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Komuna

RANILLUG

Titulli i projektit

Ndërtimi i stadiumit me infrastrukturë përcjellëse në
komunën e Ranillugut

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Punët e betonit, punimi shtresës së sipërme. Tereni
sportiv-punët e dheut, punët e betonit dhe armbetoni,
punët e konstruksionit të metalit dhe shtresës së sipërme.
Punimet e tendës: punët e dheut, punët e betonit dhe
armbetonit.
Me këtë projekt kanë përfituar banorët në Komunën e
Ranillugut.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

10.02.2016

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

99,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

Komuna

20.06.2016-

68,958.49€
6,009.48 €

“Kapital X”
74,967.73€
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Komuna

PARTESH

Titulli i projektit

Rehabilitimi i rrugës ekzistuese dhe ndërtimi i trotuarit

Përshkrimi projektit

Nga pjesa e projektit që është financuar nga MAPL janë
kryer punimet në rrjetin e kanalizimit atmosferik vendosja
e gypave PESN.

Outputet / Përfitimet

Banorët e fshatit
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

01.06.2016

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga IOM / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

20,455.30€
88,415.27€

13.06.2016

Komuna e Parteshit
108,870.57€

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit

ILEAA-GR" NNSH
Pagesat

Vlerat e pagesës

20,455.30€
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Komuna

PODUJEVË

Titulli i projektit

Rregullimi, riparimi, pastrimi i shtratit të lumit Llap
dhe hapësirave për gjatë brigjeve të tij( në qytet).

Përshkrimi projektit
Outputet / Përfitimet

Janë kryer të gjitha punët: punët përgatitore, pastrimi
i terenit, punët e dheut dhe punët e betonit.
Me këtë projekt kanë përfituar banorët
Podujevës.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

në Komunën e

28.09.2016

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

79,322.00€
20,501.28€
Komuna, Podujevë
31.10.2016

99,823.28€

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

79,322.00 €
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Komuna

KAMENICË

Titulli i projektit

Punimi i parkut prapa banesave në Kamenicë

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Janë kryer gati 90% të punimeve për rregullimin e
parkut, punimet e dheut, punimet e zhavorrit si dhe
punimet e gjelbërimit. Projekti vazhdon në vitin 2016.
Me këtë projekt kanë përfituar banorët në Komunën e
Kamenicës.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

20.08.2015

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

12.02.2016

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

3,031.99 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

€
Komuna

01.12.2015

22.139,18 €
SHPK "ARDHMERIA"

2,667.80€
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Komuna

KAMENICË

Titulli i projektit

Asfaltimi i rrugëve lokale në Bosce dhe Moçar i Ultë
komuna e Kamenicës

Përshkrimi projektit

Është bërë inqizimi gjeodezik, pastrimi i terrenit, gërmimi
, mbushja me material mbushës dhe zhavorr 0-60 mm dhe
0-31.5 mm dhe asfaltimi i rrugës në Bosce dhe Moçar.

Outputet / Përfitimet

Me këtë projekt kanë përfituar banorët në Komunën e
Kamenicës.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

24.03.2016

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

50,000.00

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

18,339.00€

02.08.2016

Komuna
65,267.65 €

“EL-BAU” Shpk
50,000.00 €
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Komuna

KLLOKOT

Titulli i projektit

Ndërtimi i qendrës kulturore në Klloklot faza e dytëKllokot

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Janë kryer këto punë: ndertimtaria dhe punët e ndërtimit
artizanal, instalimet makinerike, elektro instalimet dhe
instalimet e ujit dhe kanalizimit.
Banorët e komunës së Kllokotit ku do të përmirësohen kushtet
për aktivitetet kulturore.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

10.02.2016

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

105,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

Komuna

08.07.2016

96,065.96€

NPN" Vizion Projekt" Gjilan
69,741.38 €
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Komuna

OBILIQ

Titulli i projektit

Rreth rrotullimi, Trotuari dhe Ndriçimi; Segmenti
Obiliq-Prishtinë në rr. H. Prishtina

Përshkrimi projektit
Outputet / Përfitimet

Janë kryer këto punime: punët përgatitore dhe punët e
dheut, punët me zhavorr, montimi i skajoreve dhe
kubëzave në trotuare, punët e ndriçimit publik me ndriçim
LED si dhe asfaltimi i rreth rrotullimit në hyrje të Obiliqit.
Banorët e qytetit të Obiliqit.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

