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Përmbledhja ekzekutive

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

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

Ky raport është i detajizuar dhe paraqet bashkëfinancimin e MAPL-së në shumë projekte të
komunave, ka raste ku MAPL është financues i projektit në tërësi. MAPL në vitin 2015 gjithsej
ka realizuar 66 projekte nga të cilat 6 projekte kanë qenë të bartura nga viti 2014.

Koordinimi dhe Monitorimi i  Projekteve

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

\



Komuna VITI

Titulli i  projektit Asfaltimi i rrugës Viti-Mogillë

Përshkrimi projektit

Në këtë projekt janë kryer këto punime: Janë kryer
punime në sanimin e rrugëve , shtresa e tamponit
rregullimi i kanaleve anësore , bankinave si dhe
asfaltimi i trasesë për rrugët  në : Viti -Mogillë,dhe
Ramnisht

Outputet / Përfitimet Me këtë projekt kanë përfituar banorët   e Komunës së
Vitisë .

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 14.04.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 100,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka 16,954.14€

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 18.08.2015 - 209,956.11 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit " NPSH "BAGERI"

Pagesat
Vlerat e pagesës 100,000.00 €



Komuna VITI

Titulli i  projektit "Rregullimi i argjinaturave , shtratit dhe urës së
këmbësorëve

Përshkrimi projektit

Në këtë projekt janë kryer këto punime: Pastrimi i
terenit; punët e betonit veshja me pllaka guri; punimi
i objektit të urës si dhe ndriçimi i jashtëm publik.

Outputet / Përfitimet Me këtë projekt kanë përfituar banorët e Komunës së
Vitisë.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 09.03.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 44,947.95 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka 12.563.20€

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna, Viti
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 29.04.2015 - 57.511,15€
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit NTP "ENGINEERING" VITI

Pagesat
Vlerat e pagesës 57.511,15



Komuna RANILLUG

Titulli i  projektit “Ndërtimi I kabinetit për shkollën e mesme teknike në
Ranillug"

Përshkrimi projektit

Në këtë projekt janë kryer këto punime: Punimet nga
faza e arkitekturës, faza e  ujësjellësit  dhe kanalizimit
si dhe instalimet elektrike si dhe pjesa makinerike deri
në kompletimin e objektit.

Outputet / Përfitimet Me këtë projekt kanë përfituar banorët e Komunës së
Ranillugut.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 9.03.2015

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 24,823.65 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 22.06.2015 - 18,739.34 €
Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit SHPK "DEKOR GROUP"

Pagesat
Vlerat e pagesës 18.739,34€



Komuna PARTESH

Titulli i  projektit “Renovimi i fasadës së shkollës në Partesh”

Përshkrimi projektit

Janë kryer punimet në fasadën e jashtme , fasada e
brendshme punët e zdrukthëtarisë (dyer dhe dritare),
punimet e lyerjes dhe dyshemesë.

Outputet / Përfitimet Me këtë projekt kanë përfituar banorët  e Komunës së
fshatit Partesh.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 12.06.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 17,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga IOM / nëse ka 129,938.01€

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga IOM
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 29.06.2015 - 146.938,01 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit SHPK "ARCH-NDERTIMI"

GJILAN
Pagesat

Vlerat e pagesës 17,000.00 €



Komuna PARTESH

Titulli i  projektit Rregullimi funksionalizimi i kanalizimit në Budrikë të
Ulët dhe në Pasjan

Përshkrimi projektit

Është bërë sanimi i rrjetit ekzistues si dhe punimi
rrjetit të ri të kanalizimit në fshatrat: Budrikë, Pasjan
dhe Partesh.

Outputet / Përfitimet Me këtë projekt kanë përfituar banorët e Komunës së
fshatit Partesh.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 25.08.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 9,599.70 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna, Partesh
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 08.10.2015 - 9.599,70 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit "Asllani Trans" NTSH

Pagesat
Vlerat e pagesës 9,599.70 €



Komuna PARTESH

Titulli i  projektit
Furnizimi me material  ndërtimorë-zhavorrit të

nevojshme për hapsirat për rreth Qendrës së Mjekesisë
Familjare në Pasjan"

Përshkrimi projektit

Është kryer furnizimi transporti, shtrirja dhe ngjeshja
e zhavorrit në hapsirat për rreth Qendrës së Mjekësisë
Familjare në Pasjan.

Outputet / Përfitimet Me këtë projekt kanë përfituar banorët  e Komunës së
fshatit Partesh.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 25.08.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 9,829.40 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna, Partesh
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 21.09.2015 - 9,829.40 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit NPT "Globi" Gjilan

Pagesat
Vlerat e pagesës 9,829.40 €



Komuna PODUJEVË

Titulli i  projektit
Rregullimi i ndriqimit solar në rrugën "Zahir Pajaziti"

dhe në disa segmente të rrugëve "Skenderbeu"."28
Nëntori" dhe "Iiria"

Përshkrimi projektit

Në këtë projekt janë kryer këto punime: Montimi i
llampave lled, driverat, kontrolluesi i ngarkesës
solare, paisjet programuese, fotoreleja, senzorët,
siguresat, konvertuesit e tensionit, timeri, shtyllat,
paneli solar me kabinet,kobllo të ndryshme, softweri
si dhe punët e betonit dhe vendosja e gypit PVC.

Outputet / Përfitimet Me këtë projekt kanë përfituar banorët e Komunës së
Podujeves.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 30.09.2014
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit 12.03.2015
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 50,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna, Podujevë
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 31.07.2015 - 110,000.00 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit "CALL-HOME ELECTRONICS"

SHPK&"EURO PROJECT" SHPK
Pagesat

Vlerat e pagesës 50,000.00 €



Komuna PODUJEVË

Titulli i  projektit “Rregullimi i shtratit të lumit Llap”

Përshkrimi projektit

Në këtë projekt janë kryer këto punime: punët
përgaditore, pastrimi I terenit,punët e gërmimit,
punët e beton-armes,punimet me gurë, punimet
metalike, gypat e ujërave të zeza si dhe punët e
kaskadave.

Outputet / Përfitimet Me këtë projekt kanë përfituar banorët e Komunës së
Podujevës.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 27.04.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

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

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna, Podujevë
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 03.08.2015 - 69,363.93 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit NNT 'BINI" PODUJEVË

Pagesat
Vlerat e pagesës 48,554.05 €



Komuna PRISHTINË

Titulli i  projektit Ndërtimi i stadiumit të futbollit në Fshatin Hajvali

Përshkrimi projektit

Në këtë projekt janë kryer këto punime: Punimet e
dheut, punët e drenazhes si dhe një pjesë e punimeve
në rrethojën e stadionit.

