Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave
Ministry of Local Government Administration
Departamenti për Bashkëpunim dhe Zhvillimit Regjional

Raport përmbledhës i projekteve të realizuara nga MAPL në
bashkëpunim me komuna gjatë vitit 2019

Mars 2020

i

Përmbajtja:
SHTËRPCE .................................................................................................................................................................... 4
Rregullimi i kanalit dhe trotuarit ne Brezovicë ....................................................................................................... 4
OBILIQ .......................................................................................................................................................................... 5
Rregullimi i rrugëve në Plemetin ............................................................................................................................... 5
OBILIQI ......................................................................................................................................................................... 6
Ndriçimi prej shkollës “Pandeli Sotiri”-“Obiliqi i Vjetër” deri në kryqëzimin e rrugës “Zahir Pajaziti”-“Kadri
Pllana” ........................................................................................................................................................................... 6
HANI ELEZIT .............................................................................................................................................................. 7
Ndërtimi ( rihapja zgjerimi) i rrugëve rurale në Han të Elezit .............................................................................. 7
HANI ELEZIT .............................................................................................................................................................. 8
Ndërtimi(rihapja, zgjerimi) dhe asfaltimi I rrugëve lokale .................................................................................... 8
KAÇANIK ..................................................................................................................................................................... 9
Rregullimi I ndriçimit publik .................................................................................................................................... 9
KAÇANIK ................................................................................................................................................................... 10
Rregullimi dhe asfaltimi I rrugëve në qytet ........................................................................................................... 10
GLLOGOVC ............................................................................................................................................................... 11
Ndërtimi i rrugës bregut të Qyqavicës ................................................................................................................... 11
GLLOGOVC ............................................................................................................................................................... 12
Asfaltimi I rrugës Gllanasellë - Godanc, Faza e dytë ............................................................................................ 12
GLLOGOVC ............................................................................................................................................................... 13
Asfaltimi I rrugës Shtuticë - Verbovc dhe Polluzhë, faza e dytë ......................................................................... 13
GJAKOVË ................................................................................................................................................................... 14
Renovimi i Bibliotekës ndër komunale "Ibrahim Rugova" .................................................................................. 14
JUNIK .......................................................................................................................................................................... 15
Ndërtimi qendrës për kulturë, turizëm dhe agrobiznes....................................................................................... 15
DEÇAN ....................................................................................................................................................................... 16
Ndërtimi i kanalit të ujitjes dhe trotuarit nga fshati Carrabreg deri në fshatin Beleg ...................................... 16
RAHOVEC .................................................................................................................................................................. 17
Trajtimi I kanalizimeve fekale (Gropa Septike) në komunën e Rahovecit ......................................................... 17
VUSHTRRI .................................................................................................................................................................. 18
Zgjerimi I rrjetit të ndriçimit publik në Komunën e Vushtrrisë .......................................................................... 18
VUSHTRRI .................................................................................................................................................................. 19
Instalimi i kamerave në qytet ................................................................................................................................... 19
PEJË.............................................................................................................................................................................. 20
FERIZAJ ...................................................................................................................................................................... 21
Rregullimi I parkut dhe këndit të lojërave në zonën rekreativ o - sportive në Komunën e Ferizajt .............. 21
ISTOG .......................................................................................................................................................................... 22
Asfaltimi I rrugëve “Bekim Fehmiu” dhe “Arben Januzaj”................................................................................. 22
FUSHË KOSOVË ........................................................................................................................................................ 23
Zgjerimi i rrugës "Xhamia" në Sllatinë të madhe ................................................................................................... 23
SUHAREKË ................................................................................................................................................................ 24
Ndërtimi i Parqeve në Komunë ............................................................................................................................... 24
MALISHEVË .............................................................................................................................................................. 25
Renovimi i objektit të administratës të Komunës ................................................................................................. 25
LIPJAN ........................................................................................................................................................................ 26
Shtigjet e ecjes dhe shtigjet e biçikletave në Lipjan ............................................................................................... 26
LIPJAN ........................................................................................................................................................................ 27
Kiosqet në tregun e gjelbër t në Lipjan.................................................................................................................... 27
KLLOKOT ................................................................................................................................................................... 28
Asfaltimi i rrugëve në territorin e Kllokotit ........................................................................................................... 28
KLLOKOT ................................................................................................................................................................... 29
Asfaltimi i rrugëve në territorin e Kllokotit - faza e dytë ..................................................................................... 29
PARTESH .................................................................................................................................................................... 30
Rregullimi i shtëpisë së kulturës në Partesh dhe rregullimi i pllatos para ndërtesës ...................................... 30
PARTESH ................................................................................................................................................................... 31
Ndërtimi i stazës së këmbësorëve me ndriçim rruge në mes të Parteshit dhe Budrigës së poshtme ...... 31
VITI .............................................................................................................................................................................. 32
Punime në sallën e Kuvendit Komunal, inventar, zërim dhe pajisje të IT-isë ................................................... 32

