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Përmbledhja ekzekutive

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) në misionin e saj në raport me
komunat ka për qëllim Avancimin e  Qeverisjes Lokale në Bashkëpunim me Institucionet
tjera relevante, që konsiston në sigurimin e shërbimeve efikase në nivel komunal dhe sa më
afër qytetarëve.

MAPL si çdo vit buxhetor edhe këtë vit ka përkrah komunat me mjete financiare  për të
realizuar projekte të ndryshme të infrastrukturës publike,si  dhe në mbeshtetjen e  rigjenerimit
ekonomik,krijimin e vendeve të punës dhe zhvillimin e burimeve njerzore përmes fondeve që i ka
pasur ne dispozicion, të gjitha këto me qëllim të përmirësimit të kushteve të infrastrukturës
për të gjithë qytetarët e Kosovës.

Ky raport është i detajizuar dhe paraqet bashkëfinancimin e MAPL-së në shumë projekte të
komunave, ka raste ku MAPL është financues i projektit në tërësi. MAPL në vitin 2014
gjithsej ka realizuar 43 projekte nga te cilat 4 projekte kane qene te bartura nga viti 2013.

Koordinimi dhe Monitorimi i  Projekteve

Ministria e Administrimi të Pushtetit Lokal koordinimin, monitorimin dhe ecurinë e
projekteve e ka implementuar  nga divizioni për monitorim dhe zbatimin e projekteve



Komuna FUSHË-KOSOVË

Titulli i  projektit “Ndërtimi i këndeve me lojëra , kopshte për fëmijë”

Përshkrimi projektit

Janë rregulluar 13 këndet e lojërave - kopshteve për
fëmijë në oborret e shkollave dhe hapësirat ku mund
të përdorën nga fëmijët e vendbanimeve në komunën
e Fushë Kosovës.

Outputet / Përfitimet Në këtë projekt kanë përfituar fëmijët e 13 vendbanimeve
në Komunën e Fushë-Kosovës .

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 02.05.2014
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 100,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka 38,480.00 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës 03.09.2014- 103,598.04 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit NPT " DAQA" Ferizaj

Pagesat
Vlerat e pagesës 99,980.80€



Komuna SHTIME

Titulli i projektit
“Zgjerimi dhe pastrimi i shtratit të lumit dhe kolektori

për ujëra te zeza në Shtime-Reqak-Belincë dhe
Carralevë”

Përshkrimi projektit

Punimet përgatitore,matjet gjeodezike, pastrimi i terenit,
vendosja e gypave,vendosja e pusetave dhe konuseve dhe
mbulimi i kanalit. Për punimet e lartë cekura dhe punimet
e themeleve nga betoni i armuar pagesa janë bërë nga
MAPL-ja  ndërsa për murin mbrojtës pagesa do të bëhet
nga komuna.

Outputet / Përfitimet Nga ky projekt përfitues janë banorët e  komunës së
Shtimes

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 02.05.2014
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit 08.07.2014
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 90,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka 110,000.00 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës 29.07.2014– 158,672.10 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

Emri i Kontraktuesit "KAWA Group" sh.p.k Suharekë
Pagesat

Vlerat e pagesës 90,000.00 €



Komuna VITI

Titulli i  projektit “Renovimi i QKMF- Emergjenca” në Viti

Përshkrimi projektit

Është bërë renovimi i objektit të QKMFS-Emergjencës në
qytetin e Vitisë. Janë kryer punimet edhe atë: punët e
demolimit, suvatimi patinimi dhe fasadimi  i mureve,
dyshemesë,punët finale në vendosjen e pllakave të
qeramikës, fasada e jashtme, vendosja e dyerve dhe
dritareve ,punimet e ujësjellësit dhe kanalizimit , elektrikes
si dhe punimet në ngrohjen qendrore.

Outputet / Përfitimet Me këtë projekt kanë përfituar banorët e qytetit të Vitisë
pasi janë përmirësuar kushtet e infrastrukturës
shëndetsore.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 02.05.2014
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 100,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka 28,693.20 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës 25.09.2014 - 119,698.08 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit "Pro&co group" shpk kllokot

Pagesat
Vlerat e pagesës 100,000.00 €



Komuna RANILLUG

Titulli i  projektit “Asfaltimi i rrugës Ranillug -Tomanc” Ranillug

Përshkrimi projektit

Janë kryer punimet :punët përgatitore,punët e
dyshemesë,punët e dheut, punët e betonit,shtresat e
tamponit , asfaltimi i  trasesë së rrugës për dy krahët si
dhe punimi i bankinave.

Outputet / Përfitimet Banorët e komunës së Ranillugut

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 07.05.2014

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

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 13.10.2014 -81,559.08 €
Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit NNSH "Vizion Projekt"

Pagesat
Vlerat e pagesës 79, 496.03 €



Komuna KAMENICË

Titulli i  projektit “Asfaltimi i rrugëve lokale në Kopernicë"

Përshkrimi projektit

Është bere asfaltimi  rrugëve lokale ne fshatin e Kopernicë
në komunën e Kamenicës.Janë kryer punimet edhe
atë:punët paraprake,punimet e dheut, lëshesat gypore,
mbistruktura duke përfshi edhe asfaltimin dhe rrjetin e
kanalizimit.

