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Përmbledhja ekzekutive

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) me misionin e saj në raport me
komunat ka për qëllim Avancimin e Qeverisjes Lokale në Bashkëpunim me Institucionet
tjera relevante, që konsiston në sigurimin e shërbimeve efikase në nivel komunal dhe sa më
afër qytetarëve.
MAPL si çdo vit buxhetor edhe këtë vit ka përkrah komunat me mjete kapitale për të
realizuar projekte të ndryshme të infrastrukturës publike me qëllim të përmirësimit të
kushteve të infrastrukturës për të gjithë qytetarët e Kosovës.
Ky raport është i detajizuar dhe paraqet bashkëfinancimin e MAPL-së në shumë projekte të
komunave, ka raste ku MAPL është financues i projektit në tërësi. MAPL në vitin 2012
gjithsej ka realizuar 67 projekte në të gjitha komunat e Republikës së Kosovës.
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Koordinimi dhe Monitorimi i Projekteve
Ministria e Administrimi të Pushtetit Lokal koordinimin, monitorimin dhe ecurinë e
projekteve nëpër komunat e Republikës së Kosovës e ka realizuar duke i ndarë zyrtarët e
Departamentit për Bashkëpunim dhe Zhvillimit Regjional në dy grupe punuese ku secili
grup ka pasur në përgjegjësi monitorimin e projekteve. Dy grupet që kanë koordinuar dhe
monitoruar projektet janë mbikëqyr nga drejtori i DBZHR-s z. Besim Kamberaj.
Grupi i pare i përbërë nga: Fetije Begolli, Besa Shala, Hanife Alimusaj dhe Tush Berisha, ka
monitoruar projektet në këto komuna : Gjilan, Partesh, Istog, Malisheve, Dragash, Peje, Viti,
Suharek, Novoberd, Kllokot, Hani i Elezit, Gjakove, Junik, Obiliq ,Kaqanik, Kamenic dhe
Ranillug.
Grupi i dyte i përbërë nga: Mehdi Ratkoceri, Emine Hoti, Sabajete Hoxha, Fatmire
Bashota dhe Radica Millosheviq, ka monitoruar projektet në këto komuna: Shtime,
Graçanicë, Deqan, Skenderaj, Mitrovic, Shterpc, Rahovec, Lipjan, Podujevë, Prizren,
Fushë Kosovë,Vushtrri dhe Prishtinë.
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Komuna

FUSHË-KOSOVË

Titulli i projektit

“Ndriçimi solar në Fushë Kosovë”

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Projekti përfshin ndriçimin solar të Komunës së Fushë
Kosovës me fshatra si: Bresje, Sllatin, Bardh i madh,
Bardhë i vogël, Mes Bardhë (Pomozotin) Lismir, Grabovc,
Harilaq, Henc, Dobrev e Ulët, Dobrev e Naltë, Vrogoli.
Në këtë projekt kanë përfituar qytetarët e Komunës së
Fushë-Kosovës .

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

11.06.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
75,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

9,253.36 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

04.09.2012

-

84,253.36 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
N.N.P Ndriçimi"

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

75,000.00 €
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Komuna

PRISHTINË

Titulli i projektit

" Nivelizimi i terenit dhe rrethimi i hapësirës për
Tregun e Kombinuar"

Përshkrimi projektit

Ky projekt do të realizohet në dy faza: Në fazën e parë është
punuar në: rrethimin e hapësirës së tregut me rrethojë metalike
si dhe vendosjen e laurës me komandë digjitale; ndërtimin e
rrjetit të ujësjellësit; ndërtimin e kanalizimit atmosferik dhe
fekal; shtrirja e rrjetit ndriçues efiçient, tabelave reklamuese.

Outputet / Përfitimet

Në këtë projekt përfitojn Qytetarët e Komunës së Prishtinës
Podujevës dhe të Obiliqit që është përmirësimi i konkurrencës
së bizneseve me krijimin e kushteve të përshtatshme për shitjen
e produkteve vendore.

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

22.03.2012

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

90,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

60,695.50 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

19.07.2012 - 150,695.50 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
"N. N. P Zhvillimi"

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

90,000.00 €
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Komuna

SHTIME

Titulli i projektit

" Zgjerimi dhe pastrimi i shtratit të lumit Shtime faza e
dytë"

Përshkrimi projektit

Ky projekt përfshin pjesën e qendrës se qytetit të Shtimes
me një distancë prej 600m dhe gjerësi 12m.

Outputet / Përfitimet

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

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

24.04.2012

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

60,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

28,900.00 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

26.06.2012 - 88,900.00 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
"NP Euro Besi&Pro-tek"

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

60,000.00 €
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Komuna

SHTIME

Titulli i projektit

“Rregullimi i shtratit të lumit në Shtime, faza e I(vazhdim)”

Përshkrimi projektit

Lumi Shtime kalon në mes të qytetit të Shtimes, projekti
përfshin pjesën e qendrës së qytetit të Shtimes me një
distancë prej 600m dhe gjerësi 12m.

Outputet / Përfitimet

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

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

05.05.2011

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

49,800.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

184,835.93 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

16.06.2011 - 234,635.93 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
"NNP"Arbëri -NS"

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

49,800.00 €
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Komuna

VITI

Titulli i projektit

“Furnizimi me inventar”

Përshkrimi projektit

Në këtë projekt është bërë furnizimi me: Tavolina pune,
karrige lëvizëse,kaset lëvizëse,ormana metalik,perde
veneciane, fotele.

Outputet / Përfitimet

Krijimi i kushteve më të mira për zyrtaret komunal, si dhe
një ndjenjë e mirë për qytatarët që shkojn në komunë për
të kryer shërbime të ndryshme.

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

19.09.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
30,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

1.900,00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

06.12.2012 - 31,900.00 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
N.T.P Eurometal

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

30,000.00 €
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Komuna

LIPJAN

Titulli i projektit

“Rikonstruimi dhe zgjerimi i rrugës Lipjan-Sllovi”

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Bazuar në kushtet ekzistuese dhe mundësitë për
implementim në këtë projekt është intervenuar në nivel të
rikonstruimit dhe zgjerimit : profili i rrugës është
ndërtuar në gjerës B= 5.50 m’ si dhe bankinat min 1m’.
Ngritja e nivelit të standardit të jetesës së qytetarëve
Kushte të favorshme për Zhvillim ekonomik
Përmirësim i kushteve mjedisore
Inkurajim për zhvillim të qëndrueshëm të jetës në fshat
Rritja e interesimit për zhvillim të aktiviteteve në bujqësi.

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

06.11.2012

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

80,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

254,959.10 €

Kontrata
Komuna

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

17.10.2012 - 334,959.10 €

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

Bejta Komerc

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

80,000.00 €
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Komuna

RANILLUG

Titulli i projektit

“ Asfaltimi i rrugëve kah ndërtesa e re” – Ranillug

Përshkrimi projektit

Punime:,është bërë pastrimi I terenit, piketimi I terenit, hapja e
kanaleve të hapura atmosferike, largimi i humusit , gërmimi i
dheut, planifikimi , rrafshimi dhe ngjeshja e nënbazës
,mbushja, stabilizimi dhe ngjeshja e trasesë,asfaltimi i një pjese
të rrugës , projekti nuk ka përfunduar –vazhdon në vitin 2013
Banorët e komunës së Ranillugut

Outputet / Përfitimet

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

24.04.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
150,000.00 €

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

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

2.08.2012 -140,653.85 €

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

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

Emri i Kontraktuesit
Pagesat

92,405.22 €

Vlerat e pagesës
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Komuna

KAMENICË

Titulli i projektit

“Trotuari dhe riasfaltimi I rrugës në mes dy
rrethrrotullimeve" në Kamenicë

Përshkrimi projektit

Punimet:,është bërë pastrimi I terenit, piketimi I terenit,
pastrimi dhe sanimi i kanaleve të hapura atmosferike, , gryerja
e asfaltit ekzistues, gërmimi i dheut ,planifikimi , rrafshimi dhe
ngjeshja e nënbazës ,mbushja, stabilizimi dhe ngjeshja e trasesë,
i
rregullimi I trasesë për vendosjen e kubëzave të
betonit,punimi i ujëmbledhsave , punimi i skajoreve vendosja e
gypave dhe asfaltimi i rrugës.