Outputet / Përfitimet Me këtë projekt kanë përfituar banorët e Komunës së
Prishtinës.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 28.05.2014
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit 06.03.2015
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 80,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka 16,954.14€

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna, Prishtinë
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 19.12.2014 - 96,954.14 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit "Zhvillimi" Podujevë

Pagesat
Vlerat e pagesës 20,000.00 €



Komuna KAMENICË

Titulli i  projektit Punimi i parkut prapa banesave në Kamenicë

Përshkrimi projektit

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.

Outputet / Përfitimet Me këtë projekt kanë përfituar banorët   e Komunës së
Kamenicës.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 20.08.2015

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

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

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 01.12.2015 - 22.139,18 €
Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit SHPK "ARDHMERIA"

Pagesat
Vlerat e pagesës 19,107.20 €



Komuna KLLOKOT

Titulli i  projektit
“Ndërtimi i qendrës kulturore në Kllokot- faza e parë “
Kllokot

Përshkrimi projektit

Faza e parë: Janë kryer punimet e fazës së parë, gërmimi,
armimi dhe betonimi I themeleve, sokullës, shtullave,
pllakave, muratimi I mureve, kulmi dhe vendosja e
dritareve.

Outputet / Përfitimet 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 22.07.2015

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

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

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga MAPL
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 14.10.2015 - 78,458.71€
Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës 17.11.2015 -7,590.36
Emri i Kontraktuesit NPN" Vizion Projekt" Gjilan

Pagesat
Vlerat e pagesës 84,446.29 €



Komuna OBILIQ

Titulli i  projektit “Meremetimi I objektit të shkollës fillore "Sveti Sava"
në Plemetin”

Përshkrimi projektit

Është bërë renovimi dhe meremetimi I komplet toaleteve-
suvatimi, vendosja e elementeve sanitare, vendosja e pllakave të
qeramikës, rrjeti i ri i ujësjellësit dhe kanalizimit si dhe rrjeti
elektrik është bërë ndërrimi I dyerëve të klasave dhe toaleteve,
ngjyrosja e mureve në klasa dhe koridor.

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

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 09.03.2015

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 15,932.80 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 13.05.2015 - 12,292.69 €
Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit ""Dajting" sh.p.k Prishtinë

Pagesat
Vlerat e pagesës 12,292.69 €



Komuna KAÇANIK

Titulli i  projektit “Asfaltimi i rrugëve në fshatin Kaçanik i Vjetër në lagjen
Reqi,Topojani dhe Brati në Komunën e Kaçanikut”

Përshkrimi projektit

Janë kryer kryer komplet punimet në asfaltimin e
rrugëve në aksin e Lagjes Reqi dhe pjesërisht në aksin e
rrugës Topojani dhe lagjes Brati.

Outputet / Përfitimet Me këtë projekt kanë përfituar banorët e Komunës së
Kaçanikut.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 16.04.2015

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 54,283.07€
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 22.07.2015 - 124,283.07€
Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit NNSH "P&I" Kaçanik&"Trasing

Group" Drena
Pagesat

Vlerat e pagesës 70,000.00 €



Komuna DEÇAN

Titulli i  projektit
"Vazhdimi I punimeve në objektin e Administratës

Komunale- Renovimi I zyrave të ofiqarisë" në Komunën
e Deçanit”

Përshkrimi i projektit

Demolimin e dyerve , dritareve dhe mureve ekzistuese,
punimi I rrethojave metalike dhe ngjyrosja e tyre,
montimi i koshave për mbrojtjen e fidaneve, punimi dhe
betonimi i pllakës së betonit si dhe punimi i shkallëve nga
graniti, punimi i fasadës gjysëm strukturale,  punimi i
zyreve të ofiqarisë dhe kompletimi me inventar.

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

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 15.04.2015
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 70,000.00€
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës 05.08.2015 - 72,972.00 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks  Kontratës



Emri i Kontraktuesit NNSH ' Mega Albi" &NN Kalaja
"ShPK

Pagesat
Vlerat e pagesës 70,000.00 €

Komuna DEÇAN

Titulli i  projektit
" Ndërtimi I rrugës Sadik Elezi që lidhë fshatin

Poberxhë me fshatin Drenoc"

Përshkrimi i projektit

Punimet në këtë projekt: gërmimi, rrafshimi, mbushja,
shtrimi i trases me zhavor 0-61 mm dhe 0-31.5 dhe asfaltimi
i rrugës si dhe hapja e kanaleve anësore dhe punimi i
lëshesave.

Outputet / Përfitimet Banorëve të fshatit Drenoc dhe Pobërgjë ju përmirësohen
kushtet e infrastrukturës rrugore.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 28.09.2015
Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 54,500.00€
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës 02.11.2015- 38,960.57€
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks  Kontratës 3,790.00 €

Emri i Kontraktuesit " Lika Trade"Sh.P.K  Deçan
Pagesat

Vlerat e pagesës 42,750.57 €





Komuna MITROVICË

Titulli i  projektit “ Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës në fshatin Pirqë ”

Përshkrimi i Projektit
Është bërë gërmimi i shtratit të rrugës, trasimi i rrugës
shtruarja me zhavorr në dy shtresa dhe  asfaltimi i
rrugës në fshatin Pirqë.

Outputet / Përfitimet Me këtë projekt kanë përfituar banorët e Komunës së fshatit
Pirqë Komuna e Mitrovicës .

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 01.09.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 177,020.90€
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës 19.10.2015 - 178.742,00 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks  Kontratës
Emri i Kontraktuesit NN"SHKEMBI"&"VALDRINI"

SHPK
Pagesat

Vlerat e pagesës 177,020.90 €



Komuna
FERIZAJ

FERIZAJ
Titulli i projektit " Ndërtimi i Qendrës së Mjekësisë Familjare në

trekëndëshin Pleshinë - Zaskok - Dubravë”

Përshkrimi projektit

Punimet në këtë projekt janë:- Kanë përfunduar punimet e
vrazhda nga themelet deri te kulmi dhe punimet finale ku
nga këto janë kryer shpërndarja e kabllove të rrymës, ujit
dhe kanalizimit si dhe rrjeti i nxemjes, suvatimi i
mbrenshëm dhe i jashtëm me llaq, punimi i fasadës së
jashtme dhe vendosja e dyerve dhe dritareve, punimi i
dyshemeve.

