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Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina

Raporti i vitit 2018

Nëntor 01.-30.11.2018

1. Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave
Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave gjatë muajit nëntor 2018, ka
kryer këto aktivitete: Kërkesat për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimin e
nevojave, shqyrtimi i kërkesave të banorëve të bashkësive lokale dhe inkorporimi i tyre në
planet e Komunës, njoftimi me kohë i kompanive publike dhe subjekteve relevante, me qëllim
të koordinimit të punëve, incizimi i gjendjes ekzistuese të infrastrukturës në qytetin e
Prishtinës, si dhe kompletimi i dokumentacionit teknik për procedimin e tyre në organet
kompetente, mbikëqyrja e realizimit të projekteve konform marrëveshjes etj.

1.1. Shqyrtimi i kërkesave
Gjatë muajit nëntor, Drejtoria ka proceduar 151 kërkesa të ndryshme të bashkësive lokale dhe
banorëve: për ndërtimin e rrugëve, trotuareve dhe kanalizimeve, kërkesa për rregullimin e
rrugëve dhe kanalizimeve, kërkesa nga kompanitë publike-leje për gropim dhe intervenime
për sanimin e defekteve të ndryshme, kërkesa nga kompanitë për formime të komisioneve për
kontrollimin e punëve, kërkesa të natyrave të ndryshme rreth definimit të zgjidhjes në terren
etj. Nga numri i përgjithshëm prej 151 kërkesave të pranuara, 75 janë zgjidhur.

1.2. Dërgimi i kërkesave për hartimin e detyrave projektuese dhe
identifikimi i nevojave
Duke marrë për bazë Ligjin mbi planifikimin hapësinorë, Ligjin mbi ndërtimin e objekteve
investive, si dhe Ligjin përprojektim, e në veçanti planet rregulluese, janë dërguar kërkesat për
hartimin e detyrave projektuese për këto rrugë në zonat urbane dhe rurale.
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Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina

1.3. Raportimi i menaxherëve të projekteve infrastrukturore

Drejtoria

Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Sektori

Menaxhimi i Kontratave ( Ndërtimi i ulët )

Drejtori

Gëzim Mehmeti

Raportoi

Dukagjin Buqaj, idn. - u.d.i shefit të Sektorit

Kontrolloi – përpunoi

Muhamed Emra, idn - zyrtar i lartë për ndërtim urban

Periudha raportuese

01- 30.11.2018, muaji nëntor

Menaxhëret e projekteve

Ibrahim Gervalla
Muhamed Emra
Afërdita Hasimi
Zyhrie Pllana
Krenar Xhaferi
Fevzi Jetullahu
Irfete Zejneli
Fatmir Uka
Halil Fejziu
Imer Mavriqi
Suzana Pllana
Merita Mihovci
Qazim Bajrami
Besim Qela

Organi mbikëqyrës

Azem Buzuku
Aferdita Sopi
Behxhet Gashi
Ramadan Nebiu
Hazir Krasniqi
Amire Krasniqi
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SHIFRA

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

01
Vlera e projektit:

Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Hajvali

359.351,97 €

Plani dinamik
90 Ditë

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

NTP ”REXHA COM”

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës

Muhamed Emra, idn

Nr.616 17 060 521

dt.08,09,2017

Projekti i vitit :
2017

Suzana Pllana, idh, Hazir Krasniqi, tek.gjeod.

Vëllimi fizik

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Punët e
realizuara

Punët në
realizim












Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën “Gostivari”;
Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën “Kuka”;
Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën “krahu 1”;
Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën “krahu 2”;
Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën “Sherif Vitia”;
Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën “krahu 1(te xhamia)”;
Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën “krahu 2” (te xhamia)”;
Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën “krahu 3” (te xhamia)”.
Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën “Reshat Bardhi” ( lagjja Ulpiana e Re)”
Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën “Rexhep Plaku” ( lagjja “Ulpiana e Re)”.

