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Komuna VITI 

Titulli i  projektit Ndërtimi i trotuareve, ndriçimit dhe hapësirave 
gjelbëruese           

Përshkrimi projektit 

Punimet që janë kryer: punimi i pllatos dhe pllakave; një 
pjesë e drunjëve dekorativ; vendosja e ulëseve; vendosja e 
shportave; punimi i bazamentit për shtylla dhe  vendosja e 
shtyllave dhe ndriçimit. 

Outputet / Përfitimet 
 

Banorët e Komunës së Vitisë.  

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  05.10.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   72,350.00 € 

Vlera e bashkë financimit nga IOM / nëse ka           7,580.18 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  
08.11.2018                        79,930.18€ 

 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     Ylli Dekor" &Arbor Group" Viti 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                    72,067.77 € 
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Komuna KAMENICË 

Titulli i  projektit Rregullimi i hapësirave të lojërave të fëmijëve në 
oborrin e shkollave në zonat rurale 

Përshkrimi projektit 

Projekti është bashkë financuar nga MAPL-ja dhe 
Komuna e Kamenicës. Me këtë projekt janë kryer  
punime në rregullimin e hapësirave të lojërave të 
fëmijëve në oborret e shkollave në zonat rurale në 
fshatrat e Komunës së Kamenicës: Hogosht; Muqiverc; 
Topanicë; Shipashnicë; Dajkoc; Koretin; Rogoçicë; 
Kolloleq dhe Strezoc.    

Outputet / Përfitimet 
Në këtë projekt kanë përfituar banorët nga disa fshatra 
të Komunës së Kamenicës. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit                    01.08.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   75,900.00 € 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka  9,100.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  27.09.2018               83,171.20 € 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit      NPT"DAQA" 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                           75,900.00 
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Komuna KAMENICË 

Titulli i  projektit Renovimi i qendrës së mjekësisë familjare në 
Hogoshtë 

Përshkrimi projektit 

Projekti është financuar nga MAPL-ja dhe Komuna e 
Kamenicës. Me këtë projekt janë kryer  punime në 
Renovimin i Qendrës së Mjekësisë Familjare në Fshatin 
Hogosht të Komunës së Kamenicës si: punët e mbulojës 
së kulmit;  ngrohja qendrore; zdrukthëtarisë; ngjyrosjes; 
dyshemesë; qeramikës dhe nyjave sanitare  etj.   
  

Outputet / Përfitimet 
Në këtë projekt kanë përfituar banorët nga fshati 
Hogosht të Komunës së Kamenicës. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  04.04.2017 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL                 70,000.00 €  

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka   

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  31.07.2018 51,499.16€ 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit        SHPK"H-PROJEKT" 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                              35,542.16 € 
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Komuna KAMENICË 

Titulli i  projektit Ndriçimi publik në fshatin Rubovc 

Përshkrimi projektit 

Projekti është financuar nga MAPL-ja. Me këtë projekt 
janë kryer  punime në furnizimin, transportin dhe 
montimin e shtyllave dhe ndriçimit publik me drita  
LED në fshatin Rubovc të Komunës së Kamenicës. 

Outputet / Përfitimet 
Në këtë projekt kanë përfituar banorët nga fshati 
Rubovc të Komunës së Kamenicës. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit                  01.08.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   
7,100.00 € 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka  € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  13.09.201                           4,817.90 € 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     
NSH"MVR 

ELEKTROMONTUES" 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                         4,817.90 € 
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Komuna KLLOKOT 

Titulli i  projektit Rregullimi i qendrës së fshatit Vërboc 

Përshkrimi projektit 

Projekti është  financuar nga MAPL. Janë kryer  punime në 
rregullimin e qendrës së fshatit. Punimet të cilat janë kryer 
me këtë projekt janë: rregullimi i sheshit me kubëza; 
punimi i ndriçimit publik; rregullimi i rrjedhës së ujit; 
fontana si dhe objektet tjera përcjellëse. 

Outputet / Përfitimet 
Në këtë projekt kanë përfituar banorët e fshatit Vërboc nga 

Komuna e Kllokotit. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit                    21.03.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   63.000,00€ 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka   

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  14.09.2018                 53.116,10 € 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     NNP"ATC COM" 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                         53,116.10 € 
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Komuna OBILIQ 

Titulli i  projektit Asfaltimi i rrugës Nuhi  Kelmendi 

Përshkrimi projektit 

Me anën e këtij projekti është bërë asfaltimi i Rrugës Nuhi 
Kelmendi dhe kanalizimi atmosferik i hapur. 

Outputet / Përfitimet 
Banorët e qytetit të Obiliqit. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  29.03.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   50,000.00 € 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka   

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  12.06.2018                     39,246.49 € 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     N.N.T " Milazim Shala" 
Krajkovë   

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                39,246.49€ 
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Komuna DEÇAN 

Titulli i  projektit Renovimi i shkollës fillore “Dëshmorët e Kombit në 
Strellc të Ulët” " 

Përshkrimi projektit 

Me anën e këtij projekti është bërë demolimi i dyerve dhe 
dritareve, demolimi i dyshemesë, demolimi i suvatimit, 
vendosja e dyerve dhe dritareve të reja , suvatimi me ngjyrë 
dhe ngjyrë yndyrore, vendosja e re e dyshemesë, rregullimi 
i rrjetit elektrik, rregullimi i tualeteve jashtë, punimi i 
fasadës së jashtme. 

Outputet / Përfitimet 
Me këtë projekt kanë përfituar banorët e fshatit Strellc i Ulët 
dhe   Komuna e Deçanit. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  20.07.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

 Totali i vlerës së zotuar nga MAPL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    78,500.00€ 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka                                       

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  28.09.2018                         69,408.00€ 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     " "Engineering 
Group"shpk&:Alfa- Ing" 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                69,407.90€ 
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Komuna DEÇAN 

Titulli i  projektit Kanalizimi i ujërave të zeza në zonën urbane në Deçan 

Përshkrimi i projektit 

Hapja e kanalit, vendosja e zhavorrit nën dhe mbi gypa, 
vendosja e gypave, punimi i pusetave , vendosja e 
kapakëve dhe mbyllja e kanalit  në degën 1 dhe 2,  3,  4 , 6 
dhe 7 në zonën urbane si dhe në Poberxhë. Projekti është 
tre vjeçar. 

