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Komuna përfituese
Titulli i projektit

Përshkrimi i projektit

KAÇANIK
Rehabilitimi i bulevardit ‘Ismajl Raka”dhe “Qamil
Ilazi”
Janë kryer punimet te pozicionet Punët e demolimit ,
punët e kanalizimit atmosferik, montimi i anësoreve
dhe kubëzave dhe punët e asfaltimit

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

23.04.2020

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

30,000.00€
130,424.00€

Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit të kontratës

Komuna

vlera e kontratës /Aneks Kontratës

€

23.11.2020

Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

30,000.00€
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Komuna përfituese

KAÇANIK

Titulli i projektit

Përshkrimi i projektit

Zgjërimi i rrugës “Avdurrahim Shehu”-Kaçanik
Është bërë zgjerimi i rrugës, punimet tokësore,
kanalizimit atmosferik, kanalizimit fekal, muret
mbrojtëse, mbushja me zhavorr dhe asfaltimi i rrugës.

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

24.04.2020

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

69,508.00€
102,148.00€

Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit të kontratës

Komuna

vlera e kontratës /Aneks Kontratës

199,935.11€

23.07.2020

Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

69,508.00€
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Komuna përfituese
Titulli i projektit

JUNIK
Asfaltimi i Rrugës Lokale Junik - Gjocaj

janë kryer këto punime:gërmimi, planifikimi dhe
ngjeshja e trupit të rrugës, mbushja me material jo
Përshkrimi i projektit
koherent, shtrimi i zhavorit 0-63 dhe 0-31.5 mm dhe
ngjeshja e tyre, punimi i lëshesave dhe asfaltimi i rrugës
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

24.04.2020

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkë financimit për vitin 2020/ nëse ka

187,254.00€
14,381.00€

Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit të kontratës

Komuna

vlera e kontratës /Aneks Kontratës

201,635.00€

13.07.2020

Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

187,254.00 €
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Komuna përfituese
Titulli i projektit

RAHOVEC
Ndërtimi i rrugëve lokale në Komunën e Rahovecit

Janë kryer punimet në rrugën "Petro Marko" në Varjak,
një pjesë e punimeve në rrugën pa emerë në Varjak, një
Përshkrimi i projektit
pjesë e punimeve në rrugët "Beqir Morina" dhe BrahimMiftarëve" në Ratkoc, kontrata 2 vjeqare e ndarë në
3LOT-e
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

24.04.2020

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkë financimit / nëse ka për vitin 2020-21

47,865.50.€
45,000.00€

Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit të kontratës

Komuna

vlera e kontratës /Aneks Kontratës

875,546.65€

31.10.2019

Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

47,865.50.€
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Komuna përfituese
Titulli i projektit

RAHOVEC
Trajtimi i shtretërve të përrenjve në komunën e
Rahovecit

Në kuadër të këtij projekti MPL ka financuar
rregullimin e shtratit të përroit, urës dhe lëshesave
Përshkrimi i projektit
pllakore, trotuarit me kubëza betoni , rrjetin e
kanalizimit fekal dhe punimeve tjera
në fshatin
Opterushë. Projekt dy vjeqar
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

13.04.2020

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkë financimit / nëse ka për vitin 2020-21

100.000,00€
715,988.10€

Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit të kontratës

Komuna

vlera e kontratës /Aneks Kontratës

815.988,10 €

2.09.2020

Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

47,865.50.€
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Komuna përfituese
Titulli i projektit

VUSHTRRI
Rregullimi i sheshit “Adem Jashari”

Hapja, vendosja e gypave elastik të brinjëzuar, shtrimi i
rërës nën dhe mbi gypa, vendosja e shiritit sinjalizues,
dhe mbulimi i kanalit, punimi i pusetave ,bazamentet e
Përshkrimi i projektit
ormanave dhe shtyllave, vensosja e gurëve skajor ,
riparimi i asfaltit, vendosja e kubëzave, vendosja e
trupave ndriçues, bazamenti i shtëpizës për
transformator, etj
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

23.04.2020

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

335,015.05€
31,064.60€

Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit të kontratës

Komuna

vlera e kontratës /Aneks Kontratës

366,079.65€

24.07.2020

Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

329,405.01 €
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Komuna përfituese

PEJË

Titulli i projektit

Përshkrimi i projektit

Asfaltimi i rrugëve në fshatin Vitomiricë
Është bërë gërmimi, shtruarja e shtresave të zhavorrit,
ngjeshja dhe punimi i shtresës së asfaltit.