Outputet / Përfitimet Banorët e komunës së Kamenicës.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 02.05.2014

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 100,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka 49,988.04 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 04.09.2014 -109,025.76 €
Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit NNT "VARNA KOMERC"

Pagesat
Vlerat e pagesës 46,100.00€



Komuna KAMENICË

Titulli i  projektit “Rregullimi i shkolles në Strezovc”

Përshkrimi projektit

Është bërë meremetimi i aneksit të objektit të shkollës
fillore ne Strezocë komuna e Kamenicës, gjithashtu është
bërë instalimi i ngrohjes qendrore-kaldas, trupave
ngrohës dhe pajisjeve tjera përcjellëse pompës qarkulluese
dhe radiatorëve si dhe pjesëve tjera  fazonike.

Outputet / Përfitimet Banorët e fshatit Strezovc dhe komunës së Kamenicës.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 23.09.2014

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 8,924.45 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga MAPL
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit PP "PRODUCT-ING"

Pagesat
Vlerat e pagesës 8,389.65 €



Komuna KLLOKOT

Titulli i  projektit “Ndërtimi i  Stacionit policor-Faza e II-të  “ Kllokot

Përshkrimi projektit

Faza e dytë :Janë kryer punimet finale në kompletimin e
objektit  të Stacionit të policisë dhe objektit përcjellës në
Kllokot.Punimet finale në pjesën e arkitekturës
instalimeve të elektrikes, ujësjellësit dhe kanalizimit,
pjesës së makinerisë si dhe rregullimit të jashtëm.

Outputet / Përfitimet 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

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 200,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga MAPL
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 05.06.2014 - 148,442.00 €
Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit "Kompania Prishtina" SHPK

Prishtinë
Pagesat

Vlerat e pagesës 148.442.00 €



Komuna OBILIQ

Titulli i projektit “Trotuari me ndriçim solar në Dardhisht”

Përshkrimi projektit

Pastrimi i terenit , matjet gjeodezike, gërmimi i dheut, hapja e
kanaleve për kullimin e ujërave, furnizimi dhe punimi i
zhavorrit 0-60 mm dhe -0-31 mm, vendosja e skajoreve
20x24x80cm dhe skajoreve 8x20x80 cm, vendosja e kubëzave të
betonit  si dhe punimi i bazamenteve për vendosjen e shtyllave
të ndriçimit.

Outputet / Përfitimet Banorët e fshatit Dardhishtë dhe komunës së Obiliqit ku është
përmirësuar  inrstruktura.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 02.05.2014

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 100,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka 89,686.61 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 27.10.2014 - 184,366.25 €
Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit "REXHA" shpk

Pagesat
Vlerat e pagesës 100,000.00 €



Komuna KAÇANIK

Titulli i  projektit “Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës në fshatin Llanisht faza e
I-rë”

Përshkrimi projektit

Është bërë asfaltimi i rrugës në nga dalja e qytetit të
Kaçaniku në drejtim të fshatit LLanishtë. Janë kryer
punimet edhe atë:punët paraprake,punimet e dheut,
lëshesat gypore,muret mbrojtëse ,mbistruktura duke përfshi
edhe asfaltimin e trasesë se rrugës.

Outputet / Përfitimet Banorët e fshatit Llanisht dhe komuna e Kaqanikut

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 02.05.2014

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 70,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka 123,425.92 €
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 04.08.2014 - 170,556.10 €
Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës SHPK "Eurotrans"
Emri i Kontraktuesit "Euro Project"SHPK

&NNP"Arhiko.ING" Prishtinë
Pagesat

Vlerat e pagesës 70,000.00 €



Komuna DEÇAN

Titulli i  projektit "Renovimi i zyrave në objektin e Komunës”

Përshkrimi i projektit

Pastrimi , gërryerja dhe suvatim i plafonit dhe mureve,
demolimi dhe muratimi i mureve ndarëse. Demolimi dhe
montimi i dritareve tek zyra e kryetarit, muratimi i murit
për erë mbrojtës montimi i dyerve , punimi i amstrongut
si dhe demolimi i pllakave të keramikës  dhe vendosja e
pllakave mermer në shkallë.

Outputet / Përfitimet Punëtorët e administratës  dhe qytetarët e komunës së
Deçanit pasi përmirësohen kushtet e punës dhe
shërbimeve ndaj qytetarëve

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 30.05.2014
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit 07.08.2014
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 53,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës 30.09.2014- 30,852.52 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks  Kontratës
Emri i Kontraktuesit NNSH ' Mega Albi" &NN Kalaja

"ShPK
Pagesat

Vlerat e pagesës 30,852.52 €



Komuna DEÇAN

Titulli i  projektit " Renovimi i zyrave ne objektin e Komunës- vazhdim”

Përshkrimi i projektit

Pastrimi , gërryerja dhe suvatim i plafonit dhe mureve(
vazhdim), punimi i drenazhimit për rreth objektit,
dmolimi dhe montimi i qeramikës në shkallë brenda
objektit. Demolimi dhe montimi i dritareve, renovimi
detal i arhivës së komunës

Outputet / Përfitimet Punëtorët e administratës  dhe qytetarët e komunës së
Deçanit pasi përmirësohen kushtet e punës dhe
shërbimeve ndaj qytetarëve

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 30.05.2014
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit 07.08.2014
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 30,852.52 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës 10.12.2014- 21,912.49 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks  Kontratës
Emri i Kontraktuesit NNSH ' Mega Albi" &NN Kalaja

"ShPK
Pagesat

Vlerat e pagesës 21,912.49 €



Komuna MITROVICË

Titulli i  projektit “Ndërtimi i rrugës ne fshatin Kqiq”

Përshkrimi i Projektit

Janë kryer punimet ne ndërtimin me kubëza betoni ne dy
rrugë të fshatit Kqiq i madh komuna e Mitrovicës.Janë
kryer këto punime: punët paraprake, punët e dheut
,shtresimi i rërës,vendosja e kubëzave si dhe montimi i
skajorëve.