10.02.2016

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

98,000.00€
78,076.67€

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

Komuna

13.05.2016

182 055.96 €

NNSH "CO-ING" PRISHTINË
98,000.00€

11

Komuna

KAÇANIK

Titulli i projektit

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Mukadeze LikaMuhaxheri

Përshkrimi projektit
Outputet / Përfitimet

Punët përgatitore, punët tokësore, punimet në rrjetin e
kanalizimit atmosferik, konstruksioni i rrugës, punët e
mureve mbajtëse, punët e betonimit të mureve mbajtëse si
dhe asfaltimi i rrugës.
Me këtë projekt kanë përfituar banorët në Komunën e
Kaçanikut.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

31.03.2016

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

56,252.75€

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

40,000.00€

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

12.08.2016

Komuna
81,234.76 €
“Loda Design” SHPK
56,252.75
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Komuna

DEÇAN

Titulli i projektit

Ndërtimi i rrugës nga qendra e fshatit Llukë e Ulët deri
te varrezat dhe ndërtimi i kanalit për ujitje

Përshkrimi i projektit

Është bërë incizimi gjeodezik, pastrimi i terrenit, gërmimi
i terrenit, mbushja me material mbushës, mbushja me
zhavorr 0-63 mm dhe 0-31.5 mm dhe asfaltimi i rrugës.

Outputet / Përfitimet

Banorët e fshatit Llukë e Ulët dhe komuna e Deçanit.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

24.03.2016
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
24,453.00
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Komuna
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
27.07.2016
16,859.00 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks Kontratës
Emri i Kontraktuesit
"Lika Trade' shpk Deçan
Pagesat
Vlerat e pagesës
16,859.00 €
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Komuna

MITROVICË

Titulli i projektit

Ndërtimi i infrastrukturës në lagjen Fushë Ibër

Përshkrimi i Projektit

Outputet / Përfitimet

Janë perfundu këto punë: rrugët (punët paraprake, të dheut
dhe mbi struktura) asfaltimi, kanalizimi fekal (punët
përgatitore, demoluese, tokësore, montuese, të betonit dhe
armaturës dhe punët tjera), kanalizimi atmosferik (punët
përgatitore, demoluese, tokësore, montuese, betonit dhe
armaturës dhe punët e tjera).
Me këtë projekt kanë përfituar banorët në Komunën e
Mitrovicës
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
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

13.05.2016
250 000.00 €
70 000.00 €
Komuna
287

16.08.2016
892.00€

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks Kontratës
Emri i Kontraktuesit

N.N.”Shkëmbi”-Drenas
Pagesat

Vlerat e pagesës

249,988.41 €
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Komuna

FERIZAJ

Titulli i projektit

Asfaltimi i rrugës përgjatë hekurudhës
Është bërë inqizimi gjeodezik, pastrimi terrenit, është kryer
kanalizimi atmosferik, mbushja me zhavorr 0-63 mm dhe 031.5 mm është bërë ngjeshja e tij , asfaltimi i një segmenti të
rrugës është asfaltuar, janë vendosur skajoret dhe një pjesë
e trotuarit ka filluar me punimin e trotuarit ( kontrata dy
vjeçare).

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Banorët e qytetit dhe komuna e Ferizaj.

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

01.04.2016

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

12.10.2016

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

70,000.00 €
30,000.00

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata

Komuna

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

18.07.2016

191,155.97 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
"Burimi -E" shpk

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

70,000.00 €
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Komuna

HANI I ELEZIT

Titulli i projektit

Shtrimi me kubëza betoni i rrugicave nëpër zonat rurale të
Hanit të Elezit (, Paldenicë, Pustenik, Laç, Seçishtë)

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Në fshatrat Seqisht, Paldenicë dhe Laç janë shtruar rrugicat me
kubëza betoni , skajore ndërsa në fshatin Pustenik është bërë
shtruarja e rrugës me kubëza betoni, vendosja e skajoreve si dhe një
pjesë është punuar me gurë natyral.

Me këtë projekt kanë përfituar banorët në Komunën Hani i
Elezit.

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

31.03.2016

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

70,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

30,184.33 €

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

Komuna
22.07.2016

100,184.33

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
NNP" ATC COM" dhe "Kema
Company"

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

70,000.00
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Komuna

GRACANICË

Titulli i projektit

Rekonstruimi dhe asfaltimi i rrugës prej Suvi Dolli deri
te Lagja e re

Përshkrimi i projektit

Janë kryer këto punime : punët pregatitore, pastrimi i
terrenit, punimet e dheut, konstruksioni i rrugës, asfaltimi
i rrugës dhe trotuaret.