Outputet / Përfitimet

Banorët e komunës së Kamenicës.

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

24.04.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
100,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

5,660.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
MAPL

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

13.08.2012 -105,660.00 €

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

"Magjistrajla" sh.p.k Gjilan

Emri i Kontraktuesit
Pagesat

97,833.97 €

Vlerat e pagesës

16

Komuna

JUNIK

Titulli i projektit

“"Rehabilitimi i rrugëve lokale në Junik"

Përshkrimi projektit

Punimet:,është punuar në pastrimin e terenit, matja dhe
incizimi gjeodezik i terenit, gërmimi, mbushja dhe ngjeshja e
planifikimit të trupit të rrugës, hapjen dhe betonimin e
kanaleve atmosferike të hapura dhe të mbyllura, punimi i
lëshesave, punimi i trasesë së rrugës dhe asfaltimi i tri rrugëve.
Banorët e tri lagjeve të Junikut.

Outputet / Përfitimet

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

24.04.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
100,000.00 €

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

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

17.07.2012 - 86.151.00 €

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

N.T.SH.N" ARFA" Deçan

Emri i Kontraktuesit
Pagesat

86,151.00 €

Vlerat e pagesës
Fotot:
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Komuna

KLLOKOT

Titulli i projektit

““Ndërtimi i Stacionit policor “

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Punimet: është bërë pastrimi I terenit, piketimi I terenit,hapja e
themeleve, armimi dhe betonimi I tyre, dërrasimi , armimi dhe
betonimi I sokullës , armimi dhe betonimi I trajeve mbi sokull
dhe pllakës mbi themele është punuar dërrasimi, armimi dhe
betonimi i shtyllave, trajeve dhe pllakës mbi përdhese , është
bërë muratimi i mureve të përdheses ,ky projekt bartet për vitin
2013
Banorët e komunës së Kllokotit ku do të përmirësohet gjendja e
sigurisë

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

24.04.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
100,000.00 €

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

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

08.10.2012 - 86,707.32 €

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

N.N.T” “ Polluzha-m” Drenas

Emri i Kontraktuesit
Pagesat

58,327.50 €

Vlerat e pagesës
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Komuna

OBILIQ

Titulli i projektit

““Vazhdim i ndërtimit të rrjetit të kanalizimit” Obiliq

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Punimet:: Identifikimi I trasesë punuese sipas projektit ,
pastrimi I terenit , hapja dhe mbyllja e kanalit , hapja e trasesë
për vendosjen e pusetave , planifikimi I kanalit , shtrirja e rërës
nën dhe mbi gypa, vendosja e gypave PE"SN4"Ø 200,punimi
dhe vendosja e pusetave dhe konuseve, vendosja e kapakëve të
betonit. Këto punime janë kryer njësoj në të gjitha krahët dhe
punimet shtesë
Banorët e komunës së Obiliqit ku do të përmirësohet gjendja
sociale dhe e ambientit në këto lokacione

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

24.04.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
95,000.00 €

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

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

02.10.2012 - 47,620.24 €

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

16.11.2012 - 2,400.00 €
.”A&I Group” shpk & “ vllezrit
Krasniqi” Gllogoc

Emri i Kontraktuesit
Pagesat

50,020.24 €

Vlerat e pagesës
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Komuna

KAÇANIK

Titulli i projektit

“Asfaltimi I rrugës në fshatin Dubravë - Biçec"

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Punimet:është punuar me pastrimin e terenit, matja dhe
inçizimi gjeodezik i terenit, gërmimi, mbushja dhe ngjeshja e
planifikimit të trupit të rrugës, punimi i mureve mbrojtëse,
hapja e kanaleve të hapura, betonimi i kokave hyrëse dhe
dalëse të lëshesave, betonimi i urave dhe asfaltimi i rrugës.
Banorët e fshatrave Dubravë dhe Biçec të komunës së
Kaqanikut ku do të përmirësohen kushtet e infrastrukturës
rrugore

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

24.04.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
80,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

4,482.78 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
MAPL

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

27.08.2012 - 84,482.78 €

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

NNT "Eurotrans" Kaçanik

Emri i Kontraktuesit
Pagesat

80,000.00 €

Vlerat e pagesës
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Komuna

PRISHTINË

Titulli i projektit

“Rregullimi i varrezave ortodokse”

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Punimet: Fasadimi i objektit , renovimi i kulmit të objektit dhe
mbulimi me tjegulla, punimi me kubëza betoni i vendpushimit,
vendosja e ulëseve, shpërndarja kabullit dhe vendosja e
shtyllave për ndriçim, pastrimi dhe shpërndarja e zhavorrit të
bardhë në rrugica dhe për rreth varrezave si dhe mbjellja e
pemëve të tipit selvi, rregullimi i rrethojës dhe vendosja e derës
hyrëse nga metali.
Komuniteti serb i komunës së Prishtinës.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
70,000.00 €

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

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

13.08.2012 - 24,636.95 €

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

N.N.P “ Area” Kamenicë

Emri i Kontraktuesit
Pagesat

24,530.95 €

Vlerat e pagesës
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Komuna

DEÇAN

Titulli i projektit

" Ndërtimi I rrugës Mehmet Uka "

Përshkrimi i projektit

Outputet / Përfitimet

Punimi i trasesë, gërmimi i dheut, mbushja me material
guror, shtrirja e zhavorrit dhe ngjeshja e tij, punimi rrugës
me kubëza betoni, punimi kanalizimit atmosferik dhe
fekal. Me këtë projekt është bërë eliminimi i ujërave të
zeza ilegale pasi që në ketë rrugë është realizuar
kanalizimi i ujërave të zeza. Kjo rrugë ka qasje në hyrje
dhe në dalje në rrugën magjistrale Deçan-Gjakovë.
Më ndërtimin e kësaj rruge kanë përfituar qytetaret sepse
janë krijuar mundësi për zhvillimin e bizneseve dhe vizita
në objekte te trashëgimisë kulturore.

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

Qershor 2012

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
70,000.00€

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

223,517.45€

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Komuna

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

21.05.2012

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

293,517.45€

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks Kontratës
"Lika Trade" Shpk. - Deçan

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

70,000.00 €
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Komuna

MITROVICË

Titulli i projektit

“Ndërtimi I rrugës Xhemë Lami”

Përshkrimi i projektit

Outputet / Përfitimet

Ky projekt përfshin gërmimin, hapjen e kanalit, vendosjen
e gypave për kanalizim atmosferik dhe mbylljen e tij,
mbushjen me zhavorr dhe ngjeshjen e tij, shtrirjen e rërës
nën kubëza, rregullimin dhe shtruarjen e rrugës me
kubëza betoni në qytetin e Mitrovicës.
Me ndërtimin e kësaj rruge përfitojnë banorët e kësaj ane
sepse me realizimin e këtij projekti është përmirësuar
infrastruktura rrugore.

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

Gusht 2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
24,303.50 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

02.04.2012 - 227.31 €(ç/për njësi)

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks Kontratës
N.T.P. ,,Tropik”

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

24,121.90 €
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Komuna

MITROVICË

Titulli i projektit

“Parkingu I tregut të gjelbër"

Përshkrimi i projektit

Outputet / Përfitimet

Me këtë projekt janë krijuar kushte për punësim dhe është
rregulluar ambienti pasi që është bërë edhe mbjellja e
drunjëve dekorativ si dhe gjelbërimi i ulët që është shumë
i nevojshëm për qytetaret.
Është krijuar një hapësirë e sigurt për qytetarët për të
zhvilluar tregëti, mundësi për organizimin e panaireve
për prodhime bujqësore etj. Nga ky projekt ka përfituar
edhe komuniteti rom pasi që kjo hapësirë është në afërsi
të mëhallës Rome.

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

24.04.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
35,400.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

11,266.66 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

28.06.2012

46,666.66€

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks Kontratës
N.N. ,,Euro ndërtimi" Mitrovicë

Emri i Kontraktuesit
Pagesat

35,400.00 €

Vlerat e pagesës

24

Komuna

MITROVICË

Titulli i projektit

“Rregullimi i objektit kolmunal”

Përshkrimi i Projektit

Outputet / Përfitimet

Me këtë projekt janë krijuar kushtet për klimatizim për
objektin e kuvendit komunal si dhe krijimi i kushteve më
të mira për punë për punëtorët e këtij institucioni. Me
kryerjen e këtyre punëve kemi një objekt të kuvendit
komunal më të mirë dhe më funksional si dhe janë
zvogëluar shpenzimet për ngrohjen e objektit.
Krijimi i kushteve për punë për punëtorët e këtij
institucioni si dhe krijimi i kushteve për të gjithë banorët
te cilët kanë nevojë për kryerjen e punëve të ndryshme në
ndërtesën e kuvendit komunal.

