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 Komuna përfituese OBILIQ 
 

 Titulli i projektit Ndërtimi i brezit të Gjelbërt - KOSOVA (A) 
 

 Përshkrimi i projektit 

 
Janë kryer punimet: shënimi i trasesë, pastrimi i terenit, 
dislokimi i rrethojës, gërmimi, planifikimi dhe ngjeshja 
e trupit të rrugës, mbushja me gurë të thyer gëlqeror 0 -
150mm, demolimi i pusetave ekzistuese, punimi i 
kanalizimit atmosferik në segmentin II dhe segmentin 
III. 
 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 18.05.2021       

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 300,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  116,583.09€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 27.07.2021 

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 326,652.20 €         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              127,993.47 € 
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 Komuna përfituese OBILIQ 

 Titulli i projektit Ndërtimi i trotuarit dhe ndriçimit: Plemetin – Obiliq 

 Përshkrimi i projektit 

 
Janë kryer punimet: shënimi i trasesë, pastrimi i terenit, 
zhvendosja dhe rivendosja e shtyllave, demolimi i 
betoneve, kubëzave dhe murit, gërmimi, planifikimi 
dhe ngjeshja e trupit të trotuarit, mbushja me zhavor 0 -
63, 0-31 mm dhe 4-8 mm dhe ngjeshja e tyre si dhe 
vendosja e kubëzave, skajoreve, shtyllave dhe trupave 
ndriçues. 
 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 18.05.2021       

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 74,298.37 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  104,232.25 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 06.07.2021 

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 163,910.17 €         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              74,298.37 € 
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 Komuna përfituese JUNIK 

 Titulli i projektit Ndërtimi i rrjetit të ndriçimit publik 

 Përshkrimi i projektit 

 
Me këtë projekt është bërë ndërtimi i rrjetit të ndriçimit 
publik në disa  lagje të Junikut me ndriçimin LED. Në 
kuadër të projektit janë vendosur shtyllat metalike, 
shtrirja e kabllove bistek, ormanit, trupave ndriçues, 
siguresave, tokëzimit si dhe pajisjet tjera përcjellëse.  

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 18.05.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 25,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  5,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 04.11.2021 

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 26,620.00 €         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              25,000.00 € 
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 Komuna përfituese JUNIK 

 Titulli i projektit Ndërtimi i parkut të lojërave për fëmijë 

 Përshkrimi i projektit 

 
Me këtë projekt është bërë ndërtimi i këndeve të 
lodrave në disa lagje urbane në qytezën e Junikut. 
Në kuadër të projektit janë kryer punimet e 
dheut, zhavorrit dhe betonit, elemente mikro 
urbane si dhe janë montuar lodrat për fëmijë . 
 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 18.05.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 10,264.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  5,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 09.08.2021 

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 14,314.00 €         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              10,264.00 € 
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 Komuna përfituese PEJË 

 Titulli i projektit Rregullimi i parkut Karagaç 

 Përshkrimi i projektit 

 
Me këtë projekt janë bërë rregullime në parkun e 
qytetit edhe atë nga fondet e MAPL janë kryer punime 
kryesisht në hapjen e kanalit, shtrirjen e kabllove, 
vendosjen e shtyllave metalike, montimin e trupave 
ndriçues, siguresave, tokëzimit, ormanit si dhe punime 
tjera për funksionalizimin e rrjetit të ndriçimit publik 
në kuadër të parkut. 
  

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 18.05.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 30,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  50,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 12.07.2021 

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 69,879.24 €         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              30,000.00 € 
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 Komuna përfituese PEJË 

 Titulli i projektit 

 

Ndriçimi publik në rrugët: “Adem Jashari”, Rruga e 
“UÇK”-së dhe “Konferenca e Bujanit” 

 

 Përshkrimi i projektit 

 
Me këtë projekt janë bërë punime në hapjen e kanalit: 
shtrirjen e kabllove, vendosjen e shtyllave metalike, 
montimin e trupave ndriçues, siguresave, tokëzimit, 
ormanit si dhe punime tjera për funksionalizimin e 
rrjetit të ndriçimit publik në këto rrugë.  

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 18.05.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 65,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  135,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 12.07.2021 

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 177,415.00 €         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              65,000.00 € 
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 Komuna përfituese PEJË 

 Titulli i projektit 

 

Rregullimi Urban dhe ndriçimi publik në fshatrat: 
Tërstenik, Lutogllavë dhe Ruhot 

 

 Përshkrimi i projektit 

 
Me këtë projekt janë bërë punime në rregullimin  urban: 
ndërtimi i trotuarit, murit rrethues si dhe pjesën e 
ndriçimit publik, hapjen e kanalit, shtrirjen e kabllove, 
vendosjen e shtyllave metalike, montimin e trupave 
ndriçues, siguresave, tokëzimit, ormanit si dhe punime 
tjera për funksionalizimin e rrjetit të ndriçimit publik në 
këto tri fshatra.  
 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 18.05.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 60,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  90,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 12.07.2021 

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 113,591.90 €         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              60,000.00 € 
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 Komuna përfituese PEJË 

 Titulli i projektit 

 

Rregullimi Urban dhe ndriçimi publik në fshatrat: 
Vitomiricë, Dubovë  dhe Ozdrim 

 Përshkrimi i projektit 

 
Me këtë projekt janë bërë punime në rregullimin  
urban; ndërtimi i trotuarit, gjelbërimi dhe këndi i 
lodrave, muri rrethues si dhe pjesën e ndriçimit 
publikë; hapjen e kanalit; shtrirjen e kabllove, 
vendosjen e shtyllave metalike , montimin e trupave 
ndriçues, siguresave; tokëzimit; ormanit si dhe punime 
tjera për funksionalizimin e rrjetit të ndriçimit publik 
në këto tri fshatra. 
 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 18.05.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 50,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  100,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 14.07.2021 

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 123,134.00 €         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              50,000.00 € 
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 Komuna përfituese PEJË 

 Titulli i projektit 

 

Ndërtimi i trotuarit dhe ndriçimi publik shkolla 
Skënderbeu - Qyshk, Katund i ri dhe Kristal 

