1. Ymer Rraci – MAPL;
2. Agim Hasani – KK Zubin Potok;
3. Izmir Zeqiri – KK Zubin Potok.

Raporti i komisionit për pranim teknik: Pozitiv.
Fotot :
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III. Pjesa e dyte
Përmbajtja:
1. Përmbledhja ekzekutive
2. Hyrje/Përshkrimi i procesit
3. Përshkrimi i gjendjes në Zyrën e vendit në Bare (Mitrovicë)
4. Përshkrimi i gjendjes në Zyrën e vendit në Mazgit (Obiliq)
5. Përshkrimi i gjendjes në Zyren e vendit në Besi (Prishtinë)
6. Përshkrimi i gjendjes në Zyrën e vendit Gadime (Lipjan)
7. Përshkrimi i gjendjes në Zyrën e vendit në Zaskok (Ferizaj)
8. Përshkrimi i gjendjes në Zyrën e vendit në Rakosh (Istog)
9. Përshkrimi i gjendjes në Zyrën e vendit në Baran (Pejë)
10. Përshkrimi i gjendjes në Zyren e vendit në Hoqë (Prizren)
11. Përshkrimi i gjendjes në Zyrën e vendit në Studençan (Suharekë)
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1. Përmbledhja Ekzekutive
Ministria e Administrimit te Pushtetit Lokal ka mbeshtetur vazhdimisht komunat në
fushen e infrastruktures publike me qëllim të ofrimit të shërbimeve sa më afër qytetarëve,
qysh prej themelimit e deri më sot vazhdimisht i ka mbështetur komunat në projekte të
ndryshme.
Në v.2008 MAPL ka lansuar një program me disa projekte, ky program është quajtur
ndërtimi i zyrave të vendit në 9 komna përfituese, ky program është vazhdimësi e një
programi të më hershëm ku vitin e kaluar kanë përfituar edhe disa komuna tjera. Këtë vit 9
komunat përfituese janë (Mitrovica, Prishtina, Obiliqi, Ferizaj, Prizreni, Suhareka, Istogu,
Lipjani dhe Peja.
Ky raport paraqet të dhëna detaje lidhur me realizimin e projektit “Ndërtimi i zyrave të
vendit”në 9 komuna. Kompania realizuese e projektit IDEALI në Mitrovice ka realizuar
përfundimin e punimeve sipas planit dinamik.
MAPL ka realizuar takime te vazhdueshme me Kontraktorin për të shiquar se si është duke
i realizuar punimet dhe a ka pengesa në realizimin e projektit, gjithashtu Projekt
menaxherët nga MAPL kanë përgaditur raporte me organet mbikëqyrëse nga Komunat si
dhe foto për të parë realizimin e projektit.

