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1. Përmbledhja ekzekutive

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal me misionin e saj në raport me komunat ka
për qellim 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 ka përkrahur komunat me mjete kapitale për të realizuar
projekte të ndryshme të infrastrukturës publike me qëllim të përmirësimit të kushteve të
infrastrukturës për të gjithë qytetarët e Kosovës. MAPL tashmë është një prej
koordinatoreve kyç për nivelin lokal për të orientuar edhe donacionet ne nivelin e duhur
dhe sipas prioriteteve.
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. Gjithsej MAPL në
vitin 2009 ka realizuar 84 projekte në 36 komunat e Republikës se Kosovës, këto projekte
janë të paraqitura në pjesën e parë të raportit ku janë të ndara në 4 grupe sipas regjioneve
koordinuese.
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2. Koordinimi dhe Monitorimi i Projekteve
Ministria e Administrimi të Pushtetit Lokal monitorimin dhe ecurinë e projekteve nëpër
komunat e Republikës së Kosovës e ka realizuar duke i ndarë zyrtarët e Departamentit të
Reformës dhe Integrimeve Evropiane në katër grupe punuese ku secili grup ka pasur në
përgjegjësi monitorimin e projekteve. Katër grupet që kanë koordinuar dhe monitoruar
projektet janë mbikëqyrur nga drejtori i DRIE-s z.Besim Kamberaj.
Grupi I ka qenë i përbërë prej: Fetije Begolli, Tushe Berisha, Besa Shala dhe Hanife
Alimusaj, ky grup ka monitoruar projektet në këto komuna: Fushë Kosovë, Zveçan,
Suharekë, Malishevë, Deçan, Gjakovë, Istog, Pejë dhe Junik.
Grupi II ka qenë i përbërë prej: Vjollca Selimi, Emine Hoti dhe Fatmire Thaçi, ky grup ka
monitoruar projektet në këto komuna: Gllogoc, Lipjan, Obiliq, Podujevë, Prishtinë,
Shtime, Gracanica (Pilot), Prizeren dhe Rahovec.
Grupi III ka qenë i përbërë prej: Fatos Qerimi, Ramadan Potera dhe Sanije Dërguti, ky
grup ka monitoruar projektet në këto komuna: Mamushë, Shtërpc, Novo Berdë, Kaçanik,
Kamenicë, Ferizaj, Viti dhe Hani Elezit.
Grupi IV ka qenë i përbërë prej: Drin Haraçia, Mehdi Retkoceri, Lumnije Azemi, Ymer
Raci dhe Naim Zeqiri, ky grup ka monitoruar projektet në këto komuna: Klinë, Dragash,
Leposaviq, Mitrovicë, Skenderaj, Vushtrri, Zubin Potok dhe Gjilan.
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3. Raporti detaj për secilin prej 84 projekteve sipas regjioneve koordinuese

Komuna

Malishevë

Titulli i projektit
Përshkrimi i Projektit

Ndërtimi i shk. fillore ne fshatin Tërpezë

Outputet / Përfitimet

Projekti - Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin Tërpezë
është dizajnuar në mënyrë që të krijoj kushte më të
volitshme për zhvillimin e procesit edukativo-arsimor të
shkollës fillore. Fshati ka 175 shtëpi banimi dhe 1068
banore.
Me projekt është paraparë që objekti të përfshijë një
sipërfaqe prej 500m2, ndërsa përmban 4 dhoma mësimi,
sallën e arsimtarëve dhe lokalet tjera përcjellëse.
Përmirësimi i kushteve për zhvillimin e procesit
edukativo-arsimor të 257 nxënësve të shkollës fillore , si
dhe edukim i brezit te ri.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
17.04.2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
/
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
139,883.61 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
24.04.2009.
Vlera e Kontraktuar
339 726,94 €
Emri i Kontraktuesit
NNP”ARBERI”-Malishevë
Pagesat
Vlerat e pagesës
139,883.61 €
Fotot :

Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin Tërpezë
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Komuna

Pejë

Titulli i projektit

Ndërtimi i rrugës “UÇK” me 2 Korsi.

Përshkrimi i Projektit

Outputet / Përfitimet

Projekti ndihmon zhvillim të mirë socio- ekonomik të
qytetarëve dhe gjithashtu ofron siguri më të madhe në të
gjitha fushat e jetës, e më së shumti do t‟u ofroj një
komoditet ngasësve të veturave dhe këmbësorëve.
Projekti përfshinë trasimin, ngjeshjen, shtresat paraprake
dhe asfaltimi i rrugës me 2 korsi sipas projektit
standardeve të nevojshme.
Mirëqenie sociale , ndikim në zhvillim ekonomik,
qarkullim normal i automjeteve dhe këmbësoreve etj.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit te Marrëveshjes se Mirëkuptimit
17.03.2009.
Data e nënshkrimit te Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit
/
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
450 000,00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
12.08.2009.
Vlera e Kontraktuar
1.469.428,00 €
Emri i Kontraktuesit
Engineering grup-Arton Dodaj.
Pagesat
Vlerat e pagesës
450 000,00 €
Fotot :

Ndërtimi i rrugës “UÇK” me 2 Korsi.

8

Komuna

Pejë

Titulli i projektit
Përshkrimi i Projektit

Rregullimi i parkut Kalaja dhe Karagaq.

Outputet / Përfitimet

Në parkun Karagaq është paraparë rregullimi i rrugëve –
kubëzimi i këtyre rrugëve, vendosja e anësorëve, vendosja
e dheut dhe hedhja e farës se barit. Po ashtu në parkun e
Karagaqit do të shtrohen shtigjet me zhavorr, dhe do të
bëhet kubëzimi i hapësirës dhe rregullimi i liqenit
artificial.
Krijimi i hapësirave rekreative.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit te Marrëveshjes se Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit te Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
27.05.2009
Vlera e Kontraktuar
99,075.60 €
Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

23.08.2009
/
100 000,00 €

99,075.00 €

Fotot :

Rregullimi i parkut Kalaja dhe Karagaq.
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Komuna

Deçan

Titulli i projektit

Asfaltimi i rrugës në lagjen Gecaj në fshatin Llukë e ulët.

Përshkrimi i Projektit

Outputet / Përfitimet

Ndër prioritetet kryesore për zhvillim të infrastrukturës
rrugore komunale është edhe projekti”Asfaltimi i rrugës
në lagjen e Gecajve në fshatin Llukë e Ulet”në gjatësi L490 m dhe B-3,5-4,5 m.
Kjo rrugë ka rëndësi të madhe në zhvillimin e jetës
normale për shumë banorë të kësaj ane e sidomos për
njerëzit të cilët do të vizitonin Kullën e Gecajve e cila
është pjesë shumë rëndësishme e trashëgimisë kulturore.
Zhvillim ekonomik, qarkullim normal i automjeteve dhe
këmbësoreve
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit te Marrëveshjes se Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit te Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
27.10.2009
Vlera e Kontraktuar
39 876,20€
Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

25.09.2009
/
49 983,00€

39 876,20€

Fotot :

Asfaltimi i rrugës në lagjen Gecaj në fshatin Llukë e ulët.
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Komuna

Deçan

Titulli i projektit

Rekonstruimi i rrugës qendra e Deçanit- Carrabreg (faza e
parë)

Përshkrimi i Projektit

Outputet / Përfitimet

Asfaltimi i rrugës është bërë në gjerësi sa të kalojnë dy
automjete në të njëjtën kohë në drejtime të ndryshme të
mos pengojnë njëra tjetrën dhe do të jetë një rrugë
transite e qytetit, do të mundësoj qarkullimin e lirë dhe
më të mirë të qytetarëve.
Kanë përfituar 2000 banorët e fshatit Carrabreg dhe K.K
Deçan.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit te Marrëveshjes se Mirëkuptimit
02.02.2009
Data e nënshkrimit te Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
100,000.00€
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
K.K. Deqan
Data e nënshkrimit të kontratës
30.04.2009
Vlera e Kontraktuar
283.803.18 €
Emri i Kontraktonit
“ Lika Trade” Sh.P.K.Deqan
Pagesat
Vlerat e pagesës
100,000.00€
Fotot :

Rekonstruimi i rrugës qendra e Deçanit- Carrabreg (faza e parë)
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Komuna

Deçan

Titulli i projektit

Asfaltimi i rrugës Irzniq-Kodrali-Pozhar-Llukë e Ulët

Përshkrimi i Projektit

Outputet / Përfitimet

Ndër prioritetet kryesore për zhvillim te infrastrukturës
rrugore komunale ishte edhe projekti “Asfaltimi i rrugës
Irzniq-Kodrali-Pozhar-Llukë e Ulët “ Asfaltimi i kësaj
rruge është bërë në gjerësi sa të kalojnë dy automjete në
të njëjtën kohë në drejtime të ndryshme të mos pengojnë
njëra tjetrën dhe do të jetë një rrugë transite e qytetit, do
të mundësoj qarkullimin e lirë dhe më të mirë të
qytetarëve
Shkurtimi i rrugës në magjistralen Pejë deri afër Gjakovës
që lidh shumë fshatra, ku qarkullimi i qytetarëve dhe
mallrave do të jetë më i lehte.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit te Marrëveshjes se Mirëkuptimit
17.03.2009
Data e nënshkrimit te Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
120,000.00€
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
K.K.Deqan
Data e nënshkrimit të kontratës
30.04.2009
Vlera e Kontraktuar
277.744.00 €
Emri i Kontraktonit
“ Lika Trade” Sh.P.K.Deqan
Pagesat
Vlerat e pagesës
120,000.00€
Fotot :

Asfaltimi i rrugës Irzniq-Kodrali-Pozhar-Llukë e Ulët
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Komuna

Suharekë

Titulli i projektit

Ndërtimi i trotuarit ne rrugën “Hajdin BerishaSkenderbeu”

Përshkrimi i Projektit

Outputet / Përfitimet

Realizimi i këtij projekti ishte prioritet i Komunës ku me
përfundimin e këtij projekti iu ka mundësuar banorëve
qarkullim më të mirë.
Ne këtë rruge është bërë ndërtimi i trotuarit me kubëza
betoni në trashësi prej 8 cm, mbi rëre (5 cm) sipas projektit
detal dhe standardeve të ndërtimit.
Me realizimin e këtij projekti kanë përfituar qytetarët e
këtij lokacioni të cilëve ju ka mundësuar qarkullim me i
lehtë.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
22.09.2009.
Data e nënshkrimit te Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
/
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
102 000,00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
27.10.2009.
Vlera e Kontraktuar
102,000.00€
Emri i Kontraktuesit
”Bamirësi”Suharekë
Pagesat
Vlerat e pagesës
102,000.00€
Fotot :

Ndërtimi i trotuarit ne rrugën “Hajdin Berisha- Skenderbeu
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Komuna

Suhareka

Titulli i projektit

Ndërtimi i rrugës Mohlan- Krushicë

Përshkrimi i Projektit

Outputet / Përfitimet

Realizimi i këtij projekti krijon kushte për investime të
mëtejmë në fushën e blegtorisë dhe bujqësisë etj.
Ndërtimi i rrugës lidhë 3 fshatra dhe është në gjatësi prej
3360 m. Po ashtu është paraparë të ndërtohet sistemi i
largimit të ujërave atmosferike zgjerim për prankalim të
autobusëve, bankinat.
Me përfundimin e këtij projekti kanë përfituar fshatrat
Llanisht, Papaz, Budakove nëpër të cilën qarkullojnë afër
841 banore dhe 487 nxënës.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
16.04.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
150 000,00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
22.07.2009.
Vlera e Kontraktuar
335 834,82 €
Emri i Kontraktuesit
“Emona”Suhareke
Pagesat
Vlerat e pagesës
149,999.97 €
Fotot :

Ndërtimi i rrugës Mohlan- Krushicë
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Komuna

Suhareka

Titulli i projektit

Rregullimi i rrugës në fshatin Mushtisht

Përshkrimi i Projektit

Outputet / Përfitimet

Ky projekt fillon nga qendra dhe vazhdon për në lagjen
nr. 1 dhe do të ketë gjatësinë prej 2000m me gjerësi 5.5 m,
realizimi i kanalizimit të ujërave atmosferik me elemente
përcjellëse, si dhe finalizimi i tyre sipas standardeve. Kjo
rrugë lidhet me rrugën Suharekë - Shtërpcë
Me përfundimin e këtij projekti kanë përfituar afër 2000
banor të lagjes nr .1 ndërsa i tërë fshati ka 5700 banorë.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit
16.04.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
50 000.00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
23.06.2009
Vlera e Kontraktuar
131 829,22 €
Emri i Kontraktuesit
NNP “NBT ING”
Pagesat
Vlerat e pagesës
50 000,00€
Fotot :

Rregullimi i rrugës në fshatin Mushtisht
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Komuna

Suhareka

Titulli i projektit

Vazhdim i rrjetit të kanalizimit në fshatin Doberdolan

Përshkrimi i Projektit

Outputet / Përfitimet

Realizmi i këtij projekti do të bëhet me qëllim të
parandalimit të epidemive të ndryshme, kështu që ky
projekt përfshinë derdhjen e ujërave në gropën septike
aktuale të fshatit Dobërdolan e cila gropë duhet të
eliminohet, dhe vazhdimi i këtij rrjeti deri të kyçja në
rrjetin e kanalizimit ekzistues të fshatit Studenqan.
Gjatësia e kanalizimit është 1000 m.
Përfitues të drejtpërdrejt do të jenë banorët e fshatrave
Dobërdolan dhe Studenqan me gjithsej 6580 banore.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
27.10.2009.
Vlera e Kontraktuar
74.361,80 €
Emri i Kontraktuesit
“SMAKA‟‟
Pagesat
Vlerat e pagesës

16.04.2009.
/
34 000,00 €

33,999.99 €

Fotot :

Vazhdim i rrjetit te kanalizimit në fshatin Doberdolan
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Komuna

Suharekë

Titulli i projektit

Ndërtimi i rrugës Semetisht – Nishor – Faza e II

Përshkrimi i Projektit

Outputet / Përfitimet

Një ndër prioritetet e KK Suharekë ishte edhe vazhdimi i
projektit për ndërtimin rrugës Semetisht –Nishor. Ky
projekt do të përfshijë ndërtimin e rrugës me gjatësi 4 km
dhe gjerësi 5.5 m në drejtim të Semetisht- Nishor –
Kravasari sipas standardeve.
Me përfundimin e këtij projekti kanë përfituar banorët e
fshatrave Semetisht –Nishor –Kravasari me mbi 4000
banor, nxënësit e shkollave fillore”Hasan Prishtina”dhe
“Bajram Curri” me gjithsej 634 nxënës si dhe qytetarë të
tjerë.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit
16.04.2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
166 000,00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
08.06.2009.
Vlera e Kontraktuar
193.932,69 €
Emri i Kontraktuesit
“GASHI ING‟‟
Pagesat
Vlerat e pagesës
166 000,00 €
Fotot :

Ndërtimi i rrugës Semetisht – Nishor – Faza e II
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Komuna

Istog

Titulli i projektit

Asfaltimi rrugës Suriganë -Cerkolez-Kujavq.