Outputi/ Përfitimet

Kanë përfituar banorët e komunës së Graqanicës.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

31.03.2016

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit te komunës / nëse ka
Kontrata
Procedura e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit të kontratës së vlerës
Data e nënshkrimit të vlerës së aneks kontratës
Emri i kontraktuesit

220,000.00€

Komuna
30.06.2016
189,401.27 €
27.09.2016
18,547.32 €
" N.N."BENI CONSTRACION"Sh.P.K."JEHONA"

Pagesat
Vlera e pagesës

207,622.00 €

17

Komuna

SHTËRPCË

Titulli i projektit

Asfaltimi i rrugës në fshatin Firajë

Përshkrimi i projektit

Janë ekzekutuar punimet në trasenë e dy rrugëve atë
duke u bërë shtresimi i tamponit dhe asfaltimi në tërë
gjatësinë e rrugës.

Outputi/ Përfitimet

Me këtë projekt ka përfituar komuniteti i kësaj komune
në përmirësimin e infrastrukturës kulturore.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

10.02.2016

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i kontraktuesit

/
50,000.00

€
Komuna
01.07.2016
35,513.28€
/
SHPK "Rilindja compania" Brod
& NTP"Strasen Tifeban" “

Pagesa
Vlera e pagesës

35,513.28 €
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Komuna

DRENAS

Titulli i projektit

Asfaltimi i rrugës në fshatin Terdec

Përshkrimi i projektit
Outputi/ Përfitimet

Kryerja e segmentit të rrugës në gjatësi prej 1,048.00 m'gërmimi, mbushja me material mbushës, me zhavorr 0-63
mm dhe 0-31.5 mm dhe ngjeshja, asfaltimi dhe shenjëzimi
i rrugës si dhe punimi lëshesave nga betoni.
Me këtë përfitojnë banorët e Drenasit dhe fshatit Terdec
sepse është bërë përmirësimi i infrastrukturës.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

20.04.2016

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i kontraktuesit
Pagesa
Vlera e pagesës

50,000.00 €
40,000.00 €

Komuna
10.08.2016 -110,235.01 €( kontrat
dy vjeqare)
NNP " Blinaja-AM" Drenas
50,000.00 €

19

Komuna

LIPJAN

Titulli i projektit

Rregullimi i shtratit të lumit në fshatin Gadime- faza e
II-të

Përshkrimi projektit

Janë kryer punimet e gërmimit pastrimit të shtratit të lumit,
punimet e betonit dhe armaturës mveshja me rrasa të gurit
në skarpatet e shtratit të lumit si dhe pjesa e elektrikës
ndriçimi publik rreth lumit.

Outputet / Përfitimet

Me këtë projekt kanë përfituar qytetarët e fshatit Gadime
dhe komuna e Lipjanit.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

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

24.03.2016

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

74,218.54€

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit

70,000.00€

Komuna
15.06.2016

98,175.29 €
/

LEDI ING" SHPK CARRALEVË

Pagesat
Vlerat e pagesës

70,000.00 €

20

Komuna

GJILAN

Titulli i projektit

Fasadimi i objektit të komunës së Gjilanit dhe ndërtimi
i hapësirave të gjelbëruara në qytetin e Gjilanit

Përshkrimi projektit

Objekti i Komunës, punët përgatitore, punët e lyerjes,
punët e dyshemesë, punët e mureve, tavanit , punët e
kulmit si dhe pjesa e parkut punët përgatitore, punët e
dheut, punët e pllakëzimit, gjelbërimit dhe punët e hidros.

Outputet / Përfitimet

Kanë përfituar qytetarët e komunës së Gjilanit – janë
përmirësuar kushtet për mbrojtje të ambientit.
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
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit

01.04.2016
/
95,000.00 €
25,000.00 €
Komuna

19.07.2016

88.148,06 €

"COMPANY ZUKA
COMMERC' Sh.p.k. Gjilan

Pagesat
Vlerat e pagesës

64,364.93 €

21

Komuna
Titulli i projektit

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

GJILAN
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Shillovë
Me këtë projekt është bërë rregullimi rrugëve lokale në
fshatin Shillovë ku është punuar në matje gjeodezike,
gërmim, mbushje me material mbushës, shtrimi i zhavorrit
0-60 mm dhe 0-31.5 mm si dhe asfaltimi i rrugës (projekt
nga viti 2015).
Kanë përfituar qytetarët e fshatit Shillovë dhe komuna e
Gjilanit – janë përmirësuar kushtet për infrastruktur
rrugore.
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