Outputet / Përfitimet 
Banorët e fshatit Poberxhë dhe banorët e Komunës së 
Deçanit. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  08.02.2017 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   74,000.00€ 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka 50,502.50 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës   16.07.2018                    238,885.05€   

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     "V-SHALA" Shpk - Baran 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                74,000.00 € 
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Komuna 
MITROVICË 

Titulli i  projektit Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës në fshatin Shupkovc 

Përshkrimi i Projektit 

Inqizimi i trasesë, gërmimi i dheut, demolimi i rrethojave, 
dislokimi i shtyllave, mbushja me material jo koherent, 
rrafshimi i nën bazës, punimi lëshesave me gypa betoni, 
punimi i tamponit 0-63 mm dhe 0-31.5 mm dhe asfaltimi i 
rrugës  në sipërfaqe prej 3,324.34 m'. 

Outputet / Përfitimet 
Me këtë projekt kanë përfituar banorët në Komunën e 
Mitrovicës. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  03.04.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   78,000.00€ 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka 50,227.50         

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës   06.07.2018                  108,400.00€ 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     'NN " Shkëmbi" Gllanasellë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                50,170.13€ 
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Komuna 
MITROVICË 

Titulli i  projektit Ndërtimi i rrugës në fshatin Stan Tërg-Preten 

Përshkrimi i Projektit 

Projekti është  bashkë financuar nga MAPL-ja dhe Komuna e 
Mitrovicës . Janë kryer  punime në ndërtimin e trasesë së 
rrugës Stan Tërg-Preten. Janë kryer këto punime: punët 
paraprake; punimet e dheut; objektet si dhe punimi i mbi 
strukturës. 

Outputet / Përfitimet 
Në këtë projekt kanë përfituar banorët e fshatrave: Stan 
Tërg-Preten dhe Komuna e Mitrovicës. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  15.05.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   50,000.00 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka          

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës   24.08.2018               117,242.20 €            

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks  Kontratës  

Emri i Kontraktuesit     NSHP"BAGERI" 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                26,662.00€ 
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Komuna FERIZAJ 

Titulli i  projektit Asfaltimi i rrugës së Reçakut deri tek rreth rrotullimi 

Përshkrimi projektit 

Projekti është financuar nga MAPL. Me këtë projekt 
janë kryer  punime në punimin e rrjetit të kanalizimit 
atmosferik; trotuarit me elemente betoni si dhe 
asfaltimit të aksit të rrugës së Reçakut deri tek rreth 
rrotullimi. 

Outputet / Përfitimet 
 

Në këtë projekt kanë përfituar banorët nga Komuna e 
Ferizajt. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  11.05.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   169,121.00 € 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka   

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  14.08.2018 142,749.60 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     "Quality Asphalt &  Zuka Comerce" 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                128,471.00 € 
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Komuna FERIZAJ 

Titulli i  projektit Ndërtimi i QMF në Fshatin Nerodime 

Përshkrimi projektit 

Projekti është bashkë financuar nga MAPL dhe 
Komuna e Ferizajt. Me këtë projekt janë kryer  
punime  në ndërtimin e Objektit të ri të Qendrës së 
Mjekësisë Familjare  në Fshatin Nerodime. Me këtë 
projekt janë kryer këto punime: punët ndërtimore; 
instalimeve elektrike; ngrohjes qendrore; instalimit të 
ujësjellësit dhe kanalizimit; rregullimit të oborrit etj.
       

Outputet / Përfitimet 
 

Në këtë projekt kanë përfituar banorët nga fshati 
Nerodime në Komunën e Ferizajt. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  11.05.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   51,932.00  € 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka  131,168.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  16.08.2018 133,103.33 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     SHPK"SHEMA" 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                51,932.00 € 
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Komuna 

 
FERIZAJ 

 

Titulli i projektit Asfaltimi i rrugës “Zenun Beqaj” dhe ndërrimi i gypit të 
ujësjellësit në rrugicat që kanë qasje në rrugën “Zenun 
Beqaj. 

 
 

Përshkrimi projektit 

Projekti është bashkë financuar nga MAPL dhe Komuna 
e Ferizajt. Me këtë projekt janë kryer  punime  në 
ndërrimin e rrjetit të gypave të ujësjellësit dhe  kyçje ve 
në rrjetin e qytetit në rrugicat që kanë qasje në rrugën, 
“Zenun Beqa”si dhe asfaltimi i kësaj rruge. 

 

Outputet / Përfitimet 
Në këtë projekt kanë përfituar banorët nga rruga “Zenun 
Beqa” në Komunën e Ferizajt. 

 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 07.08.2018 

 
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

 

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL               77,670.00 € 
 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka                          131,168.00 € 
 

Kontrata 
 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 
 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës 
17.09.2018                     133,333.98€ 

 
 
 
 
 
 
 

 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  
 

Emri i Kontraktuesit " SHPK"Berisha Company" 
 

Pagesat 
 

Vlerat e pagesës 
 

         77,670.00 € 
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Komuna GRACANICË 

Titulli i projektit Rregullimi i shtratit të lumit tek qendra tregtare në Graçanicë 

Përshkrimi i projektit 

Projekti është bashkë financuar nga MAPL dhe Komuna e 
Graçanicës. Janë kryer  punime në rregullimin e shtratit të 
lumit tek qendra tregtare në Graqanicë edhe atë: pastrimi  dhe 
punimi i shtratit të lumit dhe  bankinave nga konstruksioni 
betonarme. 

Outputi/ Përfitimet 
Kanë përfituar banorët e Komunës së Graqanicës. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  30.08.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar  nga  MAPL  40,000.00€ 

Vlera e bashkë financimit të komunës / nëse ka 40,000.00€ 

Kontrata 

Procedura e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës së vlerës  27.09.2018 126,436.98 

Data e nënshkrimit të vlerës së  aneks kontratës   

Emri i kontraktuesit     " NNTP “ABC” 

Pagesat 

Vlera e pagesës                                                                                40,000.00 € 
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Komuna GRACANICË 

Titulli i projektit Ndërtimi i ndërtesës së banimit social (infrastruktura 
sociale) 

Përshkrimi i projektit 

Projekti është financuar nga MAPL. Janë kryer  punime në 
ndërtimin e dy objekteve me etazhit et  P+1K ( Përdhesja 
plus një Kat) me karakter social.  Objektet kanë në 
përmbajte nga katër njësi banuese, nga dy njësi për secilin 
kat, përfshi edhe pjesën e oborrit, në fshatin Llapna Sell në  
Komunën e Graçanicës. 