Vëllimi financiar



Situacioni
(I)

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Vonesat
Shkalla e cilësisë
Rekomandime,
masat për t’u
ndërmarrë

50.000.0

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

50.000.0

50.000.0

50.000.0

50.000.0

--

Situacioni
( VI )

50.000.0

Mesatar

Punimet janë duke u zhvilluar sipas planit dinamik, mirëpo do të kemi vonesa të
ekzekutimit të punimeve, për shkakë që së pari do të presim realizmin e kontratës
"Ndërtimi i kolektorit në Hajvali, lagjja “Vitialia” dhe “Ndertimi i rrjeteve te
kanalizmeve fekale ne lagjen “Ulpiana e Re” në Hajvali " nga operatori tjetër,
pastaj të vazhdojmë ekzekutimin e rrugëve të parapara me kontratë.
Kemi ngecje të punimeve nga banorët e fshatit Hajvali, për shkakë që një pjesë e
rrugicave nëpër lagje nuk janë përfshirë në këtë projekt dhe domosdoshmerishtë
këmbngulin që të ndërtohen edhe rrugicat e tyre.
Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik
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5

6

7

SHIFRA

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Investuesi :

02

Ndërtimi i disa rrugëve dhe i kanalizimit fekal dhe
atmosferik në krahun e djathtë dhe të majtë të rrugës
“Bajram Bahtiri” në Prishtinë
Komuna e Prishtinës

Vlera e projektit:

SHPK “Gerlica Company”

Nr.616 17 087 521

286.655,32 €

Plani dinamik
150 ditë.
dt.02,10,2017

Operatori :
Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës

Projekti i vitit :
2017

Muhamed Emra idn ;

Zyhrije Pllana, ida., Azem Buzuku, tek.ndërt.

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
Punët e
realizuara

- Vendosja e skajoreve betonarme në krahun e majtë te rruges “Bajram Bahtiri”;
- Vendosja e skajoreve betonarme në krahun e rruges “Bekim Mani”;
- Vendosja e kubzeve në krahun e rrugës “Bekim Mani”.

Punët në
realizim

- Shenjëzimi vertikal i rrugicave.

Situacioni
(I)

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Vonesat
Shkalla e cilësisë
Rekomandime,
masat për t’u
ndërmarrë
Vlerësimi i
progresit në projekt

50.000.0

Situacioni
(II)

50.000.0

Situacioni
(III)

50.000.0

Situacioni
( IV )

50.000.0

Situacioni
(V)

50.000.0

--

Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik.

Mesatar

Situacioni
( VI )
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9

10

11

12

13

14

15

SHIFRA

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

03

Rindërtimi, sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekondare
në territorrin e Komunës së Prishtinës

Vlera e projektit:
247,853.52 €

Plani dinamik
12 muaj

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

NTP ”Bashkimi” dhe NPSH “Bageri”

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës

Muhamed Emra idn ;

Nr.616 17 132 521

dt.11,01,2018

Projekti i vitit :
2018

Halil Fejziu idn., Afërdita Sopi, tek. gjeod.

Vëllimi financiar

Vëllimi
fizik

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
Punët e
realizuara

Punimet kanë përfundur më 30.11.2018. Sipas ditarit ndërtimor
është bërë mbyllja e kontratës.

Punët në
realizim
Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Vonesat
Shkalla e cilësisë
Rekomandime,
masat për t’u
ndërmarrë
Vlerësimi i
progresit në projekt

Situacioni
(I)

11,198.40

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

20,316.60

50,000.0

18,400.0

71,850.0

-

Mesatar

Situacioni
( VI )

40,855.20

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

SHIFRA

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Investuesi :

04

Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujit
atmosferik dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi
lumin Mat, në lagjen “Kalabria”

Vlera e projektit:

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :

1, 696,063.32€

180 ditë

Operatori :

Menaxheri i
projektit :

GO “Jehona” SHPK,
NN,,Beni Construction” dhe
NNP “Arhiko Ing”

Ibrahim Gërvalla, idn.

Nr.identifikues:
616 16 111 511
Projekti i vitit 2016

46
Organi
mbikëqyrës :

Fevzi Jetullahu, Afërdita Sopi

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë

Vëllimi Financiar

Vëllimi fizik

Punët e
parapara

-Ndërtimi i kolektorit betonarme, në gjatësi prej 850 m
-Ndërtimi i kanalizimit fekal në gjatësi prej 2x850 m

Punimet në
realizimvërejtjet

-Procedura në shkëputje të kontratës, si rezultat i neglizhencës së
punëkryersit për të vazhduar punimet në segmentet e trasesë ku nuk
ka pasur probleme pronsore

Situacionet e
paguara ne 2017

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

209.256.70€

Situacion
i shkurt

Situacioni
mars

Situacioni

Situacioni

Situacioni
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SHIFRA

RAPORTI MBIKËQYRËS

05
Vlera e projektit:

Projekti :

Ndërtimi i stadiumit të futbollit në Hajvali, faza II

414,828.79€

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :

Operatori :

SHPK ,,Vizion Capital Partners” dhe
SHPK “Conex Group”

120 ditë

nr.identifikues:
616 16 088 521

Ibrahim Gërvalla, idn

Projekti i vitit 2016

48
Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës

Zyhrije Pllana, Fevzi jetullahu, Behgjet Gashi

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë
Punët e
realizuara

-Punimet e vrazhdta, përdhes, kati 1, kati 2.