27.04.2015
12.02.2016/
17,815.99€

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit

Komuna
31.07.2015

35,454.33€

"Company ZukaCommerc"Sh.p.k. Gjilan

Pagesat
Vlerat e pagesës

17,501.00€

22

Komuna

PEJË

Titulli i projektit

Asfaltimi i rrugës në fshatin Brestovik segmenti i Parë

Përshkrimi projektit
Outputet / Përfitimet

Pastrimi , gërmimi, ndërtimi i mureve mbrojtëse, mbushja
me material mbushës, punimi i tamponit me zhavorr 060m dhe 0-31 mm, punimi i bankinave dhe rigollave, si
dhe asfaltimi i rrugës.
Kanë përfituar banorët e fshatit Brestovik dhe komuna e
Pejës ku është përmirësuar infrastruktura rrugore.
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

80,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

67,875.50 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit

24.03.2016
/

Komuna
12.07.2016

103,408.50 €
/
NN. "ASFALTI" shpk

Pagesat
Vlerat e pagesës

80,000.00€

23

Komuna

FUSHË KOSOVË

Titulli i projektit

Asfaltimi i rrugëve në fshatin Kuzmin me rrethinë dhe
rregullimi i lumit Jazi në Kuzmin

Përshkrimi projektit
Outputet / Përfitimet

Është bërë asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Kuzmin dhe
është bërë pastrimi i shtratit të lumit Jaz.
Kanë përfituar banorët e fshatit Kuzmin dhe komuna e
Fushë Kosovës ku është përmirësuar infrastruktura
rrugore dhe ambienti.
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

10.02.2016
/
120,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit

Komuna
27.06.2016

81,516.00 €
/
NN "Shkëmbi" dhe "Valdrini"
shpk

Pagesat
Vlerat e pagesës

80,000.00€

24

Komuna

MALISHEVË

Titulli i projektit

Ndërtimi i nënkalimit në fshatin Dragobil afër shkollës

Përshkrimi projektit
Outputet / Përfitimet

Kë këtë projekt është punuar: gërmimi, betonimi ,
hidroizolimi, instalimi i ndriçimit dhe vendosja e gardhit
rrethues të nënkalimit në fshatin Dragobil.
Nxënësit e shkollës fillore në Dragobil dhe komuna e
Malishevës.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

24.03.2016
/

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

50,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit

Komuna
27.06.2016

26,061.00 €
/

"Geco Group" shpk

Pagesat
Vlerat e pagesës

23,274.90€

25

Komuna

SKENDERAJ

Titulli i projektit

Rikonstruimi i rrugës Sala dhe Hamit Jashari

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Është bërë prerja e asfaltit, demolimi dhe bartja deri në
deponi, shtruarja me bituzhavorr në sipërfaqet e sanuara,
demolimi i skajoreve dhe vendosja e skajoreve të reja,
demolimi i kubëzave të betonit dhe sanimi i tyre dhe
asfaltimi i rrugës.
Kanë përfituar banorët e Skenderajt me rrethinë.
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

19.04.2016
/
50,000.00€

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

7,965.80€

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

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

25.07.2016

57,965.80€
/

"AL Trade" shpk

Pagesat
Vlerat e pagesës

50,000.00 €

26

Komuna

ISTOG

Titulli i projektit

Ndërtimi i ujësjellësit në fshatrat Cerrcë, Lubozhdë dhe
Prigodë

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Në kuadër të projektit është bërë ndërtimi i rrjetit të
ujësjellësit në fshatrat Cerrcë, Lubozhdë dhe Prigodë janë
kryer këto punime: punët përgatitore, punët demoluese,
punët e dheut, punët e betonit dhe armaturës, punët
instaluese, punët montuese si dhe punime tjera.
Banorët e komunës së Istogut.
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

25.03.2016

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

16,733.20€

82,079.70 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit

Komuna
04.07.2016

98,812.95 €€
/

"ALFA-I" SHPK

Pagesat
Vlerat e pagesës

82,079.70 €

27

Komuna

JUNIK

Titulli i projektit

Asfaltimi i rrugëve zona Lindje- Perendim

Përshkrimi projektit

Është bërë inçizimi gjeodezik, pastrimi i terrenit, gërmimi
i terrenit, punimi i dy rrugëve me kubëza betoni dhe dy
rrugë tjera me asfalt si dhe kanalet e hapura për ujitje.