2

VITI .............................................................................................................................................................................. 33
Rivitalizimi i ndërtesës se Komunës së Vitisë ........................................................................................................ 33
KAMENICË ................................................................................................................................................................ 34
Renovimi i objektit shkollor me qëllim për destinimin për objekt parashkollor .............................................. 34
RANILLUG ................................................................................................................................................................. 35
Ndërtimi i parkingut për administratën e Komunës së Ranillugut .................................................................... 35
PRIZREN ..................................................................................................................................................................... 36
Ndriçimi publik në fshatin Korishë-Kabash .......................................................................................................... 36
MAMUSHË ................................................................................................................................................................. 37
Rregullimi i Parkut të KECIOREN në Mamushë .................................................................................................. 37
DRAGASH .................................................................................................................................................................. 38
Ndërtimi i pritoreve-ministacioneve për udhëtarët e linjave urbane dhe ndër urbane, largimi dhe sistemimi i
deponive ilegale të mbeturinave në komunën e Dragashit ................................................................................. 38
SHTIME ....................................................................................................................................................................... 39
Riparimi i dy urave dhe rregullimi i shtratit të lumit në qendër të qytetit ........................................................ 39
GRAÇANICË .............................................................................................................................................................. 40
Ndërtimi i objekteve për banim social në Graqanicë ............................................................................................ 40
GJILAN ........................................................................................................................................................................ 41
Rregullimi i rrjetit të ujërave të zeza, ujërave atmosferike në rrugën “28 NËNTORI” .................................... 41
GJILAN ........................................................................................................................................................................ 42
Rregullimi i kanalizimit fekal dhe asfaltimi i rrugëve në lagjen e Porodinit ..................................................... 42
KLINË .......................................................................................................................................................................... 43
Zgjerimi rrjeteve të kanalizimit në fshatrat e Klinës ............................................................................................ 43
KLINË .......................................................................................................................................................................... 44
Rehabilitimi i shtratit te lumit Istog ........................................................................................................................ 44
MITROVICË E VERIUT ............................................................................................................................................ 45
Mbrojtja dhe rikonstruimi i fasadës së oborrit në rrugën K.P I dhe rregullimi i parterit në MV.................... 45
MITROVICË E VERIUT ............................................................................................................................................ 46
Rikonstruimi i rrugës Tanaska Rajic dhe renovimi i një pjesë të parterit – qasjes të objekteve te banimit ne rrugën
Kralja Petra I 102-108 ne Mitrovica e Veriut ........................................................................................................... 46
MITROVICË E VERIUT ............................................................................................................................................ 47
Renovimi i lojërave për fëmijë në rrugën “Kralj Petri” dhe “Ivo Llolla Ribar” në Mitrovicën e Veriut ........ 47
MITROVICË E VERIUT ............................................................................................................................................ 48
Pajisje për IT për nevoja të administratës së Komunës së M.V. .......................................................................... 48
MITROVICË E VERIUT ............................................................................................................................................ 49
Pajisje për përkthim simultan................................................................................................................................... 49
ZVEQAN ..................................................................................................................................................................... 50
Rregullimi në kuadër të kompleksit rekreativ-sportiv” dhe asfaltimi i pjesës së rrugës në Banovom Dolu50
ZVEQAN ..................................................................................................................................................................... 51
Furnizimi i pompave për ujësjellës lagjja Zveçan i Vogël .................................................................................... 51
ZUBIN POTOK .......................................................................................................................................................... 52
Ndërtimi i një pjese të shtegut të këmbësorëve dhe rregullimit të bregut të Ibrit në afërsi të qendrës sportive në
Zubin Potok ................................................................................................................................................................ 52
ZUBIN POTOK .......................................................................................................................................................... 53
Rregullimi i rrugës dhe rrëshqitjeve te dheut ne aksin rrugor Ura e Bërnjakut-Shkolla fillore ”Petar Kocic”në fshatin
Bërnjak ......................................................................................................................................................................... 53
LEPOSAVIQ ............................................................................................................................................................... 54
Rregullimi i platos në qendër të vendbanimit në Leposaviq ............................................................................... 54
PODUJEVË ................................................................................................................................................................. 55
Ndërtimi dhe rregullimi i shtratit të lumit Llap .................................................................................................... 55
MITROVICË E JUGUT .............................................................................................................................................. 56
Ndërtimi i rrugës me infrastrukturë ne fshatin Gushac ....................................................................................... 56
PRISHTINË ................................................................................................................................................................. 57
Rigjenerimi urban i lagjeve te kryeqytetit .............................................................................................................. 57
SKËNDERAJ ............................................................................................................................................................... 58
Kubëzimi i rrugëve në lagje të qytetit ..................................................................................................................... 58
NOVOBËRDË ............................................................................................................................................................. 59
Ndërtimi i ndriçimit publik dhe energjizimi i pikës grumbullimit, pranimit (shpërndarja e energjisë), Komuna e
Novobërdë .................................................................................................................................................................. 59
Raport i projekteve të financuar në komuna në vitin 2019 ......................................................................... 62

3

Komuna përfituese

SHTËRPCE

Titulli i projektit

Rregullimi i kanalit dhe trotuarit ne Brezovicë

Përshkrimi i projektit

Është punuar kanali i hapur për ujëra atmosferik dhe
trotuari në dy anët e rrugës në Brezovicë.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

27.02.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

29,569.81€
€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit të kontratës

08.08.2019

vlera e kontratës /Aneks Kontratës

29,569.81€
Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

29,569.81€
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Komuna përfituese

OBILIQ

Titulli i projektit

Rregullimi i rrugëve në Plemetin

Përshkrimi i projektit

Është bërë rregullimi i 4 rrugëve me zhavorr dhe një
rruge me asfalt në fshatin Plemetin.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

27.02.2019

45,668.84 €

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna
30.08.2019

Data e nënshkrimit të kontratës

45,668.84 €

vlera e kontratës /Aneks Kontratës
Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

45,668.84 €
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Komuna përfituese

OBILIQI

Titulli i projektit

Ndriçimi prej shkollës “Pandeli Sotiri”-“Obiliqi i
Vjetër” deri në kryqëzimin e rrugës “Zahir Pajaziti”“Kadri Pllana”

Përshkrimi projektit

Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së
Obiliqit është bërë ndërtimi i rrjetit të ndriçimit publik
me drita LED dhe punimi i trotuarit me kubëza betoni
në segmentin “Pandeli Sotiri”- “Obiliqi i Vjetër” deri
në kryqëzimin e rrugës “Zahir Pajaziti”-“Kadri Pllana”
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

17.02.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

74.354,00 €

Vlera e bashkë financimit / nëse ka

61.404,00€
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës

20.08.2019

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës

98.786,40€
Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

74.354,00 €
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Komuna përfituese

HANI ELEZIT

Titulli i projektit

Ndërtimi ( rihapja zgjerimi) i rrugëve rurale në Han të
Elezit

Përshkrimi i projektit

Është bërë rihapja dhe zgjerimi i dy rrugëve rurale si
dhe asfaltimi i tyre në fshatin Pustenik dhe Hani
Elezit si dhe zgjerimi i rrugës Ramuk- Paldenicë dhe
Paldenicë -Vortomicë.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

11.06.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

60,000.00€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka

6,056.60€
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit të kontratës

29.10.2019

vlera e kontratës /Aneks Kon Kontratës

66,056.60€

Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

60,000.00

€
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Komuna përfituese

HANI ELEZIT

Titulli i projektit

Ndërtimi(rihapja, zgjerimi) dhe asfaltimi I rrugëve
lokale

Përshkrimi i projektit

Është bërë rihapja dhe zgjerimi i rrugës lokale,
asfaltimi dhe kanalizimi fekal në Lagjen Ramuk dhe
Kashan.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