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

24.04.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
64,600.00€

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

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

26.06.201

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

50,723.49€

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks Kontratës
Shpk "Euro projekt" Skenderaj

Emri i Kontraktuesit
Pagesat

50,723.49 €

Vlerat e pagesës
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Komuna

SKENDERAJ

Titulli i projektit

" Vazhdimi I ndërtimit te objektit te KK Skenderaj"

Përshkrimi i projektit

Projekti është i tipit B+P+4 i cili përfshin të gjitha fazat e
realizimit të punëve deri te faza e përdorimit.

Outputet / Përfitimet

Me këtë projekt do të përfitojnë qytetaret në përgjithësi
me shërbime kualitative të cilat do të jenë sa më afër tyre,
si dhe punëtorët do te kenë kushte më të mira për pune.

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

Qershor 2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
235,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

22.09.2009

1,840,157.24€

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

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

235,000.00 €
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Komuna
Titulli i projektit

Përshkrimi i projektit

Outputet / Përfitimet

SKENDERAJ
”Avancimi i qendrës për grumbullimin e bimëve
mjekësore”
Zgjerimi i një qendre për grumbullimin e bimëve
mjekësore, sigurimi i një vendi të ri për këtë pikë
grumbulluese, ndërtimi i objektit te ri si dhe futja e
pajisjeve te reja në qendër për përpunimin dhe inicimin e
kulturave të reja për kultivim.
Me këtë projekt perfitojnë banorët e komunës së
Skenderajit sepse do te krijohen rreth 40 vende të reja
pune gjatë sezonës së verës dhe ka mundësi permanente
të zgjerimit të punësimit pasi që është veprimtari në
ngritje.

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

22.03.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
64,450.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

14,066.50 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Komuna

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

14.06.2012

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks Kontratës
Emri i Kontraktuesit

78,516.50€

06.11.2012
,,Euro projekt” Shpk - Skenderaj

Pagesat
Vlerat e pagesës

64,450.00 €
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Komuna

VUSHTRRI

Titulli i projektit

“Asfaltimi i rrugës Pasom-Rashan”

Përshkrimi i Projektit

Outputet / Përfitimet

Është projekt regjional që ndërlidh dy komunat
(Asfaltimin e rrugës Pasom(Vushtrri) - Reshan(Mitrovicë).
Rruga ka gjatësi L=2.100 m, gjerësi b=5.30 m dhe nuk prek
pronat private.
Me këtë përfitojnë banorët e Vushtrrisë dhe Mitrovicës
sepse është projekt regjional që ndërlidh dy komunat
duke krijuar mundësi për turizëm dhe nxit bujqësinë në
fshatrat e Shalës së Bajgores.

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

22.03.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
95,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

70,727.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

01.08.2012

165,727.00€

Data e nënshkrimit dhe vlera e Aneks Kontratës
,,Jehona” Shpk – Malishevë

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

95,000.00 €
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Komuna
Titulli i projektit

SUHAREKË
"Ndërtimi I stadiumit të qytetit - faza e I-rë”

Stadiumi është ndërtuar në fshatin Mushtisht.
Stadiumi do të ketë kapacitete të mjaftueshme për shumë
shikues. Në këtë fazë të projektit jane përfshirë punët
Përshkrimi projektit
pregaditore, të dheut, drenazhimit, punët e ujitjes së
fushës, bari, tribunat, zhveshtoret dhe rrethojat.
Outputet / Përfitimet
Përfiton një numër i konsiderueshëm I klubeve sportive si
dhe qytetaret e Suharekës dhe Mushtishtit.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
24.04.2012
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

24.10.2012

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

120.000.00 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

27.07.2012 - 83,433.50 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit

26.11.2012 - 34,962.50 €
NBT ING – Suharekë; Kosova
Eruptiv

Pagesat
Vlerat e pagesës

98,310.65 €
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Komuna
FERIZAJ
Titulli i projektit

Përshkrimi projektit
Outputet / Përfitimet

"Hortikultura- Gjelbërimi i hapësirave të reja në qytet”
Ky projekt përfshin: rregullimin dhe plotësimin e disa
hapësirave në qytet me kubëza betoni si dhe gjelbërimin
e hapësirave me mbjellje të fidaneve.
Ngritja e standartit dhe mirëqenjes së banoreve të kësaj
rruge ,qarkullim i lirshëm dhe i sigurt për këmbesoret dhe
ambient i gjelbëruar.

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

24.04.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

/

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

35,400.00 €
39,423.69 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

19.09.2012 - 76,304.34 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

/

Emri i Kontraktuesit

N.SH.P. Ideali-Ferizaj
Pagesat

Vlerat e pagesës

35,400.00 €
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Komuna
Titulli i projektit

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

FERIZAJ
Asfaltimi i rrugës në fshatin Zaskok deri në Pleshinë
Projekti ka përfshirë asfaltimin e kësaj rruge në gjerësi
prej 5m dhe në trashësi 7 cm. Gjatësia e rrugës është
1930m. Është bërë kryerja e rrugës, nivelizimi pastaj
shtruarja me tampon 0.63 në trashësi prej 20cm.,
shtruarja me tampon
0.31 në trashësi
prej të
15cm.
Ngritja
e standardit
jetesës së qytetarëve ,përmirësimi
në infrastrukturë, mbrojtja e mjedisit.

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

11.06.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

/
80,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

20,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

01.10.2012 -199.837,60 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

/

Emri i Kontraktuesit

KNPSH “Papenburg & Adriani
company”
Pagesat

Vlerat e pagesës

80,000.00 €
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Komuna
Titulli i projektit

Përshkrimi projektit
Outputet / Përfitimet

HANI I ELEZIT
“Asfaltimi i rrugës lagja e re-Pustenik”
Kjo rrugë është ndërkomunale që ndërlidhë fshatrat
Pustenik-Kotline-Laç. Projekti është realizuar në pjesën
lindore. Është bërë përgaditja e terenit gërmimi , mbushja
dhe ngjeshja e trases. Ky projekt është dyvjeçar.
Përfitojn banoret e kësaj ane një infarstrukturë e cila do
të shërbej në të ardhmen edhe për zhvillim të turizmit.

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

24.04.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

/
120,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

170,000.00 €(Komuna
dhe Min.Infras)

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

17.08.2012 - 492,994.62 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

/

Emri i Kontraktuesit

NNT”Eurotrans”-Kaçanik
Pagesat
120,000.00 €

Vlerat e pagesës

32

Komuna

HANI I ELEZIT

Titulli i projektit

Shtrimi me kubeza betoni të rrugës në fshatin Krivenik
Rruga është e gjatë 540m' ka gjerësi 3 metra +2x0.50m
bankinat, me kubëza betoni me trashësi 8cm, dhe skajore
18x24 cm, gjithashtu pjesë e projektit është edhe një mur
mbrojtës afër 7m gjatësi.
Perfitojnë banorët e kësaj ane një infarstrukturë e cila do
të shërbej në të ardhmen për qarkullim të lirë të qytetarëve

Përshkrimi projektit
Outputet / Përfitimet

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

05.10.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

/
21,925.00 €

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

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

22.11.2012 - 28,675.00 €

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

/

Emri i Kontraktuesit

NNP. "Prespektiva"
Pagesat
21,925.00 €

Vlerat e pagesës

33

Komuna

KOLLOKT

Titulli i projektit

“Furnizimi me inventar për komunën e Kllokotit”
Objekti i ri komunal është furnizuar me inventar për zyra,
( tavolina,karrige,dollapë, sirtar) të cilat janë të nevojshme
për punë në këtë administratë komunale.

Përshkrimi projektit
Outputet / Përfitimet

Perfitues janë punetorët e administratës komunale.