Outputi/ Përfitimet 
Në këtë projekt kanë përfituar tetë familje nga  Komuna e 
Graçanicës. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  29.03.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar  nga  MAPL  150,000.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit të komunës / nëse ka  

Kontrata 

Procedura e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit të kontratës së vlerës  13.07.2018 141,688.65 € 

Data e nënshkrimit të vlerës së  aneks kontratës   

Emri i kontraktuesit     NTP “RAD” 

Pagesat 

Vlera e pagesës                                                                                139,994.77 € 
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Komuna  SHTËRPCË 

Titulli i projektit Rekonstruimi i ndriçimit rrugor ekzistues në komunën 
e Shtërpcës, me instalimin  e LED teknologjisë, faza e II 

Përshkrimi i projektit 

Me anën e këtij projekti është bërë rikonstruimi i ndriçimit 
publik  dhe janë ekzekutuar punimet: montimi i shtyllave 
nga druri dhe betoni, demolimi i llampave ekzistuese, 
vendosja e fotoceliave, vendosja e numëratorëve, 
shpërndarja e kabllos ajrore, vendosja e siguresave dhe 
vendosja e LED dritave. 

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

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  30.03.2018 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit / 

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL  78,000.00€ 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës 17.07.2018                     69,956.84€ 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  / 

Emri i kontraktuesit     
SHPK" Linda"& N.SH. " Besa " 

Ferizaj 

Pagesa 

Vlera e pagesës                                                                                69,956.84€ 
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Komuna  DRENAS 

Titulli i projektit 
Rregullimi i Ndriçimit Publik me masa efiqiente me 
trupa ndriçues me llampa LED, në rrugët e qytetit të 

Drenasit ( qendër) – LOT I-II 

Përshkrimi i projektit 

Është bërë demolimi i shtyllave dhe lyerja e tyre, shtrirja e 
gypave të bri mëzuar, montimi i përforcuesit të trupave 
ndriçues, klemave, lirave, vendosja e shtyllave metalike, 
vendosja e llampave LED  në  rrugët e Drenasit. 

Outputi/ Përfitimet Me këtë përfitojnë banorët e Drenasit.  

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  23.03.2018 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL  55,000.00 € 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka  € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës 24.07.2017 –      29,708.90+ 5,694.50 €  

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës   

Emri i kontraktuesit     “'BM GROUP" shpk Prishtinë 

Pagesa 

Vlera e pagesës                                                                                28,888.44 +5,437.00€ 
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Komuna  DRENAS 

Titulli i projektit "Ndërtimi i kapacitetit të ujësjellësit në Kamenicë"  
Drenas 

Përshkrimi i projektit 

Është bërë demolimi i objektit të stacionit të pompimit, 
piketimi i pikave kontrolluese, gërmimi i kanalit, shtrirja e 
rërës nën dhe mbi gypa, shtrirja e shiritit sinjalizues, 
shtrirja e gypit dhe mbulimi i kanalit  ( 1000 m') dhe 
montimi i pompave. 

Outputi/ Përfitimet 

 

Me këtë përfitojnë banorët e Drenasit. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  20.07.2018 

Data e nënshkrimit të Aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL  82,380.00 € 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka      51,902.55  € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës 05.11.2018              134,282.55€  

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës   

Emri i kontraktuesit     "Diamanti" shpk 

Pagesa 

Vlera e pagesës                                                                                81,998.79 € 
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Komuna LIPJAN 

Titulli i  projektit 

  Rregullimi i hapësirës publike në rrugën “Avdi 
Kelmendi”( parkut – Lapidarit nga lufta e dytë botërore) 
dhe Rregullimi i hapësirës publike ( parkut) në rrugën 

“Haredin Bajrami” tek rreth rrotullimi për Magure. 

Përshkrimi projektit 

Me anën e këtij projekti është bërë: pastrimi i terenit; 
punët e dheut dhe mbushjet; punimet e betonit; armimi; 
vendosja e kupëzave në parkun e qytetit, vendosja e 
skajoreve, punimi me kupëza betoni, pajisjet për ujitje, 
mbjellja e drunjëve dhe vendosja e lodrave për fëmijë. 

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

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  19.07.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   
79,890.00 € 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka  
25,937.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  05.10.2018                    105,827.00€ 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës / 

Emri i Kontraktuesit     
NNT ' EING-COM" Dumosh, 

Podujevë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                79,890.00 € 
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Komuna GJILAN 

Titulli i  projektit Rregullimi i nyjës qarkulluese  dhe mbikalimit në 
rrugën e Prishtinës 

Përshkrimi projektit 

Projekti është bashkë financuar nga MAPL dhe Komuna e 
Gjilanit. Me këtë projekt janë kryer  punimet   në punimin 
e  rreth rrotullimit-nyjën qarkuese gjegjësisht ish 
udhëkryqin  e rrugës së Prishtinës. Me këtë projekt janë 
kryer këto punime: asfaltimi i rreth rrotullimit  si dhe 
punimi i trotuarit me elemente betoni nga rreth rrotullimi 
në drejtim të daljes së qytetit deri afër tunelit.  

Outputet / Përfitimet 
Në këtë projekt kanë përfituar banorët nga Komuna e 
Gjilanit. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  20.07.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL  84,360.00 € 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka  
67,946.75 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  17.09.2018 136,686.05 € 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     SHPK "EL-BAU" 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                84,360.00 € 
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Komuna PEJË 

Titulli i  projektit Asfaltimi i rrugës Llugagji - Gllogjan  

Përshkrimi projektit 

Me anën e këtij projekti janë kryer pastrimi, trasimi dhe 
incizimi i trasesë, gërmimi i dheut, rrafshimi i nen bazës, 
mbushja me material guror, mbushja me zhavorr 0-60mm 
dhe  0-31.5 mm, hapja e kanaleve dhe asfaltimi i 6000m2 
rrugë. 