Punët në
realizim e
sipër

-Punimet janë duke vazhduar në vendosjen e konstruksionit të
mbulesës së tribunave dhe fasadës (punimet janë në fazën
përmbyllëse).

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Situacionet e
paguara 1-4
(2017)

Situacioni 5

Situacioni

( qershor )

(nentor)

200,000.00€ 50,000.00€ 50,000.00€

Situacioni

Situacioni

Situacioni
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SHIFRA

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :
Investuesi :

06

Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Sinidoll-Bërnicë e EpërmeBardhosh

Vlera e projektit:

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :

343,167.06€
90 ditë

Operatori :

NNP “Bashkimi”
nr.identifikues:

50
616 16 120 521
Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës

Projekti i vitit 2017

Zyhrije Pllana
Ibrahim Gërvalla ,Behgjet Gashi

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë
Punët e
parapara

- Trajtimi dhe asfaltimi i rrugës;
- Punimi i kanalizimit atmosferik,
- Punimi i trotuarit.

Punët në
realizim e
sipër

-Punimet kanë përfunduar dhe kontrata është përmbyllur
Situacionet e
paguara ne
2017

Situacionet
( Pagesat e
proceduara
)

308,000.00
€

Situacioni
nentorperfundimtar
e

28,291.30€

Situacion
i prill

Situacion
i

Situacion
i

Situacioni

51

52

SHIFRA

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

07

Ndërtimi i rrugës “Richard Holbrook” (krahu 1 e 2)

Vlera e projektit:

470,047.05€
Investuesi :

Plani dinamik:

Komuna e Prishtinës

240 ditë

Operatori :

SHPK “TOIFOR”
nr.identifikues:
616 17 047 511

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës

Projekti i vitit 2017

Zyhrije Pllana
Ibrahim Gërvalla ,Fevzi Jetullahu,Amire Krasniqi

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë
Punët e
parapara

- Trajtimi dhe asfaltimi i rrugës;
- Punimi i kanalizimit fekal, atmosferik dhe kabllor;
- Ndriçimi.

Punët në
realizim e
sipër

-Punimet janë duke vazhduar, zgjerim dhe tamponizim të trasës, si
dhe rregullimin e trotuarëve dhe shtegjeve të biçiklistëve
Situacionet
e paguara
me 2017

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Situacioni
maj

Situacioni
qershor

50,000.00€

50,000.00€

50,000.00€

Situacioni

Situacioni

tetor

(nentor)

50,000.00€
50,000.00€

Situacioni

53

54

SHIFRA

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

08

Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në
Prugovc

Vlera e projektit:

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :

329,112.15€

Investuesi :

90 ditë

SHPK,,Gerlica Company”

Operatori :

nr.identifikues:
616 17 103 521
Ibrahim Gërvalla

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Projekti i vitit 2017

Behgjet Gashi, Zyhrije Pllana

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë
Punët e
parapara

- Trajtimi i rrugicave me kubze betony;

Punët në
realizim e
sipër

- Punimet janë në fazën përmbyllëse

- Punimi i kanalizimit fekal.

Situacioni e
paguara 1-3
(2017)

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

150,000.00€

Situacioni 4
(maj)

50,000.00€

Situacioni 5
(qershor)

50,000.00€

Situacioni
(shtator)

46,000.00€

Situaci
oni

55

56

SHIFRA

RAPORTI MBIKËQYRËS

09
Vlera e projektit:

Projekti :

Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në
fshatrat Bardhosh, Bërnicë dhe Milevc

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :

Operatori :

SHPK “Kema Company”

356,499.74€

120 ditë

nr.identifikues:
616 17 4588 521
Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës

Projekti i vitit 2017

Ibrahim Gërvalla
Behgjet Gashi, Afërdita Sopi

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë
Punët e
parapara

- Trajtimi i rrugicave me kubze betony;

Punët në
realizim e
sipër

- Punimet janë duke vazhduar në përgatitjen e rrugëve për trajtim me
kubze

- Punimi i kanalizimit fekal.