2. Hyrje / Përshkrimi procesit:
Projekti ndërtimi i zyrave të vendit i cili është tenderuar nga MAPL ku:
- Njoftimi për kontratë është bërë me datë 10.04.2008;
- Data e hapjes më datë 06.05.2008;
- Data e vlerësimit 09.05 deri 09.06.2008;
- Njoftimi për dhënie të kontratës më 10.06.2008;
- Nënshkrimi i kontratës është bërë më datë 17 qershor 2008 kurse
- fillimi i punimeve është bërë me datë 23 qershor bazuar në afatin 5 ditor pas
nënshkrimit të kontratës sipas rregullave të prokurimit pubik në Kosovë.
- Plani dinamik i propozuar nga Opertori ekonomik ka qenë 106 ditë kalendarike,
kurse me kontratë është parapare që brenda afatit prej 120 kalendarike prej fillimit të
punimeve të kryhen të gjitha objektet.
Kontrata e nënshkruar ka qenë e ndarë në dy Lote LOT 1 dhe LOT 2, ku LOT 2 ka qenë e
paraparë të filloj disa ditë pas fillimit të implementimit të LOT 1. Operatori ekonomik për
LOT 1 dhe 2 është një kompani e përzgjedhur “IDEALI” Mitrovicë. Kompania ka bërë
kërkesë më datë 02.08.2008 ku i është drejtuar MAPL-së/Departamentit të prokurimit dhe
projekt menaxherit, dhe ka kërkuar nga MAPL që të ia mundësoj që realizimin e LOT 1 dhe
2 ta realizojë paralelisht pasi që furnizimin me material ndërtimorë e ka më të lehtë për
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realizimin e punimeve, kjo kërkese është aprovuar nga projekt menaxheri dhe
departamenti i Prokurimit me date 05.08.2008.
Kompania ka bërë edhe një kërkesë më 02.08.2008 për shtyerejen e afatit të realizimit pasi
që në raportet si që janë të organeve mbikëqyrëse, është konstatuar që ka pasur vonesa
në fillimin e punimeve dhe ngecje në planin dinamik, por sipas të njejtave raporte
ekzistojnë aresye të veqanta për këtë si ne disa raste: pastrami i terenit që ka qenë e
obliguar komunat ta realizojë, çështja e pronësisë, si dhe ditët me shi dhe ato me
temperaturë të larta, festat zyrtare dhe në fund punet shtesë që nuk kanë qenë të
planifikuara me projekt kjo kërkese është aprovuar nga projekt menaxheri dhe
departamenti i Prokurimit me date 05.08.2008.
Kërkesën për miratimin e punëve shtesë të cilat nuk kanë qenë të definuara me projekt,
MAPL së bashku me hartuesin e projektit dhe përfaqësuesin e kompanisë ka realizuar një
takim në mënyrë që të analizohet se a janë vërtetë reale punët shtesë të cilat janë deklaruar
nga përfaqesuesi i kompanisë, hartuesi i projektit i ka parë të arsyeshme disa detaje që nuk
kanë qenë të definuara mire në projekt si dhe disa që nuk kanë qenë fare të parapara në
projekt. Te gjitha kërkesat e kompanisë kane qene te arsyeshme dhe te verifikuara nga ana
e menaxherit te projektit , organeve komunale mbikëqyrëse dhe zyrës se prokurimit dhe si
te tilla janë aprovuar nga ana e investitorit.
Vlera e projektit është 256.653,81 €, sipas kontratës te nënshkruar me datën 17.06.2008,
ndërsa për punët shtese te cilat kanë qene si pasoje e mangësive te projektit është
nënshkruar aneks kontrata e aprovuar nga APP-ja me procedure te kufizuar apo te
negociuar pa publikim sipas nenit 34.2 d(i) LPP-se me vlere totale prej 25,192.44 € e
nënshkruar me datën 18.11.2008, pra vlera e përgjithshme e punëve te kryera arrin shumën
281.846,25 €. Pagesat janë bere me këste sipas punëve te kryera bazuar ne kushtet e
kontratës.

3. Përshkrimi i gjendjes ne Zyren e vendit ne Bare (Mitrovice)
4.
Ne fshatin Bare te komunës se Mitrovicës është ndërtuar zyra e vendit sipas projektit unik
për zyra te vendit duke ngecur pak ne dinamike , për shkak te pastrimit te terrenit dhe
kontestit te pronësisë. Gjate tërë kohës ndërtimi është mbikëqyre nga organi mbikëqyrës z.
Mehdi Bala dhe menaxherit te projektit.
Pranimi teknik është bere me 04.12.2008
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Foto te realizuara gjatë pranimeve teknike te objekteve