 Përshkrimi i projektit 

 
Me këtë projekt janë bërë punime në ndërtimin e 
trotuarit me kubëza betoni si dhe pjesën e ndriçimit 
publik, hapjen e kanalit, shtrirjen e kabllove, vendosjen 
e shtyllave metalike, montimin e trupave ndriçues, 
siguresave, tokëzimit, ormanit si dhe punime tjera për 
funksionalizimin e rrjetit të ndriçimit publik. 
 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 18.05.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 50,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  60,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 16.07.2021 

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 61,525.00 €         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              50,000.00 € 
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 Komuna përfituese PEJË 

 Titulli i projektit 

 

Rregullimi i sheshit në Nabergjan 

 Përshkrimi i projektit 

 
Me këtë projekt janë bërë punime në rregullimin e 
sheshit në fshatin Nabergjan; inqizimet dhe punët 
paraprake në teren; pastrimi i terrenit dhe punët 
tokësore; konstruksioni  i hapësirës; punimi i fushës së 
volejbollit në rërë  si   Gjelbërimi dhe këndi i lodrave. 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 18.05.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 10,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  10,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 15.07.2021 

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 19,179.00 €         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              10,000.00 € 
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 Komuna përfituese PEJË 

 Titulli i projektit 

  

Rregullimi i Sheshit në Gorozhdec si dhe ndriçimi 
publik në fshatrat Llozhan, Loxhë Poqestë dhe Vragoc 

 

 Përshkrimi i projektit 

 
Me këtë projekt janë bërë punime në një pjesë të 
ndriçimit publik; hapjen e kanalit; shtrirjen e kabllove, 
vendosjen e shtyllave metalike, montimin e trupave 
ndriçues, siguresave; tokëzimit; ormanit si dhe punime 
tjera për funksionalizimin e rrjetit të ndriçimit publik. 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 18.05.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 40,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  70,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 22.07.2021 

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 72,053.00 €         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              11,338.00 € 
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 Komuna përfituese PEJË 

 Titulli i projektit Ndriçimi publik në fshatrat: Kliqinë, Zahaq, Llabjan, 
Nakull, Kosuriq dhe Lugagji 

 Përshkrimi i projektit 

 
Me këtë projekt janë bërë punime në një pjesë të 
ndriçimit publik, hapjen e kanalit, shtrirjen e kabllove, 
vendosjen dhe montimin e trupave ndriçues, 
siguresave, tokëzimit, ormanit si dhe punime tjera për 
funksionalizimin e rrjetit të ndriçimit publik. 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 18.05.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 40,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  60,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 14.07.2021 

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 61,810.00 €         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              24,594.00 € 
 
          

                        
 



17 
 

 
 
 

 Komuna përfituese PEJË 

 Titulli i projektit Ndriçimi në lagjen e Gjimnazit 

 Përshkrimi i projektit 

 
Me këtë projekt  janë bërë punime në Lagjen e 
Gjimnazit në ndriçimin publik, hapjen e kanalit, 
shtrirjen e kabllove, vendosjen dhe montimin e trupave 
ndriçues, siguresave, tokëzimit, ormanit si dhe punime 
tjera për funksionalizimin e rrjetit të ndriçimit publik. 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 18.05.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 60,771.78 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  119,228.22 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 19.07.2021 

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 168,347.00 €         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              60,771.00 € 
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 Komuna përfituese PEJË 

 Titulli i projektit Ndërtimi i hapësirave  publike për rreth QKMF-së 

 Përshkrimi i projektit 

 
Me këtë projekt  janë bërë punime në rregullimin e 
hapësirave  publike për rreth QKMF-së; inqizimet dhe 
punët paraprake në teren; pastrimi i terrenit dhe punët 
tokësore; konstruksioni i hapësirës - kubëzimi i 
sipërfaqeve; gjelbërimi; ndriçimi i hapësirave publike si 
dhe punime tjera për funksionalizimin e rrjetit të 
ndriçimit publik. 
 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 18.05.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 40,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  70,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 15.07.2021 

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 95,365.00 €         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              40,000.00 € 
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 Komuna përfituese PEJË 

 Titulli i projektit Asfaltimi i rrugëve të minoriteteve në qytetin e Pejës 
dhe fshatra 

 Përshkrimi i projektit 

 
Me këtë projekt janë kryer punime në asfaltimin e 
rrugëve të minoriteteve në qytetin e Pejës dhe në disa 
fshatra të Komunës së Pejës dhe inqizimet dhe punimet 
paraprake në teren; punët tokësore; dhe konstruksioni i 
trasesë së rrugës. 
 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 14.07.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 50,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  32,666.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 13.12.2021 

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 71,314.00 €         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              50,000.00 € 
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 Komuna përfituese PEJË 

 Titulli i projektit 

  

Ndriçimi në lagjen “Dardania 1”-“Dardania 2”, lagjen 
e “Zabelit” tek rr. e ”Valbonës”, lagjen “Bellopoj” rr. 

“Shpëtim Bojku”, në fshatin Novosellë, fshati Ruhotë, 
lagjen "Zymberaj", Ndërtimi i trotuarit dhe Ndriçimi 

në fshatin Vitomericë rajoni i III-të rruga kryesore 

 Përshkrimi i projektit 

 
Me këtë projekt janë kryer punimet në ndërtimin e 
trotuarit dhe ndriçimit publik në disa lokacione në 
Komunën e Pejës edhe atë: Ndërtimi i trotuarit me 
kubëza betoni në fshatin Vitomiricë si dhe ndërtimi i 
ndriçimit publik me LED në: Vitomiricë, “Dardania II”, 
Bellopoj dhe “Shpëtim Bojku”. 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 01.09.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 80,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  76,932.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 17.11.2021 

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 144,421.50 €         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              60,727.00 € 
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 Komuna përfituese KAÇANIK 

 Titulli i projektit Rehabilitmi i rrugës “Qamil Ilazi” dhe “Sali Bajra-
Kaçanik 

 Përshkrimi i projektit 

 
Janë kryer këto punime: shënimi i trasesë, kanalizimi 
fekal L=220 m, kolektori i kanalizimit atmosferik 
L=757.5 m, grryrja dhe asfaltimi i rrugës “ Sali Bajra” 
S=1,533m2, vendosja e gypave të PEB për vendosjen e 
instalimeve elektrike nëntokësore dhe një sasi e 
skajoreve, gërmimit dhe mbushjes me zhavorr. 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 18.05.2021       