Outputet / Përfitimet 

 

Kanë përfituar banorët e fshatrave Lugaxhi dhe Glloxhan 
dhe Komuna e Pejës. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  20.07.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit / 

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   78,100.00 € 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka  48,970.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  13.09.2018                    127,070.00€ 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     "Benita Company" shpk Klinë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                78,100.00 € 
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Komuna FUSHË KOSOVË 

Titulli i  projektit Asfaltimi i rrugëve në fshatin Miradi e  Ulët 

Përshkrimi projektit 

Punimet në projektin "Asfaltimi i rrugëve  në fshatin 
Miradi e Ulët" në Fushë Kosovë,  ku në  5 rrugët e këtij 
fshati është bërë gërmimi, mbushja me zhavorr 0-60 mm 
dhe 0-31.5 mm  dhe asfaltimi i tyre. 

Outputet / Përfitimet 
Kanë përfituar banorët e Miradis së Epërme dhe Komuna 
e Fushë Kosovës. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  19.07.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit / 

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   77,560.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka  7,392.55 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  09.10.2018                     84,952.55€ 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës / 

Emri i Kontraktuesit     
NTN" Gërguri "SHPK Fushë 

Kosovë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                77,560.00€ 
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Komuna FUSHË KOSOVË 

Titulli i  projektit 
Ndërtimi i stazave në qendrën rekreative 

Përshkrimi projektit 

Punimet e kryera: Trasimi dhe incizimi i trasesë; gërmimi 
i dheut; rrafshimi i nënbazës; mbushja me material guror; 
mbushja me zhavorr 0-60mm;  dhe 0-31.5 mm si dhe 
asfaltimi i 2,722.789 m2. 

Outputet / Përfitimet 
Banorët e Fushë Kosovës 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  29.03.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   
50,000.00 € 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka  52,710.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  18.07.2018                         102,710.00€ 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës / 

Emri i Kontraktuesit     SHPK" VISCO "Fushë Kosovë" 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                50,000.00€ 
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Komuna MALISHEVË 

Titulli i  projektit Ndërtimi i trotuarit Dragobil - Marali 

Përshkrimi projektit 

Punimet  në projektin "Ndërtimi i trotuarit Dragobil - 
Marali" janë: gërmimi; mbushja me zhavorr; vendosja e 
skajoreve; vendosja e kupëzave nga betoni dhe ngritja e 
pusetave. 

Outputet / Përfitimet 

 

Banorët e fshatit Dragobil, Marali dhe Komuna e 
Malishevës. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  28.03.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit / 

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   37,000.00 € 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka   

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  23.07.2018                      23,814.00€ 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës / 

Emri i Kontraktuesit     
N.N.SH " World Medium" shpk 
Malishevë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                23,814.00€ 
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Komuna ISTOG 

Titulli i  projektit Ndërtimi i kanalizimit fekal - faza e parë në fshatin 
Kaliqan  

Përshkrimi projektit 

Janë kryer këto punime : Pastrimi i trasesë; gërmimi; 
sigurimi; planifikimi; vendosja e rërës nën dhe mbi gypa; 
shtrirja e gypave dhe mbulimi i kanalit; largimi i dheut të 
tepërt dhe ndërtimi i pusetave në gjatësi 6,419 m'. 

Outputet / Përfitimet 
Banorët e Komunës së Istogut dhe fshatit Kaliqan 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  03.02.2017 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   
80,160.00  € 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka 
33,534.20 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  07.11.2018                  113,694.20€ 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës / 

Emri i Kontraktuesit     SHPK "NEWS" 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                80,160.00 € 
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Komuna JUNIK 

Titulli i  projektit Asfaltimi i rrugëve lokale - faza e dytë  

Përshkrimi projektit 

Janë kryer këto punime : Trasimi dhe incizimi i trasesë; 
gërmimi i dheut; rrafshimi i nënbazës; mbushja me 
material guror; mbushja me zhavorr 0-60mm;  dhe 0-31.5 
mm;  si dhe asfaltimi i 9,295 m2. 

Outputet / Përfitimet Banorët dhe Komuna e Junikut.   

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  31.07.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit / 

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   93,550.00€ 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka  49,175.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  21.09.2018         142,725.00 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     
"PE-VLA-KU “shpk Prishtinë & 

Joss&Krasniqi - Bazë" shpk Junik 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                93,550.00€ 
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Komuna JUNIK 

Titulli i  projektit Asfaltimi i rrugëve lokale në Lagjen Gaxherri 

Përshkrimi projektit 

Janë kryer këto punime : Trasimi dhe inqizimi i trasesë; 
gërmimi i dheut; rrafshimi i nënbazës; mbushja me 
material guror; mbushja me zhavorr 0-60mm dhe 0-31.5 
mm; punimi mureve mbrojtëse dhe kanaleve të ujitjes, si 
dhe asfaltimi i 8,000.00 m2. 

Outputet / Përfitimet Banorët dhe Komuna e Junikut.   

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  27.03.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit / 

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   90,000.00€ 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka  65,218.25 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  27.08.2018                   155,218.25€ 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     Joss&Krasniqi - Bazë" shpk Junik  

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                90,000.00€ 
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Komuna KLINË 

Titulli i  projektit Renovimi i objektit të komunës( 2 Loto) 

Përshkrimi projektit 

Punimet në projektin "Renovimi i objektit të komunës - LOT-I" 
janë kryer: demolimi i kulmit ekzistues; demolimi i ulluqeve 
dhe është bërë renovimi i kulmit të objektit të komunës dhe 
LOT II janë kryer Dyshemeja, suvatimi dhe fasadimi i objektit : 
demolimi i dyshemesë nga tera ca dhe laminati në zyrën e 
takimeve dhe vendosja e re e tyre, largimi i pllakave amstrong 
nga plafoni dhe vendosja e re e tyre, suvatimi i mureve dhe i 
fasadës së jashtme të objektit. 

Outputet / Përfitimet 
Banorët e Komunës së Klinës. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  03.04.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL /2017  30,000.00€ 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka  7,269.22€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  17.08.2018      19,940.48+17,328.74  € 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës / 

Emri i Kontraktuesit     
Shpk" Adi te Construction" Istog 
& SHPK" Isa Dekor"  Mirtovicë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                30,000.00€ 
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Komuna NOVOBËRDË 

Titulli i  projektit Ndërtimi i trotuarit dhe ndriçimit publik në Dragancë 

Përshkrimi projektit 

Projekti është e bashkë financuar nga MAPL dhe Komuna e 
Novobërdës. Janë kryer  punime në ndërtimin e trotuarit 
me kupëza betoni, ndriçimin publik të rrugës me drita LED 
e cila rrugë shkon deri te objekti me karakter fetar-manastiri 
i Dragancës.  