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

27.08.2020
16.09.2020

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

50,000.00€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka

€

Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit të kontratës

Komuna

vlera e kontratës /Aneks Kontratës

59,920.00 €

10.11.2020

Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

50,000.00€
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Komuna përfituese
Titulli i projektit

ISTOG
Asfaltimi i rrugës në Llukac të Begut

Shënimi i trasesë, pastrimi i terrenit, gërmimi,
planifikimi dhe ngjeshja e trupit të rrugës, mbushja me
guri te thyer gëlqeror 0-150 mm, shtrimi i zhavorrit 0-63
Përshkrimi i projektit
dhe 0-31 mm dhe ngjeshja e tyre, punimi i lëshesave,
asfaltimi i rrugës dhe punimi i bankinave .Projekti i
përfunduar në vitin 2020 dhe pagesa do të bëhet 2021
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

01.09.2020

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

50,000.00€
18,519.65 €

Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit të kontratës

Komuna

vlera e kontratës /Aneks Kontratës

68,519.65 €

12.11.2020

Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

Pagesa në vitin
2021€
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Komuna përfituese

FUSHË KOSOVË

Titulli i projektit

Përshkrimi i projektit

Asfaltimi i rrugës Pomozotin-Fushë Kosovë
Është bërë gërmimi, punimi i shtresave të zhavorrit,
ngjeshja dhe punimi i shtresës së asfaltit.

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

27.08.2020

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

50,000.00€
€

Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit të kontratës

Komuna

vlera e kontratës /Aneks Kontratës

36,862.20 €

29.10.2020

Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

36,862.20 €
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Komuna përfituese
Titulli i projektit

MALISHEVË
Zgjërimi i rrugës Malishevë-Banjë

Është bërë gërmimi i rrugës, zgjerimi, shtrirja e
tubave për ujërat atmosferik dhe ujërat e zeza,
Përshkrimi i projektit
dislokimi i rrjetit të ujësjellësit, vendosja e nje pjese të
skajoreve dhe punimi i shtresës së asfaltit ne njërën
trase të rrugës.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

24.04.2020

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

203,147.00 €
162,654.61 €

Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit të kontratës

Komuna

vlera e kontratës /Aneks Kontratës

365,801.20 €

27.08.2020

Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

200,561.60 €
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Komuna përfituese
Titulli i projektit

VITI
Rregullimi i sheshit në qendër të Vitisë

Punimet: inqizimi I trasesë, demolimet e asfaltit,
skajoreve, vendosja e materialit guror 0-63 dhe 0.31.5
Përshkrimi i projektit
mm , vendosja e pllakave, punimi i fontanës, punimi i
ulseve she punimi i sistemit të ujitjes së parkut afer
sheshit
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit të kontratës
Vlera e kontratës /Aneks Kontratës
Pagesat
Vlera e pagesës nga MAPL

23.04.2020
150,047.00 €
44,177.20
Komuna
07.08.2020
194,223.75€
150,047.00 €
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Komuna përfituese

VITI

Titulli i projektit

Përshkrimi projektit

Rregullimi i fushave sportive
Rregullimi fushës së futboolit në Smirë dhe një pjesë e
fushës së futbollit në Radivojcë.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkë financimit / nëse ka

27.08.2020
50,000.00€
75,000.00 €

Kontrata

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

Komuna
07.10.2020
124,538.11 €

Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

50,000.00€
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Komuna përfituese
Titulli i projektit

RANILLUG
Ndërtimi i ujësjellësit për dy fshatra (Pançellë dhe
Tomancë)