Përshkrimi i Projektit

Outputet / Përfitimet

Ky projekt përfshin asfaltimin e rrugës me gjatësi prej
3960m., e cila ka rëndësi shumë dimensionale në
përmirësimin e infrastrukturës rrugore. Punët që janë
përfshi në këtë projekt janë ngjeshja e trasesë, gërmimi
dhe largimi i materialit mbushja me zhavorr natyral,
punimi i tamponit dhe shtresës së asfaltit,vendosja e
gypave dhe hapja e kanaleve anësore.
Me këtë rrugë përfitojnë tre fshatra e cila mundëson
ndaljen e emigrimit fshat –qytet etj.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit
07.08.2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
310.000,00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
02.10.2009
Vlera e Kontraktuar
329.169.00 €
Emri i Kontraktonit
Graniti -Istog
Pagesat
Vlerat e pagesës
310,000.00 €
Fotot :

Asfaltimi rrugës Suriganë -Cerkolez-Kujavq.
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Komuna

Istog

Titulli i projektit

Ndërtimi i kanalizimit në Vrellë- Studenicë

Përshkrimi i Projektit

Outputet / Përfitimet

Vrella është një ndër fshatrat më të mëdha të komunës së
Istogut me mbi 4300 banor e cila shtrihet afër bjeshkëve të
thata. Ky lokalitet që moti është ballafaquar me problemin
e ndërtimit të kanalizimit të ujërave të zeza.
Në këtë kanalizim kyçen 900 shtëpi (familje) me 4300
banorë me ç‟rast përmirësohet standardi jetësor,
zvogëlohet shpërngulja fshatë- qytet dhe evitohet rreziku
i sëmundjeve të ndryshme epidemiologjike.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit
10.03.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjës së Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
367 130,00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
16.07.2009.
Vlera e Kontraktuar
367 130,00 €
Emri i Kontraktonit
SHA Berisha Kompani
Pagesat
Vlerat e pagesës
367 130,00 €
Fotot :

Ndërtimi i kanalizimit në Vrellë- Studenicë
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Komuna

Istog

Titulli i projektit

Asfaltimi dhe kubëzimi i rrugës kopshti i fëmijëve –
shkolla-Qendër në Gurakoc.

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Qendra urbane e Gurakocit shtrihet në pjesën qendrore të
territorit të komunës së Istogut me një popullsi prej 4355
banorë. Projekti përfshin asfaltimin e rrugës në gjatësi
prej 1200 m si dhe kubëzimi i trotuareve .
Me këtë rrugë dhe trotuare përfitojnë më se 4400 banorë
të kësaj qendre, lëvizja e lirë dhe evitimi i aksidenteve të
komunikacionit si dhe do të ndikon në zhvillimin
ekonomik.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
16.04.2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
100, 000.00€
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
29.06.2009
Vlera e Kontraktuar
99.279,00 €
Emri i Kontraktonit
NNSH ”Themeli”
Pagesat
Vlerat e pagesës
99.279,00 €
Fotot :

Asfaltimi dhe kubëzimi i rrugës kopshti i fëmijëve –shkolla-Qendër ne Gurakoc
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Komuna

Istog

Titulli i projektit

Asfaltimi i rrugës në qendrën urbane- Banjë

Përshkrimi i Projektit

Qendra urbane e Banjës shtrihet në pjesën perëndimore të
territorit të komunës se Istogut me një komunitet të
përzier dhe popullatë mbi 2000 banorë. Projekti përfshinë
asfaltimin e rrugës me gjatësi 1200m. Ky projekt përfshin
fazën e tretë të ndërtimit
Ky projekt ndikon në zhvillim ekonomik, lehtësimin e
qarkullimit të përgjithshëm në trafik.

Outputet / Përfitimet

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
16.04. 2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes s] Mirëkuptimit
/
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
100 000,00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
01.07.2009
Vlera e Kontraktuar
114.250,00
Emri i Kontraktuesit
Sh.p.k “Granit” Istog
Pagesat
Vlerat e pagesës
100,000.00 €
Fotot :

Asfaltimi i rrugës në qendrën urbane- Banjë
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Komuna

Fushë Kosovë

Titulli i projektit

Asfaltimi i rrugëve lokale në Fushë Kosovë.

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Komuna e Fushë Kosovës ka mbi 30,000 banor, sipërfaqe
rreth 100 km², është pikë lidhëse në mes Prishtinës dhe
Aeroportit ku edhe autostrada kalon nëpër qytezën e
Fushë Kosovës. Janë asfaltuar 25 rrugica lokale. Banorët e
këtyre lagjeve janë përball me probleme të shumta për
shkak të rrugës së pa asfaltuar.
Me përfundimin e këtij projekti kanë përfituar qytetarët e
këtyre lagjeve.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
28.01.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
350,000.00€
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
MAPL
Data e nënshkrimit të kontratës
20.05.2009
Vlera e Kontraktuar
349.942.55 €
Emri i Kontraktonit
Burimi,sh,p,k,Doganaj-Kaçanik
Pagesat
Vlerat e pagesës
349.942.55 €
Fotot :

Asfaltimi i rrugëve lokale në Fushë Kosovë.
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Komuna

Junik

Titulli i projektit

Ndërtimi i Objektit të Administratës K. K Junik - Faza I

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Ndërtimi i objektit të administratë – faza e parë , ku
përfshihen punimet e vrazhda ( deri në kulm) , themelet,
pllakat mbi themele , mbi përdhes, kati i parë dhe kati i
dytë, mbulesa ( kulmi ), muratimi i mureve të jashtme dhe
të brendshme duke e përfshirë edhe ujësjellësin ,
kanalizimin dhe elektriken - rrjetin primarë.
Përfundimin i këtij projekti do të ndikoj në rezultatet e
punës duke u bazuar në kushtet më të mira të ambientit
punues.
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
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
MAPL
Data e nënshkrimit të kontratës
Vlera e Kontraktuar
Emri i Kontraktonit

18.05.2009
300,000.00€

05.10.2009
268,819.47 €
N.N.T“ Albes “ Istog
Pagesat

Vlerat e pagesës

161,291.67€

Fotot :

Ndërtimi i Objektit të Administratës K. K Junik - Faza I
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Komuna

Zveçan

Titulli i projektit

Ndërtimi i rrjetit elektrik për lagjen Ukaj -Fshati Lipë

Përshkrimi i Projektit

Ndërtimi i rrjetit elektrik për lagjen Ukaj fshati Lipë,për
furnizim normal me energji elektrike dhe kushte
elementare për jetë është ndërtuar rrjeti i ri i linjës së re të
tensionit të lartë dhe tensionit të ulët përbrenda lagjes si
dhe vendosja e një trafostacioni në këtë lagje.
Me përfundimin e këtij projekti banorët e fshatit Lipë do
të kenë furnizimin më të rregullt të energjisë elektrike

Outputet / Përfitimet

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
12.06.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
75,000.00€
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
14.10.2009
Vlera e Kontraktuar
74.888.00 €
Emri i Kontraktonit
Everyday
Pagesat
Vlerat e pagesës
74.888.00 €
Fotot :

Ndërtimi i rrjetit elektrik për lagjen Ukaj -Fshati Lipë
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Komuna

Shtime

Titulli i projektit

Ndërtimi i fazës së dytë të kanalizimit fekale dhe rehabilitimi i
rrugës urbane në Shtime

Përshkrimi i Projektit

Outputet / Përfitimet

Qyteti i Shtimes numëron rreth 12,000 mijë banorë me
1,645 shtëpi banimi, 461 lokale afaristë, 3 shkolla, 1
ambulancë, entin special si dhe disa objekte shoqërore.
Falë kryqit të kuq Gjerman prej vitit 2002 u zgjidh
problemi shumë i madh i ujit të pijshëm, por si pasoj e
mungesës së kanalizimit qendror fekal prej vitit 1994-1996
janë paraqitur 149 të sëmur nga epidemia e tifos
abdominale. Shkaku që u paraqit kjo epidemi ishte
pikërisht mungesa e kanalizimit adekuat fekal si dhe
mungesa e atëhershme e ujësjellësi. Realizimi i këtij
projekti mundëson një ambient më të shëndosh dhe
më të mirë për banorët e kësaj anë.
Përmirësimi i shërbimeve komunale, trajtimi adekuat i
ujërave të zeza, parandalimi për përhapjen e epidemive të
ndryshme, ambient më të pastër dhe më të shëndosh, do
të krijohen parakushte për rregullimin e infrastrukturës së
gjithëmbarshme të qytetit si dhe qarkullimi më i lehtë për
automjete.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
10.03.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
450,000.00
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
13.05.2009
Vlera e Kontraktuar
499,957.09
Emri i Kontraktonit
NPTSH “Getoari” - Prizren
Pagesat
Vlerat e pagesës
450,000.00€
Fotot :

Ndërtimi i fazës së dytë të kanalizimit fekale dhe rehabilitimi i rrugës urbane në Shtime

25

Komuna

Podujevë

Titulli i projektit

Asfaltimi i rrugës Dumnicë-Llaushë

Përshkrimi i Projektit

Outputet / Përfitimet

Rruga ka qenë e pa asfaltuar dhe e shkatërruar, si dhe
me plot me gropa, ku ka penguar qarkullimin e lire të
qytetarëve dhe në mungesë të kësaj nuk ka pasur
perspektiv për zhvillim ekonomik, e as zhvillimit të
sektorit të bujqësisë
dhe blegtorisë. Popullata
vazhdimisht është shpërngulur nga këto treva pasi që
kanë munguar kushtet për një jetë normale. Rruga është e
gjatë 5353m, e gjerë 5m, trashësia e asfaltit me një shtresë
d=7cm, gjendet në zonën kufitare me Serbinë .
Qarkullimin e lirë të qytetarëve , zhvillimin e bizneseve
privatë, punësimin e femrës në të dy sektorët, rregullimin
e ambientit e në shumë lëmi tjera si dhe ndihmon në
bashkëpunimin ndërkufitar.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

10.03.2009

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit të kontratës
Vlera e Kontraktuar
Emri i Kontraktonit
Pagesat
Vlerat e pagesës

13.11.2009
479,878.00
Komuna
02.06.2009
553,334.21
,,Toifor” shpk, Prishtinë
479,878.00€

Fotot :

Asfaltimi i rrugës Dumnicë – Llaushë
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Komuna

Podujevë

Titulli i projektit

Asfaltimi i rrugës Letancë – Bajqinë

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Nëpër këtë rrugë frekuentojnë banorët e fshatit Bajqinë,
Letanc, Doberdol, Zakut numri i të cilave është më tepër
se 6.000 banor. Por nëpër këtë rrugë qarkullojnë edhe
shumë banorë të fshatrave tjera që gjinden rreth
fshatrave të cekura më lartë pasi që kjo rrugë e shkurton
rrugën për në Podujevë.
Fshatrat Letanc dhe Bajqinë gjinden në veri të Podujevës.
Fshati Letanc është në pjesën veriore të Podujevës kurse
në anën veriperëndimore lidhet me këtë rrugë me fshatin
Bajqinë. Në mungesë të kësaj rruge banorëve të kësaj ane
shpesh ju ka vështirësuar udhëtimi deri në Podujevë.
Rruga lidhë rrugën e asfaltuar Podujevë-Kërpimeh me
fshatin Letanc dhe Podujevë për disa kilometra do të jetë
më e shkurt. Do të behët zgjerimi i rrugës dhe qarkullimi
i qytetarëve dhe nxënësve do të jetë shumë me i lirshëm.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit të kontratës
Vlera e Kontraktuar
Emri i Kontraktonit
Pagesat
Vlerat e pagesës

16.04.2009
246,000.00
Komuna
17.09.2009
397,873.46
,,Toifor” shpk, Prishtinë
123,000.00€

Fotot :

Asfaltimi i rrugës Letancë – Bajqinë

27

Komuna

Prizren

Titulli i projektit

Asfaltimi i rrugës ,,Jashar Salihu” Prizren

Përshkrimi i Projektit

Outputet / Përfitimet

Gjendja aktuale e kësaj rruge ka qenë jo e mirë, kanë qenë
evidente gropa të mëdha që kanë pamundësuar
qarkullimin e lirë të automjeteve dhe banorëve të kësaj
pjese. Vështirësi në qarkullim e banorëve të kësaj pjese ka
pasur sidomos gjatë dimrit.
Realizimi i këtij projekti ka përmirësuar kushtet e
transportit për automjetet dhe qarkullimit të kalimtarëve
në rrugë.
Rezultat i këtij projektit është përmirësimi i
infrastrukturës rrugore, përmirësimi i kushteve jetësore
dhe lëvizja e lirë e qytetarëve në këtë lokalitet.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

28.09.2009

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit të kontratës
Vlera e Kontraktuar
Emri i Kontraktorit

40,000.00
Komuna
04.11.2009
70,818.68
NNp,, Renelual Tahir”

Pagesat
Vlerat e pagesës

40,000.00

Fotot :