4. Përshkrimi i gjendjes ne Zyren e vendit ne Mazgit (Obiliq)
Objekti është ndërtuar nen mbikëqyrjen e organit mbikëqyrës komunal znj. Hasije Dushi
dhe projekt menaxherit Tush Berisha. Objekti është ndërtuar sipas projektit unik për te
gjitha zyrat e vendit ne Republikën e Kosovës dhe sipas standardeve ndërtimore, me një
vonese te arsyeshme nga plani dinamik i ndërtimit.
Pas përfundimit te punimeve , është bere pranimi teknik nga ana e komisionit pa vërejtje,
ne prezencën e organit mbikëqyrës dhe menaxherit te projektit , me datën 05.12.2008.
Fotot e realizuara me pare dhe gjate pranimit teknik.
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5. Përshkrimi i gjendjes ne Zyren e vendit ne Besi (Prishtine)
Objekti është ndërtuar nen mbikëqyrjen e organit mbikëqyrës komunal z. Berim Osmanaj
dhe projekt menaxherit Tush Berisha. Objekti është ndërtuar sipas projektit unik për te
gjitha zyrat e vendit ne Republikën e Kosovës dhe sipas standardeve ndërtimore, me një
vonese te arsyeshme nga plani dinamik i ndërtimit.
Pas përfundimit te punimeve , është bere pranimi teknik nga ana e komisionit pa vërejtje,
ne prezencën e organit mbikëqyrës dhe menaxherit te projektit , me datën 18.12.2008.
Fotot e realizuara me pare dhe gjate pranimit teknik.

6. Përshkrimi i gjendjes ne Zyren e vendit Gadime (Lipjan)
Objekti është ndërtuar nen mbikëqyrjen e organit mbikëqyrës komunal z. Skender
Gerbeshi dhe projekt menaxherit Tush Berisha. Objekti është ndërtuar sipas projektit unik
për te gjitha zyrat e vendit ne Republikën e Kosovës dhe sipas standardeve ndërtimore,
me një vonese te arsyeshme nga plani dinamik i ndërtimit.
Pas përfundimit te punimeve , është bere pranimi teknik nga ana e komisionit pa vërejtje,
ne prezencën e organit mbikëqyrës dhe menaxherit te projektit , me datën 05.12.2008.
Foto r realizuar gjatë punimeve
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7. Përshkrimi i gjendjes ne Zyren e vendit ne Zaskok (Ferizaj)
Objekti është ndërtuar nen mbikëqyrjen e organit mbikëqyrës komunal z. Nazim Musliu
dhe projekt menaxherit Tush Berisha. Objekti është ndërtuar sipas projektit unik për te
gjitha zyrat e vendit dhe sipas standardeve ndërtimore, me një vonese te arsyeshme nga
plani dinamik i ndërtimit.
Pas përfundimit te punimeve, është bere pranimi teknik nga ana e komisionit pa vërejtje,
ne prezencën e organit mbikëqyrës dhe menaxherit te projektit , me datën 09.12.2008.
Fotot e realizuara gjate pranimit teknik.

8. Përshkrimi i gjendjes ne Zyren e vendit ne Rakosh (Istog)
Objekti është ndërtuar nen mbikëqyrjen e organit mbikëqyrës komunal z. Rrustem Gashi
dhe projekt menaxherit Tush Berisha. Objekti është ndërtuar sipas projektit unik për te
gjitha zyrat e vendit dhe sipas standardeve ndërtimore, me një vonese te
arsyeshme(pastrimi i terrenit) nga plani dinamik i ndërtimit.
Pas përfundimit te punimeve , është bere pranimi teknik nga ana e komisionit pa vërejtje,
ne prezencën e organit mbikëqyrës dhe menaxherit te projektit , me datën 09.12.2008.
Fotot e realizuara gjate pranimit teknik.
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9. Pershkrimi i gjendjes ne Zyren e vendit ne Fshatin Baran (Pejë)
Objekti është ndërtuar nen mbikëqyrjen e organit mbikëqyrës komunal z. Sabaudin
Cirkoviq dhe projekt menaxherit Tush Berisha. Objekti është ndërtuar sipas projektit unik
për te gjitha zyrat e vendit dhe sipas standardeve ndërtimore, me një vonese te arsyeshme
nga plani dinamik i ndërtimit.
Pas përfundimit te punimeve , është bere pranimi teknik nga ana e komisionit pa vërejtje,
ne prezencën e organit mbikëqyrës dhe menaxherit te projektit , me datën 09.12.2008.
Fotot e realizuara gjate pranimit teknik.