Outputet / Përfitimet Përmirësimi  i kushteve të banorëve të fshatit Kqiq dhe
komunës së Mitrovicës.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 05.06.2014
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 45,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka 3,650.00 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës 20.06.2013 - 45.000.00 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks  Kontratës
Emri i Kontraktuesit NTP "TROPIK" Mitrovice

Pagesat
Vlerat e pagesës 42,281.75 €



Komuna SKËNDERAJ

Titulli i  projektit "Ndërtimi i trotuarit në rrugën e Kombit"

Përshkrimi i projektit

Është bërë shtrimi i trotuarit ne rrugën“Dëshmorët e
Kombit “ në qytetin e Skenderajt.Janë kryer këto punime:
Pastrimi i terenit,punët e gërmimit te dheut, punimet e
mbushjes me rëre, punimet ne infrastrukturë , shtruarja me
kubëza betoni,vendosja e skajorëve si dhe mbjellja e
drunjve dekorativ.

Outputet / Përfitimet Me këtë projekt kanë përfituar  qytetarët e Skenderajt

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 05.06.2014
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 40,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës 14.08.2014- 31,374.00 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks  Kontratës
Emri i Kontraktuesit NN.”KALAJA “Skenderaj

Pagesat
Vlerat e pagesës 31,374.00 €



Komuna VUSHTRRI

Titulli i  projektit “Punimi i trotuarit me kubëza betoni, rruga "Bahri
Kuçi";"Magjistrale" dhe "Fahri Beqiri"”

Përshkrimi i projektit

Pastrimi i terenit, matjet gjeodezike,gërmimi  i dheut,
ngritja e pusetave ekzistuese,  mbushja me zhavorr0-60
dhe 0-031.5 mm, shtrimi i trotuarit me kubëza betoni,
vendosja e skajoreve dhe mbjellja e drunjve.

Outputet / Përfitimet Me këtë përfitojnë banorët e Vushtrrisë sepse është bërë
përmirësimi i infrastrukturës.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 18.06.2014
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 50.000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës 04.08.2014 - 39,428.28 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks  Kontratës
Emri i Kontraktuesit "REXHA" shpk

Pagesat
Vlerat e pagesës 39,428.28 €



Komuna FERIZAJ

FERIZAJ

Titulli i projektit " Ndërtimi i rrugës pran stacionit të Policisë” në Ferizaj

Përshkrimi projektit

Matjet gjeodezike, piketimi I terenit, pastrimi I terenit, demolimi
I rrethojës tek objekti i policisë, demolimi dhe ngritja e
pusetave, gërmimi i dheut, mbushja me material rrethanor,
punimi i tamponit 0-60 mm dhe 0-31.5, vendosja e skajoreve ,
asfaltimi i rrugës dhe asfaltimi i rrugës në dy shtresa..

Outputet / Përfitimet Nga ky projekt përfitojnë banorët e Ferizajt – janë
përmirësuar kushtet e infrastrukturës rrugore.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 30.05.2014

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 70,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës 11.08.2014 – 67,048.00 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës /

Emri i Kontraktuesit NTSH " Kosova Asfalt" Lipjan

Pagesat

Vlerat e pagesës 62,968.00 €



Komuna HANI I ELEZIT

Titulli i projektit “Asfaltimii rrugës Paldenicë- Dermjak”

Përshkrimi projektit

Është bërë asfaltimi i rrugës lokale Padelnicë-Demjak në
komunën e Hanit të Elezit .Janë kryer punimet paraprake,
punimet e dheut , lëshesat gypore , mbistruktura si dhe
pjesa e punimeve në asfaltimin e rrugës dhe punimin e
bankinave.

Outputet / Përfitimet Nga ky projekt përfitojnë banorët e Hanit të Elezit ku bëhet
përmirësimi i infrastrukturës.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 02.05.2014

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit /

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 110,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka 65,767.78 €

Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës 31.07.2014 – 174,528.25 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës /

Emri i Kontraktuesit Nn "Beni Construction" VITI

Pagesat

Vlerat e pagesës 110,000.00 €



Komuna GJAKOVË

Titulli i projektit “Ndërtimi i institucionit parashkollor "Ganimete Terbeshi"
Devë, Gjakovë”

Përshkrimi projektit

Është bërë ndërtimi I objektit të institucionit parashkollor Ganimete
Tërbeshi" Devë në Komunën e Gjakovës. Janë kryer këto  punime:
punët përgatitore, tokësore, punët e  betonarmesë, muratimit dhe
suvatimit ,punët e kulmit, e llamarinës, hidroizolimit, agjustaturës,
dyshemesë,dhe fasadës , punimet ne rrjetin e ujësjellësit dhe
kanalizimit,rrjetin elektrik si dhe instalimeve makinerike,