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

20.09.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

/
30,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

/

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

5.12. 2012 - 29,330.00 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

/

Emri i Kontraktuesit

NTP” Metali” Pozharan,Viti
Pagesat

Vlerat e pagesës

29,330.00 €

34

Komuna

GJAKOVË

Titulli i projektit

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

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

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

27.06.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

/
80,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

72,844.60 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

24.10.2012 - 61,536.40 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

24.12.2012 – 25,741.70 €
NMIQ “Montkomerce” Gjakovë

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

16,000.00 €

35

Komuna
Titulli i projektit

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

PARTESH
"Ndërtimi I qendrës rajonale të kulturës në komunën e
Është bërë vazhdimi i punimeve nga viti i kaluar ku janë
përfshirë punimet finaleParteshit""
si : vendosja e dyerve dhe
dritareve, suvatimi , dyshemetë , instalimet e ujësjellësit
dhe kanalizimit, elektrika dhe nxehja.
Krijimi i kushteve normale që të rinjtë të kenë mundësi të
shprehin talentin e tyre për aktivitetet kulturore dhe për
zhvillimin e aktiviteteve të lira. Përveç kësaj do të
përfitonin edhe qytetarë të tjerë të cilët do të kenë rastin
të përcjellin spektakle të ndryshme nga aktivitetet
kulturore të të rinjëve.

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

22.04.2011

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

/
300,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

150,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

20.06.2011 - 899,877.89 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

/

Emri i Kontraktuesit

ShPK "Conex Group"
Pagesat

Vlerat e pagesës

300,000.00€

36

Komuna
Titulli i projektit

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

RAHOVEC
" Ndërtimi

I objektit të AMF dhe rrethimi i oborrit të
AMF-së ne fshatin Xerxë "

Konstruksioni i objektit është sistem skeletor me themele
shiritor, shtylla trarë dhe pllaka BA d=15cm. Muret e jashtme
janë prej blloqeve të argjilit riter me trashësi d=25cm,
termoizolim URSA d=8cm. Muret e brendshme janë prej
konstruksioni knauf me nga dy shtresa dhe termoizolim në
mes.
Mjekësia familjare është formë themelore e ofrimit të
shërbimeve gjithëpërfshirëse shëndetësore në nivelin parësor të
kujdesit shëndetësor dhe pas përfundimit të këtij projekti
banorët do të kenë shërbime shëndetësore më të mira .

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

24/04/2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

06.11.2012
45,000.00 €

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

Komuna e Rahovecit

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

30/07/2012

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

39,228.65

84,228.65 €

" N.N.P Ndërtimi"

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

45,000.00 €

37

Komuna

KAMENICË

Titulli i projektit

“Rikonstruimi i parkut në Muçivercë”

Përshkrimi projektit

Parku përfshin një sipërfaqe prej 6400 m2 në të cilën duhet të
kryhen punët e parapara në projekt si : gjelbërimi i
sipërfaqes ( mbjellja e fidanëve dhe drunjve të ultë, drunj
gjethërënës dhe bimë të ndryshme zbukuruese) shteg të
trotuareve, ulëse dhe rrethoja të parkut.
Plotësimi i nevojave rekreative të banorëve të lokalitetit.

Outputet / Përfitimet

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

09.07.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

07.11.2012
19,700.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

7,014.80 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna e Kamenicës

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

17.10.2012

26,714.80 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
“Arch-Ndërtimi” Sh.P.K

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

19,700.00 €

38

Komuna

PODUJEVË

Titulli i projektit

" Rregullimi I shtratit të lumit Llap"

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Zgjërimi i shtratit të lumit, shembja dhe eliminimi i strukturave
të ndryshme ekzistuese, mbushja e pjerrësirave për rregullimin
e vijës së shtratit të lumit në gjatuesin e tij, betonimin e
pllakave të bregut, veshja me gur.
Me realizimin e ketij projekti qytetarët e komunës do të kenë
një ambient më të pastërt dhe do të bëhet evitimi i vërshimeve.
Gjithashtu do te jetë një hapsirë e bukur ku qytetarët do të
mund ta shfrytzojnë për pushim dhe rekreacion.

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

27.06.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

06.11.2012
70,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

77,372.20 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna e Podujevës

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

09.08.2012

147,372.20 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
N.N.T “ Bini "

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

70,000.00 €

39

Komuna

RAHOVEC

Titulli i projektit

Ndriçimi publik në Hoqë të Madhe

Përshkrimi projektit
Outputet / Përfitimet

Ky projekt është bërë duke konsideruar ndërtimin
komplet të shtyllave dhe instalimeve. Ato janë sisteme
ekologjike të ndriçimit të rrugës.
Pas përfundimit të këtij projekti do të kemi ndriçim
publik dhe siguri më të madhe për qytetarët.

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

22.05.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

24.08.2012
3,500.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

02.10.2012

3,494.70 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
NPN ”TEKNIKA PROJKT
COMPANY “ Suharekë

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

3,494.70 €

40

Komuna

PRIZREN

Titulli i projektit

“Ndërtimi i pikave grumbulluese dhe furnizimi me
kontejner”

Përshkrimi projektit
Outputet / Përfitimet

Është bëre furnizimi me kontejner ku do te plotësohen numri i
nevojshëm nëpër të gjitha pikat si dhe do të ndërtohen pikat
grumbulluese sipas standardeve evropiane.
Nga ky projekt përfitojë qytetarët e Prizrenit ku do tu krijohet
ambient me i pastër dhe i shëndetshëm.

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

27.06.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

06.11.2012
70,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

63,362.50 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna e Prizrenit

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

29.10.2012

133,362.50 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
“Metal-Viti”

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

70,000.00 €

41

Komuna

RAHOVEC

Titulli i projektit

“Rregullimi i sheshit në Hoqë të Madhe”

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Parku përfshin një sipërfaqe në të cilin janë kryer punët e
parapara në projekt si : gjelbërimi i sipërfaqes (mbjellja e
fidanëve dhe drunjve te ulët, drunj gjethrënës dhe bimë të
ndryshme zbukuruese) shtegje të trotuareve, ulëse dhe
rrethoja të parkut.
Plotësimi i nevojave rekreative të banorëve të këtij
lokaliteti

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

22.05.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

24.08.2012
8,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna e Rahovecit

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

04.10.2012

7,997.80 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
NTSH. INCOM-N – Rahovec

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

7,997.80 €

42

Komuna

DRAGASH

Titulli i projektit

“Ndërtimi i kanalizimit në fshatin KUK”

Përshkrimi projektit

Është punuar në rregullimin e kanalizimit fekale, hapja e
kanalit, shpërndarja e rërës nën dhe mbi gypa, shtrirja e
gypave , ndërtimi i pusetave dhe kokave me kapak të
pusetave, mbyllja e kanalit dhe rrafshimi i terenit.
Rritje e mirëqenjës sociale të komunitetit .

Outputet / Përfitimet

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

14.08.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

/
18 508,90 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

/

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

29.10.2012. vl. 8 114,50 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

05.12.2012. vl. 9 975,40 €

Emri i Kontraktuesit

Sh.p.k. “ I.SEFERI” Suharekë
Pagesat

Vlerat e pagesës

18 089,90 €

43

Komuna

GJILAN

Titulli i projektit

“Rregullimi i shtratit te lumit Baja ”

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Ky projekt është projekt i vazhduar nga viti paraprak 2011,
Lumi Baja, historikisht paraqet hapësirën rreth të cilës është
zhvilluar qytetit i Gjilanit. Ky projekt përfshinë: rregullimin
dhe largimin e derdhjeve të ujërave të zeza dhe rregullimin e
ujërave atmosferik, sigurimi nga vërshimet, rregullimi i
hapësirës gjelbëruese në bregun e lumit.
Me realizimin e këtij projekti do të përfitojnë banorët e Gjilanit
problemet me të cilat ballafaqohet komuna do të jenë më të
vogla, njëherit do të krijohen kushte më të mira për të gjitha
komunitetet.

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

22/04/2011

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
57 131.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

08.09.2011 vl. 216 740,45 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

/

Emri i Kontraktuesit

N.N.T.”ART PROJEKT” Viti
Pagesat

Vlerat e pagesës

57 131,00 €

44

Komuna

GJILAN

Titulli i projektit

“Rregullimi i infrastrukturës ne fshatin Shillove ”

Përshkrimi projektit

Projekti: është punuar,ingjizimi gjeodezik i trupit te
rrugës,gërmimi,rrafshimi,mbushja
me
matriale
granullor,mbushja me zhavor 0-63,0-31 dhe 0-8
mm,punimi i trotuarit me kubza betoni,kanalizimi
atmosferik,vendosja e skajoreve dhe asfaltimi i rrugës në
dy shtresa.
Rritje e mirëqenjes sociale e komunitetit.