27.02.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

48,430.00€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka

115,207.71€
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna
18.06.2019

Data e nënshkrimit të kontratës

163,637.71€

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës
Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

48,430.00€
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Komuna përfituese

KAÇANIK

Titulli i projektit

Rregullimi I ndriçimit publik

Është bërë rregullimi i ndriçimit publik në rrugët:
“Besnik Begunca” Runjevë, “Tefik Raka”, “Raif
Krivanjeva”, “ Lumnije Raka – Ejup Dushkaja”,
Përshkrimi i projektit
Vëllezërit Çaka”, “ 10 Gushti” Bajnicë, “Komandant
Bardhi” Kaçanik i Vjetër dhe “Beteja e 25 Majit”
Dubravë.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

12.06.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

50,000.00€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka

34,980.00€
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit të kontratës

29.08.2019

vlera e kontratës /Aneks Kontratës

84,980.00€
Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

50,000.00€
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Komuna përfituese

KAÇANIK

Titulli i projektit

Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve në qytet

Përshkrimi i projektit

Është bërë riasfaltimi i rrugëve në qytet, kanalizimi
atmosferik i një rruge dhe rregullimi i ujësjellësit nga
Kalaja deri te Ura e Konakut.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

27.02.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

127,643.00€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka

102,148.00€
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna
31.05.2019

Data e nënshkrimit të kontratës

229,791.00€

vlera e kontratës /Aneks Kontratës
Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

127,643.00 €

10

Komuna përfituese

GLLOGOVC

Titulli i projektit

Ndërtimi i rrugës bregut të Qyqavicës

Përshkrimi i projektit

Është bërë hapja e trasesë së re për ndërtimin e rrugës
Bregut të Qyqavicës e cila i lidhë komunat Gllogoc –
Skenderaj- Vushtrri.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

31.05.2019
300.000.00€

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna
30.09.2019

Data e nënshkrimit të kontratës

187,000.00€

vlera e kontratës /Aneks Kontratës
Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

140,295.00€
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Komuna përfituese

GLLOGOVC

Titulli i projektit

Asfaltimi i rrugës Gllanasellë - Godanc, Faza e dytë

Përshkrimi i projektit

Është bërë asfaltimi i IV segmenteve ekzistuese dhe
hapja e një segmenti të ri që lidhë fshatin Gllanasellë
dhe Godancë.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

11.06.2019-05.07.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

60,000.00€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka

37,588.00€
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit të kontratës

30.09.2019

vlera e kontratës /Aneks Kontratës

97,588.00€
Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

60,000.00€
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Komuna përfituese

GLLOGOVC

Titulli i projektit

Asfaltimi I rrugës Shtuticë - Verbovc dhe Polluzhë, faza e
dytë

Përshkrimi i projektit

Është bërë asfaltimi i II segmenteve ekzistuese
fshatrat Shtuticë – Verboc - Polluzhë.

që lidhin

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

11.06.2019-05.07.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

20,000.00€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka

16,180.00€
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit të kontratës

30.09.2019

vlera e kontratës /Aneks Kontratës

36,180.00€
Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

36,180.00€

13

Komuna përfituese

GJAKOVË

Titulli i projektit

Renovimi i Bibliotekës ndër komunale "Ibrahim
Rugova"

Përshkrimi i projektit

Është bërë renovimi i Bibliotekës ndër komunale “
Ibrahim Rugova” në dysheme, suvatim dhe inventar.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

03.06.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

30,000.00 €
€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit të kontratës

28.08.2019

vlera e kontratës /Aneks Kontratës

22,744.00€
Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

21,644.00 €
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Komuna përfituese

JUNIK

Titulli i projektit

Ndërtimi qendrës për kulturë, turizëm dhe agrobiznes

Përshkrimi i projektit

Projekti është projekt tre vjeçar ku në vitin 2019 janë
bërë punimet fillestare.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

14.06.2019-06.09.2019
65,000.00€

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkë financimit për vitin 2019/ nëse ka

100,000.00€

Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna
01.11.2019

Data e nënshkrimit të kontratës

777,777.77€

vlera e kontratës /Aneks Kontratës
Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

65,000.00€

15

Komuna përfituese

DEÇAN

Titulli i projektit

Ndërtimi i kanalit të ujitjes dhe trotuarit nga fshati
Carrabreg deri në fshatin Beleg

Përshkrimi i projektit

Janë punuar 1,140 m’ trotuare dhe 1,560 m’ kanale të
hapura për ujitje nga fshati Carrabreg deri në Beleg.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

11.06.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

60,000.00€
€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit të kontratës

14.08.2019

vlera e kontratës /Aneks Kontratës

54,158.44€
Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

54,158.37€
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Komuna përfituese

RAHOVEC

Titulli i projektit

Trajtimi I kanalizimeve fekale (Gropa Septike) në
komunën e Rahovecit

Përshkrimi i projektit

Projekti është tre vjeçar ku në vitin 2019 është punuar
segmenti III komplet dhe një pjesë e segmentit II në
fshatin Kramovik.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

11.06.2019-13.09.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

20,000.00.€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka për vitin 2019

45,000.00€

Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna
31.10.2019

Data e nënshkrimit të kontratës

438,668.29€

vlera e kontratës /Aneks Kontratës
Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

20,000.00€
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VUSHTRRI

Titulli i projektit

Zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik në Komunën e
Vushtrrisë

Përshkrimi i projektit

Është bërë instalimi i ndriçimit në rrjetin ekzistues
publik në 13 rrugë të fshatra dhe në Vushtrri .
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

11.06.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

45,000.00€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka

4,826.10€
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit të kontratës

18.10.2019

vlera e kontratës /Aneks Kontratës

49,826.10€
Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

45,000.00€

18

Komuna përfituese

VUSHTRRI

Titulli i projektit

Instalimi i kamerave në qytet

Përshkrimi i projektit

Janë vendosur 13 kamera në rrugët e Vushtrrisë me
rrjet të ri për siguri të qytetarëve.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

11.06.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

15,000.00€
€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit të kontratës

29.11.2019

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës

13,940.00€
Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

13,940.00€

19

Komuna përfituese

PEJË

Ndriçimi publik prej rrethit te Dulija deri tek rrethi i
bulevardit të gjelbër

Titulli i projektit

Është bërë rregullimi i ri i rrjetit të ndriçimit publik në
rrugën prej rrethit te Dulija deri te rrethi i bulevardit
të gjelbër.