Outputet / Përfitimet

Kanë përfituar qytetarët e komunës së Gjakovë – është
përmirësuar infrastruktura shkollore

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 02.05.2014

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit /
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 150,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka 3,738.46 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës 14.08.2014 – 153,738.46 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit "Euro Project"SHPK

&NNP"Arhiko.ING" Prishtinë
Pagesat

Vlerat e pagesës 134,999.94€



Komuna ISTOG

Titulli i  projektit “Ndërtimi i kanalizimit fekal në fshatin Rakosh”

Përshkrimi projektit

Punimet përgatitore, matjet gjeodezike, hapja e kanalit ,
shtrimi i rërës nën dhe mbi gypa, vendosja e gypave në
gjithë gjatësinë e paraparë,  punimi i pusetave dhe
vendosja e kapakëve, mbulimi i kanalit, kthimi i rrugëve
në gjendjen e mëparshme.

Outputet / Përfitimet Me këtë projekt ka përfituar komuniteti i kësaj komune
në përmirësimin e infrastrukturës.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 07.05.2014
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit /
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 100, 000,00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka 49,927.75 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 28.08.2014 -. 137,976.65 €
Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës /
Emri i Kontraktuesit “ALFA- I" shpk Istog

Pagesat
Vlerat e pagesës 99,999.97 €



Komuna NOVOBËRDË

Titulli i  projektit “Ndërtimi i rrugës në Zmijanik”

Përshkrimi projektit

Është bërë ndërtimi I trasesë së rrugës lokale  me zhavorr
në fshatin Zmijanik komuna e Novobërdes Janë kryer
këto punime :hapja e trasesë së rrugës , punimet e dheut,
punimi i objekteve si dhe punimet e  mbistrukturës
,punimi i mbushjes së trupit të rrugës, shtrirja, sheshimi
dhe ngjeshja e zhavorrit.

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

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 02.05.2014
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

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës 05.08.2014. – 35,152.64 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës /
Emri i Kontraktuesit SHPK "Kompany Zuka Komerc"

Gjilan
Pagesat

Vlerat e pagesës 35,152.64 €



Komuna NOVOBËRDË

Titulli i  projektit “Asfaltimi i rrugës në fshatin nga magjistralja
Novobërdë - Gjilan, Draganicë, faza I”

Përshkrimi projektit

Me këtë projekt është bere asfaltimi i rrugës nga
magjistralja Gjilan-Novobërdë në drejtim të fshatit
Dragancë i ndarë në dy degëzime. Janë kryer këto punime
: punët e dheut , punimi i mbushjes dhe shtresës së
tamponit , punimi i bankinave, punimi i objekteve  si dhe
punimet në asfaltimin e rrugës.

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

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 20,06.2014
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 130,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga MAPL
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës 09.10.2014 -. 111,925.70 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit NPSH “ Bageri&Dekor group”

Shpk Ferizaj
Pagesat

Vlerat e pagesës 111,925.70 €



Komuna GRAÇANICË

Titulli i projektit “Ndërtimi i sheshit të qytetit në Graqanicë”

Pershkrimi i projektit

Është bërë rregullimi i sheshit në qytezën e Graçanicës
gjegjësisht para stacionit të Policisë. Janë kryer  punimet e
parapara:punimet e dheut, punimet e dertimi të murit
,ndriçimi publik i sheshit si dhe shtruarja me kubëza të
betonit në shesh.

Outputi/ Përfitimet Kanë përfituar banorët dhe komuna e Graqanicës.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 25.03.2014

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit /

Totali i vlerës së zotuar nga  MAPL 30.000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit te komunës / nëse ka

Kontrata
Procedura e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit te kontratës se vlerës 15.07.2014- 28.009.94€
Data e nënshkrimit te vlerës së  aneks kontratës /
Emri i kontraktuesit SHPK "Europa Partners"&NPSH

"Bageri"&NNSH"Vizioni
Project"

Pagesat
Vlera e pagesës 22,424.59



Komuna GRAÇANICË

Titulli i projektit “Asfaltimi i rrugës në Padalisht”

Pershkrimi i projektit

Matjet gjeodezike,punimi i murit mbrojtës, gërmimi I
dheut dhe vendosja e gypave polietile, punimi i nënbazës
së rrugës, vendosja e  skajoreve , shtrimi i gjeotekstilit,
vendosja e pusetave , shtrirja e zhavorrit 0-61 mm në
gjatësi  vendosja e kubëzave të betonit.

Outputi/ Përfitimet Kanë përfituar banorët e lagjes Padalisht dhe komuna e
Graqanicës

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 28.03.2014

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit /

Totali i vlerës së zotuar nga  MAPL 100.000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit te komunës / nëse ka 198,388.04 €

Kontrata
Procedura e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit te kontratës se vlerës 23.07.2014- 165,584.85 €
Data e nënshkrimit te vlerës së  aneks kontratës /
Emri i kontraktuesit Sh.p.k „Europa partners „  i

n.p.sh  „ Bageri“ Ferizaj  i n.n.sh.
„Vizion project“ Prishtinë  dhe

„Infra Plus“”
Pagesat

Vlera e pagesës 100,000.00 €



Komuna GRAÇANICË

Titulli i projektit “Ndërtimi i këndit të lojërave në Lapna-Sellë”

Pershkrimi i projektit

Punimet përgatitore dhe pastrimi i terenit, nivelizimi i
terenit, gërmimi i dheut, punimi i kullave  hyrëse dhe
qendrore, punimi i trotuareve nga kubzat e betonit,
vendosja e skajoreve, vendosja e lodrave dhe mbjellja e
gjelbërimit.