Asfaltimi i rrugës ,,Jashar Salihu” Prizren

28

Komuna

Prizren

Titulli i projektit

Ndërtimi i zyrës së vendit në fshatin Zhur

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Në Republikën e Kosovës vendbanimet janë të
shpërndara dhe larg qendrave komunale
dhe
institucioneve tjera, andaj ka qenë e nevojshme që
shërbimet komunale të jenë më afër qytetareve për arsye
se qytetarët mos të udhëtojnë deri në zyrat komunale në
qytetet më të mëdha për të përfituar nga shërbimet
komunale. Qytetareve iu është dashtë të
paguajnë
shpenzimet e udhëtimit deri në zyret më të afërta
komunale.
Me përfundimin e projektit ofrohen shërbimeve më afër
për qytetarëve.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit të kontratës
Vlera e Kontraktuar
Emri i Kontraktonit
Pagesat
Vlerat e pagesës

16.06.2009

35,000.00
MAPL
08.10.2009
33,553.23
N.P.N. ,,Pro-Ark”
13,421.29 €

Fotot :

Ndërtimi i zyrës së vendit në fshatin Zhur

29

Komuna

Prizren

Titulli i projektit

Pajisje me inventar të qendrës së kulturës në Gjonaj

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Qendra e kulturës në Gjonaj mbulon nevojat e Regjionit të
Hasit me rreth 20.000 banorë, është në qendër të fshatit
Gjonaj, aty ku zhvillohen shumë aktivitete jo vetëm
kulturore por në këtë qendër funksionon OJQ “Iniciativa
Rinore”, SHKA “Malësori” që është shumë aktive dhe në
çdo vit organizohet Festivalin Folklorik “Hasi Jehon”
ngjarje që ka kaluar kufijtë e Kosovës. Gjithashtu
funksionon Biblioteka e pranuar nga MKRS e Qeverisë së
Kosovës, në këtë qendër organizohen kurse të gjuhës
angleze dhe të kompjuterëve pasi që me donacionin e
Fondacionit SOROS funksionon edhe kabineti i
kompjuterëve.
Me ndërtimin e kësaj Qendre jeta në Has është bërë më
atraktive, më tërheqëse sidomos për të rinjtë .
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit
27.03.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
75,450.00
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
23.06.2009
Vlera e Kontraktuar
72,599.00
Emri i Kontraktonit
N.T. ,,Kosovatregu” Prizren
Pagesat
Vlerat e pagesës
72,599.00€
Fotot :

Pajisje me inventar të qendrës së kulturës në Gjonaj
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Komuna

Prizren

Titulli i projektit

Rregullimi i miniparqeve Lakuriqi (1,2,3) në Prizren

Përshkrimi i Projektit

Qyteti i Prizrenit ka mbi 220,000.00 banor ku ka nevojë
për krijimin e miniparqeve dhe hapësirave tjera rekreative
për qytetarët, ku dihet ndërtimet e mëparshme pa
planifikim kanë bërë që qyteti të mos ketë sipërfaqe të
mëdha gjelbëruese dhe rregullim të infrastrukturës
ambientale. Këtu është bërë mbjellja e barit, vendosja e
ulëseve, ndriçimi etj.
Krijimi i vendeve rekreative për qytetarët.

Outputët / Përfitime

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

14.01.2009

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
100,000.00
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
05.06.2009
Vlera e Kontraktuar
85,403.55
Emri i Kontraktonit
OE-NSH “Shërbimi”-Prizren
Pagesat
85,403.45€
Vlerat e pagesës
Fotot :

Rregullimi i miniparqeve Lakuriqi (1,2,3) në Prizren
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Komuna

Rahoveci

Titulli i projektit

Kanalizimi fekal në fshatin Çifllak

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Pjesa më e madhe e territorit të komunës ka mbetur e
pambuluara me rrjet kështu që ka qenë e domosdoshme
realizimi i rrjetit të kanalizimit në vendbanimet ku nuk ka
rrjet. Ky projekt me gjatësi L=7km është projekt qenësor
në infrastrukturën e fshatit Çiflak, fshat ky i banuar me
popullatë të dendur.
Problemi i ujërave të zeza mbi sipërfaqe bie deri të një
varg i problemeve tjera siç është: shkatërrimi i rrugës në
vijat ku ujërat e kanalizimit rrjedhin të lira mbi sipërfaqe,
ndotja e ambientit dhe ashtu me një shkallë të ndotjes
mjaft të madhe, mundësia e përhapjes së epidemive,
pamundësia e mbajtjes së higjienës në rrugë etj.
Eliminimi i epidemive të cilat shkaktohen si pasoje e
ujerave fekale, krijimi i infrastrukturës me të mirë për
qytetarët, mbrojtja e ambientit si dhe ndalimi i shtrirjes së
ujërave të zeza në sipërfaqe të tokës.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit të kontratës
Vlera e Kontraktuar
Emri i Kontraktonit
Pagesat
Vlerat e pagesës

14.04.2009
130,000.00
Komuna
03.06.2009
142,820.019
NPTN “Krasniqi”- Prizren
130,000.00€

Fotot:

Kanalizimi fekal në fshatin Çifllak
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Komuna

Rahovec

Titulli i projektit

Meremetimi i ndërtesës së KK- Rahovec

Përshkrimi i Projektit

Administrata komunale e KK Rahovec aktualisht ka
pasur mungesë të hapësirës për punë.
Departamentet komunale kanë qenë të shpërndara nëpër
disa ndërtesa dhe kjo ka paraqitur problem si për
shërbimet në komunë ashtu edhe për qytetarët e
komunës së Rahovecit .Për këtë arsye Kuvendi Komunal
Rahovec duke i marrë parasysh këto probleme ka
vendosur që ta bëjë meremetimin.
Outputët / Përfitimet
Përmirësimi i kushteve për punë, si dhe shërbime më
efikase për qytetar.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
14.04.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
20,000.00
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
19.08.2009
Vlera e Kontraktuar
19,977.83
Emri i Kontraktonit
NNH ,,Morina ib” Rahovec
Pagesat
Vlerat e pagesës
19,977.83
Fotot :

Meremetimi i ndërtesës së KK- Rahovec
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Komuna

Obiliq

Titulli i projektit

Ndërtimi i kanalizimit fekal në lagjen e re në Milloshevë

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Ky projekt ka qenë projekti qenësor në infrastrukturën e
fshatit Milloshevë, pasi që ky fshat është i banuar me
popullatë të dendur , kështu që ujerat e zeza shpesh kane
dal mbi sipërfaqe gjë që kanë shkaktuar probleme shumë
serioz. Gjatësia e kanalizimit është L=2500m,fshati
Millosheve ka shtrirje nga kryqëzimi i rrugës ObiliqMitrovice-Podujeve-Prishtine e deri të fabrika e re e
stiroporit në drejtim të Obiliqit dhe të pompa në hyrje të
fshatit, lagja numëron rreth 200 shtëpi me numër të
banorëve rreth 1200.
Realizimi i këtij projekti do të ndikoj në standardin e
banorëve pasi që gjendja e tanishme është i ndotja e
ambientit . Realizimi i këtij projekti do të ndikoj në
përmirësimin ambientit me këtë edhe eliminimin e
epidemive të ndryshme ,po ashtu realizmi i këtij projekti
do të ndikoj në mos ndotjen e ujit të pijshëm.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit të kontratës
Vlera e Kontraktuar
Emri i Kontraktonit
Pagesat
Vlerat e pagesës

28.01.2009
36,412.58 €

Komuna
30.07.2009
37.061,15
N.P.N ”Ballkan Projekt”Obiliq
36,412.58 €

Fotot :

Ndërtimi i kanalizimit fekal në lagjen e re në Milloshevë
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Komuna

Obiliq

Titulli i projektit

Ndërtimi i rrugës në fshatin Sibofc lagja "Kelmendi"

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Rruga në masë të konsiderueshme ka qene e shkatërruar
dhe ka pasur mjaft gropa gjë dhe ka ekzistuar rreziku
nga automjetet gjë ka ndikuar deri të fatkeqësitë e
ndryshme automobilistike. Gjatësia e kësaj rruge është
1083 m,kjo rruge lidh këtë pjesë të territorit me fshatra të
komunave, të komunës Vushtrrisë dhe të komunë së
Drenasit ,sepse lidhet me dy trasat e rrugës së asfaltuar të
cilat janë në të dy krahët. Realizimi i këtij projekti
mundëson në përmirësimin e qarkullimit të qytetarëve,
dhe në zhvillimin e bizneseve.
Parandalimi i aksidenteve,zhvillimi ekonomik dhe
social,shkurtimi i udhëtimit si dhe lidhja me komunat
tjera.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
28.01.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
106,019.30 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
28.05.2009
Vlera e Kontraktuar
103,163.58 €
Emri i Kontraktonit
N. P. SH. Bageri
Pagesat
Vlerat e pagesës
103,163.58 €
Fotot :

Ndërtimi i rrugës në fshatin Sibofc lagja Kelmendi
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Komuna

Obiliq

Titulli i projektit

Ndërtimi i kanalizimit fekal në fshatin Lulgjak

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Kanalizimi
në fshatin Lulgjak ka shtrirje buzë
magjistrales Prishtine-Mitrovice. Lagja numëron rreth 150
shtëpi dhe numri mesatar i banorëve është rreth 900.
Gjatësia e kanalizimit është 2200m. Rregullimi i këtij
kanalizimi dukshëm ka ndikuar në përmirësimin e
mjedisit dhe kushteve, të banorëve të këtij fshati.
Rregullimi i këtij kanalizimi dukshëm do të ndikoj ne
përmirësimin e mjedisit dhe kushteve,do të beje lidhjen e
kësaj lagjeje me kanalizimin e ndërtuar pak vite me herët
ne fshatin Millosheve Parandalimi i e sëmundjeve dhe
epidemive.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit
26.01.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
35,657.72
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
24.07.2009
Vlera e Kontraktuar
35,657.72
Emri i Kontraktonit
N.N.P”Ardi” nga Obiliqi
Pagesat
Vlerat e pagesës
35,657.72
Fotot :

Ndërtimi i kanalizimit fekal në fshatin Lulgjak
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Komuna

Obiliq

Titulli i projektit

Sistemi i ujësjellësit në fshatin Sibofc

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Rrjeti shpërndarës i ujësjellësit është realizuar për
furnizim me ujë të pijes për 1440 banor të fshatit Sibofc.
Rrjeti i paraparë mbulon pesë lagje,gjatësia e ujësjellësit
sipas projektit është L=10330m .Realizimi i këtij projekti
përfshinë;punët tokësore,punët montuese dhe punët tjera.
Gjithashtu realizimi i këtij projekti ka ndikuar ne
përmasimin e ujësit të pijshëm për banoret e këtij fshati.
Zgjidhja e problemit të ujit të pijes . Parandalimi i
sëmundjeve dhe epidemive.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
28.01.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
150.340,20€
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
14.07.2009€
Vlera e Kontraktuar
116.205,00€
Emri i Kontraktonit
N.N.P “SOPI”
Pagesat
Vlerat e pagesës
114,171.41 €
Fotot :

Sistemi i ujësjellësit në fshatin Sibofc
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Komuna

Gllogoc

Titulli i projektit

Kanalizimi në Gllobar

Përshkrimi i Projektit

Gjendja në fshatin Gllobar ka qenë mjaft e rëndë për
shkak të mungesës së infrastrukturës lokale,ku këtë
gjendjen me tepër e ka vështirësuar mungesa e rrjetit të
kanalizimit ku një numër i madh i banorëve të këtij fshati
i ju është kanosur rreziku i shfaqjes së ndonjë epidemie
nga ujërat e zeza. Në Fshatin Gllobar jetojnë 162 familje,
me rreth 1,728 banor. Ndotja e ujit të pijshëm ka qenë
problem i cili shkaktohej nga mungesa e kanalizimit
(depërtimi i ujërave të zeza).
Mbrojtja e ambientit

Outputët / Përfitimet

Mbrojtja e shëndetit të banorëve të këtij fshati.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
13.03.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
98,000.00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
12.06.2009
Vlera e Kontraktuar
98,793.01 €
Emri i Kontraktonit
N.N.P”Diamanti”
Pagesat
Vlerat e pagesës
98,000.00 €
Fotot :

Kanalizimi në Gllobar
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Komuna

Gllogoc

Titulli i projektit

Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Nekovc

Përshkrimi i Projektit

Në fshatin Nekovc jetojnë rrethe 3230 banor,me numër të
shtëpive 401. Mungesa e rrjetit të kanalizimit ka paraqitur
rrezik për përhapjen e ndonjë epidemie nga ujërat e zeza
që në këtë vit në komunën e Gllogocit është paraqitur
edhe sëmundja e verdhëzës. Rrjeti i kanalizimit është në
një gjatësi prej 11000m që e mbulon tërë fshatin Nekovc .
Rrjeti ka qene në gjendje të rend dhe në mungesë të
mjeteve ky projekt ka mbetur pa u kryer edhe pse vet
komuniteti ka përgatitur edhe projektin kryesor për
implementim.
Mbrojtja e ambientit

Outputët / Përfitimet

Mbrojtja e shëndetit të banorëve të këtij fshati
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
26.05.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
30,000.00
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
24.09.2009
Vlera e Kontraktuar
49,185.77 €
Emri i Kontraktonit
N.SH.T.”EUROSERVICE”Prishtinë
Pagesat
Vlerat e pagesës
30,000.00
Fotot :

Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Nekovc
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Komuna

Gllogoc

Titulli i projektit

Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Tërstënik

Përshkrimi i Projektit

Gjendja në fshatin Tërstenik është mjaft e rëndë për
shkak të mungesës së infrastrukturës lokale, këtë gjendje
me tepër e ka vështirësuar mungesa e rrjetit të kanalizimit
ku një numër i madh i banorëve të këtij fshati i ju është
kanosur rreziku i shfaqjes së ndonjë epidemie nga ujërat e
zeza. Fshati Tërstenik ka një numër të madh të banorëve.
Mos ekzistimi i rrjetit të kanalizimit ka shkaktuar edhe
ndotjen e ujit të pijshëm.
Mbrojtja e ambientit