Outputet / Përfitimet Nga ky projekt përfitojnë banorët e fshatrave dhe komuna
e Ferizajt – janë përmirësuar kushtet shendetsore.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 23.04.2015

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 78,200.00

Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës 14.07.2015 – 108,161.00 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës /

Emri i Kontraktuesit N.P.N. " AGONI" Ferizaj

Pagesat

Vlerat e pagesës 70,000.00 €



Komuna HANI I ELEZIT

Titulli i projektit "Ndërtimi dhe rregullimi i prroit të rezhancës në Lagjen E
Re" faza e I-rë

Përshkrimi projektit

Është bërë rregullimi i shtratit të përroit të Rezhncës në
Lagjen e re edhe aty janë kryer  punime në kanalin e
mbyllur nga betonarmeja si dhe  punimet  në rrjetin e
kanalizimit dhe ujësjellësit përgjatë trasesë së përroit.

Outputet / Përfitimet Me këtë projekt kanë përfituar banorët e Komunës së Hani
i Elezit.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 14.04.2015

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 149,223.25 €

Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës 07.09.2015 - 219.223,25 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës /

Emri i Kontraktuesit NTSH "LINDI" PRISHTINE

Pagesat

Vlerat e pagesës 70,000.00 €





Komuna
GJAKOVË

Titulli i projektit “Shtigjet për biciklista në rrugën UÇK dhe Tirana”

Përshkrimi projektit
Është bërë shtruarja  e trotuarit me kubëza betoni për

këmbësorë, shtigjet për biciklista, punimi i sipërfaqes
gjelbëruese, sinjalizimi si dhe montimi i kasetave metalike
në rrugën e UÇK-së dhe Tirana në qytetin e Gjakovës.

Outputet / Përfitimet

Me këtë projekt kanë përfituar banorët e Komunën së
Gjakovës.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 14.04.2015

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit /
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 70,000
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka 8,923.13

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës 18.06.2015 - 78.923,13€
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit "EUROASPHALT" SHPK Gjakovë

Pagesat
Vlerat e pagesës 70,000 €

134,999.94€



Komuna GRACANICË

Titulli i projektit “Rekonstruimi dhe ndërtimi I rrugës Lepi- Skulan”

Pershkrimi i projektit

Punimet në këtë projekt janë: pastrimi I terenit, gërmimi I
dheut, heqja e asfaltit ekzistues, mbushja me material mbushës,
mbushja me zhavorr dhe ngjeshja e tijë  0-60 mm, vendosja e
skajoreve 18/24  cm, vendosja e skajoreve  10/20 cm , vendosja
e kubëzave nga betoni në trotuare me materiale përbërse në
sipërfaqe, mbushja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31 mm, asfaltimi i
rrugës dhe vendosja e sinjalizimit.

Outputi/ Përfitimet Kanë përfituar banorët e fshatrave Lepi, Skullan dhe
komuna e Graqanicës.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 18.05.2015

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar  nga  MAPL 199,289.00 €
Vlera e bashkëfinancimit të komunës / nëse ka

Kontrata
Procedura e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit të kontratës së vlerës 15.07.2014- 196,832.00€
Data e nënshkrimit të vlerës së  aneks kontratës Vlera  prej 1321.05 është

ndryshimi i TVSH-së
Emri i kontraktuesit "Pro eura" Doo Graqanicë&

N.N.T." ABC" Podujevë
Pagesat

Vlera e pagesës 198,153.05 €



Komuna SHTËRPCE

Titulli i projektit “Rekonstruimi I shtëpisë së kulturës Sveti Sava”

Pershkrimi i projektit

Me këtë projekt janë kryer punimet në ndërtimin e kulmit
të ri  dhe mbulimi me llamarinë të valëzuar, vendosja e
kaloriferëve për nxemje, ngjyrosja e pjesëve metalike në
kulm, rrethoja si dhe rregullimi i shkallëve me pllaka
qeramike.

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 15.07.2015

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit /

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 85,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës 14.10.2015 - 68,156.00 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës /
Emri i kontraktuesit Shpk "Linda" Ferizaj “

Pagesa
Vlera e pagesës 68,156.00 €



Komuna DRENAS

Titulli i projektit “Kanalizimi I ujërave të zeza në fshatin Poklek I Ri”

Pershkrimi i projektit
Ky projekt është vazhdim nga viti 2015 ku është punuar
kanalizimi i ujërave të zeza në  fshatin Poklek i Ri, projekti nuk
ka mundur të realizohet në tërësi për shkaqe pronësore.

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

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

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit 12.03.2015

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 23,224.50 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

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

Pagesa
Vlera e pagesës 12,610.03 €



Komuna LIPJAN

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

Përshkrimi projektit

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

Outputet / Përfitimet Përfitues kanë qenë banorët e komunës së Lipjanit dhe
fshatit Dobraj e Madhe.

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

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

Pagesat
Vlerat e pagesës 54,663.90€



Komuna LIPJAN

Titulli i  projektit “ Ndërtimi I trotuareve në qytetin e Lipjanit”

Përshkrimi projektit

Në këtë projekt është punuar: shenimi I trasesë, germimi I
dheut, mbushja me material nga guri I thyer 0-60 mm ,
gurit 0-31.5 mm, vendosja e skajorëve 10/20 cm, skajorë
18/24 cm, ngritja e pusetave ekzistuese, punimi me
kubëza betoni.

Outputet / Përfitimet Me këtë projekt kanë përfituar qytetarët e Lipjanit.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 14.04.2015
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 31,578.00€

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 18.08.2015 – 99,417.35 €
Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës /
Emri i Kontraktuesit "NPT " Beli" Malishevë

Pagesat
Vlerat e pagesës 70,000.00€



Komuna RAHOVEC

Titulli i  projektit " Ndërtimi i shtëpisë së kulturës në fshatin Xërxe-faza e
dytë"

Përshkrimi projektit

Në këtë projekt janë kryer këto punime: Punimet nga
faza e arkitekturës, faza e  ujësjellësit  dhe kanalizimit
si dhe instalimet elektrike pjesa makinerike si dhe
rregullimi i jashtëm.

Outputet / Përfitimet Banorët e fshatit Xërxe dhe komuna e Rahovecit.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 21.04.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit /
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 100,000.00€
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka 25,000.00€

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga MAPL
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 24.17.2015 - 124,062.60 €
Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës ..............
Emri i Kontraktuesit NNP"EURO

CONSTRUCTION"RAHOVEC
Pagesat

Vlerat e pagesës 88,585.30 €



Komuna Rahovec

Titulli i  projektit Asfaltimi i rrugës në fshatin Hoqë e Madhe

Përshkrimi projektit
Është bërë trasimi i rrugës ,punimi i mbushjes ,punimi
i tamponit dhe asfaltimi i rrugës së fshatit Hoqë e
Madhe.