Outputet / Përfitimet 
Në këtë projekt kanë përfituar komuniteti që frekuenton 
Manastirin e Dragancës 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  21.03.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit / 

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   58,000.00 €   

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka  15,239.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  16.08.2018 51,667.32 € 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     "SHPK"GLOBUSCONSTRUCTION-S" 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                        51,667.32 € 
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Komuna VUSHTRRI 

Titulli i  projektit Asfaltimi i rrugës lokale në fshatin Sllatinë 

Përshkrimi projektit 

Projekti është bashkë financuar nga MAPL dhe Komuna e 
Vushtrrisë. Me këtë projekt janë kryer  punimet në 
asfaltimin e rrugës Vushtrri-Sllatinë, aksi me kyçje në 
magjistralen Vushtrri-Mitrovicë e deri në dalje të fshatit 
Sllatinë  si dhe ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal.  

Outputet / Përfitimet 
Banorët e fshatit Sllatinë dhe Komuna e Vushtrrisë. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  11.05.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   144,662.00 € 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka  31,758.17 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  24.09.2018 173,319.04 € 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës / 

Emri i Kontraktuesit     NPSH "BAGERI" 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                140,365.56 € 
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Komuna 
GJAKOVË 

Titulli i  projektit 
Ndërtimi i rrugës lokale në Qafë Prush 

Përshkrimi projektit Janë kryer këto punime : Trasimi dhe inqizimi i trasesë; 
gërmimi i dheut; rrafshimi i nënbazës; mbushja me 
material guror; hapja e kanaleve anësore si dhe punimi i 
lëshesave; mbushja me zhavorr 0-0.60mm dhe 0 -0.31.5 
mm dhe asfaltimi i rrugës. 

Outputet / Përfitimet Banorët e fshatit Prush dhe Komunës së Gjakovës. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  03.04.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   
108,000.00 € 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka  
9,777.0€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga 
Komuna  

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  
 04.07.2018             117,777.00€ 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës 
 

Emri i Kontraktuesit     
N.N.T " Burimi" Malishevë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                
105,999.30€ 
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Komuna DRAGASH 

Titulli i  projektit Renovimi i aneksit  dhe sallës së kuvendit                    

Përshkrimi projektit 

Janë kryer këto punime:  molerimi; punimi i dyshemesë së 
re; montimi i dyerve dhe dritareve; punime me qeramikë i 
mureve dhe dyshemesë së sanitarëve dhe vendosja e 
sanitarisë,  dhe instalimi i rrjetit të internetit. 

Outputet / Përfitimet 
Kanë përfituar banorët e Komunës së  Dragashit ku është 
përmirësuar infrastruktura komunale. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  11.05.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL  /2017 87,868.00 € 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka   

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  18.09.2018                         72,284.90€ 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     '"G- Project" shpk  Prizren 

Pagesat 

Vlerat e pagesës  /2017                                                                              64,412.50€ 
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Komuna DRAGASH 

Titulli i  projektit Renovimi i sallës qendrore të shtëpisë së kulturës dhe 
kthinave përcjellëse në Dragash 

Përshkrimi projektit 

Janë kryer këto punime: punët e demolimit, dyshemesë dhe 
molerimit, zdrukthëtarisë,  instalimit elektrik, punimi i 
dyshemesë së re nga laminati, shtrimi i estrihut (nivelimi), 
vendosja e ulëseve në sallë dhe rregullimi i kthinave ndihmëse. 

Outputet / Përfitimet 

 

Kanë përfituar banorët e Komunës së  Dragashit ku është 
përmirësuar infrastruktura kulturore. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  20.07.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   88,300.00 € 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka   

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  02.10.2018                              68,837.50 € 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     
'NTP " Altech"  & "NBT-ING" shpk 

Suharekë 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                68,837.50 € 
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Komuna MITROVICË E VERIUT 

Titulli i  projektit Rikonstruimi i objekteve dhe instalimi  i video 
kamerave  në Mitrovicën e Veriut 

Përshkrimi projektit 

Projekti është bashkë financuar nga MAPL dhe Komuna e 
Mitrovicës së Veriut. Janë kryer  punime në rikonstruimin e 
objekteve në pjesën  e kulmit si dhe punimet në enterier. Janë 
kryer këto punime: I. Rekonstruktimi i kulmit: demontimi; 
punët e muratimit; izolimit; mbulesës dhe  limarisë.  
II. Punët e brendshme: punët përgatitore; m uratimit; fasadës; 
ngjyrosjes; zdrukthëtarisë; limarisë; video monitorimi si dhe 
punët tjera. 

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  29.03.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   70,000.00 € 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka  6,500.00 €         

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  18.06.2018 76,432.76€ 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     P.T.P. " RAD" Zveçan 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                69,996.76 € 
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Komuna ZUBIN POTOK 

Titulli i  projektit Ndërtimi i rrugëve  në vendbanimet e Komunës së 
Zubin Potokut 

Përshkrimi projektit 

Projekti është financuar nga MAPL. Janë kryer  punime 
në asfaltimin e rrugëve lokale në disa vendbanime të 
Komunës së Zubin Potokut edhe atë: Punët paraprake; 
shënimi i trasesë së rrugës; punimet e nën strukturës  si 
dhe punimet e asfaltit. 

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  16.03.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   
134,029.00€ 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka           

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  13.06.2018 133,594.30€ 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     " NP “S-MONT” 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                133,594.30€ 
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Komuna ZUBIN POTOK 

Titulli i  projektit Ndërtimi i ndriçimit publik të vendbanimeve Preles, 
Jagnjenicë (pjesa e II-të) dhe Gjurovicë 

Përshkrimi projektit 

Projekti është financuar nga MAPL. Janë kryer  punime 
në ndërtimin e ndriçimit publik të vendbanimeve Preles, 
Jagnjenicë (pjesa e II-të) dhe Gjurovicë në Komunën e 
Zubin Potokut. Janë kryer këto punime: Punët 
paraprake; punët e dheut; vendosja e shtyllave të betonit 
si dhe  kabllimi dhe montimi  e dritave  në shtylla. 