Outputët / Përfitimet

Mbrojtja e shëndetit të banorëve të këtij fshati.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
26.05.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
50,000.00
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
05.10.2009
Vlera e Kontraktuar
43,075.65
Emri i Kontraktonit
N.N.P”BEQIRI”-Drenas
Pagesat
Vlerat e pagesës
43,075.65 €

Fotot :

Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Tërstënik
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Komuna

Lipjan

Titulli i projektit

Rrjeti i ujësjellësit në fshatin Livagjë Dobratinë dhe
Konjuh

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Problem kryesor për këto fshatra dhe këta banorë ka qenë
problemi me furnizim me ujë të pijshëm,ku deri e me tani
këta banore janë furnizuar nga puset gjë që shpesh kjo ka
paraqitur rrezik nga shfaqja e ndonjë epidemie nga ujërat
nëntokësore . Realizimi i këtij projekti ka përfshirë
riparimin e sistemit të ujerave dhe ndërtimi i kapaciteteve
të reja të nevojshme..
Rezultat i projektit është sigurimi i ujit të pijshëm.
Përmirësimi i kushteve higjienike - shëndetësore.
Zvogëlimi dhe eliminimi i sëmundjeve ngjitëse .
Përmirësimi i kualitetit të ujit të klorinuar
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
01.06.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
180,000.00
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
09.10.2009
Vlera e Kontraktuar
178,695.62
Emri i Kontraktonit
CDF
Pagesat
Vlerat e pagesës
178,695.62 €
Fotot :

Rrjeti i ujësjellësit në fshatin Livagjë Dobratinë dhe Konjuh
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Komuna

Prishtinë

Titulli i projektit

Asfaltimi i rrugës në Keqekollë lagja “Spahiu”

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Gjendja e kësaj ka qenë rruge jo e mirë, ka pasur gropa të
mëdha që kanë pamundësuar qarkullimin e lirë të
automjeteve dhe iu ka vështirësuar jetën banorëve të kësaj
pjese, gjë qe ne ka ndikuar migrimin e qytetarëve në
qytete tjera , Vështirësi në qarkullim banorët e këtyre
pjesëve ka pasur sidomos gjatë stinës se dimrit .
Realizimi i këtij projekti ka ndihmon qarkullimin e
qytetareve si dhe ne zhvillimin e bizneseve .Ku me ketë
projekt janë nderuar 400 m rrugë.
Përmirësimi i infrastrukturës rrugore të zonave rurale,
dhe ndalimi i shpërnguljes së banorëve të zonave rurale.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
27.09.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
23.11.2009
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
137,396.74 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
MAPL
Data e nënshkrimit të kontratës
06.11.2009
Vlera e Kontraktuar
137,396.74 €
Emri i Kontraktonit
N.P “Izolimi”Prishtine & “GE
Grup Sh.p.k” (Kontraktuesi)
Pagesat
Vlerat e pagesës
137,396.74 €
Fotot :

Asfaltimi i rrugës në Keqekollë lagja “Spahiu”
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Komuna

Prishtinë

Titulli i projektit

Asfaltimi i rrugës Graçanicë-Llapllasell

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Me këtë projekt kane përfituar mbi 18,000 banor, me një
sipërfaqe rreth 3000m, dhe kjo rruge është pikë lidhëse në
mes Prishtinës dhe Gjilanit me Kamenicë. Implementimi i
këtij projekti ndikoj në përmirësimin e kushteve të
transportit për automjete dhe qarkullimin e qytetarëve.
Zvogëlimi i aksidenteve në rrugë ,zhvillimi ekonomik si
dhe lidhja me qytetet tjera .
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
05.6.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
03.11.2009
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
642,218.00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
MAPL
Data e nënshkrimit të kontratës
06.11.2009
Vlera e Kontraktuar
642,218.47 €
Emri i Kontraktonit
“Toifor”SH.P.K,Prishtine &V.Z
Company”Sh.p.k.Prishtine
Pagesat
Vlerat e pagesës
256,887.39 €

Fotot :

Asfaltimi i rrugës Graçanicë-Llapllasellë
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Komuna

Prishtinës

Titulli i projektit

Kultivimi i gjelbërimit në lagjen Ulpiana

Përshkrimi i Projektit

Investimi në këtë zonë do ta rriste edhe mirëqenien e
qytetarëve. Projekti i propozuar ka qenë në
përputhshmëri me projektet e Komunës për zonën e
Ulpianës. Realizimi i këtij projekti ka krijuar hapësirë
gjelbëruese për banoret e kësaj pjese të qytetit për të
kaluar kohen në ambient të hapura.
Rritja e hapësirës gjelbëruese për qytetaret e Prishtinës.

Outputët / Përfitimet

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit
12.06.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
96,581.00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
06.07.2009
Vlera e Kontraktuar
99,980,00€.
Emri i Kontraktonit
NPK “Hortikultura”
Pagesat
Vlerat e pagesës
96,581.00 €

Fotot :

Kultivimi i gjelbërimit në lagjen Ulpiana
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Komuna

Prishtinës

Titulli i projektit

Rregullimi i terrenit sportiv në fshatin Hajvali

Përshkrimi i Projektit

Ne punët e projektit janë përfshirë shtrimi me zhavorr
,me asfalt në rreth për vrapime si dhe kushtet e
nevojshme për funksionimin e këtij tereni .Implementimi i
këtij projekti krijoj kushte më të mira për rinin e këtij
fshati pasi që me realizimin e këtij projekti,rinia kane ku
të kalojnë kohën e lirë duke u marr me aktivitet të
ndryshme sportive.

Outputët / Përfitimet

Rezultat i projektit është ndërtimi i terenit sportiv.
Krijimi i kushteve më të mira të aktiviteteve sportive
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit
07.08.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
25,000.00 €
Kontrata
Data e nënshkrimit të kontratës
18.11.2009
Vlera e Kontraktuar
28,967.67 €
Emri i Kontraktonit
Olti Trasing SH.P.K Prishtinë
Pagesat
Vlerat e pagesës
20,333.95 €
Fotot :

Rregullimi i terrenit sportiv në fshatin Hajvali
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Komuna

Shtërpce

Titulli i projektit

Rregullimi i ngrohjes, dhe garazheve, ambulancën e
mjekësisë familjare në Brod- Shtërpce.

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Ky projekt ka përfshi rregullimin e oborrit përreth objektit
të ndërtuar më parë, pastaj rregullimi i garazhës për
vendosje të automjetit. gjithashtu vendosjen e nxehjes në
këtë objekt.
Me përfundimin e këtij projekti kanë përfituar banorët e
fshatrave të Brodit dhe të rrethinës.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
16.06.2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
12,000.00€
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
26.06.2009.
Vlera e Kontraktuar
17,070.23 €
Emri i Kontraktonit
EvcomM Tërmo-monting
Kaqanik.
Pagesat
Vlerat e pagesës
12,000.00€.
Fotot :

Rregullimi i ngrohjes, dhe garazheve, ambulancën e mjekësisë familjare në Brod- Shtërpce
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Komuna

Ferizaj

Titulli i projektit

Asfaltimi dhe rregullimi i ujësjellësit dhe kanalizimit
Blinisht – Zaskok.

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Projekti parasheh asfaltimin e kësaj rruge në gjerësi 4
metra dhe në trashësi 7 cm. Kjo rruge është e rëndësisë se
veçantë , sepse lehtëson qarkullimin dhe komunikimin e
komunitetit të fshatit Zaskok , dhe të fshatrave të tjera të
komunës se Ferizajt ,si :Pleshine , Greme dhe Varosh
.Gjatësia e rrugës është 1331 m.
Me realizimin e këtij projekti kane përfituar qytetaret e
lokaliteteve të lartcekura, ku tash e tutje do të kenë
qarkullim me të mire. Me këtë projekt do të përfitonin
mbi 200 familje me mbi 1500 banore të cilat gravitojnë ne
këtë lagje të fshatit Zaskok dhe qytetaret e fshatrave të
tjera me të cilat degëzohet kjo rruge .
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit
04.06.2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
100,000.00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna e Ferizajt
Data e nënshkrimit të kontratës
28.09.2009.
Vlera e Kontraktuar
144,945.12 €
Emri i Kontraktonit
Euro-park Ferizaj.
Pagesat
Vlerat e pagesës
100,000.00 €
Fotot :

Asfaltimi dhe rregullimi i ujësjellësit dhe kanalizimit Blinisht – Zaskok.
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Komuna

Hani i Elezit

Titulli i projektit

Asfaltimi i rrugës Përroi i Rrezhancës.

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Kjo lagje përballet me probleme të mëdha .Nëpër këtë
rrugë për në Han të Elezit udhëtojnë për në shkollë 300
nxënës prej para fillorëve e deri të shkollimi i mesëm,
punëtorët dhe disa fshatra. Gjatë muajve me të reshura
kjo rrugë vërshohet vazhdimisht nga proi i Rrezhancës
dhe bëhet e pakalueshme .Gjatësia e kësaj rruge është
600m
Me realizimin e këtij projekti qytetarët e lagjes Përroi i
Rrezhancës e posaçërisht nxënësit të cilët deri me tani
kanë hasur ne vështërsi të mëdha.
.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit
04.06.2009..
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
134,000.00€
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna e Hani i Elezit.
Data e nënshkrimit të kontratës
07.09.2009.
Vlera e Kontraktuar
208,182.60€
Emri i Kontraktonit
Company Unikom Suha Reka.
Pagesat
Vlerat e pagesës
134,000.00€
Fotot :

Asfaltimi i rrugës Prroi i Rrezhancës.

48

Komuna

Shtërpce

Titulli i projektit

Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Brod.

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Fshati Brod i komunës së Shtërpcës ka rreth 300 familje
me rreth 2500 banor. Fshati ballafaqohet me problemet e
shumta të cilat janë si rezultati mungesës se
infrastrukturës rrugore. Nga ky projekt do të përfitojnë
1200 banor të fshatit Brod dhe kjo do të ofroj për këta
banor një qarkullim të lirë dhe pa pengesa në të gjitha
stinët. Asfaltimi do të jetë edhe një mundësi më tepër për
nxitje të investimeve dhe zhvillimin e bizneseve në këto
anë , e në veçanti krijimin e kushteve për zhvillimin e
turizmit veror, vend i cili i plotëson kushtet për aktivitet
të tilla.
Realizimi i këtij projekti ka ndikuar jashtëzakonisht
shumë në pengimin e shpërnguljes së banorëve të kësaj
treve , dukuri kjo e cila ka ndodh si rezultat i mungesës së
kushteve për jetë normale.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit
24.03.2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
299,999.05€
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna e Shtrpces..
Data e nënshkrimit të kontratës
26.06.009.
Vlera e Kontraktuar
301,192.97 €
Emri i Kontraktonit
N,N,SH “ Lubotëni” Brod.
Pagesat
Vlerat e pagesës
299,999.04 €
Fotot :

Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Brod
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Komuna

Novo Bërdë.

Titulli i projektit

Ndërtimi i ujësjellësit në Fshatin Tërniqec.

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Fshati Tërniqevc gjendet afër rrugës që shpie për Gjilan
është i banuar me komunitetin serb , ne këtë fshat
mungon furnizimi me ujë dhe i tërë fshati janë të detyruar
të furnizohen ne forma të ndryshme nga një burim qe
ekziston ne afërsi të fshatit. Projekti përmban ndërtimin e
ujësjellësit banuar me komunitetin serb. Ky projekt është
parapa të fillon nga marrja e ujit ne burim të fshatit
grumbullimin në një kaptazh pastaj me ane të pompave të
dërgohet ne një pike tjetër ne rezervuarin kryesor dhe
pastaj të kthehet përsëri ne fshat
Me realizimin e këtij projekti kanë përfituar Banorët e
fshatit Tërniqec të cilët tash e tutje do të kenë ujë me cilësi
të lart
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit
11.06.2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
19,000.00€
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna e Novo Brdes.
Data e nënshkrimit të kontratës
26.06.2009.
Vlera e Kontraktuar
28,220.00€
Emri i Kontraktonit
Infra plus Prishtinë
Pagesat
Vlerat e pagesës
14,110.00 €
Fotot :

Ndërtimi i ujësjellësit në Fshatin Tërniqec.
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Komuna

Kaçanik

Titulli i projektit

Ndërtimi i katit të tretë në objektin KK Kaçanik

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Ky projekt ka për qellim qe të rrisë hapësirën e
administratës komunale ne mënyrë qe të ofrohen
shërbime me të mira për qytetaret e Kaçanikut.
Me realizim e këtij projekti kane përfituar edhe stafi i cili
punon ne administratën komunale e qe tani ka kushte me
të mira për pune, po ashtu përfitues janë edhe qytetaret
sepse tani ofrohen shërbime me cilësore nga ana e
administratës komunale ne Kaçanik.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
04.05.2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
90,000.00€
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
13.07.2009
Vlera e Kontraktuar
94,580.23 €
Emri i Kontraktonit
„‟Projekt dhe inxhinjering‟‟
Pagesat
Vlerat e pagesës
90,000.00€
Fotot :

Ndërtimi i katit të tretë në objektin KK Kaçanik
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Komuna

Viti

Titulli i projektit

Asfaltimi i rrugës Ramnishtë – Begunc.