Outputet / Përfitimet Me këtë projekt kanë përfituar banorët e Komunës së
Rahovecit, fshati Hoqë e Madhe.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 20.08.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 76,020.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna, Rahovec
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 15.08.2013 - 76.020,00 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit “DRINI COMPANY” SHPK

Pagesat
Vlerat e pagesës 76,020.00 €



Komuna GJILAN

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

e zabelit"

Përshkrimi projektit

Ky projekt ka vazhduar nga viti 2014 dhe janë punuar një
pjesë e trotuareve. Projekti nuk ka përfunduar për
probleme pronësore.

Outputet / Përfitimet Banorët e lagjes dhe qytetit të Gjilanit.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 07.05.2014
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit 10.03.2015
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 39,672.95 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna

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

Pagesat
Vlerat e pagesës 15,245.74€



Komuna GJILAN

Titulli i  projektit "Rregullimi I kanalizimit atmosferik në rrugën 15
Qershori"

Përshkrimi projektit

Me këtë projekt është bërë rregullimi i kanalizimit të
ujërave atmosferik, është punuar germimi i dheut,
drrasimi, armimi dhe betonimi i kanalit dhe kthimi në
gjendjen e mëparshme në rrugë -asfaltimi i rrugës.

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 27.04.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit /
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 45,428.00€
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 22.07.2015- 45,059.42€
Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit "N.T.P "BARDHI"  Miresh-Gjilan

Pagesat
Vlerat e pagesës 45,059.42€



Komuna GJILAN

Titulli i  projektit "Asfaltimi I rrugëve në fshatin Shillovë"

Përshkrimi projektit

Me këtë projekt është bërë rregullimi rrugëve lokale në
fshatin Shillovë ku është punuar në matje gjeodezike,
gërmim, mbushje me material mbushës, shtrimi i zhavorit
0-60 mm dhe 0-31.5 mm si dhe asfaltimi i njërës rrugë kurse
tjetra nuk ka përfunduar.

Outputet / Përfitimet Kanë përfituar qytetarët e fshatit Shillovë dhe komuna e
Gjilanit – janë përmirësuar kushtet për infrastrukturë
rrugore.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 27.04.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit /
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 50,000.00€
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 31.07.2015- 35,454.33€
Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit "Company Zuka-

Commerc"Sh.p.k. Gjilan
Pagesat

Vlerat e pagesës 17,638.34€



Komuna PEJË

Titulli i  projektit "Asfaltimi I rrugës " Patrikana-Levoshë"

Përshkrimi projektit

Pastrimi , gërmimi, ndërtimi i mureve mbrojtëse, mbushja
me material mbushës, punimi i tamponit me zhavor 0-
60m dhe 0-31 mm, asfaltimi i rrugës,  punimi i lëshesave
nga betoni i armuar. Punimi i bankinave dhe rigollave, si
dhe asfaltimi i rrugës.

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

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 15.04.2015
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 70,000.00€

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 06.08.2014- – 97,850.20 €
Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës /
Emri i Kontraktuesit NNT " V-Shala"  Pejë

Pagesat
Vlerat e pagesës 80,000.00€



Komuna DRAGASH

Titulli i  projektit "Fasadimi i objektit të shkollës së mesme në Dragash"

Përshkrimi projektit
Janë kryer punime në fasadim dhe izolimi i fasadës në objektin
shkollor dhe janë ndërruar disa dritare dhe është rregulluar
kulmi në pjesët e dëmtuara.

Outputet / Përfitimet 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 14.04.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit /
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 40,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka /

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 14.07.2015- – 31,446.40 €
Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës /
Emri i Kontraktuesit N.N "Hoti"Skenderaj

Pagesat
Vlerat e pagesës 30,880.36€



Komuna MITROVICA E VERIUT

Titulli i  projektit “Asfaltimi i rrugës Ibarska nr.3”

Përshkrimi projektit

Është bërë asfaltimi i rrugës Ibarska nr.3

Outputet / Përfitimet Në këtë projekt kanë përfituar banorët e rrugës Ibarska nr.3
me vendbanim  në Komunën e Mitrovicës së Veriut.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 29.09.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 10,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 26.10.2015- 9,982.60 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit P.T.P. " RAD" Zveqan

Pagesat
Vlerat e pagesës 9,982.60 €



Komuna MITROVICA E VERIUT

Titulli i  projektit “Ndërrimi i ulluqeve horizontale dhe vertikale në
objektin banues në rrugën Knjaz Millosh nr.26”

Përshkrimi projektit

Është bërë ndërrimi i ulluqeve horizontale dhe
vertikale në objektin banues në rrugën Knjaz Millosh
nr.26.

Outputet / Përfitimet Në këtë projekt kanë përfituar banorët e rrugën Knjaz
Millosh nr.26 me vendbanim  në Komunën e Mitrovicës së
Veriut.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 29.09.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 9,900.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 20.11.2015- 9,888.94 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit P.T.P. " RAD" Zveqan

Pagesat
Vlerat e pagesës 9,888.94 €



Komuna MITROVICA E VERIUT

Titulli i  projektit “Renovimi i hyrjes numër 19 dhe 21 në rrugën Tanaska
Rajiq”

Përshkrimi projektit

Është bërë renovimi i hyrjes numër 19 dhe 21 në
rrugën Tanaska Rajiq.

Outputet / Përfitimet Në këtë projekt kanë përfituar banorët e hyrjes numër 19
dhe 21 në rrugën Tanaska Rajiq me vendbanim  në
Komunën e Mitrovicës së Veriut.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 29.09.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 15,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 02.11.2015- 14,911.22 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit P.T.P. " RAD" Zveqan

Pagesat
Vlerat e pagesës 14,911.22 €



Komuna MITROVICA E VERIUT

Titulli i  projektit “Renovimi i objektit të kulturës për ekspozitë”

Përshkrimi projektit

Është bërë demolimi i suvatimit të vjetër, dyshemes
dhe demolimi i derës dhe është bërë renovimi i
objektit të kulturës për ekspozitë.

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 29.09.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 9,900.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 20.11.2015 - 9,880.00 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit P.T.P. " RAD" Zveqan

Pagesat
Vlerat e pagesës 9,880.00 €



Komuna ZUBIN POTOK

Titulli i projektit “Ndërtimi i qendrës rinore dhe terenit për sporte të
vogla”

Përshkrimi projektit

Është bërë ndërtimi i qendrës rinore dhe terenit për
sporte të vogla

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 28.07.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 120,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 13.10.2015 – 117,776.90 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit P.P. " SOKO" Zubin Potok

Pagesat
Vlerat e pagesës 117,776.90 €



Komuna ZUBIN POTOK

Titulli i  projektit “Ndërtimi I Z.T.S-(MBTS) 10/04 për instalim në rrjetin
elektrik të shtëpisë së shëndetit”

Përshkrimi projektit

Është bërë ndërtimi i trafos për rrjetin elektrik të
shtëpisë së shëndetit.