Është bërë punimi dhe ndërtimi i rezervuarit, hapja e
pusit - ndërtimi i shtëpizës, shtrirja e gypave dhe shtrirja
e instalimeve elektrike, instalimi i pompës etj
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Përshkrimi i projektit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks
MM
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit
Vlera e kontratës /Aneks Kontratës
Pagesat
Vlera e pagesës nga MAPL

24.04.2020
20,938.00 €
4,351.66 €
Komuna
26.08.2020
25,289.53 €
20,770.71 €
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Komuna përfituese
Titulli i projektit

SHTIME
Rregullimi i sheshit të qytetit faza e dytë-ritenderim

Është bërë gërmimi, mbushja, shtruarja e shtresës së
zhavorrit, ngjeshja , vendosja e anësoreve, kaskadave,
Përshkrimi i projektit
rregullimi i parkingut, instalimi i ndriçimit etj. Pagesa
në vitin 2021
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

24.04.2020

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka
Kontrata
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga
Data e nënshkrimit

44,086.11 €
80,744.35 €

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

Komuna
03.11.2020
124,830.46 €
44,086.11 €
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Komuna përfituese

GRAÇANICË

Titulli i projektit

Përshkrimi projektit

Ndërtimi i lagunave në fund të kolektorit fekal
Punimet paraprake, punimeve të dheut, dhe një sasi të
punëve të zhavorit dhe ngjeshja e tyre dhe vendosja e
gypave, projekti sherben për pastrimineujit të
kanalizimit fekal

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkë financimit / nëse ka

27.08.2020
50,000.00€
13,757.96€

Kontrata

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

Komuna
02.10.2020
63,757.96 €

Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

50,000.00€
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Komuna përfituese

GJILAN

Titulli i projektit

Rehabilitimi i rrugës në Pograxhë

Përshkrimi projektit

Punimet paraprake, punimet të dheut, dhe një sasi të
punëve të zhavorit dhe ngjeshja e tyre sipas situacionit,
një pjesë e kubëzave, skajoreve dhe rrjeti elektrik.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkë financimit / nëse ka

27.08.2020
50,000.00 €
154,207.38€

Kontrata

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

Komuna
06.11.2020
204,207.38€

Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

50,000.00 €
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Komuna

KLINË
Ndërtimi i fushës ndihmëse të futbollit - Faza e dytë

Titulli i projektit

Me ketë projekt është financuar rregullimi i stadionit
ndihmës të qytetit me bari artificial dhe sistemin e
drenazhimit si dhe është rregulluar parku i qytetit të
Klinës

Përshkrimi projektit

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

24.04.2020

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

80,000.00€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka

44,877.50€
Kontrata

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

Komuna
22.06.2020
124.877,50€

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës
Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

80,000.00€
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Komuna

KLINË
Ndërtimi i kanalizimit Ujmir-Shtaricë-SiqevëDoberdol

Titulli i projektit

Me këtë projekt janë kryer punimet e parapara me
kontratë për shtrirjen e rrjetit të kanalizimit fekal me
gypa të PE të brinjëzuarë në fshatrat Ujmir-ShtaricëSiqevë-Doberdol

Përshkrimi projektit

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

24.04.2020

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

17.07.2020

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës

87.518,32€
Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

40.000,00€
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Komuna përfituese

KLINË

Titulli i projektit

Asfaltimi i rrugëve lokale Shtupel-Kërrnicë

Përshkrimi projektit

Nga pjesa e fondeve të financuara nga MPL është bërë
asfaltimi i një pjese të rrjetit të rrugëve lokale (aksi 17
dhe aksi 19) në fshatin Shtupel dhe Kërrnicë komuna e
Klinës

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkë financimit / nëse ka

24.04.2020
28.976,00 €
118,789.50€

Kontrata

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

Komuna
05.08.2020
147.765,50€

Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

28.976,00€
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Komuna

KLINË

Titulli i projektit

Ndërtimi i liqenit akumulues dhe hapja e puseve për
ujë të pijes

Me këto fonde është kryer një pjesë e projektit për
rritjen e kapaciteteve të liqenit akumulues për
përpunimin e ujit të pijes te fabrika e ujit me çka është
Përshkrimi projektit
shtuar edhe sasia e ujit të pijes për banorët e qytetit të
Klinës. Projekti nuk ka përfunduar. Pagesa në vitin
2021
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM

23.04.2020

Totali i vlerës së zotuar nga MAPL

25.000,00€
€

Vlera e bashkë financimit / nëse ka
Kontrata

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga

Komuna

Data e nënshkrimit të kontratës/ aneks kontratës

30.09.2020

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës

44.725,00€
Pagesat

Vlerat e pagesës nga MAPL

15,000.00 €
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Komuna përfituese
Titulli i projektit

MITROVICË E VERIUT
Ndërtimi i parterit te lodrave në çerdhen e fëmijëve

Me këtë projekt është financuar rregullimi i parterit në
oborrin e çerdhes së fëmijëve ku janë përfshi punimi i
Përshkrimi projektit
murit mbrojtës nga betoni, punët e bravarisë, punimet e
nënstrukturës, instalimet elektrike, furnizimi me pajisje
,punët e hortikulturës dhe punime tjera.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkë financimit / nëse ka

27.08.2020
50,000.00€

Kontrata

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

Komuna
13.10.2020
49,890.33 €

Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

28,361.23€
21,529.10 vitin 2021
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Komuna përfituese
Titulli i projektit

MITROVICË E VERIUT
Ndërtimi i ndriçimit në oborrin e SHM "M.P. Alas"

Me këtë projekt është financuar punimi i ndriçimit me
shtylla metalike dhe drita LED si vendosjen shtrirjen e
Përshkrimi projektit
rrjetit elektrik ,montimi i ormanit komandues, trotuarit
dhe punime tjera në oborrin e shkollës mesme teknike
"M.P. Alas"ne Mitrovicën e Veriut.
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkë financimit / nëse ka

27.08.2020
50,000.00€

Kontrata

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

Komuna
13.10.2020
49,969.59€

Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

49,969.59€ pagesa
në vitin 2021

25

Komuna përfituese

MITROVICË E VERIUT
Ndërtimi i një pjese të trotuarit me sipërfaqe
gjelbëruese në rrugën “Mbreti Peter I”

Titulli i projektit

Përshkrimi projektit

Me këtë projekt është financuar punimi i një pjese të
trotuarit me beton struktural, vendosja e ndriçimit
publik me drita LED dhe shtylla dekorative metalike dhe
rrjeti elektrik si dhe punime tjera te hortikulturës

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkë financimit / nëse ka

27.08.2020
23,962.00€

Kontrata

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

Komuna
13.10.2020
23,885.60€

Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

23,885.60€ pagesa
në vitin 2021
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Komuna përfituese
Titulli i projektit

Përshkrimi projektit

ZVEQAN
Asfaltimi i rrugëve të pa kategorizuara në Komunën e
Zveçanit
Me këtë projekt është financuar asfaltimi i një pjese të
rrugëve lokale të Zveçanit. Pagesa në vitin 2021

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkë financimit / nëse ka

27.08.2020
49.847,75€
€

Kontrata

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

Komuna
06.10.2020
49.847,75€

Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

Pagesa në vitin 2021
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Komuna përfituese

ZUBIN POTOK

Titulli i projektit

Përshkrimi projektit

Pastrimi i lumit “Ibër” në Pritvoricë
Me ketë projekt është bërë pastrimi dhe zgjerimi i
shtratit të lumit nga vegjetacioni ,mbeturinat drunjtë etj.
në dy anët e argjinaturave në gjatësi 5 km ne lokacionin e
Pritvoricës.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkë financimit / nëse ka

27.08.2020
49.500,00€

Kontrata

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

Komuna
25.09.2020
49.383,00€

Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

49.383,00€

28

Komuna përfituese
Titulli i projektit

Përshkrimi projektit

LEPOSAVIQ
Ndërtimi i ndriçimit të rrugëve në B. L. të Leposaviqit
Me këtë projekt është financuar ndriçimi i një pjese të
rrugëve lokale të Leposaviqit me drita LED efiçiente
përfshiri kabllimin dhe vendosjen e shtyllave .