Situacionet e
paguara me
heret

Situacionet
( Pagesat e
proceduara
)

Situacioni
tetor

Situacioni
(nentor)

150,000.00
€

100,000.00
€

50,000.00
€

Situacion
i

Situacion
i

Situacioni

57

58

SHIFRA

RAPORTI MBIKËQYRËS

10
Vlera e projektit:

Projekti :

Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën “B”

279,939.59€
Plani dinamik :

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

NN “Beni Construction”

120 ditë

nr.identifikues:
616 15 216 521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës

Projekti i vitit
2015

Ibrahim Gërvalla, idn
Fevzi jetullahu, Behgjet Gashi

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë
Punët e
realizuara

-Vendosja e pikave të trasesë së rrugës, gërmimi i dheut, stabilizimi
me material guror, kanalizimi fekal, kanalizimi atmosferik.

Punët në
realizim e
sipër

-Punimet janë duke vazhduar në segmentin e rrugës ku nuk ka
probleme pronsore.

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Situacion et
e paguara
me 2017

Situacioni 2

50,000.00€

50,000.00€

( qershor )

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

59

60

SHIFRA

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Investuesi :

11

Ndërtimi i rrugëve në Makovc, lagja “Balaj” dhe
Grshticë e Epërme, lagjet “Musaj”, “Rexhaj” dhe
“Obzovik”

Vlera e projektit:

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :

207,000.00€

150 ditë

Operatori :

SHPK “Gerlica Company”
nr.identifikues:
616 17 093 521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës

Ibrahim Gërvalla

Projekti i vitit 2017

Behgjet Gashi, Azem Buzuku

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë
Punët e
parapara
Punët në
realizim e
sipër

-

Trajtimi i rrugicave me kubze betony.

-Punimet janë në fazën përfundimtare.
Situacioni 1
(prill)

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

50,000.00€

Situacioni 2
(maj)

50,000.00€

Situacioni 3
(qershor)

50,000.00€

Situacioni

Situacio
ni

Situacioni

61

62

SHIFRA

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Investuesi :

12

Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të
asfaltit në rrugët dhe trotuaret e komunës së Prishtinës
për vitin 2017

Vlera e projektit:

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :

327,550.00€
±30%=425,815.00€

12 muaj

Operatori :

SHPK “Toifor”
nr.identifikues:
616 17 117 521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës

Ibrahim Gërvalla, idn ;

Projekti i vitit 2017

Azem Buzuku, Bexhet Gashi

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

- Sanimi i gropave me asphalt;
Punët e
realizuara

- Sanimi i rrugëve me kubze;

Punët në
realizim e
sipër

Punimet kanë përfunduar dhe kontrata është përmbyllur

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

- Furnizimi dhe vendosja e kapakëve të pusetave dhe grilave

Situacionet e
paguara me
(2017)

Situacionet
(shkurt-prill)

Situacioni
(maj gusht)

Situacioni
(shtator-tetor)

Situacioni
(nentor)
Perfundimtar12

66.000.00€

73.000.00€

200.000.00€

55.000.00€

30,128.50€

63

64

SHIFRA

RAPORTI MBIKËQYRËS

13

Revitalizim i shkallëve dhe ndërtimi i mbikalimit, në
lagjen “Arbëria”

Vlera e projektit:

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :
120 ditë

Operatori :

“NBT-ING” SHPK

Nr.616-17-4891- 511

Menaxheri i
projektit :

Merita Mihovci

Projekti :

Organi
mbikëqyrës :

463 262.41 €

dt.05/02/2018

Projekti i vitit
2018

Fevzi Jetullahu, Hazir Krasniqi, Jeton Zherka, Azem Buzuku

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi
financiar

Vëllimi fizik

Punët e
realizuara









Punët në
realizim

Situacionet









Punët përgaditore;
Punët e gurit, pjesërisht;
Punët metalike, pjesërisht;
Kanalizimi atmosferik dhe rrjetit të furnizimit me ujë për ujitje, për projektin
e shkallëve dhe mbikalimit;
Rrjeti i ujësjellësit dhe sistemi i ujitjes;
Punët e ndërtimit të rezervuarit 1 dhe 2;
Punët e elektrikës pjesërisht.
Vazhdim i punëve, mveshja e shkallëve me pllaka guri;
Vazhdim i punimeve në këndin e lodrave;
Presim montimin e parmakëve në pjesët e punuara nga pllakat e gurëve;
Vazhdim i punëve elektrike;
Vazhdim i punët të instalimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit;
Punët e vegjetacionit;
Montim i pllakave të gurit në rrugët aksiale “Metush Krasniqi”, “Eduard
Lir” dhe “Bajram Curri”, për të formuar “policët e shtrirë”.