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  16.03.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   
99,302.00 € 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka   

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  25.06.2018                98,877.70 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     NP “S-MONT” 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                98,877.70 € 
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Komuna ZVEÇAN 

Titulli i  projektit Asfaltimi i rrugës në Luginën e Banës “Rruga e Bardhë”                                                           

Përshkrimi projektit 

Projekti është bashkë financuar nga MAPL dhe 
Komuna e Zveçanit. Me këtë projekt janë kryer këto 
punime: Shënimi i trasesë së rrugës; pastrimi; 
punimet e dheut; punimet e nën strukturës së rrugës 
si dhe asfaltimi i trasesë së rrugës.   

Outputet / Përfitimet 
 

Në këtë projekt kanë përfituar qytetarët  e Komunës së 
Zveçanit. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  16.03.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   51,327.00 € 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka  34,180.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  25.05.2018 – 85,504.57€ 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     NTP “RAD” 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                51,326.58 € 
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Komuna ZVEÇAN 

Titulli i  projektit Rikonstruimi i stazave për ecje në rrugën “Mbreti  
Petër” 

Përshkrimi projektit 

Projekti është bashkë financuar nga MAPL dhe 
Komuna e Zveçanit. Me këtë projekt janë kryer 
punimet në rindërtimin e stazës së këmbësorëve  për 
ecje-trotuarit me asfalt, si dhe rikonstruimi dhe 
ndriçimi publik me drita LED.   

Outputet / Përfitimet 
 

Në këtë projekt kanë përfituar qytetarët  e Komunës së 
Zveçanit. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  16.03.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   60,253.50 € 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka  60,252.40 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  04.06.2018 120.505,90€ 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     NTP “RAD” 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                60,252.85 € 
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Komuna ZVEÇAN 

Titulli i  projektit Ndërtimi i kolektorit  përgjatë lumit “Korilla” faza e II-të 

Përshkrimi projektit 

Projekti është bashkë financuar nga MAPL dhe 
Komuna e Zveçanit. Me këtë projekt janë kryer 
punimet në ndërtimin e  kolektorit për kanalizimin e 
ujërave fekale   përgjatë lumit “Korilla” faza e II-të: 
Punët përgatitore; punët e dheut; punimet e betonit; 
punimet e armimit; punimet e montimit në rrjetin e 
gypave dhe pusetave si dhe punime të ndryshme.   

Outputet / Përfitimet 
 

Në këtë projekt kanë përfituar qytetarët  e Komunës së 
Zveçanit. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  16.03.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   34,689.00 € 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka  34,689.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  06.08.2018 60,700.32 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     NTP “RAD” 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                34,687.81 € 
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Komuna ZVEÇAN 

Titulli i  projektit Ndërtimi i stazave në rrugën Mbreti Millutin 

Përshkrimi projektit 

Projekti është bashkë financuar nga MAPL dhe 
Komuna e Zveçanit. Janë kryer  punime në krahun  e 
majtë të rrugës dhe: punët paraprake; punimet e 
betonit; si dhe punimet e ndryshme. Krahu i djathtë i 
rrugës: Punët paraprake; punimet e betonit; si dhe 
punimet e elektrikes. 

Outputet / Përfitimet 
 

Në këtë projekt kanë përfituar qytetarët  e Komunës së 
Zveçanit. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  16.03.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   95,994.50 € 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka  23,993.62 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  27.06.2018 119.866,83 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     NTP “RAD” 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                95,994.50  € 
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Komuna ZVEÇAN 

Titulli i  projektit Asfaltimi i rrugës lokale  me hapësirën përkatëse për 
parking në fshatin Zhitkoc 

Përshkrimi projektit 

Projekti është bashkë financuar nga MAPL dhe 
Komuna e Zveçanit. Janë kryer  punime në  
asfaltimin e rrugës si dhe parkingut në këtë fshat 
edhe atë: punët paraprake; shënimi i trasesë së rrugës 
dhe parkingut; punimet e nën strukturës; si dhe 
punimet e asfaltit.  

Outputet / Përfitimet 
 

Në këtë projekt kanë përfituar qytetarët  e Komunës së 
Zveçanit. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  27.09.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   51,323.00 € 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka  9,057.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  30.10.2018 60,338.60 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     NTP “RAD” 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                51,322.60  € 
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Komuna ZVEÇAN 

Titulli i  projektit Vendosja e pajisjeve dhe sinjalizimit në Zhitkoc, 
Josevik, Graboc dhe Rudari i Madh 

Përshkrimi projektit 

Projekti është bashkë financuar nga MAPL dhe 
Komuna e Zveçanit. Nga pjesa e financimit të MAPL-
së janë kryer  punime në vendosjen e pengesave në 
rrugë të ashtuquajturit “Policët e shtrirë”, nga asfalti 
përgjatë trasesë së rrugës. Janë kryer këto punime: 
punët paraprake; shënimi i trasesë; punimet e nën 
strukturës  si dhe punimet e asfaltit.  

Outputet / Përfitimet 
 

Në këtë projekt kanë përfituar qytetarët  e Komunës së 
Zveçanit. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  05.10.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   4,604.50 € 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka  9,209.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  14.11.2018 18,386.00 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     NTP “RAD” 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                4,602.00 € 
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Komuna 
LEPOSAVIQ 

Titulli i  projektit 
Rekonstruimi dhe zgjerimi i ndërtesës së administratës 

në Leposaviq 

Përshkrimi projektit Projekti është bashkë financuar nga MAPL dhe Komuna 
e Leposaviqit. Janë kryer  punime në mbindërtimin si dhe 
rikonstruimin e pjesës ekzistuese të   objektit të komunës. 
Janë kryer këto punime: punimet ndërtimore, punët 
hidrosanitare; punimet e elektrikes; punimet e 
makinerisë si dhe punimet tjera. 

Outputet / Përfitimet Në këtë projekt kanë përfituar qytetarët  e Komunës së 
Leposaviqit. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit                     23.03.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   
300,000.00 € 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka  
45,856.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga 
Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  
23.08.2018 345,701.90 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës 
                      

Emri i Kontraktuesit     
NTP “RAD” 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                300,000.00 € 
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Komuna RANILLUG 

Titulli i  projektit Rikonstruimi i ndriçimit publik në Komunën e 
Ranillugut 

Përshkrimi projektit 

Projekti është  financuar nga MAPL. Janë kryer  
punime në ndërtimin e ndriçimit publik me drita 
LED në disa fshatra të komunës së Ranillugut 
:Ranillug; Kërmjan; Panqellë dhe Tomancë.  