Outputi/ Përfitimet Kanë përfituar banorët e fshatit Lapna-Sellë.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 28.03.2014

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit /

Totali i vlerës së zotuar nga  MAPL 70,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit te komunës / nëse ka

Kontrata
Procedura e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit te kontratës se vlerës 29.10.2014- 54,677.14 €
Data e nënshkrimit te vlerës së  aneks kontratës /
Emri i kontraktuesit PP" Pro Zona" Graqanicë &PP "In

Pro Gradnja" Gushtericë”
Pagesat

Vlera e pagesës 53,627.15 €



Komuna SHTËRPCE

Titulli i projektit “Ndërtimi i ujësjellësit në fshatin Firajë”

Pershkrimi i projektit

Me këtë projekt janë kryer punimet në ndërtimin e rrjetit
të ujësjellësit në fshatin Firajë Komuna e Shtërpcës. Janë
kryer këto punime: punët përgatitore, punët e dheut ,
punimet e betonarmesë te objekti i kaptazhës  , dislokimi i
gypit  si dhe punimeve instaluese e montuese në rrjet.

Outputi/ Përfitimet Me këtë projekt ka përfituar komuniteti i kësaj komune
në përmirësimin e infrastrukturës.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te Marrëveshjes së Mirëkuptimit 13.05.2014

Data e nënshkrimit te Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit /

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 50,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës 03.09.2014 - 49,994.00 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës /
Emri i kontraktuesit Shpk "Linda" Ferizajë “

Pagesa
Vlera e pagesës 49,994.00 €



Komuna DRENAS

Titulli i projektit “Kanalizimi i ujërave te zeza ne fshatin Poklek i Ri”

Pershkrimi i projektit

Incizimi I gjeodezik, hapja e  2,714.1 m kanal, planifikimi I
fundit të kanalit, vendosja e rërës nën dhe mbi gypa, vendosja e
1455   m' gypave Pestan, mbulimi i kanalit dhe largimi i dheut
të tepërt, vendosja e tubave, pusetave (60) dhe  konuseve si dhe
mbulimi me kapak të betonit. Projekti nuk ka përfunduar,
vazhdon në vitin 2015

Outputi/ Përfitimet Me këtë përfitojnë banorët e Drenasit dhe Fshatit Poklek i
Ri  sepse është bërë përmirësimi i infrastrukturës .

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit te Marrëveshjes së Mirëkuptimit 11.07.2014

Data e nënshkrimit te Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit /

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 45,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës 21.10.2014 - 42,989.41 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës /
Emri i kontraktuesit "A&I Group" shpk Drenas

Pagesa
Vlera e pagesës 18,727.60 €



Komuna LIPJAN

Titulli i  projektit "Rregullimi i shtratit të lumit në Dobrajë të Madhe"

Përshkrimi projektit

Identifikimi gjeodezik, pastrimi i shtratit të lumit 85 %,
rregullimi i frontit të punës, gërmimi i dheut në masën
85%, vendosja me material mbushës 45%, punime me
beton dhe gur natyral  50%, rregullimi i një pjese të
skarpateve, total punime të kryera 40%.Projekti nuk ka
përfunduar, vazhdon në vitin 2015.

Outputet / Përfitimet Përfitues kanë qene banoret e komunës se Lipjanit dhe
fshatit Dobraj e Madhe.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 02.05.2014
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit 07.08.2014/
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 108,000.00€
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka 50,000.00€

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga MAPL
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 29.08.2014- 157,364.64€
Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës /
Emri i Kontraktuesit NNP " LINDI" Istog

Pagesat
Vlerat e pagesës 54,663.90€



Komuna LIPJAN

Titulli i projektit “Asfaltimi i rrugëve lokale ne Llugaxhi”

Përshkrimi projektit

Matjet gjeodezike, nivelizimi, ngjeshja dhe kompaktësimi
i nënbazës, shtrimi i trasesë me zhavorr 0-60mm,shtrimi i
trasesë me zhavorr 0-31.5mm , asfaltimi I rrugëve punimi
kapakëve prej gize, punimi lëshesave.

Outputet / Përfitimet Me ketë projekt kane perfituar qytetaret e Lipjanit dhe
fshatit Lugaxhi.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 12.08.2014
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit /
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 40,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka 5,000.00€

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 22.10.2014 – 44,678.36 €
Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës /
Emri i Kontraktuesit "Eurotrans"SHPK  Kaqanik

Pagesat
Vlerat e pagesës 39,333.04€



Komuna RAHOVEC

Titulli i  projektit "Ndërtimi i shtëpisë së kulturës në fshatin Xërxe( faza e
parë)”

Përshkrimi projektit

Janë bërë punimet e fazës së parë për ndërtimin e objektit
të shtëpisë se kulturës ne fshatin Xërxe komuna e
Rahovecit .Janë kryer këto punime: Pastrimi I terenit,
punimet e dheut dhe  mbushjeve,punimet e betonarmesë
(themelet, shtyllat, trajet dhe  pllakat) ,hidroizolimit si dhe
punimet e kulmit