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 95,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  243,498.33 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 06.07.2021 

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 259,937.12 

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              95,000.00 € 
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 Komuna përfituese KAÇANIK 

 Titulli i projektit Rregullimi i trotuarit Bob-Doganaj 

 Përshkrimi i projektit 

 
Janë kryer këto punime: pastrimi i trasesë, gërmimi  dhe 
ngjeshja e trupit të trotuarit, mbushja me zhavor 0-63 
mm dhe 0-31 mm dhe ngjeshja e tyre, vendosja e 
skajoreve 18/24/100 cm dhe 08/20/100 cm, vendosja e 
kubëzave të betonit në sipërfaqe 2,349.0 m2  si dhe 
muret mbajtëse të tombinës. 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 18.05.2021       

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 50,266.54 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  136,249.07 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 08.09.2021         

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 134,334.34 €         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              50,266.54 € 
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 Komuna përfituese KLINË 

 Titulli i projektit “Zgjerimi i rrjetit të ndriҫimit publik” 

 Përshkrimi i projektit 

 
Janë kryer punime në pozicione si: punët e gërmimit, 
vendosja e shtyllave të betonit, kabllit vetëmbajtës, 
trupave ndriçues dhe llambave për ndriçim. 
 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 18.05.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 45,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  35,000.00 €  

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 30.08.2021         

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës       93,760.44 € 

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              45,000.00 € 
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 Komuna përfituese KLINË 

 Titulli i projektit “Fasadimi i objekteve të vjetra” 
 

 Përshkrimi i projektit 

 
Janë kryer punime në pozicione si: punimet e latuesve, 
punimet e mbulesës dhe punimet e llamarinës.  

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 18.05.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 30,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  20,000.00 €   

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 10.09.2021         

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës       74,824.90 € 

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              30,000.00 € 
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 Komuna përfituese KLINË 

 Titulli i projektit “Asfaltimi i rrugëve lokale në Cerovik-Qabiq” 
 

 Përshkrimi i projektit 

 
Janë kryer punime në pozicione si: punët e demolimit të 
terenit, tokësore, të  mbushjes, të lëshesave e kanaleve 
të hapura dhe punët e ndërtimit të kanalizimit. 
 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 18.05.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 24,007.28 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  30,000.00 €  

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 10.09.2021         

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës       88,215.00 € 

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              24,007.28 € 
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 Komuna përfituese KLINË 

 Titulli i projektit 

 

“Asfaltimi i rrugëve dhe infrastrukturës nëntokësore 
në Videjë-Jagodë, Paskalicë Kryeshevë e Madhe”  

 

 Përshkrimi i projektit 

 
Janë kryer punime në pozicione si: punët e demolimit të 
terenit, tokësore, të mbushjes, të lëshesave e kanaleve të 
hapura dhe punët te mbi struktura e asfalt betonit. 
 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 18.05.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 55,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  50,000.00 €  

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 07.07.2021         

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës       97,873.80 € 

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              55,000.00 € 
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 Komuna përfituese KLINË 

 Titulli i projektit “Ndërtimi i rrugicave në Gjurgjevik të  Madh” 
 

 Përshkrimi i projektit 

 
Punët e kryera në pozicione si : punët e demolimit të 
terenit, tokësore, mbushjes , lëshesave dhe punët te mbi 
struktura e asfalt betonit.  
 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 18.05.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 10,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  10,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 02.08.2021         

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës       24,999.99 € 

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              10,000.00 € 
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 Komuna përfituese KLINË 

 Titulli i projektit 

 

“Asfaltimi i rrugëve Videjë-Jagodë-Budisalc-Berkovë 
dhe në Klinafc” 

 

 Përshkrimi i projektit 

 

Përfundimi i punimeve në pozicione si: punët e 
demolimit të terenit, tokësore, mbushjes , lëshesave dhe 
punët të mbi struktura e asfalt betonit.  
 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 14.07.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 50,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  47,873.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 04.10.2021         

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës       49,964.08 € 

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              49,964.08 € 
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 Komuna përfituese KLINË 

 Titulli i projektit “Pastrimi dhe rregullimi i shtretërve të lumenjve” 

 

 Përshkrimi i projektit 

 
Janë kryer punime në pozicione si: punët përgatitore, 
punët në pastrimin e terrenit të lumit, punët e dheut në 
rregullimin e shtratit të lumit dhe punët e mveshjes me 
gur të brigjeve të lumit.  
 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 01.09.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 80,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  40,000.00 €  

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 09.11.2021         

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës       74,700.00 € 

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              60,284.51 € 
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 Komuna përfituese KAMENICË 

 Titulli i projektit 

 

“Projekti për shpërndarjen e ujit për fshatrat Hogosht 
dhe Lisockë në Komunën e Kamenicës” 

 

 Përshkrimi i projektit 

 
Janë kryer punime në pozicione si: punët përgatitore, 
punët e dheut, punët montuese, punët fazonike në 
fshatin Hogosht.  