Outputet / Përfitimet

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

22/03/2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

/
95 575.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

/

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Komuna

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

11.04.2012. vl.89 106,21 €

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

/

Emri i Kontraktuesit

N.N.T.”EURO TRANS”Gjilan
Pagesat

Vlerat e pagesës

89 106,21 €

45

Komuna

GJILAN

Titulli i projektit

“ Rregullimi i rrjetit te ujësjellesit ne fshatin Kmetoc”

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Projekti: ështe punuar,hapja e kanalit,instalimi i shiritit
sinjalizus,shtrirja e rërës nën dhe mbi gypa,shtrirja e
gypit,mbulimi i kanalit,punimi i pusetave me të gjitha
pjesët fazonike,punimi i pjesëve te rrugës së dëmtuar si
dhe trotuaret.
Përmirësim i kushteve jetesore dhe rritje e mirëqenjes
sociale.

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

11.09.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

/
23 000,00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

19.07.2012, vl.56 295,04 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

/

Emri i Kontraktuesit

KNTSH “TEUTA-M” Gjilan
Pagesat

Vlerat e pagesës

23 000,00 €

46

Komuna

ISTOG

Titulli i projektit

“Renovim i ndertesës se kuvendit”

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Realizimi i punimeve në këtë projekt ka bërë sigurimin e
hapësirës për akomodim të zyrtarëve komunal dhe asamblenë
komunale,është punuar në riparimin e kulmit, ndriçimi dhe
zërimi i sallës së asamblesë komunale, është bërë ndriçimi i
jashtëm dhe rregullimi i jashtëm i hapësirave gjelbëruese,
renovimi i fasadës së jashtme, renovimi i korridoreve, instalimi
i rrjetit të internetit , izolimi termik i objektit dhe mobilimi i
zyrave.
Me këtë projekt ka përfitu komuniteti i kësaj komune në
kontekst të rritjes së efikasitetit dhe kualitetit te shërbimeve .

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

24.04.2012
/
80 000,00 €
17 157,10 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

26.06.2012 me vl. 97 175,10 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

/

Emri i Kontraktuesit

Termo-Montimi”- Prishtine
Pagesat

Vlerat e pagesës

80 000,00 €

47

Komuna

MALISHEVË

Titulli i projektit

“Rrjeti i kanalizimit ne fshatin Senik dhe Drenoc”

Përshkrimi projektit

Është punuar në rregullimin e kanalizimit fekale, hapja e
kanalit, shpërndarja e rërës nën dhe mbi gypa të
polietilenit Ø 300, shtrirja e gypave , ndërtimi i pusetave
dhe kokave me kapak të pusetave, mbyllja e kanalit dhe
rrafshimi i terenit përgjatë gjithë gjatësisë së rrugës.
Përmirësimi i kushteve jetësore për komunitetin.

Outputet / Përfitimet

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

23/06/2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
70 000,00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

/

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

05.09.2012 vl. 123 930,00 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

/

Emri i Kontraktuesit

BURIMI” Malisheve
Pagesat

Vlerat e pagesës

69 999,48 €

48

Komuna

NOVOBËRDË

Titulli i projektit

“Furnizimi me inventar për objektin e administratës”

Përshkrimi projektit
Outputet / Përfitimet

Furnizimi me nomenklaturë dhe llojet e nevojshme të
inventarit të kërkuar me projekt.
Përmirësim i kushteve për punë më efektive dhe
kualitative të shërbyesve civil e me këtë pëmirësimi i
shërbimeve për komunitetin.

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

20.09.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

/
30 000,00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

/

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

10.12.2012. vl. 23 956,00 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

/

Emri i Kontraktuesit

Sh.p.k. “GRANITI’’-Suharekë
Pagesat

Vlerat e pagesës

23 956,00 €

49

Komuna

NOVOBËRDË

Titulli i projektit

“Rregullimi i objektit të administratës ”

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Është punuar në punimet e muratimit, gletimi dhe ngjyrosja e
mureve, ngjyrosje me ngjyrë yndyrore, punimet e dyshemesë
me nivelizim, shtruarja e laminatit, pllakave të qeramikës,
punimet e betonit,vendosja e dyerve dhe dritareve, punimi i
llamarinës, gardhit të shkallëve, punimi i fasadës, instalimet
elektrike, internetit dhe telefonisë, sinjalizimi kundër zjarrit,
hidroinstalimet dhe instalimet makinerike.
Me këtë projekt përfiton komuniteti i kësaj komune në
aspektin e rritjes së efikasitetit dhe cilësisë së shërbimeve.

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

24/04/2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
100 000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

07.08.2012 me vl. 97 077,98 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Mak Building” nga Vushtria

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

89 474,26 €

50

Komuna

PEJË

Titulli i projektit

“ Ndërtimi i kanalizimit fekale rrethi VitomiriceQyshk”

Përshkrimi projektit

Projekti i kanalizimit ka një gjatësi prej 1,650 m’ ku është
punuar hapja e kanalit, shpërndarja e rërës nën dhe mbi gypa,
shtrirja e gypave Ø 400 mm, Ø 500 mm dhe gypave Ø600 mm,
punimi i pusetave me kones dhe kapak të betonit, mbulimi
kanalit dhe rrafshimi i tij.
Ritje e mirëqenjës sociale të komunitetit.

Outputet / Përfitimet

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

27.06.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

/
88,000,00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

05.10.2012. vl. 185,105,87 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

/

Emri i Kontraktuesit

NN”VALA”&
shpk.”PIRAMIDA III “ Peje
Pagesat

Vlerat e pagesës

88,000,00 €

51

Komuna

GRACANICË

Titulli i projektit

“Rikonstruimi dhe ndertimi i rrugë Laplje SeloQaglavica-Faza I”

Pershkrimi i projektit

Outputi/ Përfitimet

Në kuadër të projektit është bëre rikonstruimi i rrjetit të
tanishëm të konstruksionit rrugor dhe kemi fituar një rrugë
moderne me infrastrukturë gjërsia B=5,50m. Rruga përmban
gjithashtu edhe shtegun për këmbësor.
Me rikonstruim ështe bëre më kualitative lidhja mes dy
vendeve , siguria më e madhe në trafik. Para së gjithash kjo
rruge e rikonstruktuar kalon në qendër të fshatit Laplje Selo,
në mes të spitalit dhe shkollës.

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

24.04.2012
/

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

120,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

100,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit te komunës / nëse ka
Kontrata
Procedura e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit te kontratës se vlerës

12.06.2012 175,312.30 €

Data e nënshkrimit te vlerës së aneks kontratës

/
SH.P.K”EUROPA PARTNERS”

Emri i kontraktuesit
Pagesat
Vlera e pagesës

120,000.00 €

52

Komuna

GRACANICË

Titulli i projektit

“Rikonstruimi dhe ndrëtimi i rrugës Laplje SeloQaglavica-Faza II”

Pershkrimi i projektit

Outputi/ Përfitimet

Në kuadër të këtij projekti ështe bërë rikonstruimi i trakës se
dëmtuar të rrugës,për ta fituar një rrugë moderne, me gjërsi
prej B=5,50m duke përfshirë edhe shtegun për këmbësor të një
standarti të lartë.
Me Rikonstruim është bërë lidhja kualitative e dy lagjeve,
përmirësimi në shumë nivele,sidomos siguri në trafik ,rritja e
qarkullimit dhe mundësia më e madhe e zhvillimit komercial
në tërë zonën.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Datae nënshkrimit te Marrëveshjes së Mirëkuptimit

27.06.2012
/

Data e nënshkrimit te Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

80,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

20,960.10 €

Vlera e bashkëfincnimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedura e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkimit dhe vlera e kontratës

21.08.2012 93,790.12 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

/
SH.P.K”CONEX GROUP”

Emri i kontraktuesit
Pagesat
Vlera e pagesës

80,000.00 €

53

Komuna

GRACANICË

Titulli i projektit

“Furnizimi me invertar për komunën e Graçanicës”

Pershkrimi i projektit
Outputi/ Përfitimet

Eshtë siguruar Inventari për zyra në objektin e komunës i
cili ka qenë i nevojshem për punë dhe funksionim të
komunës.
Sigurimi i inventarit për zyra i nevojshëm për pune dhe
fukcionim të punësuarve në komunë për shërbime më të
mira për qytetarët .