Outputet / Përfitimet Banorët e fshatit Xërxe dhe komuna e Rahovecit

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 02.05.2014
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 28,790.80€

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga MAPL
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 10.10.2014-118,790.10€
Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës /
Emri i Kontraktuesit Nnp"Ferbaing"&"Euroing"

Suharekë
Pagesat

Vlerat e pagesës 66,775.50 €



Komuna GJILAN

Titulli i  projektit
"Ndërtimi i trotuarit , kabinave për pritje të autobusëve
në rrugën " Mulla Idrizi" deri te shkolla fillore në lagjen

e zabelit"

Përshkrimi projektit

Matjet gjeodezike, piketimi dhe pastrimi I  terenit,
gërmimi , punimi I tamponit 0-60 mm dhe 0-31.5 mm,
vendosja e skajoreve , shtrirja e rërës dhe vendosja e
kubzave ( një pjesë e projektit) Ky projekt vazhdon në
vitin 2015.

Outputet / Përfitimet Banorët e lagjes dhe qytetit të Gjilanit

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 07.05.2014
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit /
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 120,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 13.10.2014-59,590.95 €
Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës /
Emri i Kontraktuesit " TEUTA-M" Shpk Gjilan

Pagesat
Vlerat e pagesës 19,918.00€



Komuna GJILAN

Titulli i  projektit "Rregullimi i zyrave  One stop shop”

Përshkrimi projektit

Me këtë projekt është bërë rregullimi i hapësirave të
brendshme nga sitemi i hapsirave  të zyrave të mbyllura
në kuadër të objektit komunal në sisitem zyrave të hapura
“one stop shop”. Janë  kryer këryer këto punime: punët
përgaditore,punët e dyshemes,punët e fasadës ,furnizimi
dhe montimi i inventarit,punimet në rrjetin  elektrik si
dhe punët e makinerisë.

Outputet / Përfitimet Kanë përfituar qytetarët e komunës së Gjilanit – janë
përmirësuar kushtet për sherbim të qytetarëve

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 20.06.2014
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit /
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 44,000.00€
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 22.09.2014- 30,.67963€
Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit "CDC" SHPK Gjilan

Pagesat
Vlerat e pagesës 25,000.00€



Komuna MALISHEVË

Titulli i  projektit “Ndërtimi i rrjeti të kanalizimit  Banje-Bellancë”

Përshkrimi projektit

Punimet përgatitore, matjet gjeodezike,Hapja e kanalit,
vendosja e rërës nën gypa PE  SN4  Ø 400 në gjithë
gjatësin 4,436 m' si dhe mbulimi i kanalit. vendosja e
pusetave, vendosja e kapakëve të pusetave copë.

Outputet / Përfitimet Kane perfituar banorët e fshatrave të komunës së
Malishevës

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 26.05.2014
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit /
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 100,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka /

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 11.09.2014 – 78,756.36€
Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës /
Emri i Kontraktuesit N.N.P" MURATORI" Drenas

Pagesat
Vlerat e pagesës 78,756.36 €



Komuna ZUBIN POTOK

Titulli i  projektit "Rregullimi i ndriçimit publik ne fshatin Zupq-Z.Potok"

Përshkrimi projektit

Është bërë ndriçimi publik përgjatë rrugës magjistrale nga
fshati Gazivodë , Ugljar, Varagë e Ulët dhe Zubq/Çabër.
Janë kryer punimet ne vendosjen e ormanit ,  vendosja e
trupave ndriçues  si dhe pajisjeve tjera te montazhit
përgjatë gjithë trasesë.

Outputet / Përfitimet Banorët e fshatit Zupq dhe komuna e Zubin Potokut

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 24.06.2014
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

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 09.10.2014- 58,883.30€
Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës /
Emri i Kontraktuesit PP "S-MONT" Z.POTOK

Pagesat
Vlerat e pagesës 57,382.30 €



Komuna ZUBIN POTOK

Titulli i  projektit "Riparimi i rrugës ne fshatin Pridvorica”

Përshkrimi projektit

Është bërë asfaltimi i rrugës mbi pendën Gazivoda  në
Pridvoricë. Janë kryer punimet ne pastrimin e trasesë,
vendosjen dhe ngjeshjen e tamponit, prerja e asfaltit
,punime ne kolektorin atmosferik dhe fekal si dhe
shtruarja me asfalt e trasesë se rrugës.

Outputet / Përfitimet Banorët e fshatit Pridvorica  dhe komuna e Zubin Potokut

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 24.06.2014
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit /
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 50,000.00€
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 13.102014- 49,272.38€
Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës /
Emri i Kontraktuesit PGP "NEBGOR" ZVEQAN

Pagesat
Vlerat e pagesës 49,272.38 €



Komuna ZUBIN POTOK

Titulli i  projektit "Ndriçimi  publik ne lagjen Varage e ultë- Zubin Potok"

Përshkrimi projektit

Është bërë ndriçimi publik ne Lagjen Varg e Ulët. Janë
kryer punimet ne gërmimin e kanalit , vendosja e kabllit,
vendosja e kandelabrave  si dhe vendosja e poqave
ndriçues.