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Rrugë e pa shtruar e vështirë për lëvizje të lire të
qytetarëve dhe automjeteve. Infrastruktura rrugore e cila
I lidhë fshatrat e brezit kufitar me Vitinë ne gjatësi prej 7
km, në gjerësi 4m dhe ne trashësi 8cm për 5000 banore të
këtyre fshatrave. Rregullimi I kësaj rruge mundëson
qarkullimin qytetarëve dhe ju mundëson kyçje edhe në
rrugën Viti- Letnicë e në anën tjetër lidhje me qendrën e
Vitisë.
Me realizimin e këtij projekti kane përfituar qytetaret e
Vitisë sepse tash e tuje do të kenë qarkullim me të lehtë .
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
21.04.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
250,000.00€
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna e Vitis.
Data e nënshkrimit të kontratës
05.08.009.
Vlera e Kontraktuar
278,728.42 €.
Emri i Kontraktonit
NN‟Eur-abi” Viti.
Pagesat
Vlerat e pagesës
250,000.00€
Fotot :

Asfaltimi i rrugës Ramnishtë – Begunc.
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Komuna

Shtërpcë

Titulli i projektit

Ndërtimi i objektit shëndetësor në fshatin Brod

Përshkrimi i Projektit
Outputët / Përfitimet

Ky projekt ka për qëllim qe qytetareve të fshatit Brod të
ju ofroj shërbime me të mira shëndetësore.
Me realizimin e këtij projekti kane përfituar qytetaret e
fshatit Brod qe tash e tutje do të marrin shërbime
shëndetësore me afër.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
12.02.2009.
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
18,067.45 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
MAPL-ja
Data e nënshkrimit të kontratës
Vlera e Kontraktuar
18,067.45 €
Emri i Kontraktonit
“Bedi-Ndrton” Podujevë.
Pagesat
Vlerat e pagesës
18,067.45 €
Fotot :

Ndërtimi i objektit shëndetësor në fshatin Brod
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Komuna

Mamushë

Titulli i projektit

Ndërtimi i murit mbrojtës përgjatë lumit ToplluaMamushë

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Qëllimi i këtij projekti është të sigurohej shtrati i lumit,
dhe në kohë të reshurave, mos të vijë gjer të vërshimet,
me çka do të dëmtoheshin kulturat bujqësore.
Gjatësia e këtij muri është 175 metra.
Në radhë të parë pronarët e tokave pran lumit, pastaj
edhe, qytetaret e tjerë të Komunës së Mamushës
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit
4.06.2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
160,000.00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna e Mamushës
Data e nënshkrimit të kontratës
.
Vlera e Kontraktuar.
159,577.01 €
Emri i Kontraktonit
Getoari – Prizren.
Pagesat
Vlerat e pagesës
159,577.01 €
Fotot :

Ndërtimi i murit mbrojtës përgjat lumit Topllua- Mamushë
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Komuna
Titulli i projektit
Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Novo Bërdë
Asfaltimi i rrugës Sallkaj – Abazaj.
Gjatësia e kësaj rruge është 1.5km dhe gjerësi prej 3m.
Numri i banorëve që e shfrytëzojnë këtë rrugë direkt është
500 banor ndërsa indirekt është 300 banor. Situata aktuale
e kësaj rruge është mjaft e keqe pasi që në këtë rrugë është
intervenuar para gjashtë viteve por për shkak të
mirëmbajtjes jo të rregullt ajo tash ka pësuar shumë
dëmtime dhe ka nevojë të madhe të bëhet asfaltimi i sajë.
Me asfaltimin e kësaj rruge do të lehtësohej ne mase të
madhe qarkullimi i këtyre qytetareve.
Me realizimin e këtij projekti kane përfituar qytetaret e
këtyre dy fshatrave të cilët tash e tutje do të kenë me të
lehtë qarkullimin.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit
11.06.2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit
20.10.2009
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
88,046.00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna e Novo Brdes.
Data e nënshkrimit të kontratës
12.10.2009.
Vlera e Kontraktuar
88,135.00 €
Emri i Kontraktonit
Bejta Company.
Pagesat
Vlerat e pagesës
88,046.00 €
Fotot :

Asfaltimi i rrugës Sallkaj – Abazaj

55

Komuna

Kamenicë

Titulli i projektit

Asfaltimi i rrugës në fshatin Drenoc.

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Banoret e këtij lokaliteti kanë për prioritet këtë projekt.
Aktualisht rruga ekzistuese është me asfalt të dëmtuar i
cili duhet larguar dhe shtruar me asfalt të ri.
Me realizimin e këtij projekti qytetarët e Drenocit do të
kenë infrastrukture rrugore me kualitative dhe do të kenë
me të lehtë qarkullimin për nevojat e tyre të përditshme.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit
4.06.2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
184,195.40 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna e Kamenicës.
Data e nënshkrimit të kontratës
Vlera e Kontraktuar
184,195.40 €
Emri i Kontraktonit
“Varna Komerc” Kamenic.
Pagesat
Vlerat e pagesës
184,195.00 €
Fotot :

Asfaltimi i rrugës në fshatin Drenoc.

56

Komuna

Novobërdë

Titulli i projektit

Ndërtimi i fushës së sportit në sh.f, Minatori Novobërdë.

Përshkrimi i Projektit

Situata aktuale e kësaj shkolle sa i përket zhvillimit të
aktiviteteve sportive është shumë e dobët pasi që është
shkolla e vetme fillore e cila nuk posedon teren sportiv, ka
një numër të madh të nxënësve prej 260 nxënës të cilët e
kanë të kufizuar mundësin për zhvillimin e aktiviteteve
sportive. Projekti përmban ndërtimin e fushës sportive në
shkollën fillore Minatori
Me përfundimin e këtij projekti kane përfituar nxënësit e
kësaj shkolle të cilët tash e tutje do të kenë kushte shumë
me të mira për zhvillimin e aktiviteteve sportive.

Outputët / Përfitimet

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
11.06.2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
35.000.00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna e Novobërdës.
Data e nënshkrimit të kontratës
16.09.2009.
Vlera e Kontraktuar
35,000.00 €
Emri i Kontraktonit
NN SH”CO-Ing” Prishtinë.
Pagesat
Vlerat e pagesës
35,000.00 €
Fotot :

Ndërtimi i fushës së sportit në sh.f, Minatori Novobërdë.

57

Komuna

Kamenicë

Titulli i projektit

Ndërtimi i shkollës dhe ambulancës në Hodec.

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Banoret e këtij lokaliteti kanë për prioritet këtë projekt,
shkollën dhe ambulancën në kuadër të objektit shkollor.
Banoret e kësaj ane nuk kanë shkollë dhe janë jashtë
sistemit të kujdesit shëndetësor. Komuna e Kamenicës i
kushton kujdes të posaçme vendbanimeve serbe për
integrimin e tyre.
Me realizimin e këtij projekti kanë përfituar nxënësit dhe
banorët e fshatit Hodec ku tash e tutje do të kenë shkollën
dhe ambulancën e re.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit
11.06.2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
60,000.00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna e Kamenicës.
Data e nënshkrimit të kontratës
15.09.2009.
Vlera e Kontraktuar .
60,000.00 €
Emri i Kontraktonit
NN‟Beni-Construkcion” Viti.
Pagesat
Vlerat e pagesës
60,000.00 €
Fotot :

Ndërtimi i shkollës dhe ambulancës në Hodec.

58

Komuna

Kamenicë

Titulli i projektit

Sistemi i Ujësjellësit në fshatin Drenoc

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Në mungesë të sistemit të ujësjellësit banorët e Drenocit
janë të detyruar të shfrytëzojnë ujin nga puset që nuk
kanë ujë të mire sipas standardeve. Popullata rrezikohet
vazhdimisht me përhapjen e epidemive.
Me realizimin e këtij projekti kanë përfituar qytetaret e
Drenocit që tash e tutje do të kenë ujë me kualitet me të
lart se deri me tani.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit
11.06.2009.
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
100,000.00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna e Kamenicës.
Data e nënshkrimit të kontratës
4.09.2009.
Vlera e Kontraktuar
84,957.74 €
Emri i Kontraktonit
Ntp- ARTI – Pozharan.
Pagesat
Vlerat e pagesës
82,483.23 €
Fotot :

Sistemi i Ujësjellësit në fshatin Drenoc

59

Komuna

Mitrovica

Titulli i projektit

“Asfaltimi i rrugës Vllada Cvetkoviq ne Kodrën e
Minatorëve” ne Mitrovicë

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Kodra e Minatorëve është vendbanim specifik në pjesën
Veriore të Mitrovicës ku banojnë shqiptarët, serbët,
goranët, boshnjakët, turqit , romët etj. Asfaltimi i kësaj
pjese të rrugës duhet të bëhet në gjatësi prej 160m. Në
këtë rrugë gjatë ditës kalojnë me qindra automjete.
Aktualisht në këtë rrugë është duke u ndërtuar muri
mbrojtës për shkak të sigurisë së trafikut.
Në këtë projekt përfshihen këto punë: shtruarjen me rërë
në trashësi prej 35 cm. dhe ngjeshja e saj, dhe përpunimi
mekanik i betonit të asfaltit në trashësi prej 4,0 cm etj.
Efikasiteti më i shpejtë i qarkullimit të qytetarëve dhe i
mallit,mos shpërngulja banoreve dhe kthimi i të
zhvendosurve.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
29.06/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
20,001.00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
22.10/2009
Vlera e Kontraktuar
19,945.00 €
Emri i Kontraktonit
“Negbor” Zveqan
Pagesat
Vlerat e pagesës
19,945.00
Fotot :

Asfaltimi i rrugës Vllada Cvetkoviq ne Kodrën e Minatorëve” ne Mitrovicë

60

Komuna

Mitrovica

Titulli i projektit

“Asfaltimi i rrugës ne mëhallën e Boshnjakeve” ne
Mitrovicë

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Lagja e Boshnjakeve është shume specifike sepse në këtë
lagje banojnë nacionalitet të ndryshme. Asfaltimi i rrugës
ne rrugën Osllobogjenje e cila është e gjatë 880m dhe është
arteria kryesore për ketë lagje sepse gjatë ditës aty kalojnë
disa mijëra banor të veriut dhe të jugut të Mitrovicës,
gjithashtu përmes kësaj rruge zhvillohet tregtia.
Furnizimi, transporti dhe punimi i trasesë me rërë në
trashësi prej 35 cm dhe ngjeshja e saj si dhe ne fund
përpunimi i asfaltit ne mënyre mekanike.
Përmirësimi i kushteve jetësore dhe lëvizja e lirë e
qytetarëve në ketë lokalitet.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
29.06/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
69,973,00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
22.10/2009
Vlera e Kontraktuar
68,844.04 €
Emri i Kontraktonit
“Jasen” Mitrovice
Pagesat
Vlerat e pagesës
68.844,04 €
Fotot :

Asfaltimi i rrugës ne mëhallën e Boshnjakeve ne Mitrovicë

61

Komuna

Dragash

Titulli i projektit

“Ndërtimi QMF ne fshatin Bresane” në Dragash

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Objekti shëndetësor qe gjendet ne këtë fshatë është shumë
i vjetër, dhe nuk i plotëson as për afërsisht nevojat për
hapësira dhe kushtet e domosdoshme për shërbime
kualitative. Numri i banoreve që do të ju ofrohet shërbimi
mjekësor do të jetë deri 8000 banor.
Ofrimi i shërbimeve shëndetësore në mënyre kualitative
për banoret e disa fshatrave, si dhe përmirësimi i
infrastrukturës shëndetësore ne vet komunën e Dragashit.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
22.05/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
42,504.50 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
07.07/2009
Vlera e Kontraktuar
69,977.30 €
Emri i Kontraktonit
Sh.P.k”Puna” Dragash
Pagesat
Vlerat e pagesës
42,504.50 €
Fotot :

Ndërtimi QMF ne fshatin Bresane” ne Dragash

62

Komuna

Dragash

Titulli i projektit

“Zyra e Vendit në fshatin Brod” në Dragash

Përshkrimi i Projektit

Ne Republikën e Kosovës në zonat rurale, vendbanimet
janë të shpërndara dhe lag qendrave komunale dhe
institucioneve tjera(ne disa raste kjo largësi është edhe
gjere ne 40 km).Kjo gjendje ndikon ne vështirësimin e
shfrytëzimit të komunitetit me shërbimet komunale të
cilat janë të shumta si: regjistrimet civile, pisja me
dokumente të ndryshme , takime pune, dëgjime publike e
tjera. Gjithashtu mungon infrastruktura rrugore,
shpenzimet e udhëtimit janë të mëdha dhe humbja e
kohës.
Ofrimi i shërbime komuna për qytetaret e vetë.

Outputët / Përfitimet

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
21.05/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
7,495.50 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
30.10/2009
Vlera e Kontraktuar
31,526.01 €
Emri i Kontraktonit
K.B.K.”Kosmaqi” Drenas
Pagesat
Vlerat e pagesës
4,937.00 €
Fotot :

63

Komuna

Gjilan

Titulli i projektit

“Rrjeti i pakompletuar i ujësjellësit në Kufc të Epërm” ne
Gjilan

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Kufci e Epërme – shtrihet rreth 4 kam në veri të Gjilanit,
është vendbanim i tipit të grumbulluar, nr i banoreve
është 250 familje me 2500, banorë, problemi me i madhe
qe ballafaqohet është mungesa e rrjetit të ujësjellësit të pa
përfunduar.
Do të krijohen kushte të mira për banoret e fshatit Kufca e
Epërme -Do të zvogëlohen sëmundjet nga epidemitë e
ndryshme .
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
04.06/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
27,000.00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
30.10/2009
Vlera e Kontraktuar
31,526.01 €
Emri i Kontraktonit
K.B.K.”Kosmaqi” Drenas
Pagesat
Vlerat e pagesës
26,999.75 €
Fotot :

Rrjeti i pakompletuar i ujësjellësit ne Kufc të Epërm” ne Gjilan

64

Komuna

Gjilan

Titulli i projektit

“Hapja dhe ndërtimi i rrugës Llabjan Parallov” në Gjilan

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Hapja e rrugëve të rendit të tret në Komunën e Gjilanit
është caktuar prioritet për arsyeje se një numër i
konsiderueshëm vendbanimeve rurale janë ne kushte të
mjerueshme për shkakun e mungesës së hapjes së
rrugëve. Fshati Parallov deri me tash i ka takuar komunës
së Gjilanit dhe ka qenë në një largësi shumë të madhe nga
vet qendra e qytetit dhe nuk është investuar asnjë herë
,ndërsa ky fshat është shumë afër komunës së
Novobërdës dhe njëherit bën pjesë në territorin e
komunës ku do të ndodhe decentralizimi .
Do ta ndalonim shpërnguljen e fshatarëve drejt qytetit Efikasiteti më i shpejtë i qarkullimit të qytetarëve dhe i
mallit -Arritja me kohë më të shpejtë në qendrën spitalore
-Intervenimi më i shpejtë në raste urgjentë -Bartja e të
mirave materiale dhe të mirave bujqësore -Mos
amortizimi i automjeteve.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit
04.06/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
66,000.00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
06.10/2009
Vlera e Kontraktuar
66,006.50 €
Emri i Kontraktonit
Company”Bejta Comercce”nga
Gjilani
Pagesat
Vlerat e pagesës
60.000,00 €
Fotot :