Situacioni
(I)

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

Situac
ioni
( VI )
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50 000.0€
52 875.15€
0.0€
0.0€
( Pagesat e
proceduara)
Vonesat
Mund të konkludojmë se do të kemi vonesa në punime:
- Vonesa e atesteve të punëve metalike;
Shkalla e cilësisë

0.0€

0.0€

- Vonesa e atesteve për këndin e lodrave;
- Plotësim ndryshim i Vendimit nr. 05. nr. 351/01-0042989/18, dt. 18.04.2018
Punëkryesi ka munguar 21 ditë në punishte me tërë stafin e tij, ku edhe është
njoftuar DIKMK dhe Drejtoria e Prokurimit.

Rekomandime
masat për tu
ndërmarrë

Vlerësimi i
progresit në projekt

Është rekomanduar operatori ekonomik që cilësia e punimeve të
jetë komfor kontratës dhe specifikimeve teknike;
Është obliguar operatori nga menaxheri dhe organi mbikëqyrës, që
ta rrisë kapacitetin dinamik të punimeve, si dhe të bëjë sigurimin e
punishtes;
Duhet të rritet fuqia punëtore dhe mekanizimi i nevojshëm për të
përfunduar projektin;
Sjellja e atesteve për punët metalike, për këndin e lodrave dhe
mostrat për analizë të pishave.
Punime janë duke u zhvilluar me një dinamikë të vogël;
Presim sjelljen e atesteve për materialet të cila kanë me u përdorë
në pozicionin e shkallëve, këndin e lodrave dhe mostra për analizë
të pishave.
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SHIFRA

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

14

Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Trudë

Vlera e projektit:

375,501.30 €
Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :
90 ditë

Operatori :

OE ”Pro & Co Group” SHPK

Nr 616 17 142 521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Afërdita Hasimi

dt.27/02/2018

Projekti i vitit
2018

Krenar Xhaferi, Ramadan Nebihi

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
Punët e
realizuara
Punët në
realizim

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Vonesat
Shkalla e cilësisë

Zyrtarisht kanë filluar punimet më 19.03.2018

Jemi duke punuar në rrugën “Sanxhaku i Nishit”, sipas projektit, ndërsa rrugët me
kubze betoni pothuajse kanë përfunduar.
Situacioni
(I)

150,000.00€
Situacioni
( VII )

Situacioni
(II)

0.0€
Situacioni
( VIII )

--

Situacioni
(III)

0.0€
Situacioni
( IX )

Situacioni
( IV )

0.0€
Situacioni
(X)

Situacioni
(V)

0.0€
Situacioni
( XI )

Mesatar

Situaci
oni
( VI )
0.0€
Situaci
oni
( XII )

67
Rekomandime,
masat për t’u
ndërmarrë
Vlerësimi i progresit
në projekt

SHIFRA

RAPORTI MBIKËQYRËS

15

Rikonstruktimi i rrugës “Eqrem Çabej” nga udhëkryqi i
Katedrales deri tek udhëkryqi i Mensese së Studenteve, si
dhe rikonstruktimi i rrugëve “Shkodra”, “Rasim Kiçina”
dhe “Fan Noli” në lagjen “Taslixhe”

Vlera e
projektit:

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik
: 90 ditë

Operatori :

OE ”Papenburg&Adriani Company” SHPK

Nr 616 18 071

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Afërdita Hasimi

Projekti :

160,981.01
€

521
dt.14/09/2018

Projekti i vitit
2018

Syzana Pllana, Bujar Rama

Vëllimi
financiar

Vëllimi fizik

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
Punët e
realizuara
Punët në
realizim

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Rregullim trotuari, frezim i rrugës, ngritja e pusetave dhe përgaditja e trasesë për
asfaltim