Outputet / Përfitimet Banorët e lagjes Varage e Ulët dhe komuna e Zubin
Potokut

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 14.07.2014
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit /
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 43,583.00€
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 09.10.2014- 42,250.00€
Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës /
Emri i Kontraktuesit PP "S-MONT" Z.POTOK

Pagesat
Vlerat e pagesës 41,248.57 €



Komuna LEPOSAVIQ

Titulli i  projektit "Ndërtimi i urës  në fshatin  Leshak- Leposaviq"

Përshkrimi projektit

Me këtë projekt është bërë sanimi i urës së dëmtuar në
fshatin Leshak në komunën e Leposaviqit. Janë kryer këto
punime: ndërtimi i pllatos shtruarja e rrugës për qasje të
makinerisë afër urës , largimi i shtyllave të dëmtuara,
punët gjeoteknike punimi i mbushjes në lum në zonën e
shtyllave dhe konstruktimi  i shtyllave të reja.

Outputet / Përfitimet Kanë përfituar banorër e fhatit Leshak dhe komuna e
Leposaviqit

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 10.07.2014
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit /
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
Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës 09.10.2014 – 149,964.57€
Emri i Kontraktuesit NP "PECI-ING" Mitrovicë

Pagesat
Vlerat e pagesës 149,964.57€



Komuna ZVEÇAN

Titulli i  projektit "Ndriçimi publik në rrugën  Nemanja Zveçan"

Përshkrimi projektit

Me këtë projekt është bërë ndriçimi publik i rrugës
“Nemanja” në komunën e Zveçanit Janë kryer këto
punime: gërmimi i dheut në hapjen e kanalit , vendosja e
kabullit,betonimi  i bazamenteve , vendosja e
kandelabrave  si dhe vendosja e poqave ndriçues.

Outputet / Përfitimet Kanë përfituar banorët e fshatit Nemanja dhe komuna e
Zveqanit

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 05.08.2014
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit /
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 31,180.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 31.11.2014 – 31,070.20 €
Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës /
Emri i Kontraktuesit PP "S-MONT" Z.POTOK

Pagesat
Vlerat e pagesës 30,751.50 €



Komuna PEJË

Titulli i  projektit "Asfaltimi i rrugëve në fshatin Ramun"

Përshkrimi projektit

Pastrimi , ngritja e pusetave, vendosja e kapakëve prej
gize, gërmimi I dheut, mbushja me material mbushës,
punimi i tamponit me zhavor 0-60m dhe 0-31 mm,
asfaltimi i rrugës në gjatësinë 2666 m', hapja e kanaleve
anësore për ujëra atmosferik, punimi i bankinave dhe
punimi i lëshesave nga betoni i armuar.

Outputet / Përfitimet Kanë përfituar banorët e fshatit Ramun dhe komuna e
Pejës ku është përmirësuar infrastruktura rrugore

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 11.07.2014
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 69,434.00 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 01.10.2014- – 112,409.30 €
Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës /
Emri i Kontraktuesit NN. " Asfalti" Bellopojë- Pejë

Pagesat
Vlerat e pagesës 80,000.00 €



Komuna DRAGASH

Titulli i  projektit "Meremetimi i shkollës fillore ne fsh. Blaq"

Përshkrimi projektit

Janë kryer punime e demolimit , muratimit dhe ngjyrosjes
kulmit,dyerve dhe dritareve ,fasadës , trotuarit për rreth
shkollës, kulmi komplet , vendosja e ollukëve horizontal
dhe vertikal dhe vendosja e dritareve.

Outputet / Përfitimet Kanë përfituar nxënësit dhe banorët e fshatit Blaq dhe
komuna e Dragashit ku ër përmirësuar infrastruktura
arsimore

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 26.05.2014
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 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 24.09.204- – 67,759.50 €
Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës /
Emri i Kontraktuesit " G- Project"shpk- Prizren &

"Eurovia " shpk Prizren
Pagesat

Vlerat e pagesës 67,759.50€





Raport i projekteve të financuar në komuna në vitin 2014

Komuna
Nr I
proj. Emri i projektit

Kodi I
projektit Fondi Financimi

Vlera e
kontratës

Procedurat
e

prokurimit Pagesat

Fushë Kosovë 1
Ndërtimi I këndeve me lojëra , kopshte për
fëmijë

14174 IPA 100,000.00 103,598.04 Komuna 99,405.72

Shtime 2

Zgjerimi dhe pastrimi I shtratit te lumit dhe
kolektori  pet ujera te zeza ne Shtime-Reqak-
Belinc dhe Carralevë

14171 90,000.00 158,672.10 Komuna 90,000.00

Viti 3 Renovimi I QKMF- Emergjenca në Viti
14170 100,000.00 119,698.08 Komuna 100,000.00

Ranillug
4 Asfaltimi I rrugës Ranillug Tomancë

14186 90,000.00 81,559.08 Komuna 79,496.03

Kamenicë 5 Asfaltimi I rrugëve lokale në Kopernicë
14177 100,000.00 109,025.76 Komuna 46,100.00

Kamenicë 6 Rregullimi I shkollës ne Strezovc
8,924.45 8,985.00 MAPL 8,389.65

Kllokot 7 Ndërtimi I Stacioni policor faza e II
13314 200,000.00 148,442.00 MAPL 148,442.00

Obiliq 8 Trotuari me ndriçim solar në Dardhishtë
14178 100,000.00 184,366.25 Komuna 100,000.00