Outputet / Përfitimet

Banorët dhe komuna e Junikut ku është përmirësuar
infrastruktura rrugore dhe ambienti.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

25.04.2016
/

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

40,000.00€

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit

€
Komuna
11.07.2016
31,821.50 €
26.09.2016
3,004.40 €
"VB-TOFAJ" shpk &
JOSSKRASNIQI_BAZË" shpk

Pagesat
Vlerat e pagesës

33,668.91€

28

Komuna

SHTIME

Titulli i projektit

Ndërtimi i aneksit të objektit të Komunës së Shtimës

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

Ndërtimi i anexit të objektit të Komunës së Shtimes. Në
fazën e parë janë kryer punimet në ndërtimin e vrazhdët
të anexit të Objektit të komunës duke përfshi punimet,
punimet e arkitekturës, punimet elektrike bazike,
instalimet hidrosanitare bazike, instalimet makinerike
bazike, kthina për gjenerator- projekti është dy vjeqar.
Banorët e Shtimes
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

10.02.2016
/

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

10,000.00€

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit

90,000.00€

Komuna
06.07.2016

223,924.70 €
/

NNT “Budakova”

Pagesat
Vlerat e pagesës

90,000.00€
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Komuna

NOVOBËRDË

Titulli i projektit

Asfaltimi i rrugës në fshatin Bushincë-Jasenovik

Përshkrimi projektit

Asfaltimi i rrugës në fshatin Bushincë-Jasenovik- punët
përgatitore, punimet e dheut si dhe asfaltimi i rrugës.

Outputet / Përfitimet

Banorët e fshatrave, Bushincë-Jasenovik dhe komuna.
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
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

150,000.00 €
€

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit

10.02.2016
/

Komuna
30.05.2016
NNT"VARNAKOMERC"Kamenice

€
127,656.10€

Pagesat
Vlerat e pagesës

127,651.10 €

30

Komuna

VUSHTRRI

Titulli i projektit

Asfaltimi i rrugës Maxhunaj –Vilanc
Është bërë asfaltimi i rrugës që lidhë fshatrat Maxhunaj
dhe Vilanc edhe atje janë kryer këto punime: pastrimi i
terenit, punimet e nënbazës si dhe punimet në
asfaltimin e rrugëve.

Përshkrimi projektit
Outputet / Përfitimet

Banorët e fshatit Vilance-Maxhunaj dhe komuna e
Vushtrrisë
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

31.03.2016
30,000.00€

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit

Komuna
26.07.2016

28,999.09€
/

NPSH“Bageri”

Pagesat
Vlerat e pagesës

28,999.09 €

31

Komuna

VUSHTRRI

Titulli i projektit

Riasfaltimi i rrugës nga rruga maxhistrale nr. N2 deri te
stacioni hekurudhor

Përshkrimi projektit
Outputet / Përfitimet

Është bërë riasfaltimi i rrugës, zgjerimi i shiritit
qarkullues për 1m gjerësi si dhe kanalizimi atmosferik.
Banorët e fshatit Vilance-Maxhunaj dhe komuna e
Vushtrrisë.
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

31.03.2016
/

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

42,043.10 €

77,000.00€

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit

Komuna
22.08.2016

119,043.10€
/

NPSH“Bageri” Ferizaj

Pagesat
Vlerat e pagesës

77,000.00€

32

Komuna

DRAGASH

Titulli i projektit

Ndërtimi i linjës së tensionit të lartë, ndriçimi solar si dhe
trafostacioni në pikën kufitare Krushevë -Shishtavec

Përshkrimi projektit
Outputet / Përfitimet

Me këtë projekt janë kryer këto punime, shtrirja dhe rrjeti i
tensionit të lartë mbitokësor dhe ai nëntokësor nga fshati
Krushevë e deri te pika kufitare me fshatin Shishtavec, punimi i
trafo stacionit shtyllë afër pikës kufitare.
Kanë përfituar nxënësit dhe banorët e komunës së Dragashit
ku është përmirësuar infrastruktura arsimore.
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

28.06.2016
27.07.2016
130,254.36 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit

21.09.2016
05.12.2016

Komuna
119 750.84€
10 503.52€
“Eling” SHPK

Pagesat
Vlerat e pagesës

112,279.50 €

33

Komuna

Mitrovicë e Veriut

Titulli i projektit

Rekonstruimi i trotuarit dhe ndriçimit në rrugën Cika
Jovina

Përshkrimi projektit

Me këtë projekt janë kryer këto punime: punët
përgatitore, punimet e betonit, punimet e asfaltit si dhe
punimet e ndriçimit publik.

Outputet / Përfitimet

Në këtë projekt kanë përfituar banorët me vendbanim në
Komunën e Mitrovicës së Veriut.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

25.04.2016

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

104,747.20€

Komuna
104 747.20€- 103,046.78€

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit

P.T.P. " RAD" Zveqan
Pagesat

Vlerat e pagesës

102,672.39€
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Komuna
Titulli i projektit

Përshkrimi projektit

MITROVICA E VERIUT
Riparimi dhe zëvendësimi i ndriçimit të shkatërruar
rrugor në seksionin rrugor Mitrovica Veriore -Zveqan
Me këtë projekt janë kryer këto punime: punët përgatitore,
punimet e betonit, punimet e asfaltit si dhe punimet e
ndriçimit publik.