Përshkrimi i projektit

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

11.06.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

50,000.00€
€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit të kontratës

19.08.2019

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës

38,485.00€
Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

38,485.00€

20

Komuna përfituese

FERIZAJ

Titulli i projektit

Rregullimi i parkut dhe këndit të lojërave në zonën
rekreativ o - sportive në Komunën e Ferizajt.

Përshkrimi i projektit

Është bërë rregullimi i parkut të ri dhe këndit të
lojërave për fëmijë dhe gjelbërim i ri i parkut.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

11.06.2019-18.07.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

55,000.00€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka

12,111.15€
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit të kontratës

08.10.2019

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës

67,111.15€
Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

50,094.90€

21

Komuna përfituese

ISTOG

Titulli i projektit

Asfaltimi i rrugëve “Bekim Fehmiu” dhe “Arben
Januzaj”
Është bërë asfaltimi i dy rrugëve ekzistuese, rruga
“Bekim Fehmiu” në gjatësi prej 570m dhe rruga
“Arben Januzaj” në gjatësi prej 700m.

Përshkrimi i projektit

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

11.06.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

55,000.00€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka

8,459.50€
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit të kontratës

23.09.2019

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës

63,459.50€
Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

55,000.00€

22

Komuna përfituese

FUSHË KOSOVË

Titulli i projektit

Zgjerimi i rrugës "Xhamia" në Sllatinë të Madhe

Përshkrimi i projektit

Është bërë zgjerimi i rrugës ekzistuese nga 3m në 5 m
dhe asfaltimi i saj në gjatësi prej 816m.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

13.06.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

55,000.00€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka

5,879.00€
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit të kontratës

05.09.2019

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës

60,879.00€
Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

55,000.00€

23

Komuna përfituese

SUHAREKË

Titulli i projektit

Ndërtimi i Parqeve në Komunë

Përshkrimi i projektit

Janë punuar Parqet e reja me këndin e lojërave për
fëmijë në fshatrat Sallagrazhdë, Grejkoc, Tërrnje,
Nëpërbisht dhe Muhlan , në komunën e Suharekës.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

11.06.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

50,000.00€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka

17,606.00€
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit të kontratës

20.09.2019

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës

67,660.00€
Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

50,000.00€

24

Komuna përfituese

MALISHEVË

Titulli i projektit

Renovimi i objektit të administratës të Komunës

Përshkrimi i projektit

Është bërë renovimi i dy kateve të objektit ekzistues të
komunës në Malishevë me instalime te reja , dysheme
dhe suvatim.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

11.06.2019-15.10.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

50,000.00€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka

37,479.53€
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit të kontratës

2.10.2019
87,479.53€

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës
Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

50,000.00€

25

Komuna përfituese.

LIPJAN

Titulli i projektit

Shtigjet e ecjes dhe shtigjet e biçikletave në Lipjan

Punimi i shtigjeve për ecje dhe shtruarja me kubëza,
punimi i shtigjeve për biçikleta dhe asfaltimi,
Përshkrimi i projektit
shtruarja e kanalizimit atmosferik dhe vendosja e
ndriçimit.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

27.02.2019
231,925.00 €

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

90,474.47 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna
05.08.2019

Data e nënshkrimit

317,980.80 €

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës
Pagesat
Vlera e pagesës nga MAPL

227,834.24 €

26

Komuna përfituese

LIPJAN

Titulli i projektit

Kiosqet në tregun e gjelbër t në Lipjan

Përshkrimi i projektit

Punimi dhe vendosja e kiosqeve dhe të ndriçimit në
tregun e gjelbër t në Lipjan.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

11.06.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

50,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

20,000.00€

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna
20.08.2019

Data e nënshkrimit

44,606.90 €

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës
Pagesat
Vlera e pagesës nga MAPL

44,606.90 €

27

Komuna përfituese

KLLOKOT

Titulli i projektit

Asfaltimi i rrugëve në territorin e Kllokotit

Përshkrimi i projektit

Shtruarja dhe asfaltimi i rrugëve lokale në Kllokot.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

03.06.2019

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

29.08.2019

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës

45,868.10 €
Pagesat

Vlera e pagesës nga MAPL

45,868.10 €

28

Komuna përfituese

KLLOKOT

Titulli i projektit

Asfaltimi i rrugëve në territorin e Kllokotit - faza e dytë
Shtruarja dhe asfaltimi i rrugëve lokale – faza e dytë.

Përshkrimi i projektit

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

30.08.2019

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

25.10.2019

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës

36,816.70 €
Pagesat

Vlera e pagesës nga MAPL

36,816.70 €

29

Komuna përfituese

PARTESH

Titulli i projektit

Rregullimi i shtëpisë së kulturës në Partesh dhe
rregullimi i pllatos para ndërtesës

Përshkrimi i projektit

Punimi i konstruksionit të kulmit, asfaltimi i pllatos
para ndërtesës dhe punimi i murit ndarës në sallë.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks
MM

03.06.2019/30.08.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

30,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

14,244.10 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit

23.08.2019

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës

44,244.10 €
Pagesat

Vlera e pagesës nga MAPL

30,000.00 €

30

Komuna përfituese

PARTESH

Titulli i projektit

Ndërtimi i stazës së këmbësorëve me ndriçim rruge në
mes të Parteshit dhe Budrigës së poshtme.