Outputet / Përfitimet 
 

Në këtë projekt kanë përfituar banorët e disa fshatrave të 
Komunës së Ranillugut. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit                    29.03.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   102,000.00€ 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka   

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  13.09.2018 68,125.30€ 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     SHPK"BM GROUP" 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                68,065.30 € 
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Komuna PARTESH 

Titulli i  projektit Asfaltimi i rrugëve në Pasjan, Partesh dhe Budrigë   

Përshkrimi projektit 

Projekti është financuar nga MAPL. Janë kryer  
punime në asfaltimin e rrugëve lokale në fshatrat: 
Partesh dhe Budrigë. Janë kryer këto  punime: punët 
paraprake; shënimi i trasesë së rrugës; punimet e nën 
strukturës; si dhe punimet e asfaltit.   

Outputet / Përfitimet 
 

Në këtë projekt kanë përfituar banorët e fshatrave: 
Partesh dhe Budrigë. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit                    27.03.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   98,000.00 € 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka   

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  02.11.2018 90,224.80 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     SHPK "EL BAU" 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                60,000.00 € 
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Komuna PRISHTINË 

Titulli i  projektit Regjenerime urbane - Rregullimi i oborreve të shkollës 
“Elena Gjika” dhe “Dardania” 

Përshkrimi projektit 

Projekti është bashkë financuar nga MAPL dhe 
Komuna e Prishtinës. Me këtë projekt për vitin 2018 
janë kryer punimet në rregullimin e oborrit të 
shkollës “Dardania”: Parteri; kanalizimin atmosferik 
dhe pjesërisht në fushën e jashtme të sportit si dhe 
vetëm një pozicion në objektin e shkollës “Elena 
Gjika”. 

Outputet / Përfitimet 
 

Në këtë projekt kanë përfituar nxënësit  nga shkollat 
“Dardania” dhe “Elena Gjika” të Komunës së Prishtinës. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  19.07.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   79,300.00 € 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka  66,837.50 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  03.10.2018 107,777.77 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     SHPK "MATI" 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                39,144.40 € 
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Komuna MAMUSHË 

Titulli i  projektit Ndriçimi publik në territorin e komunës së Mamushës 

Përshkrimi projektit 

Projekti është financuar nga MAPL. Me këtë projekt 
janë kryer  punime në furnizimin, transportin dhe 
montimin e shtyllave metalike, kabllimi si  dhe 
ndriçimi publik me drita  LED, në qytezën e 
Mamushës. 

Outputet / Përfitimet 
 

Në këtë projekt kanë përfituar banorët nga Komuna e 
Mamushës. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  18.05.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   90,000.00 € 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka   

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  20.08.2018 69,308.30€ 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     NNP"TONI" 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                69,308.30 € 
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Komuna MAMUSHË 

Titulli i  projektit Renovimi i objektit të komunës 

Përshkrimi projektit 

Projekti është bashkë financuar nga MAPL dhe 
Komuna e Mamushës. Me këtë projekt janë kryer  
punime në renovimin e Objektit të Komunës :punimet 
e knauf-it; suvatimit; ngjyrosjes; dyerve; hidroizolimit; 
estrih-ut; laminatit; nyjave sanitare; instalimeve 
elektrike dhe makinerie si dhe punët e ndryshme. 
  

Outputet / Përfitimet 
 

Në këtë projekt kanë përfituar banorët nga Komuna e 
Mamushës. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  05.10.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL   30,000.00 € 

Vlera e bashkë financimit nga komuna / nëse ka  15,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit  dhe vlera e kontratës  19.11.2018 44,842.78 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     NNP"AS-ING" 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                30,000.00 € 
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Raport i projekteve të financuar në komuna në vitin 2018 

Komuna 
Nr I 
proj. Emri i projektit Fondi Financimi Vlera e kontratës 

Procedurat 
e 

prokurimit Pagesat 

Viti 1 
Rregullimi i rrugës" Dëshmorët e kombit" në 
Viti 

infras 72,350.00 79,930.18 
Komuna 

71,920.00 

Kamenicë 2 
Rregullimi i hapësirave të lojërave të fëmijëve 
në oborrin e shkollave në zonat rurale 

infras 
75,900.00 

83,171.20 Komuna  75,900.00  

Kamenicë 4 Ndriçimi publik në fshatin Rubovc 
infras 4,817.90 7,100.00 Komuna  4,817.90  

Kamenicë 5 
Renovimi i qendrës së mjekësisë familjare në 
Hogoshtë 

infras 
51,499.15 

51,499.15 Komuna  35,542.16  

Kllokot 6 Rregullimi i qendrës së fshatit Verboc infras 53,116.10 63,000.00 Komuna 53,116.10 

Obiliq 7 Asfaltimi i rrugës Nuhi  Kelmendi infras 39,246.49 39,246.49 Komuna 39,246.49 

Deçan 
8 

Renovimi i shkollës fillore  
“Dëshmorët e Kombit në Strellc të Ulët” 

GS 69,408.00 
69,408.00 Komuna 

69,407.90 

Deçan 
9 Kanalizimi i ujërave të zeza në zonën urbane 

infras 74,000.00 124,502.50 Komuna 74,000.00 

Mitrovicë Jugore 
10 Ndërtimi i rrugës në fshatin Stan Tërg-Preten 

infras 50,000.00 117,242.20 Komuna 
26,662.00 

Mitrovicë Jugore 
11 

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës në fshatin 
Shupkovc 

infras 78,000.00 
108,400.00 Komuna 

50,170.13 

Ferizaj 
12 

Asfaltimi i rrugës së Reqakut  deri te rreth 
rrotullimi 

MAPL/D 
142,749.60 142,749.60 Komuna  128,471.00  

Ferizaj 13 Ndërtimi QMF në fshatin Nerodime MAPL/D 51,932.00 133,103.33 Komuna  51,932.00  

Ferizaj 14 

Asfaltimi i rrugës “Zenun Beqaj” dhe 
ndërrimi i gypit të ujësjellësit në rrugicat që 
kanë qasje në rrugën “Zenun Beqaj” 