10. Përshkrimi i gjendjes ne Zyren e vendit ne (Prizren)
Objekti është ndërtuar nen mbikëqyrjen e organit mbikëqyrës komunal z. Ylber Gashi dhe
projekt menaxherit Tush Berisha. Objekti është ndërtuar sipas projektit unik për te gjitha
zyrat e vendit ne Republikën e Kosovës dhe sipas standardeve ndërtimore, me një vonese
te arsyeshme nga plani dinamik i ndërtimit.
Pas përfundimit te punimeve , është bere pranimi teknik nga ana e komisionit pa vërejtje,
ne prezencën e organit mbikëqyrës dhe menaxherit te projektit , me datën 16.12.2008.
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Fotot e realizuar gjate pranimit teknik

11. Përshkrimi i gjendjes ne Zyren e vendit ne (Suhareke)
Objekti është ndërtuar nen mbikëqyrjen e organit mbikëqyrës komunal z. Berat Kabashi
dhe projekt menaxherit Tush Berisha. Objekti është ndërtuar sipas projektit unik për te
gjitha zyrat e vendit ne Republikën e Kosovës dhe sipas standardeve ndërtimore, me një
vonese te arsyeshme nga plani dinamik i ndërtimit.
Pas përfundimit te punimeve , është bere pranimi teknik nga ana e komisionit pa vërejtje,
ne prezencën e organit mbikëqyrës dhe menaxherit te projektit , me datën 10.12.2008.
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Tabela e projekteve te financuar nga buxheti I MAPL-se per vitin 2008

Nr.

Komuna

1
Deqan
2
3

Dragash
Ferizaj

Emri i projektit

Rregullimi I Qendres se
Qytetit
Renovimi I Objektit te
Administrates Vendore ne
Stellc
Ndertimi shkolles fillore ne
fshatin Rrenc

MAPL
kapitale

MAPL
Subvencione

vlera e kontrates

pagesat

50,000.00

-

163,993.44

50,000.00

20,000.00

14,538.00

31,356.20

31,356.20

50,000.00

8,458.00

74,171.20

50,000.00

Sheshi I Ferizajt dhe trotuari -I

100,000.00

149,635.22

100,000.00

5

Renovimi I shkollës fillore
,,Selman Riza" Fushë Kosovë

30,000.00

66,633.22

30,000.00

6

Renovimi dhe asfaltimi I
rrugeve ne Miradi te Poshtme

70,000.00

58,402.00

58,402.00

4

F.Kosove
7

8
9

Gllogovc

10
Istog
11
12
13

14

Kaqanik

Kamenice
16

18

Kline

NovoBerd

60,000.00

-

51,783.17

8,500.00

51,783.17

8,430.65

8,430.65

Asfaltimi I rruges Terstenik Polluzhe

100,000.00

188,001.20

100,000.00

Furnizimi me uje te
pijes"Faza II MuzhevineGurrakoc

200,000.00

198,636.00

198,636.00

Ndertimi I ujësjellësit
Dobrushë -Saradran-Zallq

100,000.00

99,987.75

99,987.75

200,000.00

200,000.00

200,000.00

55,000.00

65,367.90

55,000.00

15,000.00

29,464.00

15,000.00

Ujesjellesi Zallq-ZabllaqTrubuhovc-Dreje
Asfaltimi I rruges ne fshatin
Bob
Renovimi I Objektit te
Administrates Komunale dhe
salla e Kuvendit te Komunes
Furnizim me veture Autoambulaca

15

17

Renovimi I shkollës fillore
,,Mihail Grameno" Fushë
Kosovë
Renovimii nxemjes qendrore
ne shkollen fillore ''Zenel
Salihu''

Sistemi I ujesjellesit ne lagjen
"Malesia" Dardane
Kanalizimi ne fshatin
Gllareve
Riparimi i rrugeve lokale Koznic, Koznic-Varreza,
Llabjan-Sadrijaj, DegellajSallkaj, Talaj1dhe2, BehgjetajVllasali, Nazmija-Bunjak,
Mustafa-Llabjan, SllatineZebinc