Outputet / Përfitimet

Komuna e Mitrovicës së Veriut
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

12.02.2016

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
19,926.00€

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

Komuna

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

30.11.2015-19,926.00€

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
NTP“RAD”

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

19,926.00€
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Komuna

MITROVICA E VERIUT

Titulli i projektit

Furnizimi dhe instalimi i ashensorëve në ndërtesa të
banimit

Përshkrimi projektit

Është bërë furnizimi transporti dhe montimi i paisjeve për
funksionalizimin e ashensorëve në objektet e banimit.

Outputet / Përfitimet

Komuna e Mitrovicës
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

12.02.2016

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
34,948.30€

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

Komuna

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

07.12.2015-34,948.30€

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
NTP“RAD”

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

34,820.86€

36

Komuna

MITROVICA E VERIUT

Titulli i projektit

Rekonstruimi dhe sanimi i fasadës në lagjen
multietnike Tre rrokaqiejt

Përshkrimi projektit

Janë kryer këto punime: punët përgaditore, punët e
muratorisë dhe fasadës , punët e ngjyrosjes dhe punimet e
bravari së.

Outputet / Përfitimet

Banorët e lagjes
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

25.04.2016

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
139,714.00€

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

Komuna

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

02.08.2016

136,990.97€

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
NTP“RAD”

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

136,327.97

37

Komuna

ZUBIN POTOK

Titulli i projektit

Ndërtimi i rrugëve në lagjet e komunës së Zubin Potokut

Përshkrimi projektit

Është bërë asfaltimi i rrugëve në qytezën e Zubin Potokut
edhe atje janë kryer këto punime: pastrimi i terenit,
punimet e nënbazës si dhe punimet në asfaltimin e
rrugëve.

Outputet / Përfitimet

Në këtë projekt kanë përfituar banorët me vendbanim në
Komunën e Zubin Potokut.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

31.03.2016

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës

250,000.00€

Komuna
01.07.2016

247,967.21€

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit

NTP "RAD"
&"EUROPAPARTNERS"SHPK
Pagesat

Vlerat e pagesës

247,967.21€
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Komuna

ZVEÇAN

Titulli i projektit

Ndërrimi i tualetit publik në zonën e mrojtur të Kalasë
së Zveçanit

Përshkrimi projektit

Janë bërë punimet në furnizimin e transportit dhe
vendosjen e tualetit publik në zonën e mbrojtur të kalasë
së Zveçanit.

Outputet / Përfitimet

Komuna e Zveçanit
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

12.02.2016

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
9,876.94€

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

Komuna

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

07.12.2015
9,876.94€

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
NTP “RAD”

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

9,876.94€
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Komuna

ZVEÇAN

Titulli i projektit

Punimi i fasadave në objektet kolektive të banimit në
lagjet e Zveçanit

Përshkrimi projektit

Është bërë fasadimi i objekteve kolektive në komunën e
Zveçanit duke u bërë mbështjellja e jashtme me
termoizolim, ngjyrosja si dhe punime tjera zejtare me
llamarinë të fasadës së jashtme.

Outputet / Përfitimet

Komuna e Zveçanit
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

31.03.2016

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

07.10.2016
212,798.95€

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

Komuna

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

16.06.2016

198,129.79€

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës

07.10.2016

12,977.25€

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

198,129.79€
12,977.25€
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Komuna

ZVEÇAN

Titulli i projektit

Video monitorim në komunën e Zveçanit

Përshkrimi projektit

Është bërë vendosja e kamerave vëzhguese, pajisjeve DVR
për inçizim si dhe monitorëve në qendrën për monitorim
në Komunën e Zveçanit.

Outputet / Përfitimet

Komuna e Zveçanit
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

31.03.2016

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
69 000.00€

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

Komuna

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

13.06.2016

68,030.00€

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
“Guard Vuk”

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

68,030.00 €
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Komuna
Titulli i projektit

Përshkrimi projektit

Outputet / Përfitimet

ZVEÇAN
Sanimi i hapësirës rrëshqitëse pranë objektit banesor në
rrugën e Obiliqit nr 6- faza e dytë
Është bërë sanimi i hapësirës rreshqitëse të dheut në afërsi
të objektit banesor dhe janë kryer këto punime: punët
paraprake, punimet e dheut, punimet e beton armes ,
vendosja e pilotave si dhe punimi i murit mbajtës nga
beton armeja.
Komuna e Zveçanit
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

28.09.2016

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
58,341.00€

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

Komuna

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

24.11.2016

58,190.63€

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
NTP “RAD”

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

58,190.63€
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Komuna

ZVEÇAN

Titulli i projektit

Punimi i fasadave në objektet kolektive të banimit në
Zveçan –Vazhdim

Përshkrimi projektit

Është bërë vazhdimi i fasadimit të objekteve kolektive në
komunën e Zveçanit duke u bërë mbështjellja e jashtme
me termoizolim, ngjyrosja si dhe punime tjera zejtare me
llamarin të fasadës së jashtme.