Hapja dhe ndërtimi i rrugës Llabjan Parallov në Gjilan

65

Komuna

Klinë

Titulli i projektit

“Kanalizimi fekale ne fshatin Gllarev” Klinë

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Projekti është në strategjinë e zhvillimit ekonomik të
komunës për vitin 2009. Ne këtë fshatë problem kryesore
është rregullimi i infrastrukturës , pikërisht rregullimi i
kanalizimit të ujërave të zeza e cila është ne gjatësi 6500
m.
Eliminimi i sëmundjeve epidemike infektive, përmirësimi
i kushteve jetësore si dhe mbrojtja e ambientit.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
21.01.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
200,000.00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
17.03/2009
Vlera e Kontraktuar
196,720.00 €
Emri i Kontraktonit
“Muratori” Drenas
Pagesat
Vlerat e pagesës
196,720.00 €
Fotot :

Kanalizimi fekale ne fshatin Gllarev Klinë

66

Komuna

Klinë

Titulli i projektit

“Meremetimi i pjesës se mbetur të objektit të Kryqit të
Kuq” në Klinë

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Objekti i kryqit të Kuq është në fazën e ndërtimit.
Ndërtimin e këtij objekti (punimet e vrazhda )i ka bërë
Kryqi i Kuq i Kosovës ndërsa një pjese të meremetimit të
brendshëm e ka bere UNDP dhe Kuvendi Komunal.
Projekti parasheh kryerjen e punimeve të mëposhtme: Punimin e fasadës se objektit. -Punimin e hapësirës se
jashtme(parkingjet, stazat,mbjelljen e barit,bimëve
dekorative , ndriçimit dhe rrethojën) -punimi i dyshemesë
,vendosja e dyerve,qeramikës sanitaris veshjen e shkalleve
të brendshme dhe të jashtme,mbrojtëset e shkalleve etj.
Me këtë projekt përfitojnë të gjithë qytetaret e komunës se
Klinës
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
07.08/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
45,000.00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
22.09/2009
Vlera e Kontraktuar
42,665.25 €
Emri i Kontraktonit
N.N.” Shqipërimi” Klinë
Pagesat
Vlerat e pagesës
42,665.25 €
Fotot :

Meremetimi i pjesës se mbetur të objektit të Kryqit të Kuq” në Klinë

67

Komuna

Leposaviq

Titulli i projektit

Ndërtimi i ujësjellësit për fshatrat Koshtov-Bistricë dhe
Ceraj” ne Leposaviq

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Fshatrat Koshtovë, Bistricë dhe Ceraj nuk e kanë të
zgjidhur problemin e ujit të pijes .Këto fshatra janë të
banuara me popullatë të madhe , kështu që mungesa e
ujit të pijes shkakton problem shumë serioz .Problemi i
ujit të pijes bie deri të një varg i problemeve tjera siç janë:
mungesa e higjienës familjare dhe gjithëmbarshme e
banorëve ,ndotja e ambientit edhe ashtu me një shkallë të
ndotjes mjaft të madhe në Mitrovicë,mundësia e
përhapjes së epidemive,pamundësinë e mbajtjes së
higjienës në ekonomit familjare etj.
Furnizimi i mire i qytetarëve me ujë -zvogëlimi i
epidemive të ndryshme.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
23.07/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
35,000.00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
12.08/2009
Vlera e Kontraktuar
303,877.00 €
Emri i Kontraktonit
NTP”Haxha-com”
Pagesat
Vlerat e pagesës
35,000.00 €
Fotot :

Ndërtimi i ujësjellësit për fshatrat Koshtovë - Bistricë dhe Ceraj” ne Leposaviq

68

Komuna

Gjilan

Titulli i projektit

Ndërtimi i gypit të ujësjellësit në rrugën “Hasan
Remniku” në Gjilan

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Duke e pare gjendjen shume të rende të kësaj lagjeje të
qytetit të furnizimit me ujë të pijshëm, kemi identifikuar
edhe problemet : -lagjja furnizohet me ujë të pijesh nga
puse(bunarët) të cilat gjatë stinës se verës (sezonit veror)
këto puse shterojnë plotësisht . -uji i shfrytëzuar nga puset
nuk trajtohet kimikisht edhe bakteriologjike, prandaj edhe
shpesh sjelle edhe epidemi të ndryshme.
Implementimi i këtij projekti do të ndikonte qe kjo lagjeje
e qytetit të përfitoj elementin kryesor për jetë normale /
ujin e pijshëm / i cili për momentin është njëra nder
problemet kryesore ne ketë lagje të qytetit .
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
12.06/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
70,000.00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
23.06/2009
Vlera e Kontraktuar
145,674.37 €
Emri i Kontraktonit
KNTSH” Teuta”Gjilani
Pagesat
Vlerat e pagesës
70,000.00 €
Fotot :

Ndërtimi i gypit të ujësjellësit ne rrugën Hasan Remniku në Gjilan

69

Komuna

Gjilan

Titulli i projektit

“Asfaltimi i rrugës në fshatin Shillove” ne Gjilan

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Problemet kryesore që sot po ballafaqohet qytetari i
komunës sonë janë të shumta, por më prioritare janë
problemet në infrastrukture si : asfaltim i rrugëve të
komunës sonë . Rrugët e fshatrave më të mëdha të
komunës sonë janë të amortizuara tërësisht nga mos
investimi dhe mos mirëmbajtja e tyre me dekada të tëra
prandaj kjo kërkon një angazhim më të madh në
përmirësimin infrastrukturës e bashkë me të do të
përmirësohet edhe jeta në për fshatra të komunës se
Gjilanit
Kushtet e transportit për automjetet në rrugë të
përmirësuara në parametrat normale · Kushtet për
kalimin e kalimtareve të përmirësuara si rezultat i
ndërtimit të trotuareve · Ndriçimi i rrugës i përmirësuar ·
Reduktim i aksidenteve si rezultat i kushteve të këqija të
rrugës.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit
15.09/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
115,212.62 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
12.11/2009
Vlera e Kontraktuar
109,256.00 €
Emri i Kontraktonit
N.N.T “EuroTrans”nga Gjilani
Pagesat
Vlerat e pagesës
90,556.00 €
Fotot :

Asfaltimi në fshatin Shillov në Gjilan
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Komuna

Gjilani

Titulli i projektit

“Ndërtimi i Zyrave të Vendit ne Pasjak,Zheger dhe
Pogragje

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Ofrimi racional dhe i shpejtë i shërbimeve administrative
sipas kërkesave të qytetareve përmes Zyrave Pritëse deri
me tani ne Komuna janë ngritë Zyrat Pritëse nga
donatoret dhe buxheti I DAL. Me ngritjen edhe të këtyre
3(tri) Zyrave Pritëse mbulohet nga një regjion me i
madhe.
Si rrjedhoje e kësaj krijohet një sistem i shërbimeve me
efikas për qytetaret– ku shërbimet qeveritare nuk mund
t‟u lihen individëve apo sektorit privat.
Qytetaret tani jena ne gjendje me të mire për ti kryer
shërbimet e veta ne administratën komunale..
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
10.06/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
105,000.00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
18.08/2009
Vlera e Kontraktuar
112,972.96 €
Emri i Kontraktonit
MABB Construkcion Gjilan
Pagesat
Vlerat e pagesës
105,000.00 €
Fotot :

Ndërtimi i Zyrave të Vendit ne Pasjak, Zhegër dhe Pogragje
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Komuna

Gjilan

Titulli i projektit

“Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit në Makresh të Epërm”
në Gjilan

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Makresh i Epëm – shtrihen 15-16 km ne veri të Gjilanit,
janë vendbanime kodrinore malor të ndare ne lagje,
projekti i rregullimit të kanalizimit do të krijonte kushte të
mira jetësore dhe do të zvogëlonte ne mase të madhe
s‟mundet dhe epidemitë e ndryshme qe vije nga ujërat e
ndotura .Që nga themelimi i Kuvendit Komunal të
Gjilanit , roli i qeverisë ka qenë dhe është : të punohet në
avancimin e gjendjes së sigurisë , promovimin e
tolerancës etnike, fetare, racore, politike, dhe sjellja
korrektë ndaj qytetarëve dhe plotësimi efikas i nevojave
të tyre.
Do të krijohen kushte të mira për banoret e fshatit
Makresh i Epërm -Do të zvogëlohen sëmundjet nga
epidemitë e ndryshme .
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit
04.06/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
86,000.00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
04.06/2009
Vlera e Kontraktuar
52,779.69 €
Emri i Kontraktonit
N.N.P”Art Projekt”nga Gjilani
Pagesat
Vlerat e pagesës
45,632.43 €
Fotot :

Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit ne Makresh të Epërm ne Gjilan
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Komuna

Gjilan

Titulli i projektit

“Rregullimi i rrjetit të kanalizimit ne Partësh” ne Gjilan

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Ky lokalitet që moti ballafaqohet me problemin e
ndërtimit të kanalizimit të ujërave të zeza. Vendimi për
investime në sistemin e kanalizimit është shumë i
arsyeshëm sepse 5432 banorët e Parteshit janë të rrezikuar
nga përhapja e ndonjë sëmundje epidemike sepse mos
ekzistenca e sistemit të kanalizimit paraqet rrezik
permanent për shëndetin publik. Në sistemin e
kanalizimit për ujëra të zeza do të kyçen banoret e
Parteshit. Projekti parasheh ndërtimin e kanalizimit për
grumbullimin e ujerave të zeza. Me ketë projekt ambienti
do të kursehej nga ndotja, pastaj puset do të ishin të
pastërta , si dhe popullata do të ishte me e shëndetshme.
Eliminimi i sëmundjeve epidemike infektive, përmirësimi
i kushteve jetësore si dhe mbrojtja e ambientit.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit
04.06/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
185,000.00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
MAPL
Data e nënshkrimit të kontratës
07.11/2009
Vlera e Kontraktuar
170,729.60 €
Emri i Kontraktonit
N.N.T “Maxhistralja”nga Gjilani
Pagesat
Vlerat e pagesës
164,609.60 €
Fotot :

Rregullimi i rrjetit të kanalizimit në Partësh në Gjilan
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Komuna

Mitrovica

Titulli i projektit

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve ne fshatin Kushtovë

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Asfaltimi i rrugëve ne fshatin Koshtove i cili është fshati i
dytë për nga madhësia dhe i cili ka mbi 400 familje me
mbi 2500 banore. Asfaltimi i kësaj rruge është me se i
domosdoshëm për banorët e kësaj ane.
Zgjidhja e problemit të udhëtimit për banoret e kësaj ane,
kompletim i infrastrukturës si dhe parandalimi i
aksidenteve të shumta qe kane ndodhe deri me tani.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
12.06/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
70,000.00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
01.09/2009
Vlera e Kontraktuar
75,528.20 €
Emri i Kontraktonit
Sh.pk. “ Bajraktari” Mitrovice
Pagesat
Vlerat e pagesës
70,000.00 €
Fotot :

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve ne fshatin Kushtovë
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Komuna

Mitrovica

Titulli i projektit

“Rehabilitimi i Shtëpive për rastet sociale në Kodrën e
Minatorëve” ne Mitrovicë

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Kodra e Minatorëve është vendbanim i vogël multi-etnik.
Ky vendbanim është shumë i ndjeshëm sepse këtu jetojnë
shqiptarët, serbët, goranët, boshnjakët ,turqit, romët etj.
Ky vendbanim i takon pjesës veriore të Mitrovicës. Ky
projekt do ti plotëson nevojat e 10 familjeve nevojtare për
banim. Këto familje janë të nacionaliteteve të ndryshme.
Në këtë projekt përfshihen këto punë:punët e dyshemesë,
punët e kulmit, rregullimi i mureve, ndërrimi i dyerve
dhe dritareve, rregullimi i banjove në tërësi dhe rregullimi
i rrjetit elektrik.
Përfituesit e drejtpërdrejtë banorët me nevoja sociale të
kësaj treve.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
29.06/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
50,024.00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
22.10/2009, 08.12/2009
Vlera e Kontraktuar
49,611.10 €
Emri i Kontraktonit
PP ”Univerz” Mitrovice
Pagesat
Vlerat e pagesës
49,611.10 €
Fotot :

Rehabilitimi i Shtëpive për rastet sociale në Kodrën e Minatorëve në Mitrovicë
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Komuna

Mitrovica

Titulli i projektit

“Rehabilitimi i objekteve banesore i cili gjinden ne rrugën
Osllobogjenje ne mëhallën e Boshnjakeve” ne Mitrovicë

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Lagja ,, Mëhalla e boshnjakëve" është specifike sepse ne të
jetojnë 3000 banor të të gjitha nacionaliteteve d.m.th kjo
lagje është shumë e ndejshme për arsye se në të jetojnë:
shqiptarët, serbët, goranët, boshnjakët, turqit, romët etj.
Në këtë ndërtesë jetojnë 8 familje me gjithsej 40 anëtar të
gjitha nacionaliteteve . Andaj për të ju ofruar kushte sa me
të mira këtyre banoreve duhet të behet rehabilitimi i kësaj
ndërtese.
Projekti përfshin këto pune: heqja e kulmit të vjetër dhe
vendosja e kulmit të ri, ndërrimi i mallterit në ndërtesë,
ndërrimi i dritareve dhe dyerve, elektro instalimi,
betonimi i trotuarit etj.
Kushte të mira për të gjitha nacionalitetet qe jetojnë këtu.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
29.06/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
50,000.00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës-anex kontrata
22.10.2009; 08.12.2009
Vlera e Kontraktuar
43,513.80 €
Emri i Kontraktonit
PGP”Kollashin” Mitrovice
Pagesat
Vlerat e pagesës
43,513.80 €
Fotot:

Rehabilitimi i objekteve banesore i cili gjinden ne Rrugën Osllobogjenje ne mëhallën e
Boshnjakeve ne Mitrovicë
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Komuna

Mitrovica

Titulli i projektit

“Ujësjellësi ne fshatin Kodër” në Mitrovicë

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Mungesa e ujit të pijshëm në fshatrat Shupkovce dhe
Kodër të banuar me mbi 350 shtëpi dhe afër 4000 banore
si dhe mundësia e përhapjes se sëmundjeve epidemike
kanë ndikua qe qeveria lokale të përcaktohet për ketë
projekt që banoret të furnizohen me ujë të pijshëm dhe të
pastër për përdorim.
Ndërtimi i një rezervuari për grumbullimin e ujit si dhe
ndërtimi i gypit shtytës dhe rrjetit të shpërndarjes se ujit si
dhe ndërtimi i stacionit të pompave e pastaj shpërndarjen
e të njëjtit neper lagje.
Si rezultat i këtij projekti do të kemi furnizimin e
popullatës me ujë të pijshëm si dhe zvogëlimin e
mundësive të përhapjes se ndonjë sëmundje infektive ne
ketë fshat si dhe zvogëlimin e migrimit të popullatës fshat
qytet.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
08.06/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
145,000.00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
MAPL
Data e nënshkrimit të kontratës
07.10/2009
Vlera e Kontraktuar
124,573.80 €
Emri i Kontraktonit
NTP “ Ideali” Mitrovicë
Pagesat
Vlerat e pagesës
105,887.73 €
Fotot :

Ujësjellësi në fshatin Kodër në Mitrovicë
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Komuna

Mitrovica

Titulli i projektit

“Rregullimi i varrezave të qytetit” në Mitrovicë

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Varrezat e qytetit janë ndërtuar pas luftës, aty bëjnë pjesë:
varrezat e dëshmorëve, varre3zat e njerëzve meritor dhe
varrezat e përgjithshme të myslimanëve. Për këtë projekt
Kuvendi Komunal ka ndarë mjetë deri sa ka ardhur ne
nivelin e tanishëm të ndërtimit, por për ta rrumbullakuar
këtë projekt madhor nevojitën edhe disa punë shtesë të
cilat do të kompletonin projektin.
Rregullimi definitiv i infrastrukturës, rrethoja e
tërësishme, ndërtimi i një vendi ku do të mund të
vendosej përkohësisht kufoma, si dhe asfaltimi i rrugës
nëpër pjesët ku ato ekzistojnë në varreza, rregullimi i
kanalizimit vërshues ne rrugët e ndërtuara si dhe
vendosja e ndriçimit publik në varreza.
Qytetaret tani kushte më të mira për ti kryer ceremonitë
mortore.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
03.03/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
91,103.38 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
18.05/2009
Vlera e Kontraktuar
90,806.25 €
Emri i Kontraktonit
Sh.pk. “ Avduli “ Prishtinë
Pagesat
Vlerat e pagesës
90,806.25 €
Fotot :

Rregullimi i varrezave të qytetit në Mitrovicë
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Komuna

Mitrovica

Titulli i projektit

“Ndërtimi i sistemit të Ujësjellësit në fshatin Vaganicë”
Mitrovicë

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Fshati Vaganicë që ka nevoje për këtë projekt është me
numër prej 150 shtëpive dhe me afër 1000 banore ku
mungon uji i pijshëm. Ky projekte ka nevoje për punimet
përgatitore,trasimi dhe incizimi gjeodezik, prerja e
asfaltit,gërmimi i dheut, mbulimi i kanalit. Montimi i
gypave si dhe blerja e rezervarëve.
Zgjedhja e problemit të ujit të pijshëm për banoret e
Vaganicës si dhe parandalimi i sëmundjeve dhe
epidemive eventuale.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit
12.06/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
52,449.00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
06.10/2009
Vlera e Kontraktuar
69,881.59 €
Emri i Kontraktonit
NN‟‟Haxha com‟‟Skenderaj
Pagesat
Vlerat e pagesës
49,881.54 €

Fotot :

“Ndërtimi i sistemit të Ujësjellësit ne fshatin Vaganicë” Mitrovicë
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Komuna

Skenderaj

Titulli i projektit

“Ndërtimi i Objektit të Administratës Komunale” në
Skenderaj

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Gjendja e Objektit të KK Skenderajt nuk është e mire,pasi
që në mungesë të hapësirës së nevojshme janë të
shpërndara në disa objekte të cilat nuk i plotësojnë as
kushtet minimale për kryerjen e shërbimeve ndaj
qytetareve.
Projekti duhet të realizohet me të gjitha fazat e nevojshme
në të cilat do të parashihet i gjithë funksioni përkatës për
kryerjen e shërbimeve sa me efikase
Përmirësimi i kushteve për punë, shërbime efikase për
qytetarë e komunës së Skenderajt.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit
16.04.2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
200,000.00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
22.09.2009
Vlera e Kontraktuar
1,840,157.24 €
Emri i Kontraktonit
NN” Valoni”-Skenderaj
Pagesat
Vlerat e pagesës
200,000.00 €
Fotot :

Ndërtimi i Objektit të Administratës Komunale në Skenderaj
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Komuna

Gjilan

Titulli i projektit

“Përfundimi i objektit të shtëpisë e kulturës në Stanishor”
ne Gjilan

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Në komunën e Gjilanit janë 16 fshatra ku jetojnë
pjesëtarët e bashkësisë etnike Serbe. Kjo është njëra prej
bashkësive më të mëdha pasi në këtë komunë jetojnë edhe
pjesëtarët e grupeve tjera etnike siç janë Turqit dhe
Romët. Serbët jetojnë në 12 fshatra etnikisht të pastra
(Pasjani, Budriga e Poshtme, Parteshi, Parallovë,
Koretishtë, Stanishori, Strazhë, Makreshi i Epërm,
Draganaci, Mozgovë, Kufcë e Epërme dhe Shillovë.
Stanishor – shtrihet rreth 4 km ne veri të Gjilanit.
Me realizimin e tij krijohen kushte normale që të rinjtë të
kenë mundësi të shprehin talentin e tyre për aktivitetet
kulturore dhe për zhvillimin e aktiviteteve të lira. Gjithashtu do të shfrytëzonin më racionalist kohën e lirë
dhe do të shoqëroheshin më të për mes veti.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit
04.06/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
63,000.00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
05.08/2009
Vlera e Kontraktuar
69,697.30 €
Emri i Kontraktonit
N.N.P”Perspektiva” Kamenice
Pagesat
Vlerat e pagesës
48,758.10 €
Fotot :

Përfundimi i objektit të shtëpisë së kulturës ne Stanishor ne Gjilan
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Komuna

Vushtrri

Titulli i projektit

“Asfaltimi i rrugës në fshatin Maxhunaj lagjeja Qelaj”
në Vushtrri

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Aktualisht kjo rruge tani është jo e mirë, janë krijuar
gropa të mëdha që pamundësojnë qarkullimin e lirë të
automjeteve dhe iu vështirësojnë jetën banorëve të fshatit
Maxhunaj .Vështirësi në qarkullim banorët e këtyre
pjesëve kanë sidomos gjatë dimrit.
Për realizimin e këtij projekti duhet të bëhen: furnizimi
shtrirja dhe ngjeshja e tamponit, gërmimi i kanalit për
largimin e ujërave atmosferik, furnizimi,shtrirja dhe
ngjeshja e asfalt betonit, etj.
Banoret e këtij lokalitetit do ta kenë me të lehtë
qarkullimin e tyre.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
30.10/2009
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
5,000.00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës-aneks kontrata
11.12/2009
Vlera e Kontraktuar
4,912.00 €
Emri i Kontraktonit
NTP”Burimi”Kaçanik
Pagesat
Vlerat e pagesës
4,912.00 €
Fotot :

Asfaltimi i rrugës në fshatin Maxhunaj lagjja Qelaj në Vushtrri
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Komuna

Vushtrri

Titulli i projektit

“Asfaltimi i rrugës ne fshatin Druar lagjeja Gecaj” ne
Vushtrri

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Gjendja aktuale e kësaj rruge tani është jo e mirë, janë
krijuar gropa të mëdha që pamundësojnë qarkullimin e
lirë të automjeteve dhe iu vështirësojnë jetën banorëve të
fshatit Druar .Vështirësi në qarkullim banorët e këtyre
pjesëve kanë sidomos gjatë dimrit. Për realizimin e këtij
projekti duhet të bëhen këto pune:Incizimi i terenit,
gërmimi me makina planifikimi dhe ngjeshja e trupit të
rrugës, furnizimi shtrirja dhe ngjeshja e tamponit,
gërmimi i kanalit për largimin e ujërave atmosferik,
furnizimi,shtrirja dhe ngjeshja e asfalt betonit.
Banoret e këtij lokalitetit do ta kenë me të lehtë
qarkullimin e tyre.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
30.10/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
10,000.00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
28.10/2009
Vlera e Kontraktuar
269,524.50 €
Emri i Kontraktonit
NPSH”Bageri”-Ferizaj
Pagesat
Vlerat e pagesës
10,000.00 €
Fotot :

Asfaltimi i rrugës në fshatin Druar lagjja Gecaj në Vushtrri
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Komuna

Vushtrri

Titulli i projektit

“Asfaltimi i rrugës në fshatin Mihaliq” ne Vushtrri

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Është rrugë e pa asfaltuar, ne mase të rende e shkatërruar.
Pas reshjeve atmosferike në këtë rruge behet baltë e
madhe gjë që e pengon shume lëvizjen e nxënëseve,
banoreve dhe të automjeteve të asaj ane.
Objektiv i këtij projekti është qe të behet asfaltimi i rrugës
si dhe të kryhen punimet sipas parallogarisë dhe
paramanës.
Asfaltimi i kësaj rruge do të përmirëson kushtet për
qarkullimin e lirë të nxënëseve dhe të banoreve të tjerë,si
dhe do të lehtëson qarkullimin e automjeteve me më pak
shpenzime dhe prishje.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes se Mirëkuptimit
12.05/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes se Mirëkuptimit
Totali i vlerës se zotuar nga MAPL
100,000.00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
30.06/2009
Vlera e Kontraktuar
146,004.03 €
Emri i Kontraktonit
NTP” Burimi”Sh.pk. Kaçanik
Pagesat
Vlerat e pagesës
100,000.00 €

Fotot :

Asfaltimi i rrugës në fshatin Mihaliq në Vushtrri

84

Komuna

Vushtrri

Titulli i projektit

“Pajisje me mjetë të domosdoshme të punës për drejtorin
komunale për mbrojtje dhe shpëtim dhe teknologji
informative ” ne Vushtrri

Përshkrimi i Projektit

Outputët / Përfitimet

Komuna e Vushtrrisë ka pasur mungese të pasjeve për
shpëtim ne raste emergjentë , dhe është ndie nevoje qe të
pajiset me këtë teknologji. Gjithashtu komuna ka pasur
mungese edhe të IT për nevoja të zyrtareve komunal.
Në komunën e Vushtrrisë tani janë të siguruar mjetë e
domosdoshme të shpëtimit në rast emergjence,zyrtaret e
komunës të cilët punojnë në IT,janë në avancimin e
teknologjisë informative.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
17.07/2009
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
23,000.00 €
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës
22.10/2009
Vlera e Kontraktuar
18,042.38 €
Emri i Kontraktonit
NPSH”Elting-elektronik”Prishtinë
Pagesat
Vlerat e pagesës
18,042.38 €
Fotot :

Pajisje me mjetë të domosdoshme të punës për drejtorinë komunale për mbrojtje
dhe shpëtim dhe teknologji informative në Vushtrri.
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Lista me Projektet e komunave të financuara nga MAPL per vitin 2009
Nr.

KOMUNA

EMRI I PROJEKTIT

FINANCIMI
NGA MAPL

Fondi i
financimit

Vlera e
kontrates

Zotimi i
mjeteve

Pagesat

1

MALISHEVË

Ndërtimi i objektit te shkollës fillore ne Terpeze

139,883.61

Granti i stimulimit

339,726.94

139,883.61

139,883.61

2

PEJË

Ndërtimi i rrugës UÇK me dy korsi

450,000.00

Bashkfinancimi me
IPA

1,469,000.00

450,000.00

450,000.00

3

PEJË

Rregullimi i hapësirës gjelbëruese te parkut
kalaja dhe karagaqi

100,000.00

Bashkfinancimi me
IPA

69,298.60

100,000.00

99,075.60

4

DEÇAN

Asfaltimi i rrugëve ne lagjen Gecaj ne fshatin
Llukë e ulet

49,983.00

Rrjeti i MAPL

36,326.20

49,983.00

39,876.20

5

DEÇAN

Rekonstruimi i rrugës Qendra e DeçanitCarrabreg(faza e I-rë)

100,000.00

Granti i stimulimit

283,803.18

100,000.00

100,000.00

6

DEÇAN

Asfaltimi i rrugës Pozhar-Kodrali-IrzniqPrapaqan-Isniq-Strellc-Lybeniq (Faza e I-rë)

120,000.00

Granti i stimulimit

277,744.00

120,000.00

120,000.00

7

SUHAREKË

Ndertimi i trotuareve ne rrugën Hajdin BerishaSkenderbeu

102,000.00

Rrjeti I MAPL

91,575.70

102,000.00

102,000.00

8

SUHAREKË

Rruga Mohlan - Krushicë

150,000.00

Granti i stimulimit

335,834.82

150,000.00

149,999.97

9

SUHAREKË

Rregullimi i rrugës në fshatin Mushtisht

50,000.00

Granti i stimulimit

131,829.22

50,000.00

50,000.00

10

SUHAREKË

Vazhdimi i rrjetit te kanalizimit ne fshatin
Doberdolan

34,000.00

Granti i stimulimit

339,999.99

34,000.00

33,999.99
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11

SUHAREKË

Rruga Semetisht -Nishor (Faza e II)