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

20.09.2012
/

Data e nënshkrimit te Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

30,000.00 €

Vlera Totale e siguruar nga MAPL

/

Vlera e bashkëfinancimit te komunës / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

18.12.2012 29,650.00 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

/
N.N.P “STANDARD PLUS”MALISHEVË

Emri i kontraktuesit
Pagesat
Vlera e pagesës

29,650.00 €

54

Komuna

RANILLUG

Titulli i projektit

“Furnizimi me inventarë për komunën Ranillug”

Pershkrimi i projektit

Outputi/ Përfitimet

Inventari është siguruar sipas nevojes për kompletimin e
zyrave me tavolina, karriga, dollape etj.
Me realizimin e këtij projekti përmirsohen kushtet e
punës të punësuarve në komunë,dhe përmirësimi i
shërbimeve komunale.

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

20.09.2012
/

Data e nënshrkimit te aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

20,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

/

Vlera e bashkefinancimit nga komuna / nese ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

11.12.2012 22,000.00 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

/
NTP” Eurometali” – Gjilane

Emri i kontraktuesit
Pagesat
Vlera e pagesës

20,000.00 €

55

Komuna

SHTËRPCE

Titulli i projektit

“Ndërtimi i kanalizimit atmosferik dhe trotuarit në
Shtërpce”

Pershkrimi i projektit

Outputi/ Përfitimet

Në qendër të Shtërpces me realizimin e këtij projekti më
lehtë shfrytëzohet trotuari për këmbësor, janë larguar
makinat nga trotuaret në qendër të qytetit ,që ka ndiku në
zhvillimin e biznesit.Afër trotuarit me realizimin e këtij
projekti është përmirësuar mbledhja e ujit atmosferik në
rrugën kryesore.
Me realizimin e projektit të ndërtimit të kanalizimit
atmosferik dhe trotuarit është përmirësuar mjedisi
jetësor,kualiteti i jetës dhe lëvizja me e lirë.

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

24.04.2012
/

Data e nënshkrimit te Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

110,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

11,116.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

25.06.2012 115,996.00 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

/
“LINDA” SHPK-Ferizaj

Emri i kontraktuesit
Pagesa
Vlera e pagesës

110,000.00 €

56

Komuna

SHTËRPCE

Titulli i projektit

“Ndërtimi i kanalizimit dhe asfaltimi i rrugës në
Brezovicë

Pershkrimi i projektit

Outputi/ Përfitimet

Në këtë projekt është ndërtuar një pjesë e kanalizimit fekale e
cila kalon përmes f. Blatestica në Brezovicë, ky kanalizim deri
tash është derdhë në lumin Lepenc.Një pjesë e kanalizimit
është derdhë në fusha të hapura ku ka ndikuar në përhapjen e
sëmundjeve të ndryshme.
Ky projekt ka ndikuar në kualitetin e jetës, të biznesit,
zvogëlimin e ndotjes së mjedisit si për qytetarët e Shtërpces
dhe vizitorët.

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

27.06.2012
/

Data e nënshkrimit te aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

74,031.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

/

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontatës

22.08.2012

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

31.10.2012 /

Emri i kontraktuesit

NPN “LIRIA”- Bitinja e Eperme

4,867.36 €

Pagesat
Vlera e pagesës

54,594.36 €

57

Komuna

GRAÇANICË

Titulli i projektit

“Qendra e zanateve dhe tregtisë në komunen e
Graçanicës”

Pershkrimi i projektit
Outputi/ Përfitimet

Eshtë bërë ndërtimi i lokaleve (dyqane tregtare). Ketu jane
perfshire punet me llamarinë,punët në mbulimin e kulmit,
izolimi dhe mallterimi.

Me këte projekt do te permirsohet lëvizja e mallit dhe
shërbimeve , qytetarëve(klijentëve), përmirsim i kualitetit
të shit-blerjes.

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

26.09.2012

Data e nënshkrimit te aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
23,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

9,822.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

14.11.2012 32,822.00 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

/
PP ”IZOL PROMET
MF”Graçanicë

Emri i kontraktuesit
Pagesat
Vlera e pagesës

23,000.00 €

58

Komuna

GRAQANICË - LIPJAN

Titulli i projektit

"Ndërtimi I rrugës Dobratin- Sllovijë"

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Punimet: inçizimi, piketimi I terenit,heqja e asfaltit të
vjetër,zgjerimi i rrugës, rrafshimi I terenit,betonimi i murit
mbrojtës,punimi i lëshesave dhe vendosja e gypave të
betonit , shtrirja dhe ngjeshja e tamponit 0-60 mm
,tamponit 0-30 mm dhe tamponit 0-8 mm dhe ngjeshja e
tij si dhe shtrirja e asfaltit në dy shtresa 7+4 cm, janë bërë
të gjitha shqyrtimet e duhura sipas standardeve.
Banorët e fshatit Dobratin të komunës së Graçanicës dhe
banorët e fshatit Sllovij të komunës së Lipjanit

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

22.03.2012
.
90,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

MAPL

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

09.07.2012 - 74,121.00 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
N .N .T "ABC" Podujevë

Emri i Kontraktuesit
Pagesat

74,121.00 €

Vlerat e pagesës

59

Komuna

JUNIK - GJAKOVË

Titulli i projektit

Rregullimi i parkut në brigjet përgjatë shtratit te lumit
Erenik"

Përshkrimi projektit

Punimet: pastrimi, gërmimi, përgatitja , rrafshimi dhe planifikimi i
terenit, shpërndarja e kabullit elektrik, shtrirja e humusit dhe mbjellja e
barit gjelbërimit, luleve dhe fidanëve drusore, punimi i tamponit,
vendosja e kubëzave nga betoni , rregullimi i mureve nga betoni për
vazo, vendosja e skajoreve si dhe elemente montuese siç janë karriget,
shtyllat elektrike , shportat.

Outputet / Përfitimet

Banorët e komunës së Junikut dhe banorët e komunës së
Gjakovës.

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

22.03.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
45,925.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

MAPL

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

25.06.2012- 27,732.25 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
N.T.p" Fidani-l" Deçan&Sh.P.K "
Accord Investments-Sah" Prishtinë

Emri i Kontraktuesit
Pagesat

28,707,25 €

Vlerat e pagesës

60

Komuna

VITI - KLLOKOT

Titulli i projektit

" Ndërtimi i trotuarit Kllokot - Radivojc""

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Eshtë punuar në gërmimin e kanalit atmosferik ku janë
vendosur gypat dhe është bërë nivelizimi I kanalit,
shtruarja e tamponit për vendosjen e kubëzave , vendosja
e kubëzave, rregullimi i lëshesave dhe zgjerimi i urave,
vendosja e skajoreve, ngritja e pusetave , vendosja e
mbrojtëseve dhe të gjitha punimet tjera percjellese.
Banorët e fshatit Radivijcë të komunës së Kllokotit dhe
banorët e fshatatrave të komunës së Vitisë

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

22.03.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
75,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

3,731.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

MAPL

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

13.07.2012- 78,731.40 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
"Magjistralja" sh.p.k Gjilan

Emri i Kontraktuesit
Pagesat

74,488.25 €

Vlerat e pagesës

61

Komuna

SHTËRPCE - FERIZAJ

Titulli i projektit

“Instalimi elektronik I parkingut ne qendrën sportive
ne Shterpcë”

Përshkrimi projektit
Outputet / Përfitimet

Gërmimi i kanalit për shpërndarjen e kabullit elektrik,
shtrirja e kabullit , ndërtimi i bazamentit për vendosjen e
kabinës dhe instalimeve elektronike, asfaltimi i pjesës së
rrugës, instalimi elektronik i pajisjeve .
Banorët e komunës së Shterpcës dhe banorët e komunës
së Ferizajit

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

22.03.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

.