Përshkrimi i projektit

Punimi i stazës së këmbësorëve dhe vendosja e
shtyllave për ndriçim.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

30.08.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

50,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

4,864.91 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit

14.11.2019

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës

54,864.91 €
Pagesat

Vlera e pagesës nga MAPL

50,000.00 €

31

Komuna përfituese

VITI

Titulli i projektit

Punime në sallën e Kuvendit Komunal, inventar,
zërim dhe pajisje të IT-isë

Përshkrimi i projektit

Punime dhe furnizim me inventar në hapësirat e
kuvendit dhe me pajisje të It-isë.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

03.06.2019

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

17.07.2019

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës

35,080.00 €
Pagesat

Vlera e pagesës nga MAPL

35,080.00 €

32

Komuna përfituese

VITI

Titulli i projektit

Rivitalizimi i ndërtesës së Komunës së Vitisë

Përshkrimi projektit

Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së
Vitisë është bërë rivitalizimi i Objektit të Presidencës;
Ndërtesës së Komunës si dhe sallës së Kuvendit
Komunal.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

27.02.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

129,521.00€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka

108,000.80€
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës

Komuna
01.07.2019
237,521.80€

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës
Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

129,521.00€

33

Komuna përfituese

KAMENICË

Titulli i projektit

Renovimi i objektit shkollor me qëllim për de
stinimin për objekt parashkollor

Përshkrimi i projektit

Suvatimi dhe ngjyrosja e mureve, punimi i dyshemesë
dhe inventarizimi.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

11.06.2019

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

14.10.2019

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës

25,381.00 €
Pagesat

Vlera e pagesës nga MAPL

22,476.66 €

34

Komuna përfituese

RANILLUG

Titulli i projektit

Ndërtimi i parkingut për administratën e Komunës së
Ranillugut

Përshkrimi i projektit

Hapja e sipërfaqes për parking, punimi i murit
mbrojtës, shtruarja dhe asfaltimi.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks
MM

06.06.2019/17.07.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

30,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

18,052.22 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit

05.09.2019

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës

48,052.22 €
Pagesat

Vlera e pagesës nga MAPL

30,000.00 €

35

Komuna përfituese

PRIZREN

Titulli i projektit

Ndriçimi publik në fshatin Korishë-Kabash

Përshkrimi i projektit

Vendosja e trafos dhe vendosja e shtyllave për
ndriçim.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

02.05.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

60,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

50,000.00 €

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna
16.10.2019

Data e nënshkrimit

104,941.75 €

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës
Pagesat
Vlera e pagesës nga MAPL

28,170.00 €

36

Komuna përfituese

MAMUSHË

Titulli i projektit

Rregullimi i Parkut të KECIOREN në Mamushë

Përshkrimi i projektit

Punimi me pllaka i shtigjeve për ecje, vendosja e
ndriçimit dhe vendosja e ulëseve.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

03.06.2019

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

10.10.2019

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës

39,895.13 €
Pagesat

Vlera e pagesës nga MAPL

39,895.13 €

37

Komuna përfituese

DRAGASH

Titulli i projektit

Ndërtimi i pritoreve - ministacioneve për udhëtarët e
linjave urbane dhe nder urbane, largimi dhe
sistemimi i deponive ilegale të mbeturinave në
komunën e Dragashit

Përshkrimi i projektit

Ndërtimi i pritoreve-ministacioneve për autobus për
banorët, largimi dhe pastrimi i deponive ilegale në
komunën e Dragashit.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

11.06.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

55,000.00 €

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka

-

Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit

20.09.2019

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës

42,654.00 €
Pagesat

Vlera e pagesës nga MAPL

42,654.00 €

38

Komuna përfituese

SHTIME

Titulli i projektit

Riparimi i dy urave dhe rregullimi i shtratit të lumit
në qendër të qytetit

Përshkrimi i projektit

Rindërtimi i urës së vogël dhe riparimi i urës së madhe
në qendër të qytetit.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

11.06.2019

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

29.08.2019

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës

45,320.50 €
Pagesat

Vlera e pagesës nga MAPL

42,705.50€

39

Komuna përfituese

GRAÇANICË

Titulli i projektit

Ndërtimi i objekteve për banim social në Graçanicë

Përshkrimi projektit

Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së
Graçanicës është ndërtuar objekti i banimit P+1K+K
me karakter social me gjithsejtë 32 banesa në
Graçanicë. Kryesisht janë kryer punimet ne fazën e I-rë
të ndërtimit punimet te vrazhda të objektit.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

04.03.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

280,000.00€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka

280,000.00€
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës

Komuna
29.08.2019
489,535.00€

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës
Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

280,000.00€

40

Komuna përfituese

GJILAN

Titulli i projektit

Rregullimi i rrjetit të ujërave të zeza, ujërave
atmosferike në rrugën “28 NËNTORI”

Përshkrimi projektit

Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së
Gjilanit është ndërtuar rrjeti i kanalizimit me gypa PE
në lagjen “28 Nëntori” afër tregut të veturave në
rrugën Januz Tërstena në qytetin e Gjilanit.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

03.10.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

55,000.00 €

Vlera e bashkë financimit / nëse ka

15.783,75€
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës

01.10.2019

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës

70,783.75€
Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

55,000.00 €

41

Komuna përfituese

GJILAN

Titulli i projektit

Rregullimi i kanalizimit fekal dhe asfaltimi i rrugëve
në lagjen e Porodinit

Përshkrimi projektit

Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së
Gjilanit është ndërtuar rrjeti i kanalizimit të ujërave të
zeza dhe asfaltimi i rrugëve në lagjen e porodinit në
qytetin e Gjilanit.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

27.02.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

299,166.00€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka

288,191.00€
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës

Komuna
01.07.2019
570,521.053€

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës
Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

299,166.00€
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Komuna përfituese

KLINË

Titulli i projektit

Zgjerimi rrjeteve të kanalizimit në fshatrat e Klinës

Përshkrimi projektit

Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së
Klinës është bërë zgjerimi i rrjetit të kanalizimit në
fshatrat e komunës së Klinës ( Jashanicë, Siqevë
,Poterq, Gjurgjevik, Perqevë, Gjurgjevik i vogël,
Rigjevë, lagjia Perlina)
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

11.06.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

45,000.00€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka

2,820.40€
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës

12.09.2019

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës

47,820.40€
Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

45,000.00€
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Komuna përfituese

KLINË

Titulli i projektit

Rehabilitimi i shtratit te lumit Istog

Përshkrimi projektit

Me financimin e MAPL-së nga fondet e bashkëpunimit
ndër komunal është bërë rehabilitimi i shtratit të lumit
“Istog” pjesa e trasesë që kalon në territorin e Komunës
se Istogut dhe një pjesë e trasesë që kalon në territorin
Komunës së Klinës.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

31.05.2019
246,000.00€

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkë financimit / nëse ka
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës

Komuna
21.08.2019
149,447.00€

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës
Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

149,447.00€
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Komuna përfituese

MITROVICË E VERIUT

Titulli i projektit

Mbrojtja dhe rikonstruimi i fasadës së oborrit në
rrugën K.P I dhe rregullimi i parterit në MV

Përshkrimi projektit

Me financimin e MAPL-së nga është bërë rikonstruimi
i fasadës , kulmit të objektit të banimit si dhe
rregullimi i parterit para objektit.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

03.06.2019
100,000.00€

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkë financimit / nëse ka
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës

13.08.2019

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës

99,742.50€
Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

99,742.50€
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Komuna përfituese

MITROVICË E VERIUT

Titulli i projektit

Rikonstruimi i rrugës Tanaska Rajic dhe renovimi i një
pjese të parterit – qasjes të objekteve të banimit në
rrugën Kralja Petra I 102-108 në Mitrovicën e Veriut

Përshkrimi projektit

Me financimin e MAPL-së është bërë asfaltimi,
sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugës si dhe
shtrimi i parterit me elemente të betonit-kubëza.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

03.06.2019
104,000.00€

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkë financimit / nëse ka
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës

Komuna
25.07.2019
103,767.23€

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës
Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

103,766.59€
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Komuna përfituese

MITROVICË E VERIUT

Titulli i projektit

Renovimi i lojërave për fëmijë në rrugën “Kralj Petri”
dhe “Ivo Llolla Ribar” në Mitrovicën e Veriut

Përshkrimi projektit

Me financimin e MAPL-së është bërë renovimi i këndit
të lodrave si dhe fushës së sportit në Mitrovicën e
Veriut.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

03.10.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

35,000.00€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës

25.11.2019

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës

34,987.94€
Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

34,986.62€
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Komuna përfituese

MITROVICË E VERIUT

Titulli i projektit

Pajisje të IT për nevoja të administratës së Komunës së
M.V.

Përshkrimi projektit

Me financimin e MAPL-së është bërë furnizimi me
Pajisje për IT për nevoja të administratës së Komunës
së Mitrovicës së Veriut.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

16.10.2019
4,060.00€

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkë financimit / nëse ka
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës

Komuna
29.11.2019
3,996.00€

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës
Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

3,996.00€
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Komuna përfituese

MITROVICË E VERIUT

Titulli i projektit

Pajisje për përkthim simultant

Përshkrimi projektit

Me financimin e MAPL-së është bërë furnizimi me
Pajisje për përkthim simultant për nevoja të sallës së
kuvendit të Komunës së Mitrovicës së Veriut.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

11.06.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

20,000.00€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës

18.09.2019

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës

15,937.86€
Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

15,937.86€
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Komuna përfituese

ZVEQAN

Titulli i projektit

Rregullimi në kuadër të kompleksit rekreativ-sportiv”
dhe asfaltimi i pjesës së rrugës në Banovom Dolu

Përshkrimi projektit

Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së
Zveçanit është bërë asfaltimi i një pjese të rrugës afër
kompleksit si dhe rregullimi i këndit të lodrave dhe
fushës së sportit në kuadër të kompleksit rekreativsportiv.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

13.06.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

40,000.00€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka

25.552,80€
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës

19.08.2019

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës

65,545.30€
Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

39,996.50€
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Komuna përfituese

ZVEÇAN

Titulli i projektit

Furnizimi i pompave për ujësjellës lagjja Zveçan i
Vogël

Përshkrimi projektit

Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së
Zveçanit është bërë furnizimi me dy pompa për nevoja
të rrjetit të ujësjellësit për komunën e Zveçanit.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

21.11.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

10,000.00€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka

5,000.00€
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës

23.12.2019

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës

14,990.00€
Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

10,000.00€
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Komuna përfituese

ZUBIN POTOK

Titulli i projektit

Ndërtimi i një pjese të shtegut të këmbësorëve dhe
rregullimit të bregut të Ibrit në afërsi të qendrës
sportive në Zubin Potok

Përshkrimi projektit

Me financimin e MAPL-së është bërë rregullimi i një
pjese të shtratit –argjinatura e lumit “Ibër” pjesa nga
ana e qendrës sportive gjithashtu trotuari me elemente
betoni-kubëza si dhe ndriçimi publik me drita LED .
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

03.06.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

50,000.00€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës

26.07.2019

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës

49,518.55€
Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

49,518.55€
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Komuna përfituese

ZUBIN POTOK

Titulli i projektit

Rregullimi i rrugës dhe rrëshqitjeve te dheut ne aksin
rrugor Ura e Bërnjakut-Shkolla fillore ”Petar Kocic” në
fshatin Bërnjak

Përshkrimi projektit

Me financimin e MAPL-së është bërë asfaltimi i rrugës
dhe sanimi i rrëshqitjeve të dheut në aksin rrugor Ura
e Bërnjakut-Shkolla fillore ”Petar Kocic”në fshatin
Bërnjak Komuna e Zubin Potokut.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

03.10.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

40,000.00€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës

31.10.2019

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës

39,922.94€
Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

39,922.94€
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Komuna përfituese

LEPOSAVIQ

Titulli i projektit

Rregullimi i platos në qendër të vendbanimit në
Leposaviq

Përshkrimi projektit

Me financimin e MAPL-së është bërë asfaltimi i platos
afër komunës, rrugës nga Posta deri te Shtëpia e
Mallrave, murit mbrojtës nga betonarme a, rrethoja
metalike, Ndriçimi publik me drita LED si dhe
vendosja e shtyllëzave te parkingu.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

03.06.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

50,000.00€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës

21.08.2019

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës

49,779.00€
Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

49,779.00€
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Komuna përfituese

PODUJEVË

Titulli i projektit

Ndërtimi dhe rregullimi i shtratit të lumit Llap

Përshkrimi projektit

Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së
Podujevës është bërë rregullimi i një pjese të shtratit të
lumit me konstruksion betoni dhe m veshja me pllaka
guri.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

03.06.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

30,000.00€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka

13,333.73€
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës

30.10.2019

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës

43,333.73€
Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

30,000.00€
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Komuna përfituese