Outputet / Përfitimet

Komuna e Zveçanit
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

28.09.2016

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
83,387.00€

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

Komuna

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

22.11.2016

82,284.60€

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
NTP “RAD”

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

82,284.60€
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Komuna

ZVEÇAN

Titulli i projektit

Ndërtimi i video monitorimit në shkollat e Komunës së
Zveçanit

Përshkrimi projektit

Janë kryer punimet në vendosjen e pajisjeve monitoruese
dhe për vëzhgim në objektet shkollore me kamera të
jashtme për monitorim, kamera të brendshme kabellimin,
serverë , monitorë, rack etj.

Outputet / Përfitimet

Komuna e Zveçanit
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit

28.10.2016

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Komuna

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

16.12.2016

80,582.00€

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
“GUARD-VUK” &”EVROPA
PARTNERS”

Emri i Kontraktuesit
Pagesat
Vlerat e pagesës

80,582.00€
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Raport i projekteve të financuar në komuna në vitin 2016

Komuna
Ranillug
Partesh

Podujevë

Nr I
proj. Emri i projektit
Fondi
Ndërtimi i stadiumit me infrastrukturë
1 përcjellëse në Ranillug
Rehabilitimi i rrugës ekzistuese dhe ndërtimi i
2 trotuarit
Rregullimi, riparimi, pastrimi i shtratit të
lumit Llap dhe hapësirave për gjatë brigjeve të
3 tijë ( në Qytet)

Kamenicë

4

Kllokot

5

Obiliq
Kaçanik

6
7

Deçan
8
Mitrovicë
Ferizaj
Hani i Elezit

Graçanicë
Shterpcë

9

Asfaltimi i rrugëve lokale në Bosce dhe Moqar
i Ulët
Ndërtimi i qendrës kulturore në Kllokot –
Faza e dytë
Rreth rrotullimi, trotuari dhe ndriçimi segmenti Obiliq- Prishtinë në rrugën Hasan
Prishtina
Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Mukadeze
Lika Muhaxheri
Ndërtimi i rrugës nga qendra e fshatit Llukë e
Ulët deri te varrezat dhe ndërtimi i kanalit për
ujitje
Ndërtimi i infrastrukturës në lagjen Fushë
Ibër

Asfaltimi i rrugës përgjatë hekurudhës10 Ferizaj
Shtrimi me kubëza betoni i rrugicave në zonat
rurale të Hanit të Elezit ( Gorancë, Krivenik,
11 Paldenicë, Pustenik, Laç Seqisht)
Rekonstruimi dhe asfaltimi i rrugës prej Suvi
12 Dolli deri te laxhja e re
13 Asfaltimi i rrugës në Firajë

Financimi

Vlera e
kontratës

Procedurat
e
prokurimit

Pagesat

99,000.00

74,967.99

Komuna

74,967.73

20,456.00

108 870.57

Komuna

20,456.00

79,209.45

99,823.28

50,000.00

65,267.65

Komuna

105,000.00

79,209.45
Komuna
Komuna

96.065,96

50,000.00
69,741.38

Komuna
98,000.00

182,055.96

56,252.75

81,234.76

98,000.00
Komuna

56,252.75

Komuna
24,453.00

16,859.00

250,000.00

287,892.00

70,000.00

191,155.97

16,859.00
Komuna
Komuna

249,988.41
70,000.00

Komuna
70,000.00

100,184.33

220,000.00

207,948.59

50,000.00

35,513.28

70,000.00
Komuna
Komuna

207,622.00
35,513.28
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Asfaltimi i rrugës në fshatin Terdevc
Drenas

14
Rregullimi i shtratit të lumit në fshatin
15 Gadime – faza e dytë
Fasadimi i objektit të komunës së Gjilanit dhe
ndërtimi i hapësirave të gjelbëruara në qytetin
16 e Gjilanit

Lipjan

Gjilan
Gjilan

17 Asfaltimi i rrugëve në fshatin Shillovë
Asfaltimi i rrugës në fshatin Brestovik
18 segmenti i parë”
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Kuzmin me
19 rrethinë dhe rregullimi i lumit Jazi në Kuzmin