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

35,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

MAPL

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

27.08.2012- 33,600.00 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
N. .SHT "Ekoinvest”Prishtinë

Emri i Kontraktuesit
Pagesat

33,600.00 €

Vlerat e pagesës

62

Komuna

PRIZREN - DRAGASH - MAMUSH

Titulli i projektit

"Krijimi I kushteve për zhvillimin e turizmit dhe
mbrojtjes së ambientit nëpërmes ndërtimit të vend
pikniqeve në komunat: Prizren, Dragash dhe Mamushë"

Përshkrimi projektit
Outputet / Përfitimet

Punimet: janë kryer të gjitha punimet në bazë betoni vendosur
shtëpiza prej druri me të gjitha elementet përcjellëse , janë
vendosur tavolinat dhe elemente të parafabrikuara , skarat
dhe shportat e mbeturinave në tri lokacionet
Banorët e komunës së Prizrenit, Dragashit dhe Mamushës ku
do të përmirësohen kushtet për pushim dhe rekracion

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

22.03.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

.

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

89,850.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

MAPL

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

21.06.2012 - 59,951.00 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
"Multi Business Group" sh.p.k
&Renault Tahiri" shpk , Prizren

Emri i Kontraktuesit
Pagesat

58,722.00 €

Vlerat e pagesës

63

Komuna

Titulli i projektit

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

RAHOVEC- SUHAREKË MALISHEVË
"Krijimi I kushteve për zhvillimin e turizmit dhe
mbrojtjes së ambientit nëpërmes ndërtimit të vend
pikniqeve në komunat : Rahovec, Suharekë dhe
Malishevë"
Punimet: janë kryer të gjitha punimet në bazë betoni vendosur
shtëpiza prej druri me të gjitha elementet përcjellëse , janë
vendosur tavolinat dhe elemente të parafabrikuara , skarat
dhe shportat e mbeturinave dhe këndi i lojërave në tri
lokacionet

Banorët e komunës së Rahovecit, Suharekës dhe
Malishevës ku do të përmirësohen kushtet për pushim
dhe rekracion

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

22.03.2012

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

.

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

89,850.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

MAPL

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

22.06.2012 - 54,209.00€

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit
Pagesat
51,986.43 €

Vlerat e pagesës

64

Komuna

ZYRA ADMINISTRATIVE E MITROVICËS VERIORE

Titulli i projektit

Furnizim me gjenerator

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Ky furnizim do të sigurojë vazhdimin e punës së
administratës së ZAMV-së me qëllim të kryerjes së
obligimeve zyrtare, gjithashtu do të arrihet efikasiteti në
punë duke mbuluar tërë hapësirën.
Shërbime të vazhdueshme për qytetarët

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
9,480.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

MAPL

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

09.07.2012

9,480.00 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
“Auto Grezda”

Emri i Kontraktuesit
Pagesat

9,480.00 €

Vlerat e pagesës

65

Komuna

ZYRA ADMINISTRATIVE E MITROVICËS VERIORE

Titulli i projektit

Furnizim me detektor

Përshkrimi projektit
Outputet / Përfitimet

Ky furnizim do të ofroj siguri dhe kontroll më të madh
për personelin e Zyrës Administrative të Mitrovicës
Veriore me qëllim të kryerjes së obligimeve zyrtare, dhe
arritjes së efikasitetit në punë
Zyrtarët e ZAMV do të kenë një ambient më të sigurt të
punës.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
7,000.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

MAPL

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

30.07.2012

6,440.00 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
“ Logic System”

Emri i Kontraktuesit
Pagesat

6,440.00 €

Vlerat e pagesës

66

Komuna

ZYRA ADMINISTRATIVE E MITROVICËS VERIORE

Titulli i projektit

Blerja e veturave për ZAMV

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Ky furnizim do të plotësoj mungesën e veturave në
ZAMV i cili do të mundësoj transportin e personelit me
qëllim të kryerjes së obligimeve zyrtare, gjithashtu do të
arrihet efikasiteti në punë duke mbuluar tërë hapësirën e
territorit të Kosovës.
Krijohen kushteve normale për punë për personelin e
ZAMV-së

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
30,020.00 €

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

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

20.12.2012

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

27,980.00 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
“Hyundai Auto”

Emri i Kontraktuesit
Pagesat

27,980.00 €

Vlerat e pagesës

67

Komuna

MAPL

Titulli i projektit

Pajisje për IT - MAPL

Përshkrimi projektit
Outputet / Përfitimet

Furnizimi me pajisje të Teknologjisë Informative ka
ndihmuar në punën e stafit për të kryer detyrat dhe
obligimet ligjore
Rritja e efikasitetit në kryerjen e detyrave nga ana
zyrtarëve

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
100,000.00€

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

MAPL

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

(Kontrat në tri Llote) 49,050.03 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Furnizimi nga tre furnitor

Emri i Kontraktuesit
Pagesat

49,050.03 €

Vlerat e pagesës

68

Komuna

MAPL

Titulli i projektit

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

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Është bërë furnizimi me pajisje për teleprezencë,
furnizimi me pajisje Harduerike, databaza permanente
për 39 lokacione, përkrahja 3 ditë në muaj ( prezencë
fizike e stafit profesional) për 20 muaj rresht, instalimi,
konfigurimi, adaptimi , implementimi dhe përkrahja në
MAPL( databaza qendrore, arkivi dhe integrimi në Web
faqet e Komunave për 120 ditë
Kuvendet Komunale të 38 komunave të Republikës së
Kosovë

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
38,500.00 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

MAPL

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

32,850.00 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit
Pagesat
18,991.84 €

Vlerat e pagesës

69

Raport i projekteve të financuar në komuna në vitin 2012

Komuna

Shtime
Graçanicë

Nr I
proj. Emri i projektit
Rregullimi I shtratit të lumit në Shtime, faza e I-të
1 ( vazhdim)
Zgjerimi dhe pastrimi I shtratit të lumit në Shtime,
2 faza e II-të
Rikonstruimi I rrugës permes Llaple Sello -prej
3 spitalit kah Çagllavica

Kodi I
projektit Fondi
13301

IPA

Financimi
49,800.00

Vlera e
kontrates

Procedurat
e
prokurimit
Komuna

49,800.00

Pagesat
49,734.93

Komuna
13302

IPA

60,000.00

88,900.00

60,000.00
Komuna

13309

IPA

120,000.00

175,312.30

120,000.00
Komuna

4 Ndertimi I rruges ne Shillove Faza II

13312

IPA

95,575.00

89,106.21

89,106.21
Komuna

Gjilan

5 Rregullimi i shtratit të lumit Baja

12929

GS

57,131.00

57,131.00

57,131.00
Komuna

Partesh

6 Ndërtimi i Qendrës rajonale të kulturës

13313

IPA

300,000.00

300,000.00

300,000.00
Komuna

Deçan

7 Ndërtimi I rrugës "Mehmet Uka " Deçan

13418

GS

70,000.00

293,517.45

70,000.00
Komuna

Skenderaj

8 Vazhdim I ndertimit te objektit të KK Skenderaj

12918

IPA

235,000.00

235,000.00

235,000.00
Komuna

Mitrovicë

9 Ndertimi I rruges Xheme Lami

13430

GS

24,303.50

24,121.90

24,121.90
Komuna

Istog
Malisheva

10 Renovimi i kulmit të ndërtesës komunale

13317

IPA

80,000.00

97,175.10

80,000.00
Komuna

Rrjeti i kanalizimit në fshatrat Senike dhe
11 Drenovc

13410

IPA

70,000.00

123,930.00

69,999.48
Komuna

Shtërpce
Rahovec

Ndërtimi I kanalizimit atmosferik dhe trotuarit në
12 lagjen Shtërpce

13318

IPA

110,000.00

115,996.00

110,000.00
Komuna

Ndërtimi I objektit të AMF-së dhe rrethimi I
13 oborrit të AMF-së në fshatin Xërxë