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkë financimit / nëse ka

27.08.2020
49,500.00€

Kontrata

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

Komuna
14.12.2020
49,813.80€

Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

29,557.90€
19,825.10 € pagesë
në vitin 2021
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Komuna përfituese

SKËNDERAJ

Titulli i projektit

Përshkrimi projektit

Ndriçimi publik dhe trotuaret në bashkësi lokale
Është bërë punimi trotuareve: gërmimi i dheut, mbushja
me shtresa të zhavorit, ngjeshja dhe vendosja e skajoreve
dhe kubëzave të betonit në trotuare.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkë financimit / nëse ka

24.04.2020
115,000.00 €
44,701.20 €

Kontrata

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

Komuna
30.07.2020
159,701.20 €

Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

115,000.00 €
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Komuna përfituese
Titulli i projektit

SKËNDERAJ
Poligoni sportiv

Është bërë punimi i poligonit : gërmimi i dheut, mbushja
me zhavorr, ngjeshja, vendosja e skajoreve , punimi i
asflatit dhe vendosja e kubëxave të betonit, punimi i
rrethojës, ndriçimit dhe vendosja e elemeteve sportive
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Përshkrimi projektit

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkë financimit / nëse ka

24.04.2020
22,000.00 €
702.61 €

Kontrata

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

Komuna
15.09.2020
22,702.61 €

Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

22,000.00 €
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Komuna përfituese

SKËNDERAJ

Titulli i projektit

Përshkrimi projektit

Rehabilitimi i Sheshit “Adem Jashari”
Është bërë rivendosja e pllakave , instalimi i ndriçimit ,
të ujitjes, vendosja e pengesave, koritave të gjelbërimit
etj.

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MM
Totali i vlerës së zotuar nga MAPL
Vlera e bashkë financimit / nëse ka

24.04.2020
70,315.00 €
4,639.45 €

Kontrata

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

Komuna
30.07.2020
74,954.45 €

Pagesat

Shuma e pagesave nga MAPL

70,315.00 €
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Raport i projekteve të financuar në komuna në vitin 2020 të përfunduara finaciarisht

Komuna
Kaçanik
Kaçanik
Junik

Nr I
proj.

Fondi

Financimi
MPL

Vlera e
kontratës

GP

30,000.00

160,424.00

69,508.00

199,935.11

Komuna

69,508.00

130,427.11

187,253.78

201,635.00

Komuna

187,253.78

14,381.22

47,865.50

875,546.65

Komuna

47,865.50

827,681.15

100,000.00

815,988.10

Komuna

100,000.00

715,988.10

5

GP

335,015.05

366,079.65

Komuna

329,405.01

36,674.64

6

Rregullimi i sheshit “Adem
Jashari”

MPL

50,000.00

59,920.00

MPL

36,862.00

36,862.00

1
2
3
4

Vushtrri
Pejë

Fushë Kosovë

7

Asfaltimi i rrugëve në fshatin
Vitomiricë
Asfaltimi i rrugës Pomozotin-Fushë
Kosovë

GP
GP
GP
GP

Komuna

Komuna

Pagesat
30,000.00

50,000.00

130,424.00

9,920.00

Komuna
36,862.00

8
GP

Malishevë

9

Zgjërimi i rrugës Malishevë-Banjë

Viti

10

Rregullimi i sheshit në qendër të Vitisë GP

Viti

11

Ranillugë

12

Graqanicë

13

Rregullimi i fushave sportive
Ndërtimi i ujësjellësit për dy fshatra
(Pançellë dhe Tomancë)
Ndërtimi i lagunave në fund të
kolektorit fekal