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 28.07.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 30,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 27.10.2015 - 29,158.20 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit P.P. " S-MONT" Zubin Potok

Pagesat
Vlerat e pagesës 29,158.20 €



Komuna ZUBIN POTOK

Titulli i  projektit “ Rregullimi i sallës së madhe për organizimin e
programeve multimediatike të shtëpisë së kulturës”

Përshkrimi projektit

Është bërë rregullimi i sallës së madhe për
organizimin e programeve multimediatike të shtëpisë
së kulturës.

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 28.07.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 10,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 24.11.2015 - 9,503.10 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit S.Z.R. " ARTE LEGNO" Zubin

Potok
Pagesat

Vlerat e pagesës 9,503.10 €



Komuna ZUBIN POTOK

Titulli i  projektit “Ndërtimi i hapësirës së parkingut të sallës së sporteve
dhe terenit për volejboll në rërë”

Përshkrimi projektit

Është bërë ndërtimi i hapësirës së parkingut të sallës
së sporteve dhe terenit për volejboll në rërë.

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 28.07.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 10,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 20.11.2015 - 9,753.60 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit P.P. " EU RR GRADNJA"

Zubin  Potok
Pagesat

Vlerat e pagesës 9,753.60 €



Komuna ZUBIN POTOK

Titulli i  projektit “Ndërtimi i sistemit tokësor për spërkatjen e terenit
fudbollisik”

Përshkrimi projektit

Është bërë ndërtimi i sistemit tokësor për spërkatjen e
terenit  fudbollisik.

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 28.07.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 10,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 20.11.2015 - 9,935.00 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit P.P. " EU RR GRADNJA"

Zubin  Potok
Pagesat

Vlerat e pagesës 9,935.00 €



Komuna ZUBIN POTOK

Titulli i  projektit “Ndërtimi i murit mbajtës dhe rikonstruimi i ndriçimit
publik në Jasenovik”

Përshkrimi projektit

Është bërë ndërtimi i murit mbajtës dhe rikonstruimi i
ndriçimit publik në Jasenovik.

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 28.07.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 10,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 20.11.2015 - 9,911.30 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit P.P. " SOKO" - Zubin  Potok

Pagesat
Vlerat e pagesës 9,911.30 €



Komuna ZUBIN POTOK

Titulli i  projektit “ Ndërtimi i terenit për sporte të vogla, rekonstruimi i
ndriçimit publik në vendbanimin Gazivode”

Përshkrimi projektit

Është bërë ndërtimi i terenit për sporte të vogla,
rekonstruimi  i ndriçimit publik në vendbanimin
Gazivodë.

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 28.07.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 10,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 20.11.2015 - 9,954.14 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit P.P. " EU RR GRADNJA" -

Zubin  Potok
Pagesat

Vlerat e pagesës 9,954.14 €



Komuna ZUBIN POTOK

Titulli i  projektit “ Sanimi i rrugës lokale në fshatin Lluçkarekë”

Përshkrimi projektit

Është bërë sanimi i rrugës lokale në fshatin
Lluçkarekë.

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 28.07.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 9,900.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 24.11.2015 - 9,698.00 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit P.P. " EU RR GRADNJA"-

Zubin  Potok
Pagesat

Vlerat e pagesës 9,698.00 €



Komuna ZUBIN POTOK

Titulli i  projektit “Sanimi i rrugëve lokale në fshatrat Kalludër i Madh,
Dren dhe Qepulja”

Përshkrimi projektit

Është bërë sanimi i rrugëve lokale në fshatrat Kalludër
i Madh,Dren dhe Qepulja.

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 28.07.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 9,950.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 24.11.2015 - 9,495.00 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit P.P. " EU RR GRADNJA"-

Zubin  Potok
Pagesat

Vlerat e pagesës 9,495.00 €



Komuna ZUBIN POTOK

Titulli i projektit “Sanimi i dyshemes dhe i mureve në objektin e qendrës
sportive rekreative”

Përshkrimi projektit

Është bërë sanimi i dyshemes dhe i mureve në objektin
e qendrës sportive rekreative.

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 28.07.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 9,650.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 20.11.2015 - 9,508.92 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit P.P. " DRAGON"-Zubin  Potok

Pagesat
Vlerat e pagesës 9,508.92 €



Komuna ZUBIN POTOK

Titulli i  projektit “Sanimi i nyjeve sanitare dhe të kaldajës  elektrike në
qendrën sportive rekreative”

Përshkrimi projektit

Është bërë sanimi i nyjeve sanitare dhe të kaldajës
elektrike në qendrën sportive rekreative.

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 28.07.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 9,960.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 20.11.2015 - 9,554.50 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit P.P. "ROMADORIA"-Zubin

Potok
Pagesat

Vlerat e pagesës 9,554.50 €



Komuna ZUBIN POTOK

Titulli i  projektit “Ndërtimi i trafo stacionit shtylle  TS(BSTS)
1004KV,160KVA ne fshatin Zupçe”

Përshkrimi projektit

Është bërë ndërtimi i trafo stacionit shtyllë TS(BSTS)
1004KV,160KVA në fshatin Zupçe.

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 28.07.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 9,800.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 30.11.2015 - 9,730.00 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit P.P. "S-MONT"-Zubin  Potok

Pagesat
Vlerat e pagesës 9,730.00 €



Komuna ZUBIN POTOK

Titulli i  projektit “ Ndërtimi i dhomës së kazanit (kaldaja) për IP"Nase
Dete"”

Përshkrimi projektit

Është bërë ndërtimi i dhomës së kazanit (kaldaja) për
IP"Nase Dete".

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 28.07.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 9,890.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 20.11.2015 - 9,867.57 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit P.P. "S-MONT"-Zubin  Potok

Pagesat
Vlerat e pagesës 9,867.57 €



Komuna ZUBIN POTOK

Titulli i  projektit “ Sanimi i nyjeve sanitare në ndërtesën e komunës së
Zubin Potokut"

Përshkrimi projektit

Është bërë sanimi i nyjeve sanitare në ndërtesën e
komunës së Zubin Potokut ".

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 28.07.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 9,960.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 20.11.2015 - 9,831.30 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit P.P. "S-MONT"-Zubin  Potok

Pagesat
Vlerat e pagesës 9,831.30 €



Komuna ZUBIN POTOK

Titulli i  projektit “ Ndërtimi i tri stacioneve (vend-ndalje) të autobusit në
Zubin Potok”

Përshkrimi projektit

Është bërë ndërtimi i tri stacioneve (vend-ndalje) të
autobusit në Zubin Potok.