13306

70

IPA

45,000.00

84,228.65

45,000.00

Komuna
Rregullimin e shtratit të lumit "Duhllo" në
14 Rahovec

13307

IPA

35,000.00 1,137,929.71

35,000.00
Komuna

15 Ndriqimi publik ne Hoqe te Madhe

13413

GS

3,500.00

3,494.70

3,494.70
Komuna

16 Rregullimi I parqeve ne Hoqe te Madhe
Ferizaj

13414

Hortikultura- Gjelbërimi i hapësirave të reja në
17 qytet

GS

8,000.00

7,997.80

7,997.80
Komuna

13417

GS

35,400.00

76,304.34

35,400.00
Komuna

Dragash

18 Ndertimi I kanalizimit ne fshatin Kuk

13428

GS

18,508.50

18,089.90

18,089.90
Komuna

Lipjan

19 Rikonstruimi dhe zgjerimi I rrugës Lipjan-Sllovi

13429

GS

80,000.00

334,959.10

80,000.00
Komuna

Podujevë

20 Rregullimi I shtratit të lumit Llap

Ferizaj

Asfaltimi I rrugës në fshatin Zaskok deri në
21 Pleshinë

12939

GS

70,000.00

147,372.20

70,000.00
Komuna

13416

GS

80,000.00

199,837.60

80,000.00
Komuna

Peja

Ndërtimi I kanalizimit fekal Rrethi I Vitomiricës 22 Qyshk

13420

GS

88,000.00

185,105.87

88,000.00
Komuna

Shterpca

Ndërtimi I kanalizimit dhe asfaltimi I rrugëve
23 Brezovicë

13412

IPA

74,031.00

54,594.36

Viti

24 Furnizimi me inventar

13713

GS

30,000.00

31,900.00

Gracanica

Rekonstruimi dhe ndërtimi i rrugës Llapnasellë 25 Çagllavicë

54,594.36
Komuna
30,000.00
Komuna

13423

FK

80,000.00

93,790.12

80,000.00
Komuna

Suharekë

26 Ndërtimi I stadiumit të qytetit - faza e I-rë

13303

IPA

120,000.00

118,396.00

98,310.65
Komuna

Mitrovicë

27 Parkingu I Tregut të Gjelbërt

13310

71

IPA

35,400.00

46,666.66

35,400.00

Komuna
28 Rregullimi i Objektit Komunal

13311

IPA

64,600.00

50,723.49

50,723.49
Komuna

Novobërdë
Prizren

29 Rregullimi i objektit të administratës Komunale
Ndërtimi I pikave grumbulluese dhe furnizimi
30 me kontejner

13315

IPA

100,000.00

97,077.98

89,474.26
Komuna

13411

IPA

70,000.00

133,362.50

70,000.00
Komuna

Fushe-Kosova

31 Ndriçimi solar në Fushë Kosovë

13419

GS

75,000.00

84,253.36

Kllokot

32 Furnizimi me inventar

13712

GS

30,000.00

29,330.00

75,000.00
Komuna
29,330.00
Komuna

Novo Bërdë

33 Furnizimi me inventar

13716

GS

30,000.00

23,956.00

23,956.00
Komuna

Ranillug

34 Furnizimi me inventar

13719

Hanit të Elezit

Shtrimi me kubeza betoni të rrugës në fshatin
35 Krivenik

Gjilan\

Rregullimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatin
36 Kmetocë

ZHR

20,000.00

22,000.00

20,000.00
Komuna

13720

ZHR

21,925.00

28,675.00

21,925.00
Komuna

13718

GS

23,000.00

23,000.00
Komuna

Hani I Elezit
Gracanicë

37 Asfaltimi I rruges lagja e re-Pustenik

13409

38 Qendra tregtare e zanatit

13721

IPA
ZHR

120,000.00
23,000.00

492,994.62
32,822.00

120,000.00
Komuna

23,000.00

Komuna

Gracanicë,

39 Furnizimi me inventar

13717

GS

30,000.00

29,650.00

29,650.00
Komuna

Kamenicë

40 Rekonstruimi i parkut në Muçiverc

13421

72

GS

19,700.00

26,714.80

7,502.88

Komuna

Kamenicë

41 Furnizimi me inventar

13714

GS

30,000.00

17,457.00
Komuna

Gjakovë

42 Ndërtimi i parkut në qendër të Qytetit

13415

GS

80,000.00

61,536.40

16,000.00
Komuna

Partesh

43 Furnizimi me inventar

13715

GS

30,000.00
MAPL

Junik

44 Rehabilitimi i rrugëve lokale në Junik

13305

IPA

100,000.00

86,151.00

86,151.00
MAPL

Obiliq

45 Vazhdim i ndërtimit të rrjetit të kanalizimit

13304

IPA

95,000.00

50,020.24

50,020.24
MAPL

Kaçanik

46 Asfaltimi I rrugës në fshatin Dubravë - Biçec

13316

IPA

80,000.00

84,482.72

80,000.00
MAPL

Viti

Ndërtimi i trotuarit rrugës dhe pllatos në oborrin
e shkollës fillore"Njazi Rexhepi" në fshatin
47 Sllatinë e Epërme

13308

IPA

90,000.00

97,304.85

89,221.56
MAPL

Kamenicë

Trotuari dhe riasfaltimi I rrugës në mes dy
48 rrethrrotullimeve në Kamenicë

13319

IPA

100,000.00

105,660.00

97,833.97
MAPL

Ranillug

49 Asfaltimi i rrugëve kah ndërtesa e re e komunës

13300

IPA

150,000.00

140,653.85

92,405.22
MAPL

Kllokot

50 Ndërtimi i Stacionit policor në Kllokot

13314

73

IPA

100,000.00

86,707.32

58,327.50

MAPL
ZAMV

51 Furnizim me gjenerator

13424

FK

9,480.00

9,480.00

9,480.00
MAPL

ZAMV

52 Furnizim me detektor

13426

FK

6,440.00

6,440.00

6,440.00
MAPL

ZAMV

53 Blerja e veturave për ZAMV

13722

FK

30,020.00

MAPL

54 Paisje per IT - MAPL

13133

100,000.00

MAPL

55 Mirembajtja e portalit ministror ne komuna

12189

38,500.00

27,980.00

27,980.00
49,050.03

32,850.00

18,991.84
MAPL

MAPL

56 Rregullimi i varrezave ortodokse ne Prishtinë

Graqanicë Lipjan
Prishtinë

PodujevëObiliq

Viti

Kllokot

Junik

Gjakovë

Shtërpcë

Ferizaj

57
58
59

13422

Ndertimi i rrugës Dobratin-Sllovi

13297

Tregu i kombinuar

13289

Ndërtimi i trotuarit Kllokot - Radivojc

13290

Rregullimi i parkut ne brigjet përgjatë shtratit te
lumit "Erenik"e kan nje MM këto dy komuna për
60 këtë projekt
Instalimi elektronik I parkingut ne qendrën
61 sportive ne Shterpcë

GS

70,000.00

24,636.95

24,530.95
MAPL

ZHR

90,000.00

74,121.00

74,121.00
Komuna

ZHR

90,000.00

150,695.50

90,000.00
MAPL

ZHR

75,000.00

78,731.40

74,488.25
MAPL

13291
ZHR
13298

45,925.00

28,731.25

28,707.25
MAPL

ZHR

35,000.00

33,600.00

33,600.00
Komuna

Vushtrri

Mitrovicë

Asfaltimi i rrugës Pasom-Reshan

13292

62
Pejë

Istog

ZHR

Asfaltimi I rrugës Ruhot-Tuurbohoc-Staradan me
63 gjatesi 1700 m

13296

ZHR

95,000.00
90,000.00

165,727.00

95,000.00
Komuna

112,400.00

90,000.00
Komuna

Skenderaj

Avansimi i qendrës për grumbullimin e bimëve
mjekësore për komunat Skenderaj dhe Mitrovicë

Mitrovicë
64

13293

64,450.00
ZHR

74

78,516.50
64,450.00

Rahovec

Prizren

Partesh

MalishevëSuharekë
DragashMamushë
Gjilan

Krijimi I kushteve për zhvillim e turizmit dhe
mbrojtjes se ambientit nepërmes ndërtimit te
vend pikniqeve në komunat: Rahovec-Malishevë
65 dhe Suharekë
Krijimi I kushteve për zhvillim te turizmit dhe
mbrojtjes se ambientit nepërmes ndërtimit te
vend pikniqeve ne komunat: Prizren -Dragash
66 dhe Mamushë
Zhvillimi i bujqësise kushte për zhvillimin
67 ekonomik

MAPL
13294

54,209.00

ZHR

51,986.43
MAPL

13295

89,850.00

59,951.00

ZHR
13299

Gjithsej

89,850.00

58,722.00
MAPL

ZHR

70,000.00

55,990.00

4,646,389.00 6,966,249.70

75

55,990.00
-

4,033,439.80