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 18.05.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 157,436.93 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  92,563.07 €   

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 26.10.2021         

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës       321,184.17 € 

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              120,362.74 € 
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 Komuna përfituese KAMENICË 

 Titulli i projektit “Rregullimi hyrjeve banesore” 

 

 Përshkrimi i projektit 

 
Janë kryer punime në pozicione si: punët përgatitore, 
punët e demolimit, punët e grillave të shkallëve, punët 
e kulmit të zdruthktarisë dhe punët e lokalit. 
 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 14.07.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 42,822.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  22,178.00 €   

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 26.10.2021         

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës       68,352.95€ 

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              22,110.00 € 
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 Komuna përfituese KLLOKOT 

 Titulli i projektit Ndërtimi i ndriçimit  publik në komunën e Kllokotit 

 Përshkrimi i projektit 

 
Janë kryer këto punime: gërmimi dhe mbyllja e kanalit 
200 m', demolimi dhe kthimi i kubëzave të betonit 
500m' shtrirja e gypit fleksibil  dy shtresor 500 m', 
shtrirja e shiritit për tokëzim 60 m', shtrirja e kabllos  
500 m', montimi i kuadrit elektrik shpërndarës, montimi 
i 20 shtyllave dhe 40  llampa elektrike LED. 
 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 18.05.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 15,358.99 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  31,537.01 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 23.09.2021 

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 45,658.00€ 

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              15,358.99 € 
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 Komuna përfituese                                              VITI 

 Titulli i projektit 
Rivitalizimi dhe zgjerimi i rrugës "Kongresi i 

Manastirit" në Viti 
 

 Përshkrimi i projektit 

 
Janë kryer këto punime: demolimi i trotuarit ekzistues, 
punimet përgaditore për segmentin e parë, për 
segmentin e dytë pjesërisht , mbushja me zhavor, 
punimi i kanalit atmosferik të  mbyllur -segmenti I dhe 
segmenti II, ndriçimi pjesërisht ( shpërndarje e 
kabllave). 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 23.04.2020 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 156,788.07 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  53,211.93 €  

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 07.08.2020                        

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 199,982.40 €         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              148,488.85 € 
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 Komuna përfituese LIPJAN 

 Titulli i projektit “Rregullimi i kanalizimit në lagjen e komunitetit dhe 
asfaltimi i rrugicave në fshatin Gadime” 

 Përshkrimi i projektit 

 
Janë kryer këto punime: Asfaltimi i plotë i 9 akseve 
rrugore, ngritja e pusetave, punimi i kanalizimit 
atmosferik me gypa Ø 400 mm. 
 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 14.07.2021       

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 40,000.00€ 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  10,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 06.10.2021 

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 47,576.74€         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              40,000.00 € 
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 Komuna përfituese LIPJAN 

 Titulli i projektit Rehabilitimi i rrugës Lipjan Rubofc 

 Përshkrimi i projektit 

 
Janë kryer këto punime: shënimi i trasesë, gërmimi, 
rrafshimi dhe nivelizimi i trasesë, prerja  dhe grryerja e 
një pjese të asfaltit ekzistues, punimi i lëshesave me 
gypa PVCØ 1000 mm dhe Ø 400 mm dhe asfaltimi i 
rrugës në sipërfaqe prej 6,817.50m2 . 
 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 01.09.2021       

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 50,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  120,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 08.11.2021 

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 157,332.26 €         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              48,587.49 € 
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 Komuna përfituese LIPJAN 

 Titulli i projektit 
Rregullimi i trotuareve, hapësirave publike dhe 

ndriçimi publik në fshatrat: Rubofc i madh, Rubofc i 
Vogël dhe Kojskë 

 Përshkrimi i projektit 

 
Janë kryer këto punime: trotuari Rubovc deri në Kojskë 
në gjatësi prej 1,690.00 m2, ndriçimi publik në Kojskë 
80%, ndriçimi në Rubovc të madh 50% dhe në Rubovc 
të Vogël 85%. 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 01.09.2021       

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 80,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  10,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 29.10.2021 

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 88,998.40€         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              52,897.32 € 
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 Komuna përfituese   RAHOVEC 

 Titulli i projektit Ndërtimi i rrugëve në lagjen e komuniteteve 

 Përshkrimi i projektit 

 
Janë kryer këto punime: është bërë rregullimi me 
kubëza betoni rruga  " Boraqka" me gjatësi prej 430 m', 
rruga Boraqka" krahu 1 me gjatësi 100m', rruga 
“Boraqka" krahu 2 me gjatësi 80m' dhe shtruarja me 
zhavor i rrugës " Bejtullah Haxhiu" në gjatësi prej 
315m'. 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 14.07.2021       

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 48,000.00.€ 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  12,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës  22.11.2021   

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 62,505.50€         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              48,000.00 € 
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 Komuna përfituese PODUJEVË 

 Titulli i projektit Ndërtimi i kolektorit të ujërave atmosferike 

 Përshkrimi i projektit 

 
Me këtë projekt janë kryer një pjesë e punimeve në 
rregullimin e kolektorit për shkarkimin e ujërave 
atmosferike edhe atë:  inqizimet dhe punët paraprake 
në teren; pastrimi i terrenit dhe punët tokësore; 
betonimi dhe armimi i kolektorit. 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 14.07.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 48,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  100,766.50 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 15.07.2021 

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 97,022.10 €         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              22,257.83€ 
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Komuna përfituese PODUJEVË 

 Titulli i projektit Rregullimi i infrastrukturës përcjellëse në lagjet e 
komuniteteve 

 Përshkrimi i projektit 

 
Me këtë projekt janë kryer punimet në ndërtimin e 
kanalizimit fekal në lagjet e komunitetit si dhe ndërtimi 
i rrugëve me kubëza në lagjen e komunitetit në disa 
lagje të komunës së Podujevës. 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 01.09.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 70,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM   

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 25.11.2021 

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 71,681.76 €         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              60.327,54 € 
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 Komuna përfituese   MITROVICA JUGORE 

 Titulli i projektit Ndërtimi i rrugëve në lagjen “ 2 Korriku” 

 Përshkrimi i projektit 

 
Është bërë: gërmimi, matjet, mbushja me zhavor 0-63 
mm dhe 0-31.5 mm, vendosja e skajoreve  si dhe 
vendosja e kubëzave të betonit në 2 akse dhe asfaltimi i 
2 akseve të rrugës. 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 14.07.2021       

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 40,178.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  10,044.50 €  

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës  17.11.2021   

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 22,772.51 €         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              22,016.38 € 
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 Komuna përfituese     FUSHË KOSOVË 

 Titulli i projektit Rikonstruktimi i rrugës “Meshari” - FushëKosovë 

 Përshkrimi i projektit 

 
Janë kryer këto punime: shënimi dhe pastrimi i trasesë, 
gërmimi, rrafshimi dhe nivelizimi i trasesë, shtruarja 
dhe ngjeshja me zhavor 0-60 mm dhe 0-31.5 mm, ngritja 
e pusetave dhe asfaltimi i rrugëve. 
 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 14.07.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 50,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  41,287.50 €  