Pejë
Fushë Kosovë
Skenderaj

20

Rikonstruimi i rrugës “Sala dhe Hamit
Jashari”

Komuna

50,000.00

50,000.00

110,235.01

70,000.00

98,175.29

Komuna

95,000.00

88,148.06

Komuna

64,364.93

17,816.00

35,454.00

Komuna

17,501.00

80,000.00

103,408.50

Komuna

80,000.00

120,000.00

81,516.00

Komuna

75,209.03

50,000.00

57,965.80

Komuna

70,000.00

50,000.00

Istog

Ndërtimi i ujësjellësit për fshatrat Cerrcë,
21 Lubozhdë dhe Prigodë

82,079.70

98,812.95

Komuna

82,079.70

Junik

22 Asfaltimi i rrugëve zona Lindje - Perendim

40,000.00

34,825.90

Komuna

33,668.91

Shtime

23 Ndërtimi i aneksit të komunës - Shtime
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Bushincë 24 Jasenovik

90,000.00

223,924.70

Komuna

90,000.00

150,000.00

127,656.10

Komuna

127,651.10

54,000.00

28,999.99

Komuna

28,999.09

77,000.00

119,043.10

Komuna

77,000.00

200,000.00

130,254.36

Komuna

112,279.50

104,748.00

103,046.78

Komuna

102,672.39

19,926.00

19,926.00

Komuna

19,926.00

Novobërda
Vushtrri
Vushtrri

Dragash
Mitrovicë e Veriut

Mitrovicë e Veriut

25 Asfaltimi i rrugës Maxhunaj - Vilancë
Riasfaltimi i rrugës nga magjistralja nr. N2
26 deri te stacioni hekurudhor
Ndërtimi i linjës së tensionit të lartë, ndriçimi
solar si dhe trafostacioni në pikën kufitare
27 Krushevë - Shishtavec
Rekonstruimi i trotuarit dhe ndriçimi në
28 rrugën Cika Jovina
Riparimi dhe zëvendësimi i ndriçimit të
shkatërruar rrugor në seksionin rrugor
29 Mitrovicë e Veriut - Zveçan

47

Furnizimi dhe instalimi i ashensorëve në
30 ndërtesat e banimit
Rikonstruimi dhe sanimi i fasadës në lagjen
31 multietnike Tre Rrokaqiejt

34,948.30

34,948.30

Komuna

139,714.00

139,990.97

Komuna

Ndërtimi i rrugëve në lagjet e komunës së
32 Zubin Potokut
Ndërtimi i tualetit publik në zonën e mbrojtur
33 të kalasë
Punimi i fasadave në objektet kolektive të
34 banimit në lagjet e Zveçanit

250,000.00

247,967.21

9,876.94

9,876.94

Komuna

212,798.95

211,107.04

Komuna

69,000.00

68,030.00

Komuna

58,190.63

58,190.63

Komuna

83,387.00

82,284.60

Komuna

Zveqan

35 Video monitorimi në komunën e Zveçanit
Sanimi i hapësirave rrëshqitëse pranë objektit
36 banesor në rrugën e Obiliqit nr 6- Faza e dytë
Punimi i fasadave në objektet kolektive të
37 banimit në lagjet e Zveçanit - Vazhdim
Ndërtimi i video monitorimit në shkollat e
38 komunës së Zveçanit

80,582.00

80,582.00

Komuna

Malisheva

39 Ndërtimi i nënkalimit në fshatin Dragobil

28,667.10

26,061.00

Komuna

23,274.90

MAPL

40 IT për komuna

150,640.83

MAPL

143,061.80

Mitrovicë e Veriut
Mitrovicë e Veriut
Zubin Potok
Zveqan
Zveqan
Zveqan
Zveqan
Zveqan

136,327.97
247,967.21
9,876.94
211,107.04
68,030.00
58,190.63
82,284.60
80,582.00

Komuna

PROJEKTET E BARTUNA NGA VITI 2015
Rregullimi i shtratit të lumit në fshatin Dobraj
e Madhe

146,226.70

Komuna

34,820.86

37,612.00

MAPL

37,612.00

Lipjan

1

Rahovec

2

Ndërtimi i shtëpisë së kulturës në fshatin
Xërxe – faza e dytë

11,414.70

MAPL

11,414.70

Kamenicë

3

Punimi i parkut prapa banesave në
Kamenicë

3,031.99

Komuna

2,667.80

TOTALI I SHPENZIMEVE TË
KAPITALEVE

3,327,180.16€
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