MITROVICË E JUGUT

Titulli i projektit

Ndërtimi i rrugës me infrastrukturë në fshatin Gushac

Përshkrimi projektit

Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së
Mitrovicës së Jugut është bërë rregullimi i një pjese
trasesë së rrugës në fshatin Gushac kryesisht nën
struktura e rrugës dhe kanalet e ujërave atmosferike.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

21.10.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

60,000.00€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka

736,796.80€
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës

Komuna
15.10.2019
796,796.80€

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës
Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

60,000.00€
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Komuna përfituese

PRISHTINË

Titulli i projektit

Rigjenerimi urban i lagjeve te kryeqytetit

Përshkrimi projektit

Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së
Prishtinës është bërë rigjenerimi urban i parkut ”Bllok
pas Blloku” ne lagjen “Bregu i Diellit” dhe rrugës
“Xhemajl Mustafa”.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

14.06.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

50,000.00€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka

27,707.45€
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës

25.09.2019

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës

77,777.91€
Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

40,000.00€
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Komuna përfituese

SKËNDERAJ

Titulli i projektit

Kubëzimi i rrugëve në lagje të qytetit

Përshkrimi projektit

Me bashkëfinancimin e MAPL-së dhe Komunës së
Skenderajt është bërë shtrimi me kubëza betoni i
rrugëve në lagje të qytetit.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

11.06.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

50,000.00€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka

10.000,00€
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës

03.10.2019

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës

56,447.00€
Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

50,000.00€
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Komuna përfituese

NOVOBËRDË

Titulli i projektit

Ndërtimi i ndriçimit publik dhe energji imi i pikës
grumbullimit, pranimit (shpërndarja e energjisë),
Komuna e Novobërdë

Përshkrimi projektit

Me financimin e MAPL-së është bërë vendosja e trafo
stacionit , rrjeti i tensionit të lartë , rrjeti i tensionit të
ulët si dhe ndriçimi publik me drita LED.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

11.06.2019

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

46,114.00€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës

24.09.2019

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës

39,440.44€
Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

39,440.44€
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Raport i projekteve të financuar në komuna në vitin 2019

Komuna

Nr. I
proj. Emri i projektit

Shtërpce

1

Rregullimi i kanalit dhe trotuarit në Brezovicë

Obiliq

2

4

Rregullimi i rrugëve në Plemetin
Ndriçimi prej shkollës “Pandeli Sotiri” Obiliqi
I Vjetër deri në kryqëzimin e rrugës “Zahir
Pajaziti-Kadri Pllana”
Ndërtimi ( rihapja zgjerimi) i rrugëve rurale
në Han të Elezit

5

Ndërtimi(rihapja, zgjerimi) dhe asfaltimi I
rrugëve lokale

Obiliq
Hani Elezit
Hani Elezit

3

Kaçanik

6

Rregullimi I ndriçimit publik

Kaçanik

7

Rregullimi dhe asfaltimi I rrugëve në qytet

8

Ndërtimi i rrugës bregut të Qyqavices
Asfaltimi I rruges Gllanasell - Godanc, Faza e
dytë
Asfaltimi I rrugës Shtuticë - Vërbovc dhe
Polluzhë, faza e dytë
Renovimi i Bibliotekës ndërkomunale
"Ibrahim Rugova"
Ndërtimi qendrës për kulturë, turizëm dhe
agrobiznes
Ndërtimi i kanalit të ujitjes dhe trotuarit nga
fshati Carrabreg deri në fshatin Beleg
Trajtimi I kanalizimeve fekale (Gropa Septike)
në komunën e Rahovecit

Gllogoc
Gllogoc
Gllogoc
Gjakovë
Junik

9
10
11
12

Deçan
13
Rahovec
14
Vushtrri
Vushtrri

15
16

Zgjerimi I rrjetit të ndriçimit publik në
Komunën e Vushtrrisë
Instalimi i kamerave në qytet

Fondi
MAPL/D
GP

Financimi
37,516.00

Vlera e kontratës
29,569.81

Procedurat
e
prokurimit
Komuna

50,000.00

45,668.84

Komuna

MAPL/D

MAPL/D

45,668.84

Komuna
74,353.9

GP

Pagesat
29,569.81

60,000.00
48,430.00

98,786.40
66,056.60

74,353.90
Komuna

60,0000.00
Komuna

163,637.71

48,430.00

GP

50,000.00

84,980.00

Komuna

MAPL/D

127,643.00

229,791.00

Komuna

BNK

300,000.00

187,000.00

Komuna

GP

60,000.00

97,588.00

Komuna

GP

20,000.00

36,180.00

Komuna

30,0000.00

22,744.00

Komuna

GP

65,000.00

777,777,77

Komuna

65,000.00

GP

60,000.00

54,158.37

Komuna

54,158.37

GP

20,000.00

438,000.00

Komuna

20,000.00

GP

45,000.00

49,826.10

Komuna

45,000.00

GP

15,000.00

13,940.00

Komuna

13,940.00

50,0000.00
127,643.00
140,295.00
60,000.00
20,000.00
21,644.00
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19

Ndriçimi publik prej rrethit te Dulija deri tek
rrethi i bulevardit të gjelbër
Rregullimi I parkut dhe këndit të lojërave në
zonën rekreative - sportive në Komunën e
Ferizajt
Asfaltimi I rrugëve Bekim Fehmiu dhe Arben
Januzaj

Fushë Kosovë

20

Zgjerimi i rrugës "Xhamia" në Sllatinë të
madhe

Suharekë

21

Malishevë

22

Ndërtimi i Parqeve në Komunë
Renovimi i objektit të administratës të
Komunës

Lipjan

23

Shtigjet e ecjes dhe shtigjet e biçikletave në
Lipjan

Lipjan

24

Kiosqet në tregun e gjelbërt në Lipjan

Kllokot

25

Kllokot

26

Asfaltimi i rrugëve në territorin e Kllokotit
Asfaltimi i rrugëve në territorin e Kllokotit
- faza e dytë
Rregullimi i shtëpisë së kulturës në
Partesh dhe rregullimi i pllatos para
ndërtesës
Ndërtimi i stazës së këmbësorëve me
ndriçim rruge në mes të Parteshit dhe
Budrigës së poshtme
Punime në sallën e Kuvendit Komunal,
inventar, zërim dhe pajisje të IT-isë
Rivitalizimi i ndërtesës së Komunës së
Vitisë
Renovimi i objektit shkollor me qëllim për
de stinimin për objekt parashkollor
Ndërtimi i parkingut për administratën e
Komunës së Ranillugut