Kaqanik 9
Ndërtimi dhe asfaltimi I rrugës në fshatin
Llanishtë faza e I

14176 70,000.00 170,556.10 Komuna 70,000.00

Deçan 10 Renovimi I zyrave ne objektin e Komunës 14190 53,000.00 30,852.52 Komuna 30,852.52

Deçan 11
Renovimi I zyrave ne objektin e Komunës-
vazhdimi 14190 21,912.49 Komuna 21,912.49

Mitrovicë 12 Ndërtimi I rrugës ne fshatin Kqiq 45,000.00 45,00.00 Komuna 42,281.05

Skenderaj
13 Ndërtimi I trotuarit ne rrugën e Kombit

14482 40,000.00 31,374.00 Komuna 31,374.00

Vushtrri
14

Punimi I trotuarit me kubëza betoni, rruga
"Bahri Kuçi";"Magjistrale" dhe "Fahri Beqiri"

14195 50,000.00 39,428.28 Komuna 39,428.28

Ferizaj 15
Ndërtimi I rrugës pran stacionit te Policisë ne
Ferizaj 14192 70,000.00 67,048.00 Komuna 62,968.00



Hani i Elezit 16 Asfaltimi rrugës Paldenicë- Dermjak
14172 110,000.00 174528.25 Komuna 110,000.00

Gjakovë
17

Ndërtimi I institucionit parashkollor
"Ganimete Terbeshi" Devë, Gjakovë

14175 150,000.00 153,738.46 Komuna 134,999.94

Istog 18 Ndërtimi I kanalizimit fekal në fshatin Rakosh 14181 100,000.00 137,976.65 Komuna 99,999.97

Novobërdë 19 Ndërtimi I rrugës në Zmijanik 14180 80,000.00 35,152.64 Komuna 35,152.64

Novobërdë 20
Asfaltimi I rrugës ne fshatin nga magjistralja
Novobërdë - Gjilan, Draganicë, faza e Parë

14194 130,000.00 111,925.70 Komuna 111,925.70

Graqanicë 21
Ndërtimi I sheshit të qytetit në Graqanicë

14169 30,000.00 28,009.94 Komuna 22,424.59

Graqanicë 22
Asfaltimi I rrugës në Padalisht 14167 100,000.00 165,584.85 Komuna 100,000.00

Graqanicë 23
Ndërtimi I këndit të lojërave në Lapna-Sellë 14168 70,000.00 54,677.14 Komuna

53,627.15

Shterpce 24 Ndërtimi I ujësjellësit në fshatin Firajë 14187 50,000.00 49,994.00 Komuna 49,994.00

Drenas 25
Kanalizimi I ujërave te zeza ne fshatin Poklek
I Ri 14199 45,000.00 42,989.41 Komuna 18,727.60

Lipjan 26
Rregullimi I shtratit të lumit në Dobrajë të
Madhe 14175 108,000.00 157,364.64 MAPL 54,663.90

Lipjan 27 Asfaltimi I rrugëve lokale ne Llugaxhi 14202 40,000.00 44,678.36 Komuna 39,333.04

Rahovec 28
Ndërtimi i shtëpisë së kulturës në fshatin
Xërxe( faza e parë

14179 90,000.00 118,790.10 MAPL 66,775.50

Gjilan 29

Ndërtimi I trotuarit , kabinave për pritje të
autobusëve në rrugën " Mulla Idrizi" deri te
shkolla fillore në lagjen e zabelit

14188 120,000.00 59,590.95 Komuna 19,980.00

Gjilan 30 Rregullimi I zyrave  One stop shop 14193 44.000.00 30,963.67 Komuna 25,000.00

Malishevë 31 Rrjeti I kanalizimit  Banje-Bellanic 14183 100,000.00 78,756.36 Komuna 78,756.36

Zubin Potok 32
Rregullimi I ndriçimit publik ne fshatin Zupq-
Z.Potok 14196 60,000.00 58,883.30 Komuna 57,382.30

Zubin Potok 33
Riparimi I rrugës ne fshatin Pridvorica

14197 50,000.00 49,272.38 Komuna 49,272.38

Zubin Potok 34 Ndriçimi  publik ne lagjen Varage e ultë- 14198 43,583.00 42,250.00 Komuna 41,248.35



Zubin Potok

Leposaviq 35
Ndërtimi  I urës në fshatin  Leshak-
Leposaviq

14201 150,000.00 149,964.08 Komuna
149,964.57

Zveqan 36 Ndriçimi publik në rrugën Nemanja Zveçan 14203 31,180.00 31,070.20 Komuna 30,751.50

Pejë 37 Asfaltimi I rrugëve në fshatin Ramun 14200 80,000.00 112,409.30 Komuna 80,000.00

Dragash 38 Meremetimi I shkollës fillore ne fsh. Blac 14191 80,000.00 67,759.50 Komuna 67,759.50

Novberdë 39 Asfaltimi I rruges ne stanishor 13858 35,000.00 35,000.00

Novberdë 40
Ndertimi I rrugeve ne fshatin Kufc

13854 39,000.00 39,000.00

Kllokoti 41 Trafa për Rryme 14145 18,845.5 18,845.5

Suhareka 42 Ndërtimi I aneksit te bibliotekës ne Suharekë 13621 40,830.00 40,830.00

Totali 2,602,064.23