166,000.00

Granti i stimulimit

193,932.69

166,000.00

166,000.00

12

ISTOG

Asfaltimi i rruges Surigane -Cerkoles -Kujavc

310,000.00

mjetet me rishikim

310,000.00

310,000.00

310,000.00

13

ISTOG

Kanalizimi fekal në fshatin Vrellë - Studenicë

367,130.00

367,130.00

367,130.00

367,130.00

14

ISTOG

Asfaltimi i dhe kubzimi I rruges kopshti i
fëmijëve Shkolla - Qendër ne Gurakoc

100,000.00

Bashkfinancimi me
IPA
Granti i stimulimit

99,279.00

100,000.00

99,279.00

15

ISTOG

Asfaltimi i rrugës në qendren urbane Banjë

100,000.00

Granti i stimulimit

114,250.00

100,000.00

100,000.00

16

FUSHË
KOSOVË

Asfaltimi i rrugëve lokale në Fushë Kosovë

200,000.00

Granti i stimulimit

200,000.00

200,000.00

150,000.00

Fondi kontigjent
per komunat e reja

150,000.00

149,942.55

384,308.50

17

JUNIK

Ndërtimi i objektit të administratës
Komunale(faza I-rë)

300,000.00

Fondi kontigjent
per komunat e reja

268,819.47

300,000.00

161,291.67

18

ZVEQAN

Ndërtimi i rrjetit elektrikë për Lagjen UkajFshati Lipë

75,000.00

mjetet me rishikim

74,888.00

75,000.00

74,888.00

19

SHTIME

Ndërtimi i fazës së dytë të kanalizimit fekal dhe
rehabilitimi i rrugës urbane në Shtime

450,000.00

Bashkfinancimi me
IPA

499,957.09

450,000.00

450,000.00

20

PODUJEVË

Asfaltimi i rrugës Dumnicë-Llaushë

450,000.00

Bashkfinancimi me
IPA

469,000.00

469,878.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

397,873.46

246,000.00

123,000.00

553,334.21

21

PODUJEVË

Ndërtimi - asfaltimi I rrugës Letanc - Bajqinë

246,000.00

Subvecione dhe
transfere
Granti i stimulimit

22

PRIZREN

Ndertimi i rruges Jashar Salihu'' Prizren

40,000.00

mbetja e mjeteve

70,818.68

40,000.00

40,000.00

23

PRIZREN

Ndertimi i zyres së vendit -Zhur

35,000.00

Zyrat e vendit

33,553.23

35,000.00

13,421.29
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24

PRIZREN

Paisja me inventar e qendres së kulturës në
Gjonaj

72,599.00

Granti i stimulimit

72,599.00

72,599.00

72,599.00

25

PRIZREN

Rregullimi i miniparqeve Lakuriqi (1,2,3 )4

85,403.45

Bashkfinancimi me
IPA

85,403.55

85,403.45

85,403.45

26

RAHOVEC

Kanalizimi fekal në fshatin Çiflak

100,000.00

Granti I stimulimit

100,000.00

99,999.96

30,000.00

Zyrat e vendit

30,000.00

30,000.00

142,820.19

27

RAHOVEC

Meremetimi I ndertesës së KK.Rahovec

20,000.00

Zyrat e vendit

19,977.83

20,000.00

19,977.83

28

OBILIQ

Ndertimi i kanalizimit fekal në lagjen e re në
Milloshevë

37,061.15

Granti i stimulimit

37,061.15

37,061.15

36,412.58

29

OBILIQ

Ndërtimi i rrugës në fshatin Sibofc lagja
"Kelmendi"

103,163.58

Granti i stimulimit

105,001.10

106,019.30

103,163.58

30

OBILIQ

Ndertimi i kanalizimit fekal në fshatin Lulgjak

35,667.72

Granti i stimulimit

33,122.39

35,667.72

35,657.72

31

OBILIQ

Sistemi i ujësjellësit në fshatin Sibofc

116,205.00

Granti i stimulimit

116,205.00

116,205.00

114,171.41

32

GLLOGOVC

Kanalizimi në Gllobar

98,000.00

Granti i stimulimit

98,793.01

98,000.00

98,000.00

33

GLLOGOVC

Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Nekoc”.

30,000.00

49,185.77

30,000.00

30,000.00

34

GLLOGOVC

Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Tërstenik”.

50,000.00

Subvecione dhe
transfere
Subvecione dhe
transfere

43,075.66

50,000.00

43,075.65

35

LIPJAN GRAQANICË

Rrjeti i ujësjellësit në fshatin Livagj dhe Dobratin

180,000.00

Fondi kontigjent
per komunat e reja

178,695.00

180,000.00

178,695.62

36

PRISHTINA

Asfaltimi i rrugeve ne Keqekolle lagja Spahiu
dhe Kurtaj

125,489.12

mbetja e mjeteve

125,489.12

125,489.12

11,907.62

Subvecione dhe
transfere

11,907.62

11,907.62

137,304.31
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37

PRISHTINAGRAQANICË

Asfaltimi i rrugës Graqanicë - Llapllasellë

642,218.00

Fondi kontigjent
per komunat e reja

642,281.47

642,218.00

256,887.39

38

PRISHTINA

Kultivimi i gjelberimit ne lagjen Ulpiana

96,581.00

Bashkfinancimi me
IPA

99,980.00

96,581.00

96,581.00

39

PRISHTINA

Ndertimi i fushes sportive ne fshatin hajvali

25,000.00

Subvecione dhe
transfere

28,967.67

25,000.00

20,333.95

40

SHTËRPCË

Rregullimii i oborrit, nxemjes dhe garazhes se
ambulantes se mjeksise familjare ne fshatin Brod

12,000.00

Rrjeti I MAPL

9,711.50

12,000.00

12,000.00

41

FERIZAJ

Asfaltimi dhe rregullimi i rrjetit të ujësjellësit
dhe kanalizimit në lagjen Blinishti - Zaskok

100,000.00

Granti i stimulimit

144,945.12

100,000.00

100,000.00

42

HANI I
ELEZIT

Asfalitmi ne rrugen e re prroji i Roxhanes

134,000.00

Fondi kontigjent
per komunat e reja

208,182.60

134,000.00

134,000.00

43

SHTËRPCË

Ndertim i rruges ne fshatin BROD

299,999.05

Bashkfinancimi me
IPA

301,192.97

299,999.05

299,999.04

44

NOVOBËRD
Ë

Ndertimi i ujësjellësit në fshatin Tërniqec

19,000.00

Fondi kontigjent
per komunat e reja

28,220.00

19,000.00

14,110.00

45

KAÇANIK

Ndertimi i katit te trete ne objektin KK Kaqanik

90,000.00

Subvecione dhe
transfere

94,580.23

90,000.00

90,000.00

46

VITI

Asfaltimi I rrugës Ramnishtë - Beguncë

250,000.00

Granti i stimulimit

278,728.42

250,000.00

250,000.00

47

SHTËRPCË

Ndërtimi i objektit shëndetësor në fshatin Brod

18,067.45

Granti i stimulimit

18,067.45

18,067.45

18,067.45

48

MAMUSHË

Vazhdimi i ndertimit të murit mbrojtës përgjat
lumit Topllua

160,000.00

Fondi kontigjent
per komunat e reja

154,592.01

160,000.00

159,577.01

49

NOVOBËRD
Ë

Asfaltimi i rrugës Sallkaj-Abazaj

88,046.00

Fondi kontigjent
per komunat e reja

88,135.00

88,046.00

88,046.00

50

KAMENICËRANILLUK

Asfaltimi i rrugës Drenoc

184,195.00

Fondi kontigjent
per komunat e reja

184,195.40

184,195.00

184,195.00
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51

NOVOBËRD
Ë

Ndertimi i fushës sportive në SH.F. ,,Minatori"

35,000.00

Fondi kontigjent
per komunat e reja

31,971.30

35,000.00

35,000.00

52

KAMENICËRANILLUK

Shkolla dhe ambulanca në Hodec ( nje objekt)

60,000.00

Fondi kontigjent
per komunat e reja

54,323.67

60,000.00

60,000.00

53

KAMENICËRANILLUK

Sistemi i ujësjellësit në Drenoc

100,000.00

Fondi kontigjent
per komunat e reja

84,957.74

100,000.00

82,483.23

54

MITROVICË
E VERIUT

asfaltimi i rruges ne Vllada Cvetkovic ne
kodrene Minatoreve

20,001.00

Fondi kontigjent
per komunat e reja

19,945.00

20,001.00

19,945.00

55

MITROVICË
E VERIUT

Asfaltimi i rrugeve ne mahallen e boshnjakve

69,973.00

Fondi kontigjent
per komunat e reja

68,844.00

69,973.00

68,844.00

56

DRAGASH

Ndërtimi I QMF në fshatin Bresanë

42,504.50

Subvecione dhe
transfere

69,977.30

42,504.50

42,504.50

57

DRAGASH

Zyra e vendit në fshatin Brod-Dragash

7,495.50

Zyrat e vendit

31,524.00

7,495.50

4,937.00

58

GJILANNOVOBËRD

Rrjeti i pakompletuar i ujësjellësit Kufcë e
Epërme

27,000.00

Fondi kontigjent
per komunat e reja

31,526.01

27,000.00

26,999.75

59

GJILAN NOVOBËRD

Hapja dhe ndertimi i rrugës Llabjan-Parllovë

66,000.00

Fondi kontigjent
per komunat e reja

60,006.60

66,000.00

60,000.00

60

KLINË

Kanalizimi i ujërave fekale në Gllarevë

196,720.00

Granti i stimulimit

196,720.00

196,720.00

196,720.00

61

KLINË

Meremtimi i pjeses se mbetur teobjektit te
kryqit te kuq ne Kline

45,000.00

mjetet me rishikim

38,186.25

45,000.00

42,665.25

62

LEPOSAVIQ

Ndertimi I ujësjellësit për fshatrat Koshtovë,
Bistricë dhe Ceraj

35,000.00

Granti i stimulimit

303,877.00

35,000.00

35,000.00

63

GJILAN

Ndërtimi i gypit të ujësjellësit në rrugën Hasan
Remniku lagjeja Qarku

70,000.00

Rrjeti i MAPL

145,674.37

70,000.00

70,000.00

64

GJILAN

Asfaltimi i rruges ne fshatin Shillove

115,212.62

Rrjeti I MAPL

109,256.00

115,212.62

90,556.00

90

65

GJILAN

Ndertimi i zyres së vendit-Zheger

35,000.00

Zyrat e vendit

Ndertimi i zyres së vendit-Pograxh

35,000.00

Zyrat e vendit

Ndertimi i zyres së vendit-Pasjak

35,000.00

Zyrat e vendit

112,921.96

105,000.00

105,000.00

66

GJILAN NOVOBËRD

Rrjeti i kanalizimit Makresh I Epërm

86,000.00

Fondi kontigjent
per komunat e reja

52,000.00

86,000.00

45,632.43

67

GJILANPARTESH

Rregullimi i rrjetit të kanalizimit në Partesh

185,000.00

Fondi kontigjent
per komunat e reja

170,200.00

185,000.00

164,609.60

68

MITROVICË

Ndërtimi dhe asfaltimi I rrugëve për fshatin
Kushtovë - Mitrovicë

70,000.00

mjetet me rishikim

70,528.20

70,000.00

70,000.00

69

MITROVICË
E VERIUT

rehabilitimi i shtepive per raste sociale ne
kodren e Minatoreve

50,024.20

Fondi kontigjent
per komunat e reja

45,101.00

50,024.20

49,611.10

70

MITROVICË
E VERIUT

Rehabilitimi i objektit banesor ne rrugen
osllogogjenje ne mahallen e boshnjakve

50,000.00

Fondi kontigjent
per komunat e reja

39,558.00

50,000.00

43,513.80

71

MITROVICË
E JUGUT

Ujësjellësi për fshatin Kodër

145,000.00

Fondi kontigjent
per komunat e reja

125,573.80

145,000.00

105,887.73

72

MITROVICË

Rregullimi i varrezave te qytetit

91,103.38

Bashkfinancimi me
IPA

90,806.25

91,103.38

90,806.25

73

MITROVICË

Ndërtimi I sistemit të ujësjellësit për fshatin
Vaganicë

52,449.00

Rrjeti I MAPL

69,881.59

52,449.00

49,881.54

74

SKENDERAJ

Ndërtimi I objektit të administratës Komunale

200,000.00

Granti i stimulimit

1,840,157.24

200,000.00

200,000.00

75

GJILAN NOVOBËRD

Përfundimi i objektit të shtëpisë së kulturës Stanishor

63,000.00

Fondi kontigjent
per komunat e reja

69,697.30

63,000.00

48,758.10

76

VUSHTRRI

Asfaltimi I rruges ne fshtain Magjunaj lagja
Qelaj

5,000.00

Subvecione dhe
transfere

4,912.00

5,000.00

4,912.00
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77

VUSHTRRI

Asfaltimi I rruges ne fshatin Druar lagja Gecaj

10,000.00

mbetja e mjeteve

269,524.50

10,000.00

10,000.00

78

VUSHTRRI

Asfaltimi I rrugës në fshatin Mihaliq

100,000.00

Subvecione dhe
transfere

146,004.03

100,000.00

100,000.00

79

VUSHTRRI

Paisje me mjete te domozdoshme te punes per
drejtorin komunale per mbrojte dhe shpetim dhe
teknologji informative

18,042.38

Subvecione dhe
transfere

18,044.38

18,042.38

18,042.38

80

GJILAN

Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Cerrnicë

68,301.38

Granti i stimulimit

68,301.38

68,301.38

81

GJILAN

Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Koretishte

36,572.50

Granti i stimulimit

36,572.50

36,572.50

82

KAMENICËRANILLUK

Renovimi i kulmit ne Ranillug

6,874.40

Fondi kontigjent
per komunat e reja

6,874.40

6874.4

83

ZUBIN
POTOK

Asfaltimi I rruges Çaber - Vinarc I Ulet

35,000.00

Granti i stimulimit

35,000.00

34,945.00

Totali

9,799,607.33

369,560.05

9,799,607.33

8,927,126.00
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