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 28.07.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 9,200.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 20.11.2015 - 8,905.80 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit P.P. "EU RR GRADNJA"-

Zubin  Potok
Pagesat

Vlerat e pagesës 8,905.80 €



Komuna ZUBIN POTOK

Titulli i  projektit “ Rekonstruimi i objektit të stacionit të pompave dhe
ndërtimi i pendës mbrojtëse të ujit të pijshëm në ZP”

Përshkrimi projektit

Është bërë rekonstruimi i objektit të stacionit të
pompave dhe ndërtimi i pendës mbrojtëse të ujit të
pijshëm në ZP.

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 28.07.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 9,800.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 24.11.2015 - 9,160.00 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit P.P. "CRNI KOMERC"-Zubin

Potok
Pagesat

Vlerat e pagesës 9,160.00 €



Komuna ZUBIN POTOK

Titulli i  projektit “Sanimi i rrjetit të kanalizimit në fshatin Breg i Madh”

Përshkrimi projektit

Është bërë sanimi i rrjetit të kanalizimit në fshatin Breg
i Madh.

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 28.07.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 9,500.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 24.11.2015 - 9,288.60 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit P.P. "CRNI KOMERC"-Zubin

Potok
Pagesat

Vlerat e pagesës 9,288.60 €



Komuna ZVEQAN

Titulli i  projektit “ Punimi i fasadës në pjesën lindore të objektit të
banimit kolektiv P+3 rruga Kralja Milutina”

Përshkrimi projektit

Është bërë punimi i fasadës në pjesën lindore të
objektit të banimit kolektiv P+3 rruga Kralja Milutina.

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 29.09.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 9,525.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 30.11.2015 - 9,502.60 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit PTP "RAD”-Zveqan

Pagesat
Vlerat e pagesës 9,502.60 €



Komuna ZVEQAN

Titulli i  projektit “Ndërtimi i rrugës lokale në Josavik”

Përshkrimi projektit

Është bërë asfaltimi  i rrugës lokale dhe vendosja e
ndriçimit rrugor në Josavik.

Outputet / Përfitimet Në këtë projekt kanë përfituar banorët me vendbanim  në
Komunën e Zveqanit.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 29.09.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 30,000.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 30.10.2015 -29,893.00 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit NTP "RAD" Zveqan

&NNT"ABC" Podujevë
Pagesat

Vlerat e pagesës 29,893.00 €



Komuna ZVEQAN

Titulli i  projektit “ Ndërtimi i rrugës lokale në Rudar të Madh,Virijevci,
me ndriqim rrugor”

Përshkrimi projektit

Është bërë asfaltimi i rrugës lokale në Rudar të
Madh,Virijevci, me ndriqim rrugor.

Outputet / Përfitimet Në këtë projekt kanë përfituar banorët me vendbanim  në
Komunën e Zveqanit.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 29.09.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

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

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 30.10.2015- 46,400.60 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit NTP "RAD" Zveqan

&NNT"ABC" Podujevë
Pagesat

Vlerat e pagesës 46,400.60 €



Komuna ZVEQAN

Titulli i  projektit “ Ndërtimi i rrugës lokale në Zhitkoc”

Përshkrimi projektit

Është bërë asfaltimi  i rrugës lokale dhe vendosja e
ndriçimit rrugor në Zhitkoc.

Outputet / Përfitimet Në këtë projekt kanë përfituar banorët me vendbanim  në
Komunën e Zveqanit.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 29.09.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

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

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 30.10.2015- 49,897.35 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit NTP "RAD" Zveqan

&NNT"ABC" Podujevë
Pagesat

Vlerat e pagesës 49,897.35 €



Komuna ZVEQAN

Titulli i  projektit “ Furnizimi i zyrave të administratës së komunës me
mobilje ”

Përshkrimi projektit

Është bërë furnizimi i zyrave të administratës së
komunës me mobilje.

Outputet / Përfitimet Në këtë projekt kanë përfituar banorët me vendbanim  në
Komunën e Zveqanit.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 29.09.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 9,400.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 07.12.2015- 9,400.00 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit P.T.P. "RAD" Zveqan

Pagesat
Vlerat e pagesës 9,400.00 €



Komuna ZVEQAN

Titulli i  projektit “Furnizimi dhe instalimi i pompës për furnizim të ujit
të lagjeve të Zveqanit”

Përshkrimi projektit

Është bërë furnizimi dhe instalimi i pompës për
furnizim të ujit të lagjeve të Zveqanit.

Outputet / Përfitimet Në këtë projekt kanë përfituar banorët me vendbanim  në
Komunën e Zveqanit.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 29.09.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 9,870.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 30.11.2015- 9,820.00 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit P.T.P. "RAD" Zveqan

Pagesat
Vlerat e pagesës -9,820.00 €



Komuna ZVEQAN

Titulli i  projektit “ Furnizimi dhe instalimi i mobileve të aluminit në
barnatore  në Zveqan”

Përshkrimi projektit

Është bërë furnizimi dhe instalimi i mobileve të
aluminit në barnatore  në Zveqan.

Outputet / Përfitimet Në këtë projekt kanë përfituar banorët me vendbanim  në
Komunën e Zveqanit.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 29.09.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 9,580.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 30.11.2015- 9,529.00 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit P.T.P. "RAD" Zveqan

Pagesat
Vlerat e pagesës -9,529.00 €



Komuna ZVEQAN

Titulli i  projektit “ Ndërrimi i orendive të jashtme të vjetruara në objektin
e komunës”

Përshkrimi projektit

Është bërë ndërrimi i orendive të jashtme të vjetruara
në objektin e komunës.

Outputet / Përfitimet Në këtë projekt kanë përfituar banorët me vendbanim  në
Komunën e Zveqanit.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 29.09.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 9,960.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 30.11.2015- 9,892.00 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit P.T.P. "RAD" Zveqan

Pagesat
Vlerat e pagesës -9,892.00 €



Komuna ZVEQAN

Titulli i  projektit “ Sanimi i hapësirës rrëshqitëse pranë objektit banesor
në rrugën Obiliqevo nr.6”

Përshkrimi projektit

Është bërë sanimi i hapësirës rrëshqitëse pranë
objektit banesor në rrugën Obiliqevo nr.6.