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 26.10.2021 

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 39,979.40 € 

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              39,979.40 € 
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Komuna përfituese FUSHË KOSOVË 

 Titulli i projektit 

 

Vendosja e ndriçimit publik në fshatrat Kuzmin, 
Sllatinë e Madhe, Harilaq, Vragoli, Miradi e Poshtme 

dhe Bardh i Madh - Fushë Kosovë 
 

 Përshkrimi i projektit 

 
Janë kryer punime si: punët tokësore, vendosja e 
ndriçimit me shtylla të betonit dhe të hekurit, shtrirja e 
kabllit dhe vendosja e trupave ndriçues me drita. 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 01.09.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 80,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  10,240.00 €    

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 08.11.2021         

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 77,905.10 € 

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              59,400.60 € 
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 Komuna përfituese SKËNDERAJ 

 Titulli i projektit 

 

Krijimi i hapësirave /infrastrukturore për persona me 
nevoja të veçanta 

 Përshkrimi i projektit 

 
Janë kryer punime në pozicione si: punët tokësore, 
demolimit, konstruksionit. 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 14.07.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 41,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  11,000.00 €       

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 17.11.2021         

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 40,785.21 €   

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              14,529.49 € 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

 
 

 Komuna përfituese                                     GJAKOVË 

 Titulli i projektit Kanalizimi i ujërave të zeza dhe atmosferikë në 
rr."Lekë Dukagjini “- Dardani- Gjakovë 

 Përshkrimi i projektit 

 
Janë kryer këto punime: inqizimi gjeodezik, shtruarja e 
materialit guror, gërmimi i kanalit, planifikimi i kanalit, 
dhe vendosja e 250 m' gypa Ø 800 mm. 
 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 01.09.2021       

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 80,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  11,957.32 €  

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 01.12.2021 

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 76,166.00 €         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              24,737.73 € 
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 Komuna përfituese                                     ISTOG 

 Titulli i projektit 
Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe ndriçimi publik në 

lagjen “Arif Ademi “ në Banjë dhe asfaltimi i rrugëve 
në komunën e Istogut 

 Përshkrimi i projektit 

 
Janë kryer këto punime: shënimi dhe pastrimi i trasesë, 
gërmimi, rrafshimi dhe nivelizimi i trasesë, shtruarja 
dhe ngjeshja me zhavor 0-63 mm dhe 0-32 mm dhe 
asfaltimi i rrugëve në Shushiqë të Ulët, Shalanovicë, 
Drejë si dhe shtruarja me zhavor 0-63 mm dhe 0-32 mm 
në Tomoc dhe Kashicë. 
 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 14.07.2021       

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 50,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  40,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 22.10.2021 

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 102,987.00 €         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              50,000.00 € 
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 Komuna përfituese                                     ISTOG 

 Titulli i projektit Asfaltimi i rrugëve në komunën e Istogut 

 Përshkrimi i projektit 

 
Janë kryer si : asfaltimi i rrugës në Kaliqan - e 
përfunduar, në Gusturant - Istog e përfunduar, në 
Lagjet e reja e përfunduar  në Zallq , janë përfunduar 
punimet tjera dhe  asfaltimi i  1,275m2 dhe në Dubovë 
të vogël janë asfaltuar 1,443m2. 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 01.09.2021       

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 80,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  6,000.00 €  

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 2.12.2021 

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 69,916.00 €         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              51,772.00 € 
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 Komuna përfituese                                     ISTOG 

 Titulli i projektit Asfaltimi i rrugës Perëndimi në Gurrakoc 

 Përshkrimi i projektit 

 
Janë kryer këto punime: shënimi dhe pastrimi i trasesë, 
gërmimi, rrafshimi dhe nivelizimi i trasesë, shtruarja 
dhe ngjeshja me zhavor 0-63 mm dhe 0-32 mm dhe 
asfaltimi i rrugës. 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 01.09.2021       

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 31,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  2,902.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 02.12.2021 

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 33,150.00 €         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              31,000.00 € 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 



48 
 

 
 

 Komuna përfituese DEÇAN 

 Titulli i projektit Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit 

 Përshkrimi i projektit 

 
Me këtë projekt janë një pjesë e paraparë e punimeve 
për rehabilitimin e rrjetit të ujësjellësit në Deçan dhe: 
Punët e gërmimit; Punimet e rrethojave; Punimi i 
shuarësve të energjisë; Ndërtimi i shtëpizës si dhe 
Montimi i klorinatorit. 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 22.07.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 150,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM   

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 28.09.2021 

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 145,706.40 €         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              42,811.11 € 
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 Komuna përfituese LEPOSAVIC 

 Titulli i projektit 
Rindërtimi dhe asfaltimi i rrugës në fshatin Pridvorica 

dhe ndërtimi i ndriçimit rrugor në fshatin Krnjin i 
poshtëm 

 Përshkrimi i projektit 

 
Me këtë projekt janë kryer punimet e parapara me 
kontratë  në: 1.Rekonstruimi dhe asfaltimi i rrugëve 
lokale në fshatin Pridvoricë në gjatësinë L=1,05 km si 
dhe punimi i ndriçimit publik  me LED teknologji në 
gjatësi L=350m në fshatin Krnjin i poshtëm. 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 01.09.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 99,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM   

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 03.11.2021 

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 98,736.20 €         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              98,736.20 € 
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 Komuna përfituese PARTESH 

 Titulli i projektit 
“Mbushja, ngjeshja dhe rrafshimi i rrugëve bujqësore 

në territorin e komunës së Parteshit” 

 Përshkrimi i projektit 

 
Janë kryer punime në pozicione si: punët paraprake, e 
gërmimeve dhe zhavorrit dhe ngjeshjes.  