Pejë

Ferizaj
Istog

17

18

Partesh

27

Partesh

28

Viti

29

Viti

30

Kamenicë

31

Ranillugë

32

GP

55,000.00

38,482.00

GP

55,000.00

67,111.15

GP

55,000.00

GP

Komuna

38,482.00

Komuna

50,094.00

63,459.50

Komuna

55,000.00

55,000.00

60,870.00

Komuna

GP

50,000.00

67,660.00

Komuna

50,000.00

GP

50,000.00

87,479.53

Komuna

50,000.00

MAPL/demos

231,925.00

GP

55,000.00

Komuna

50,000.00

317,980.80
44,606.90

Komuna

227,834.24
44,606.90

MAPL

50,000.00

45,868.10

Komuna

45,868.10

MAPl

40,000.00

36,816.70

Komuna

36,816.70

MAPL

30,000.00

44,244.10

Komuna

30,000.00

MAPL

50,000.00

54,864.91

Komuna

50,000.00

MAPL

40,000.00

35,087.00

MAPL

129,521.00

273,521.80

Komuna

129,521.00

MAPL

30,000.00

25,381.00

Komuna

22,476.66

MAPL

30,000.00

48,052.22

Komuna

30,000.00

Komuna

35,080.00
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Prizren

33

Mamushë

34

Dragash
Shtime
Graçanicë

35
36
37

Gjilan

38

Gjilan

39

Klinë

40

Klinë

41

Mitrovicë e
Veriut

Mitrovicë e
Veriut

Mitrovicë e Veriut
Mitrovicë e Veriut

42

43

44
45

Ndriçimi publik në fshatin KorishëKabash
Rregullimi i Parkut të KECIOREN në
Mamush
Ndërtimi i pritoreve-ministacioneve për
udhëtarët e linjave urbane dhe ndër
urbane, largimi dhe sistemimi i deponive
ilegale të mbeturinave në komunën e
Dragashit
Riparimi i dy urave dhe rregullimi i
shtratit të lumit në qendër të qytetit
Ndërtimi i objekteve për banim social në
Graçanicë
Rregullimi i rrjetit të ujërave të zeza,
ujërave atmosferike në rrugën “28
NËNTORI”
Rregullimi i kanalizimit fekal dhe
asfaltimi i rrugëve në lagjen e Porodinit
Zgjerimi rrjeteve të kanalizimit në
fshatrat e Klinës
Rehabilitimi i shtratit të lumit Istog
Mbrojtja dhe rikonstruimi i fasadës së
oborrit në rrugën K.P I dhe rregullimi i
parterit në MV
Rikonstruimi i rrugës Tanaska Rajic dhe
renovimi i një pjesë të parterit – qasjes të
objekteve te banimit ne rrugën Kralja
Petra I 102-108 ne Mitrovica e Veriut
Renovimi i lojërave për fëmijë në rrugën
“Kralj Petri” dhe “Ivo Llolla Ribar” në
Mitrovicën e Veriut
Pajisje për IT për nevoja të administratës
së Komunës së M.V.

LB

60,000.00

MAPL

50,000.00

GP

55,000.00

GP
MAPL
GP
MAPL/Demos
GP

104,941.75
39,895.13

42,654.00

Komuna

28,170.00

Komuna

39,895.13

Komuna

42,654.00

Komuna
50,000.00

45,320.50

280,000.00

489,535.00

55,000.00

70,785.75

299,166.00

570,521.053

42,705.00
Komuna
280,000.00
Komuna

55,000.00

Komuna
299,166.00
Komuna

MAPL

45,000.00
246,000.00

47,820.40
149,447.00

Komuna

45,000.00
149,447.00

MAPL

100,000.00

99,742.50

Komuna

99,742.50

Komuna

103,766.59

104,000.00

103,767.23

MAPL

35,000.00

34,987.94

MAPL

4,060.00

3,996.00

MAPL

Komuna
34,986.62
Komuna

3,996.00
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Mitrovicë e Veriut

Zveqan
Zveqan

Zubin Potok

Zubin Potok
Leposaviq

46

47
48

49

50
51

52
Podujevë
53
Mitrovicë e Jugut

Pajisje për përkthim simultant
Rregullimi në kuadër të kompleksit
rekreativ-sportiv” dhe asfaltimi i pjesës
së rrugës në Banovom Dolu
Furnizimi i pompave për ujësjellës lagjja
Zveçan i Vogël
Ndërtimi i një pjese të shtegut të
këmbësorëve dhe rregullimit të bregut të
Ibrit në afërsi të qendrës sportive në
Zubin Potok
Rregullimi i rrugës dhe rrëshqitjeve te
dheut ne aksin rrugor Ura e BërnjakutShkolla fillore ”Petar Kocic”në fshatin
Bërnjak
Rregullimi i platos në qendër të
vendbanimit në Leposaviq
Ndërtimi dhe rregullimi i shtratit të lumit
Llap
Ndërtimi i rrugës me infrastrukturë në
fshatin Gushac

54

Rigjenerimi urban i lagjeve të kryeqytetit

55

Kubëzimi i rrugëve në lagje të qytetit

Prishtinë
Skenderaj
56
Novobërda

Ndërtimi i ndriçimit publik dhe
energjizimi i pikës grumbullimit, pranimit
(shpërndarja e energjisë), Komuna e
Novobërdë

MAPL

20,000.00

15,937.86

Komuna

15,937.86

Komuna
MAPL
MAPL

40,000.00

65,545.30

39,996.50
Komuna

10,000.00
50,000.00

14,990.00
49,518.55

Komuna

40,000.00

39,922.94

Komuna

10,000.00
49,518.55

MAPL

39,922.94

MAPL

MAPL

50,000.00

49,779.00

Komuna

49,779.00

MAPL

30,000.00

43,333.73

Komuna

30,000.00

GP

60,000.00

796,796.80

Komuna

60,000.00

GP

50,000.00

77.777.91

Komuna

40,000.00

GP

50,000.00

56,447.00

Komuna

50,000.00

GP

46,114.00

39,440.44

Komuna

39,440.44

TOTAL

3,475,550.74
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