Outputet / Përfitimet Në këtë projekt kanë përfituar banorët me vendbanim  në
Komunën e Zveqanit.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 29.09.2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 39,220.00€
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 23.11.2015- 39.021,00 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit P.T.P. "RAD" Zveqan

Pagesat
Vlerat e pagesës 39.021,00 €



Komuna LEPOSAVIQ

Titulli i  projektit “Furnizimi i trafos për energji elektrike për  qerdhen në
Leshak ”

Përshkrimi projektit

Është bërë furnizimi i trafos për energji elektrike për
qerdhen në Leshak.

Outputet / Përfitimet Në këtë projekt kanë përfituar banorët me vendbanim  në
Komunën e Leposaviqit.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit .2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 9,980.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës .2015-9,885.00 €

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit JKP "24 NOVEMBAR"

Pagesat
Vlerat e pagesës 9,885.00 €



Komuna LEPOSAVIQ

Titulli i  projektit “Furnizimi i pajisjeve për kanalizim ujësjellës për
çerdhen në Leshak”

Përshkrimi projektit

Është bërë furnizimi i pajisjeve për kanalizim
ujësjellës për çerdhen në Leshak.

Outputet / Përfitimet Në këtë projekt kanë përfituar banorët me vendbanim  në
Komunën e Leposaviqit.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit .2015
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL 8,980.00 €
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna
Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës 08.09.2015- 8,940.00 €
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës
Emri i Kontraktuesit ELVOD 028

Pagesat
Vlerat e pagesës 8,940.00 €





Raport i projekteve të financuar në komuna në vitin 2015

Komuna
Nr I
proj. Emri i projektit Fondi Financimi

Vlera e
kontratës

Procedurat
e

prokurimit Pagesat

Viti 1 Asfaltimi i rrugës Viti- Mogill
IPA 100,000.00 209,956.11 Komuna 100,000.00

Viti 2
Rregullimi i argjinaturave, shtratit dhe urës së
këmbësorëve 44,947.95 57,511.15 Komuna 44,948.00

Ranillug 3
Ndërtimii kabinetit për shkollën e meseme
teknike në Ranillug 24,823.65 18,739.34 Komuna 18,739.34

Partesh 4 Renovimi i fasadës së shkollës në Partesh 17,000.00 17,000.00 Komuna 17,000.00

Partesh 5
Rregullimi dhe funksionalizimi i kanalizimit
në Budrik të Ulët 9,599.70 9,600.00 Komuna 9,599.70

Partesh 6

Furnizimi me material ndërtimor – zhavorit të
nevojshëm për hapësirat për rreth QMF në
Pasjan

9,829.40 9.900.00
Komuna

9,829.40

Podujevë 7

Rregullimi i ndriçimit solarnë rrugën “ Zahir
pajaziti” dhe në disa segmentetë rrugës “
Skenderbeu dhe “28 Nëntori”

50,000.00 50,000.00
Komuna

50,000.00

Podujevë 8 Rregullimi i shtratit të lumit Llap
50,000.00 69,362.93 Komuna 48,554.05

Prishtinë 9
Ndërtimi i stadiumit të futbollit në fshatin
Hajvali

80,000.00 96,954.14 Komuna 20,000.00

Kamenicë 10 Punimi i parkut prapa banesave në Kamenicë
50,000.00 22,139.19 Komuna 19,107.20

Kllokot 11
Ndërtimi i qendrës kulturore në Kllokot –
Faza e parë 100,000.00 78,458.71

Komuna 84,446.29

Obiliq 12
Meremetimi i shkollës fillore fillore “ Sveti
Sava” në Plemetin 15,932.80 12,292.69 Komuna 12,292.69

Kaçanik 13

Asfaltimi i rrugëve në fshatin Kaqanik i Vjetër
në lagjen Reqi, Topojani dhe Brati në
komunën e Kaqanikut

70,000.00 124,283.07
Komuna

70,000.00

Deçan
14

Vazhdimi i punimeve në objektin e
administratës Komunale-Renovimi i zyrave të
ofiqarisënë komunën e Deçanit

70,000.00 72,972.00
Komuna

70,000.00



Deçan
15

Ndërtimi i rrugës “Sadik Elezi” që lidhë
fshatin Poberxhë me fshatin Dranec

54,500.00 42,750.57
Komuna

42,750.57

Mitrovicë 16 Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës në fshatin Pirq 177,020.90 178,742.00 Komuna 177,020.90

Ferizaj 17
Ndërtimi i Qendrës së Mjeksisë Familjare në
trekëndëshin Pleshinë- Askok- Dubravë

70,000.00 108,161.00
Komuna 70,000.00

Hani i Elezit
18

Ndërtimi dhe rregullimi i prroit të Rezhancës
në lagjen e re- faza e parë

70,000.00 219,223.20 Komuna 70,000.00

Gjakovë 19
Shtigjet për bicikleta në rrugën UÇK dhe
Tirana 70,000.00 78,923.13 Komuna 70,000.00

Graqanicë 20
Rekonstruimi dhe ndërtimi i rrugës Lepi-
Skullan 199,289.00 196,832.00 Komuna 198,153.05

Shterpce 21
Rekonstruimi i shtëpisë së kulturës “Sveti
Sava”

85,000.00 68,156.00 Komuna 68,156.00

Drenas 22
Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Poklek
i Ri 23,224.50 42,989.41 Komuna 12,610.03

Lipjan 23
Rregullimi i shtratit të lumit në fshatin Dobraj
e Madhe 102,700.75 157,364.64 MAPL 76,307.45

Lipjan 24
Ndërtimi i trotuareve në qytetin e Lipjanit 70,000.00 99,417.00 Komuna 70,000.00

Rahovec 25
Ndërtimi i shtëpisë së kulturës në fshatin
Xërxe – faza e dytë 100,000.00 124,062.60 MAPL 88,585.30

Rahovec 26 Asfaltimi i rrugës në fshatin Hoqë e madhe 76,020.00 76,020.00 Komuna 76,020.00

Gjilan 27

Ndërtimi i trotuareve, kabinavepër pritje të
autobusëve në rrugën “Mulla Idrizi” deri te
shkolla fillore në lagjen e Zabelit

39,672.95 59.590.95 Komuna 15,245.74

Gjilan 28
Rregullimi i kanalizimit atmosferik në rrugën
15 Qershori 45,428.00 45,059.42 Komuna 45,059.42

Gjilan 29 Asfaltimi i rrugëve në fshatin Shillovë 50,000.00 35,454.33 Komuna 17,638.34

Pejë 30 Asfaltimi i rrugës “ Patrikana- Lëvoshë” 70,000.00 97,850.20 Komuna 70,000.00

Dragash 31 Fasadimi i shkollës së mesme në Dragash 40,000.00 31,446.40 Komuna 30,880.36