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 01.09.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 50,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  13,246.76 €    

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 09.11.2021         

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 58,946.87 € 

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              50,000.00 € 
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 Komuna përfituese                                 GRAÇANICË 

 Titulli i projektit Asfalltimi parkingut  të objektit administrativ të 
komunës së Graçanicës 

 Përshkrimi i projektit 

 
Janë kryer këto punime:  përgatitja e terenit, gërmimi, 
vendosja e gjeotekstilit,  mbushja me zhavor 0-63 mm, 
0-31.5 mm dhe asfaltimi i 520 m2 të parkingut. 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 01.09.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 40,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  10,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 04.11.2021 

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 37,988.61 €         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              15,105.32 € 
 

 
 
 
 

                       
 
 
     
 
 
 



52 
 

 

 Komuna përfituese                                 GRAÇANICË 

 Titulli i projektit Rindërtimi dhe përmisimi i ndriçimit publik në 
Graçanicë 

 Përshkrimi i projektit 

 
Është bërë rindërtimi dhe përmirësimi i rrjetit të 
ndriçimit publik në Graçanicë “ Vendbanimi i Romëve” 
ku janë vendosur shtyllat e betonit, rrjeti i kabllove dhe 
trupat ndriçues. 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 01.09.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 30,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  6,715.58 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 11.11.2021 

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 15,909.00 €         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              15,909.00 € 
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Komuna përfituese GJILAN 

 Titulli i projektit Rregullimi i hapësirave publike-shesheve 

 Përshkrimi i projektit 

 
Me këtë projekt janë kryer punimet në Rregullimin e 
hapësirave publike-shesheve edhe atë: hapësirat 
publike të biblioteka regjionale “Fan S. Noli” dhe  
hapësira të QKMF “Nagip Rexhepi”  si dhe Sheshi 
"Xhavit Ahmeti" te kampusi i shkollave të mesme në 
qytetin e Gjilanit. 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit/Aneks MeM 01.09.2021 

Zotimi i mjeteve nga MAPL sipas MeM 80,000.00 € 

Vlera e bashkë-financimit nga komuna sipas MeM  30,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna  

Data e nënshkrimit  të kontratës 08.10.2021 

Vlera e kontratës /Aneks Kontratës 93,219.07 €         

Pagesat 

Vlerat e pagesës  nga MAPL                                                                              80,000.00 € 
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     TABELA 1          RAPORT I PROJEKTEVE TË CILAT KANË PËRFUNDUAR NË VITIN 2020  POR JANË PAGUAR NË VITIN 2021 
 

 
 
 
 
 
 

Komuna 
Nr i 

projek
teve 

Emri i projektit 
Burimi i 
financimit 

Obligimi nga 
viti i kaluar Pagesat 

Shtime 1 Rregullimi i sheshit të qytetit  faza e dytë-
ritenderim 

MAPL 
 

44,086.11 € 
 

44,086.11 € 

Klina 2 Ndërtimi i liqenit akumulues dhe hapja e puseve 
për ujë të pijes 

MAPL 
 

15,000.00 € 
 

15,000.00 € 

Zveqan 3 Asfaltimi i rrugëve të pa kategorizuara në 
Komunën e Zveçanit 

MAPL 
 

49,847.75 € 
 

49,847.75 € 
Leposaviq 4 Ndërtimi i ndriçimit të rrugëve në B. L. të 

Leposaviçit 
MAPL 

 
19,825.10 € 

 
19,825.10 €  

Mitrovicë e Veriut 5 Ndërtimi i parterit të lodrave në qerdhën e 
fëmijëve 

MAPL 
 

21,529.10 € 
 

21,529.10 € 

Mitrovicë e Veriut 6 Ndërtimi i ndriçimit në oborrin e SHM "M.P. Alas" 
MAPL 

 
49,937.90 € 

 
49,937.90 € 

Mitrovicë e Veriut 7 Ndërtimi i një pjese të trotuarit me sipërfaqe 
gjelbëruese në rrugën Mbreti Peter I 

MAPL 
 

23,885.60 € 
 

23,885.60 € 
Istog 

 
8 Asfaltimi i rrugës në Llukovc 

MAPL 50,000.00 € 50,000.00 € 

Totali i pagesave nga MAPL - Tabela 1 274,111.56 € 
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TABELA 2                                                       RAPORT I PROJEKTEVE TË REALIZUARA NË VITIN 2021 
 

 

Komuna 
 

Nr i 
proj
ekte
ve 

Emri i projektit 
 

Burimi i 
financimit 

 

Procedu
rat e 

prokuri
mit 

 

Vlera e 
kontratës 

Financimi/
bashkfinan

cim nga 
MAPL 

sipas MeM 

Vlera për 
Bashkfinan

cim nga 
komuna 

sipas 
kontratës 

 

Pagesat nga 
MAPL 

Obiliq 
 

1 
Ndërtimi i brezit të Gjelbërt - 
KOSOVA (A) 

Granti i 
performancës/ 
MAPL 

 
Komuna 

 
326,652.20 € 

 
300,000.00 € 

 
 

26,652.20 € 
 

127,993.47 €  

Obiliq 
 

2 
Ndërtimi i trotuarit dhe 
ndriçimit: Plemetin – Obiliq 

Granti i 
performancës/ 
MAPL Komuna 163,910.17 € 74,298.37 € 89,611.80 € 74,298.37 € 

Junik 
 

3 
Ndërtimi i rrjetit të ndriçimit 
publik 

Granti i 
performancës/ 
MAPL Komuna 26,620.00 € 25,000.00 € 1,620.00 € 25,000.00 € 

Junik 
 

4 
Ndërtimi i parkut të lojërave për 
fëmijë. 

Granti i 
performancës/ 
MAPL Komuna 14,314.00 € 10,264.00 € 4,050.00 € 10,264.00 € 

Pejë 
 

5 Rregullimi i parkut Karagaç. 
Granti i 
performancës/ 
MAPL Komuna 69,879.24 € 30,000.00 € 39,879.24 € 30,000.00 € 

 
 
Pejë 
 

6 
Ndriçimi publik në rrugët: 
“Adem Jashari”, Rruga e “UÇK-
së “dhe “Konferenca e Bujanit”. 

Granti i 
performancës/ 
MAPL Komuna 177,415.00 € 65,000.00 € 112,415.00 € 65,000.00 € 

Pejë 7 
Rregullimi Urban dhe ndriçimi 
publik në fshatrat: Terstenik, 
Lutogllavë dhe Ruhot. 