30,000.00

2,000.00

100,000.00

32,000.00

93,018.00

86,521.73

38,579.33

38,579.33

200,000.00

31,500.00

7,100.00

19

Furnizimi dhe montimi I
pompave ne ujesjellesin
Llabjan Koznic

18,500.00

10,990.00

10,990.00

20

Asfaltimi I rrugeve lokale "Llabjan-Hagjaj dhe LlabjanTalaj"

50,000.00

49,200.00

49,200.00

100,000.00

333,212.03

100,000.00

21

Lipjan

Asfaltimi i tri rrugeve te qytetit

97

Leposavic
22
23

Furnizim me orendi pajisje
dhe meremetimi I rrethojes
Asfaltimi I rruges BrezniceStanovc I eperm

30,000.00

21,939.00

21,939.00

145,648.83

100,000.00

137,956.48

50,000.00

150,000.00

376,406.00

150,000.00

50,000.00

48,834.98

48,834.98

100,000.00

Obiliq
24
Peje
25
26
27

Podujeve

28
29
30

Prishtine

31

32

Prizren

33
Gjakova
34
35

Rahovec

Rindertimi I rruges Ferid Curri
ne gjatesi prej 630 m2
Renovim I objektit te ish APPse" - Ndertesa e APP"inkubator biznesi
Ndertimi I kanalizimit ne
rrugen"Gallap"
Asfaltimi I rruges "Ramë
Govori"
Asfaltimi I rruges "Abdyl
Lahu"
Ndertimi dhe rregullimi I
sheshit të qytetit

Aneks-Punimet ne objektin e
ri te KK Prishtine ne Arberi
Ndertimi rrugeve ne lagjen
Dardania ne Prizren -krahu 0
ne gjatesi prej 480m2
Ndertimi I ujesjellesit ne
fshatin Reqan
Renovimi I shkollës së mesme
mjeksore ,,Hysni Zajmi"
Meremetimi I nderteses se
KK - Rahovec

37
38

Rrethoje e ZLK-se dhe
Ambulances

Shtime

39
40
41

Zubin Potok
Zvecan
Skenderaj

Suhareke

42
Viti
43
44
45

46

47

Vushtrri

Trasimi I Rruges Lipe e
Eperme
Punimet e rruges Bekim
Berish
Ndertimi I rruges Semetisht Nishor
Meremetimi I rruges(faza e
dytë) ne segmentin rrugor
Semetisht-Nishor-Kervasari
Renovimi I shtepise se
kultures "Gursel e Bajram
Sylejmani"
Asfaltimi I rruges ne fshatin
Lummadh
Rregullimi I infrastruktures se
oborrit te shkolles
Asfaltimi I rruges ne fshatin
Bivolak -Zhilivod ne gjatesi
prej 2160 m2
Punimi I kolektoreve kryesor
te kanalizimit fekal prej
Sh.f.,,Naim Frasheri" deri ne
lidhjen me kolektorin kryesor
te qytetit te Vushtrrise ne
gjatesi prej 1=63m

50,000.00

-

32,699.36

-

23,003.35

55,702.71

32,699.36
23,003.35

50,000.00

Punimet ne objektin e ri te KK
Prishtine ne Arberi

Ndertimi I objektit
shendetesor ne fshatin Brod
Rregullimi I shtatit te lumit ne
mes te tre urave te qytetit te
Shtimes

Shterpce
36

-

134,937.83

150,000.00

2,179,578.60

100,000.00

50,000.00
150,000.00

100,000.00

148,959.00

100,000.00

76,691.95

28,000.00

99,514.04

59,708.42

100,000.00

132,755.83

100,000.00

50,000.00

45,168.83

31,618.18

100,000.00

105,413.76

100,000.00

30,000.00

23,805.00

23,805.00

100,000.00
-

28,000.00

60,000.00

50,000.00

8,000.00

100,000.00

57,160.00

57,160.00

133,256.50

100,000.00

150,000.00

188,760.16

150,000.00

85,000.00

84,950.00

24,414.04

70,000.00

75,790.30

70,000.00

95,289.84

50,000.00

50,000.00

-

50,000.00

8,339.00

50,843.00

70,201.00

98

58,338.22

50,543.60

50,543.60

69,897.00

69,897.00

48

Punimi me kubëza betoni
Rr.,,Bajram Curri"te qytetit te
Vushtrrisë në gjatësi prej
1=375m