Junik 32 Ndërtimi i rrugës Arasha I” Junik 50,000.00 41,697.00 Komuna 41,697.00



Mitrovicë e Veriut 33 Asfaltimi i rrugës Ibarska nr. 3 10,000.00 9,982.60 Komuna 9,982.60

Mitrovicë e Veriut 34

Ndërrimi i olluqeve horizontale dhe vertikale
në objektin banues në rrugën “Knjaz Millosh”
nr 26

9,900.00 9,888.94 Komuna 9,888.94

Mitrovicë e Veriut 35
Renovimi i hyrjes nr 19 dhe 21 në rrugën
Tanaska Rajiq 15,000.00 14,911.22 Komuna 14,911.22

Mitrovicë e Veriut 36 Renovimi i objektit të kulturës për ekspozitë 9,900.00 5,115.36 Komuna 5,115.36

Zubin Potok 37
Ndërtimi i qendrës rinore dhe terenit për
sporte tëvogla

120,000.00 117,776.9 Komuna 117,776.90

Zubin Potok 38
Ndërtimi i  Z.T.S-(MBTS) 10/04 per instalim
në rrjetin elektrik të Stepise së Shëndetit 30,000.00 29,158.20 Komuna 29,158.2

Zubin Potok 39

Rregullimi i salles së madhe për organizimin e
programeve multimediatike të Shtëpisë së
Kulturës

10,000.00 9,503.10 Komuna 9,503.1

Zubin Potok 40
Ndërtimi i hapësirës së parkingut të sallës së
spotreve dhe terenit për volejboll në rërë. 10,000.00 9,753.60 Komuna 9,753.6

Zubin Potok 41
Ndërtimi i sistemit toksor për spërkatjen e
terenit fudbollistik 10,000.00 9,935.00 Komuna 9,935.00

Zubin Potok 42
Ndërtimi i murit  mbajtës dhe rikonstruimi i
ndriqimit Publik në Jasenovik të Ulët 10,000.00 9,911.30 Komuna 9,911.30

Zubin Potok 43

Ndërtimi i terenit për sporte të vogla,
rekonstruimi i ndriqimit Publik në
venbanimin Gazivodë

10,000.00 9,954.14 Komuna
9,954.14

Zubin Potok 44 Sanimi i rrugës  lokale në fshatin Lluçkarekë 9,900.00 9,698.00 Komuna 9,698.00

Zubin Potok 45
Sanimi i rrugëve lokale në fshatrat Kalludër i
Madhë,Dren dhe Qepulja

9,950.00 9,495.00 Komuna 9,495.00

Zubin Potok 46
Sanimi i dyshemes dhe i mureve në objektet e
qendrës sportive  rekreative

9,650.00 9,508.92 Komuna 9,508.92

Zubin Potok 47
Sanimi i nyjeve sanitare dhe të kaldasë
elektrike në qendrën sportive rekreative

9,960.00 9,554.50 Komuna 9,554.50

Zubin Potok 48
Ndërtimi i trafostacionit shtyllë  TS(BSTS)
10/04KV,160KVA në fshatin Zupçe

9,800.00 9,730.00 Komuna 9,730.00

Zubin Potok
49

Ndërtimi i dhomës së kazanit(kaldaja) për IP
“Naše Dete”

9,890.00 9,867.57 Komuna 9,867.57



Zubin Potok
50

Sanimi i njyjeve sanitare në ndërtesen e
komunës së Zubin Potokut

9,960.00 9,831.30 Komuna 9,831.30

Zubin Potok
51

Ndërtimi i tri stacioneve(vend-ndalje) të
autobusit në Zubin Potok

9,200.00 8,905.80 Komuna 8,905.80

Zubin Potok

52

Rekonstruimi i objektit të stacionit të
pompave dhe ndërtimi  i  pendës mbrojtëse të
ujit të pijshëm në Zubin Potok

9,800.00 9,160.00 Komuna 9,160.00

Zubin Potok
53

Sanimi i rrjetit të  kanalizimit në fshatin Breg i
Madhë

9,500.00 9,288.60 Komuna 9,288.60

Zveqan 54
Punimi i fasades në pjesën lindore të objketit
të banimit kolektiv P+3 rruga Kralja Milutina

9,525.00 9,502.60 Komuna 9,502.60

Zveqan 55 Ndërtimi i rrugës lokale në Jasenovik
30,000.00 29,893.00 Komuna 29,893.00

Zveqan
56

Ndërtimi i rrugës lokale në Rudar të Madhë,
Virijevcime ndriçim rrugor

50,000.00 46,400.60 Komuna 46,400.60

Zveqan 57 Ndërtimi i rrugës lokale në Zhitkoc 50,000.00 49,897.35 Komuna 49,897.35

Zveqan 58
Furnizimi i zyrave te adminstrates se
komunes me mobile 9,400.00 9,400.00 Komuna 9,400.00

Zveqan 59
Furnizimi dhe instalimi i pompës për
furnizim të ujit të lagjeve të Zveqnit 9,870.00 9,820.00 Komuna 9,820.00

Zveqan 60
Furnizimi dhe instalimi i mobiljeve të
aluminit në barnatoren në Zveçan 9,580.00 9,529.00 Komuna 9,529.00

Zveqan 61
Ndërrimi i orendive të jashtëme të vjetruara
në objektin e komunës 9,960.00 9,892.00 Komuna 9,892.00

Zveqan 62
Sanimi i hapsires rrëshqitëse pranë objektit
banesor në rrugën Obiliqevo nr. 6 39,220.00 39,021.00 Komuna 39,021.00

Leposaviq 63
Furnizimi i trafos për energji elektrike për
çerdhen në Leshak 9,980.00 9,885.00 Komuna 9,885.00

Leposaviq 64
Furnizimi i paisjeve për kanalizim, ujësjellës
për çerdhën në Leshak 8,980.00 8,940.00 Komuna 8,940.00

Projektet – borgje nga viti 2014

Mitrovicë 65 Ndërtimi i rrugës në fshatin Kqiq 2,718.25 48,650.00 Komuna 2,718.25

Kamenicë 66 Asfaltimi i rrugëslokale në Kopernicë 52,000.00 109,025.76 Komuna 52,000.00



Rahovec
67

Ndertimi i Shtepise se Kultures ne fshatin
Xerxe  (faza e pare) 23,311.50 118,790.10 MAPKL 21,852.36

Gjakovë 68
Ndertimi i Institucionit parashkollor
Ganimete Terbeshi Deve 15,000.00 153,738.46 Komuna 10,710.71

Totali i zotimeve 2,751,195.92€ Totali i pagesave 2,465,032.74€