Granti i 
performancës/ 
MAPL Komuna 113,591.90 € 60,000.00 € 53,591.90 € 60,000.00 € 
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Pejë 

8 
Rregullimi Urban dhe ndriçimi 
publik në fshatrat: Vitomiricë, 
Dubovë  dhe Ozdrim. 

Granti i 
performancës/ 
MAPL 

 
Komuna 

 
123,134.00 € 

 
50,000.00 € 73,134.00 € 50,000.00 € 

 
 
Pejë 

9 

 
Trotuari dhe ndriçimi publik 
Shkolla” Skënderbeu”- Qyshk, 
Katundi i Ri dhe Kristal. 

Granti i 
performancës/ 
MAPL 

 
Komuna 

 
61,525.00 € 

 
50,000.00 € 11,525.00 € 50,000.00 € 

 
 
Pejë 

 
 
10 

 
Rregullimi i sheshit në Nabergjan 

Granti i 
performancës/ 
MAPL 

 
 

Komuna 

 
19,179.00 € 

 
10,000.00 € 9,179.00 € 10,000.00 € 

Pejë 11 

Rregullimi i Sheshit në 
Gorozhdevc si dhe ndriçimi 
publik në fshatrat Llozhan, 
Loxhë Poqestë dhe Vragoc. 

Granti i 
performancës/ 
MAPL 

 
 

Komuna 72,053.00 € 40,000.00 € 32,053.00 € 
 

11,338.00 € 

 
 
Pejë 

12 
Ndriçimi publik në fshatrat: 
Kliqinë, Zahaq, Llabjan, Nakull, 
Kosuriq dhe Lugagji. 

Granti i 
performancës/ 
MAPL 

 
Komuna 61,810.00 € 40,000.00 € 21,810.00 € 24,594.00 € 

 
Pejë 

13 Ndriqimi në lagjen e Gjimnazit 
Granti i 
performancës/ 
MAPL 

 
Komuna 168,347.00 € 60,771.78 € 107,575.22 € 60,771.00 € 

 
Pejë 

14 
Ndërtimi i hapësirave  publike 
për rreth QKMF-së 

Granti i 
performancës/ 
MAPL 

 
Komuna 95,365.00 € 40,000.00 € 55,365.00 € 40,000.00 € 

 
Pejë 

15 
Asfaltimi i rrugëve të 
minoriteteve në qytetin e Pejës 
dhe fshatra 

 
Infrastrukturë 

 
Komuna 71,314.00 € 50,000.00 € 21,314.00 € 50,000.00 € 
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Pejë 16 

Ndriçimi në lagjen “Dardania 1”-
“Dardania 2”, lagjen e Zabelit tek 
rr. E “Valbonës”, lagjen Bellopoj,, 
rr. “Shpëtim Bojku” , në fshatin 
Novosellë, fshati Ruhotë, lagjja 
"Zymberaj", Ndërtimi i trotuarit 
dhe Nendriçimi në fshatin 
Vitomericë rajoni i III-të rruga 
kryesore 

Infrastrukturë Komuna 144,421.50 € 80,000.00 € 64,421.50 € 60,727.00 € 

 
Kaçanik 

17 
Rehabilitmi i rrugës “Qamil 
Ilazi” dhe “Sali Bajra-Kaçanik 

Granti i 
performancës/ 
MAPL 

 
Komuna 259,937.12 € 95,000.00 € 164,937.12 € 95,000.00 € 

 
Kaçanik 

18 
Rregullimi i trotuarit Bob-
Doganaj 

Granti i 
performancës/ 
MAPL 

 
Komuna 134,334.34 € 50,266.54 € 84,067.80 € 50,266.54 € 

 
Klinë 

19 
Zgjerimi i rrjetit të ndriҫimit 
publik. 

Granti i 
performancës/ 
MAPL 

 
Komuna 93,760.44 € 45,000.00 € 48,760.44 € 

 
45,000.00 € 

 
Klinë 

20 Fasadimi i objekteve të vjetra 
Granti i 
performancës/ 
MAPL 

 
Komuna 74,824.90 € 30,000.00 € 44,824.90 € 30,000.00 € 

 
Klinë 

21 
Asfaltimi i rrugëve lokale në 
Cerovik-Qabiq 

Granti i 
performancës/ 
MAPL 

 
Komuna 

 
88,215.00 € 

 
24,007.28 € 64,207.72 € 24,007.28 € 

 
 
 
Klinë 

22 

Asfaltimi i rrugëve dhe 
infrastrukturës nëntokësore në 
Videjë-Jagodë, Paskalicë 
Kryeshevë e Madhe 

Granti i 
performancës/ 
MAPL 

 
 
Komuna 97,873.80 € 55,000.00 € 42,873.80 € 55,000.00 € 

 
 
Klinë 

23 
Ndërtimi i rrugicave në 
Gjurgjevik të  Madh 

Granti i 
performancës/ 
MAPL 

 
Komuna 

 
24,999.99 € 10,000.00 € 14,999.99 € 10,000.00 € 
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Klinë 

24 
Asfaltimi i rrugëve Videjë-
Jagodë-Budisalc-Berkovë dhe në 
Klinafc Infrastrukturë 

 
 

Komuna 

 
 

49,964.08 € 

 
 

50,000.00 € 0.00 49,964.08 € 

 
Klinë 

25 
Pastrimi dhe rregullimi i 
shtretërve të lumenjve  Infrastrukturë 

 
Komuna 

 
74,700.00 € 80,000.00 € 0.00 60,284.51 € 

 
Kamenicë 

26 
Projekti për shpërndarjen e ujit 
për fshatrat Hogosht dhe Lisockë 
në Komunën e Kamenicës 

Granti i 
performancës/ 
MAPL 

 
Komuna 

 
321,184.17 € 157,436.93 € 163,747.24 € 120,362.74 € 

 
Kamenicë 

27 Rregullimi hyrjeve banesore 
Infrastrukturë 

 
Komuna 

 
68,352.95 € 42,822.00 € 25,530.95 € 22,110.00 € 

 
 