36,977.00

33,783.80

33,783.30

49

Punimi me kubëza betoni I
Rr.,,Bahri Kuqi"qe lidhet me
rrugen Shote Galica te qytetit
te Vushtrrisë

43,329.00

33,900.00

33,900.00

8,728.00

8,264.80

8,264.80

5,000.00

4,750.00

4,750.00

30,000.00

10,000.00

Rregullimi me kubeza betoni
ne sh.f.Anton ''Zako Cajupi ''
shturja me zhavor e rruges
Pasome Rreshan

50
51
52

Asfaltimi I rruges ne Prilluzh
Rregullimi I shtratit te lumit
Mirusha ne qytetit e
Malisheves

21,792.00

11,400.00

11,400.00

54

Rregullimi I kanalizimit per
pastrimin e ujerave te zeza ne
fshatin Astrazub

53,788.00

68,300.00

53,788.00

55

Rregullimi I kanalizimit per
pastrimin e ujerave te zeza ne
fshatin Damanek

24,420.00

26,920.00

24,420.00

50,000.00

88,869.00

50,000.00

50,000.00

55,965.00

50,000.00

Shtrimi i rrugeve brenda
Mamushes me kubeza

50,000.00

48,250.00

48,250.00

Asfaltimi i rrugeve ne Cernice

97,742.80

97,742.80

26,841.42

Rruga ne fshatin Koretishte
Ndertimi i parkut Xheve dhe
Fehmi Lladrovci

56,994.00

53
Malisheve

56

Junik
Hani I Elezit

57
Mamushe
58
59

Gjilani

60
61

Mitrovice
Totali

Ndertimi I Trotuareve faza e II
Rregullimi i shtegut per
kembesor nga qendra deri te
kufiri

10,000.00

16,557.50

90,000.00
3,863,971.80

99

89,706.02
251,480.71

89,706.02
3,627,509.02

ZYRET E VENDIT
Nr.

Komuna

Emri i projektit

1

Mitrovicë
jugore

Ndertimi i zyrës
së vendit ne Bare
Ndertimi i zyrës
së vendit në
Mazgit

Obiliq
2

Prishtinë

Ndertimi i zyrës
së vendit në Besi

Lipjan

Ndertimi i zyrës së
vendit në Gadime
Ndertimi i zyrës së
vendit në Zaskok

3
4
5

Ferizaj

LOT 1 - 142,585.45
Zotimet e
MAPL

275,781.48

Data e
nenshkri
mit te
kontrates

17.06.08

Vlera e
kontratës

142,585.45

Data e
fillimit te
punimeve
sipas
kontrates

Plani
dinamik

17.06.08

106 ditë
kalendarike

17.06. 08

106 ditë
kalendarike

17.06. 08

106ditë
kalendarike

17.06. 08

106 ditë
kalendarike

17.06. 08

106 ditë
kalendarike

Pagesa
kësti i I

Pagesa
kësti i II

Pagesa
kësti i III

Pagesat ne
total

42,775.65

42,777.50

57,030.00

142,583.15

34,220.52

34,222.00

45,624.00

114,066.52

76,996.17

76,999.50

102,654.00

Punet
shtese

Pagesat ne
total

25,192.44

LOT 2 - 114,068.36
Suharekë
6

Prizren
7

Pejë
8
9

Istog

Ndertimi i zyrës së
vendit në
Studenqan
Ndertimi i zyrës së
vendit në Hoq e
Qytetit

17.06.0
8

114,068.36

Ndertimi i zyrës së
vendit në Baran
Ndertimi i zyrës së
vendit në Rakosh

Totali
Aneks kontrata

275,781.48

15.08. 08

53 ditë
kalendarike

15.08. 08

54 ditë
kalendarike

15.08. 08

55 ditë
kalendarike

15.08. 08

56 ditë
kalendarike

256,653.81
25,192.44

100

256,649.67

25,192.44

281,842.11

101