GS 77,670.00 
133,333.98 Komuna  77,670.00  

Graqanicë 
15 

Rregullimi i shtratit të lumit tek qendra 
tregtare në Graqanicë 

infras 40,000.00 126,436.98 Komuna  40,000.00  

Graçanicë 116 
Ndërtimi i ndërtesës së banimit social 
(infrastruktura sociale) 

infras 141,688.65 141,688.65 Komuna  139,994.77  

Shtërpcë 17 

Rekonstruimi i ndriçimit publik ekzistues në 
komunën e Shtërpcës, vendosja e LED 
teknologjisë, faza e II 

infras 69,956.84 69,956.84 
Komuna 

69,956.84 
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Drenas 18 

Rregullimi i ndriçimit Publik me masa 
efiqiente me trupa ndriçues me llampa LED, 
në rrugët e qytetit të Drenasit 

infras 35,403.40 
134,282.55 Komuna  81,998.79  

Drenas 19 

“Ndërtimi i kapacitetit të ujësjellësit ( 
Kamenicë) Drenas” GS 82,380.00 

35,402.50 Komuna  34,325.44  

Lipjan 20 

Rregullimi i hapësirës publike në rrugën 
“Avdi Kelmendi”( parkut – Lapidarit nga 
lufta e dytë botërore) dhe Rregullimi i 
hapësirës publike ( parkut) në rrugën 
“Haredin Bajrami” tek rreth rrotullimi për 
Magure. 

GS 79,890.00 105,827.00 

Komuna 

79,890.00 

Gjilan 21 
Rregullimi i nyjës qarkulluese  dhe mbikalimit 
në rrugën e Prishtinës 

GS 84,360.00 152,306.75 Komuna 84,360.00 

Pejë 22 Asfaltimi i rrugës Llugagji - Gllogjan  GS 78,100.00 127,070.00 Komuna 78,100.00 

Fushë Kosovë 23 “Asfaltimi i rrugëve në fshatin Miradi e  ulët GS 77,560.00 84,952.55 Komuna  77,560.00  

Fushë Kosovë 24 Ndërtimi i stazave në qendrën rekreative infras 50,000.00 102,710.00 Komuna  50,000.00  

Malishevë 25 Ndërtimi i trotuarit Dragobil - Marali infras 23,814.00 23,814.00 Komuna 23,814.00 

Istog 26 
Ndërtimi i kanalizimit fekal- faza e parë në 
fshatin Kaliqan ” 

GS 80,160.00 113,694.20 Komuna 80,160.00 

Junik 27 Asfaltimi  rrugëve lokale GS 93,550.00 142,725.00 Komuna  93,550.00  

Junik 28 Asfaltimi i rrugëve lokale në Lagjen Gaxherr infras 90,000.00 155,218.25 Komuna  90,000.00  

Klinë 29 Renovimi i objektit të komunës( 2 Lloto) infras 30,000.00 19,940.48+17328.74 Komuna 30,000.00 

Novobërda 30 
Ndërtimi i trotuarit dhe ndriçimit publik në 
Draganc 

infras 51,667.32 51,667.32 Komuna 51,667.32 

Vushtrri 31 Asfaltimi i rrugës Vushtrri-Sllatinë MAPL/D 144,662.00 176,420.17 Komuna 140,365.56 

Gjakovë 32 Ndërtimi i rrugës lokale në Qafë Prush infras 108,000.00 117,777.07 Komuna 105,999.30 

Dragash 33 Renovimi i aneksit  dhe sallës së kuvendit  72,284.94 72,284.94 Komuna 64,413.50 

Dragash 34 

“Renovimi i sallës qendrore të shtëpisë së 

kulturës dhe kthinave përcjellëse në Dragash” 
GS 68,837.50 

68,837.50 
Komuna 68,837.50 



55 
 

                                                                                                                                                                    TOTALI PAGESA = 3,513,819.89  € 

Mitrovicë e Veriut 35 
Rekonstruimi i objekteve dhe instalimi  i 
video kamerave  në M.V. 

infras 70,000.00 76,432.76 Komuna 69,996.76 

Zubin Potok 36 
Ndërtimi i rrugëve në vendbanime të 
komunës së Z. Potokut 

infras 
134,029.00 133,594.70 Komuna  133,594.30  

Zubin Potok 37 
Ndërtimi i ndriçimit publik në 
Prelez,Jagnjenicë, Zupce dhe Durovicë 

infras 
99,302.00 98,877.70 Komuna  98,877.70  

Zveqan 38 

Asfaltimi i rrugës në Banovom Dolla -                                                                  
Rruga e Bardhë 

infras 
51,327.00 85,504.57 Komuna  51,326.58  

Zveqan 39 

Rekonstruimi i stazave për ecje në rrugën 
Mbreti  Petër 

infras 
60,253.50 120,505.90 Komuna  60,252.85  

Zveqan 40 

Ndërtimi i kolektorit  përgjatë lumit 
Korilla faza e dytë 

infras 
34,689.00 60,700.32 Komuna  34,687.81  

Zveqan 41 

Ndërtimi i stazave në rrugën Mbreti 
Milutin 

infras 
95,994.50 119,866.80 Komuna  95,994.01  

Zveqan 42 

Asfaltimi i rrugës lokale  me hapësirën 
përkatëse për parking në fshatin 
Zhitkovcë 

infras 

51,323.00 60,338.60 Komuna  51,323.00  

Zveqan 43 
Sinjalizimi ne Zhitkovc infras 4,604.50 18,414.00 Komuna  4,602.00  

Leposaviq 44 
Rekonstruimi dhe zgjerimi i ndërtesës së 
administratës në Leposaviq 

infras 300,000.00 345,701.99 
Komuna 

300,000.00 

Ranillug 45 Rekonstruimi i ndriçimit publik në Ranillug infras 68,125.30 68,125.30 Komuna 68,065.30 

Partesh 46 
Rregullimi i rrjetit rrugorë  në Pasjan Partesh 
dhe Budrig 

infras 98,000.00 98,000.00 
Komuna 

60,000.00 

Prishtinë 47 

Projektet për rigjenerime urbane në 
komunë e Prishtinës 

GS 79,300.00 
107,777.77 Komuna 

39,144.40 

Mamushë 48 

Ndriçimi publik në territorin e komunës 
së Mamashës 

infras 
69,308.30 69,308.30 Komuna  69,308.30  

Mamushë 49 
Renovimi I objektit të komunës infras 30,000.00 46,000.00 Komuna  30,000.00  

MAPL 50 
Pagesa për platformë/UNDP  20,000.00 20,000.00 MAPL 20,000.00 

MAPL 51 IT për komuna  82,798.18 82,798.18 MAPL 82,798.18 
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