Kllokot 

28 
Ndërtimi i ndriçimit  publik në 
komunën e Kllokotit 

Granti i 
performancës/ 
MAPL 

 
 

Komuna 45,658.00 € 15,358.99 € 30,299.01 € 
 

15,358.99 € 

 
 
Viti 

29 
Rivitalizimi dhe zgjerimi i rrugës 
"Kongresi i Manastirit" në Viti 

Granti i 
performancës/ 
MAPL 

 
 

Komuna 199,982.40€ 156,788.07 € 43,194.33 € 148,488.85 € 

 
 
Lipjan 

30 
Rregullimi i kanalizimit në lagjen 
e komunitetit  dhe asfaltimi i 
rrugicave në fshatin Gadime. Infrastrukturë 

 
 

Komuna 47,576.74 € 40,000.00€ 7,576.74 € 

 
 

40,000.00 € 

 
Lipjan 

31 
Rehabilitimi i rrugës Lipjan- 
Rubofc Infrastrukturë 

 
Komuna 

 
157,332.26 € 

 
50,000.00 € 107,332.26 € 48,587.32 € 

Lipjan 32 

Rregullimi i trotuareve, 
hapësirave publike dhe ndriqim 
publik në fshatrat: Rubofc i 
madh, Rubofc i vogël dhe Kojskë Infrastrukturë 

 
 
 

Komuna 88,998.40 € 80,000.00 € 8,998.40 € 

 
 

52,897.32 € 

 
Rahovec 

33 
Ndërtimi i rrugëve në lagjen e 
komuniteteve 

Infrastrukturë 
 

Komuna 

 
62,505.50€ 48,000.00 € 14,505.50 € 

 
 

48,000.00 € 
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Podujevë 

34 
Ndërtimi i kolektorit të ujërave 
atmosferike 

Infrastrukturë 
 

Komuna 

 
97,022.10 € 48,000.00 € 49,022.10 € 22,257.83 € 

 
Podujevë 

35 
Rregullimi i infrastrukturës 
përcjellëse në lagjet e 
komuniteteve Infrastrukturë 

 
Komuna 

 
71,681.76 € 70,000.00 € 1,681.76 € 60.327,54 € 

 
Mitrovicë 
Jugore 

36 
Ndërtimi i rrugëve në lagjen “ 2 
Korriku” 

Infrastrukturë 
 

Komuna 

 
22,772.51 € 40,178.00 € 0.00 22,016.38 € 

 
Fushë 
Kosovë 

37 
Rikonstruktimi i rrugës 
“Meshari” – Fushë Kosovë 

Infrastrukturë Komuna 

 
39,979.40 € 

 
50,000.00 € 0.00 

 
39,979.40 € 

 
 
Fushë 
Kosovë 

38 

Vendosja e ndriçimit publik në 
fshatrat Kuzmin, Sllatinë e 
Madhe, Harilaq, Vragoli, Miradi 
e Poshtme dhe Bardh i Madh - 
Fushë Kosovë. Infrastrukturë Komuna 

 
77,905.10 € 

 
80,000.00 € 0.00 59,400.60 € 

 
Skenderaj 

39 
Krijimi i hapësirave 
/infrastrukturore për persona 
me nevoja të veçanta. 

Infrastrukturë Komuna 

 
40,785.21 € 41,000.00 € 0.00 

 
 

14,529.49 € 

 
 
Gjakovë 

40 
Kanalizimi i ujërave të zeza dhe 
atmosferikë në rr. "Lekë 
Dukagjini” - Dardani- Gjakovë Infrastrukturë Komuna 

 
76,166.00 € 80,000.00 € 0.00 

 
 

24,737.73 € 

 
 
Istog 

41 

Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe 
ndriçimi publik në lagjen Arif 
Ademi  në Banjë dhe asfaltimi i 
rrugëve në komunën e Istogut 

Infrastrukturë Komuna 102,987.00 € 50,000.00 € 52,987.00 € 50,000.00 € 



61 
 

 
Istog 

42 
Asfaltimi i rrugëve në komunën 
e Istogut Infrastrukturë Komuna 69,916.00 € 80,000.00 € 0.00 51,772.00 € 

 
Istog 

43 
Asfaltimi i rrugës Perëndimi në 
Gurrakoc 

Infrastrukturë Komuna 33,150.00 € 31,000.00 € 2,150.00 € 
 

31,000.00 € 

 
Deçan 

44 Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit 
Infrastrukturë Komuna 

 
145,706.40 € 

 
150,000.00 € 0.00 42,811.11 € 

 
 

Leposaviq 
45 

Rindërtimi dhe asfaltimi i rrugës 
në fshatin Pridvorica dhe 
ndërtimi i ndriçimit rrugor në 
fshatin Donji Krnjin 
 Infrastrukturë Komuna 98,736.20 € 99.000,00 € 0.00 98,736.20 € 

 
Partesh 

46 
Mbushja, ngjeshja dhe rrafshimi i  
rrugëve bujqësore në territorin e 
komunës së Parteshit Infrastrukturë 

 
Komuna 58,946.87 € 50,000.00 € 8,946.87 € 50,000.00 € 

Graqanicë 47 
Asfalltimi Parkingut  të objektit 
Administrativ  të komunës së 
Graçanicës Infrastrukturë Komuna 37,988.61 € 40,000.00 € 0.00 15,105.32 € 

Graqanicë 48 
Rindërtimi dhe  përmisimi i 
Ndriçimit publik në Graçanicë Infrastrukturë Komuna 15,909.00 € 30,000.00 € 0.00 

 
15,909.00 € 

 
Gjilan 

49 
Rregullimi i hapësirave publike-
shesheve 
 

 
Infrastrukturë 

 
Komuna 

 
 

93,219.07 € 

 
 

80,000.00 € 13,219.07 € 80,000.00 € 

         

Total i pagesave nga MAPL - Tabela 2 2,343,896.24 €   

 

Totali i pagesave nga MAPL për vitin 2021- Tabela 1    274,111.56 € 

Total i pagesave nga MAPL për vitin 2021 - Tabela 2 2,343,896.24 €   

TOTAL  2,618,007.80 € 
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