Rehabilitimi i rrugës në Pograxhë
Gjilan

Bashkëfin
ancimi
nga
komuna

Emri i projektit
Rehabilitimi i bulevardit ‘Ismajl
Raka”dhe “Qamil Ilazi”
Zgjërimi i rrugës “Avdurrahim
Shehu”-Kaçanik
Asfaltimi i Rrugës Lokale Junik Gjocaj
Ndërtimi i rrugëve lokale në
Komunën e Rahovecit
Trajtimi i shtretërve të përrenjve në
komunën e Rahovecit

Rahovec

Rahovec

Procedur
at e
prokurim
it

14

200,561.60

365,801.20

Komuna

200,561.60

165,329.60

150,046.55

194,223.75

Komuna

150,046.55

44,177.20

MPL

500,000.00

124,538.11

Komuna

50,000.00

75,000.00

GP

20,770.71

20,770.71

Komuna

20,770.71

MPL

50,000.00

63,757.96

Komuna

50,000.00

13,757.96

50,000.00

211,643.65

Komuna

50,000.00

161,643.65

MPL

34

Klinë

15

Klinë

16

Ndërtimi i fushës ndihmëse të
futbollit - Faza e dytë
Ndërtimi i kanalizimit në UjmirShtaricë-Siqevë-Dobërdol
Asfaltimi i rrugëve lokale ShtupelKërrnicë
Ndërtimi i parterit të lodrave në
qerdhën e fëmijëve
Pastrimi i lumit Ibër në Pritvoricë

Klinë

17

Mitrovicë e
Veriut

18

Zubin Potok

19

Leposaviq

25

Ndërtimi i ndriçimit të rrugëve në B.
L. të Leposaviçit

26

Rehabilitimi i sheshit Adem Jashari

Skenderaj
Skenderaj
Skenderaj

GP
GP
GP
MPl

80,000.00

124,877.50

Komuna

80,000.00

44,877.50

40,000.00

87,518.32

Komuna

40,000.00

47,518.32

28,976.00

147,765.50

Komuna

28,976.00

118,789.50

28,361.23

49,890.33

MPL

49,383.00

49,383.00

MPL

29,557.90

49,813.80

Komuna

70,315.00

74,954.45

GP
27

Ndërtimi i poligoni sportiv

28

Ndriçimi publik dhe trotuaret në
bashkësi lokale

28,361.23
Komuna
Komuna

GP
GP

49,383.00
29,557.90
70,315.00

4,639.45

22,000.00

702.61

Komuna
Komuna

115,000.00

44,701.20

TOTAL

1,835,866.28

Komuna
22,000.00

22,702.61

115,000.00

159,701.20
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Raport i projekteve tëcilat kanë përfunduar teknikisht por do të paguhen gjatë viti 2021

Asfaltimi i rrugës në Llukac të Begut
Istog
Shtime
Mitrovicë e
Veriut
Mitrovicë e
Veriut
Mitrovicë e
Veriut

1
2
3
4

5

Zveqan

6

Leposaviq

7

Klinë

8

Rregullimi i sheshit të qytetit faza e
dytë-ritenderim

Ndërtimi i parterit të lodrave në
qerdhën e fëmijëve
Ndërtimi i ndriçimit në oboorrin e
SHM "M.P. Alas"
Ndërtimi i një pjese të trotuarit me
sipërfaqe gjelbëruese në rrugën
Mbreti Peter I
Asfaltimi i rrugëve të pa
kategorizuara ne Komunën e
Zveçanit
Ndërtimi i ndriçimit të rrugëve në
B. L. të Leposaviçit
Ndërtimi i liqenit akumulues dhe
hapja e puseve për ujë të pijes

MPL
MPL
MPl
MPL
MPl

50,000.00

68,519.65

44,086.11

124,830.46

21,529.10

21,529.10

49,969.59

Komuna

50,000.00

18,519.65

Komuna

44,086.11

80,744.35

21,529.10

49,969.59

Komuna
Komuna

23,885.60

Komuna
23,885.60

23,885.60

49,847.75
MPL

49,847.75

MPL

19,825.10

MPL

15,000.00

49,969.59

Komuna
49,847.75

49,813.80

Komuna

19,825.10

Komuna

15,000.00

totali

274,111.56
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