Jemi duke punuar në rrugët “Shkodra”, “Rasim Kiçina” dhe “Fan Noli ” sipas
projektit.
Situacioni
(I)

50,000.00€

Situacioni
(II)

0.0€

Situacioni
(III)

0.0€

Situacioni
( IV )

0.0€

Situacioni
(V)

0.0€

Situacio
ni
( VI )
0.0€
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Situacioni
( VII )

Situacioni
( VIII )

Vonesat
Shkalla e cilësisë
Rekomandime,
masat për t’u
ndërmarrë

Situacioni
( IX )

Situacioni
(X)

Situacioni
( XI )

Situacio
ni
( XII )

--

Vlerësimi i progresit
në projekt

SHIFRA

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :
Investuesi :

Ndërtimi i rrugëve ”Evlija Qelebi”, “Luan Qelaj” dhe “Halil
Alidemaj”

Komuna e Prishtinës

16
Vlera e projektit:

122 234.10 €
Plani Dinamik :
90 ditë

Operatori :

OE: NNTPP “Gashi Ing“ nga Suhareka.

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës:

Halil Fejziu- idn.

Fevzi Jtullahu, idh, Jeton Zherka, ida.

Nr.616 18 56
521
Projekti i vitit :
2018

Vëllimi fizik

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
Punët e
realizuara

Punët në
realizim

- Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarrjes;
- Gërmimi i trupit të rrugëve në tërë gjatësin e trasesë;
- Mbushja e trupit të rrugëve me material mbushës;
-Punimi i kanalizimit dhe ujësjellsit në rrugët “H. Alidema”, “L.Qelaj” dhe “E.
Qelebiu”.

-

Përgatitja për asfalt dhe kubze.

Vëllimi financiar

69

Situacioni

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Vonesat
Shkalla e cilësisë
Rekomandime,
masat për t’u
ndërmarrë
Vlerësimi i progresit
në projekt

(I)

40 000.0€

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

(II)

(III)

( IV )

(V)

50 000.0€

0.0€

0.0€

0.0€

10 ditë

Mesatar

-Punimet duhet të kryhen sipas kontratës dhe projektit.

-

Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik.

70
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Projekti :

Investuesi :

Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të
fshatrave Sinidoll, Bardhosh, Bërnicë dhe lagjja
“Kodra e Trimave” Prishtinë.
Komuna e Prishtinës

17
Vlera e
projektit:

283 470.50
€
Plani
dinamik :
90 ditë

Operatori :
Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës:

OE: NNTPP “Gashi Ing“ Suharekë.
Halil Fejziu, idn.

Afërdita Sopi, Azem Buzuku.

Nr. 616 17
106 521.
Projekti i
vitit :
2017

72

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
Punët e
realizuara

Punët në
realizim

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Vonesat
Shkalla e cilësisë
Rekomandime,
masat për t’u
ndërmarrë
Vlerësimi i
progresit në projekt

- Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarrjes;
- Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësinë e trasesë;
- Vazhdimi i tamponizimit të trupit të rrugëve me material sipas kontratës;
-Kubzimi te rrugët e mbetura.

--Përfundimi i punimeve sipas kontratës.

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

(I)

(II)

(III)

( IV )

(V)

( VI )

50 000.0€

50.000€

50 000.0€

50 000.0€

10 ditë

-

Përfundimi i punimeve sipas kontratës.

-

Projekti është realizuar sipas planit dinamik.

50 000.0€

Mesatar

33 441.54€
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Projekti :

18

Ndërtimi i urave në pjesën perëndimore të Unazës
qendrore

Vlera e projektit:
1 969 163.08

€

Plani dinamik :

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

OE “REXHA” SHPK Prishtinë

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikqyrës:

180 ditë

Nr.616 15 236
511.
Projekti i vitit :
2016

Halil Fejziu- idn.

Afërdita Sopi, Imer Mavriqi, Behxhet Gashi.

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
Punët e
realizuara
Punët në
realizim

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Vonesat
Shkalla e cilësisë
Rekomandime
masat për tu
ndërmarë
Vlerësimi i progresit
në projekt

-

Ura e parë 74 m’ është betonuar deri te shtylla e fundit.

-Është në përfundim armirimi i pjesës së parë të urës 194m’;
- Punimet nuk mund të vazhdohen, sipas dinamikës së kontratës, për

shkak të mos dislokimit të hekurudhave, për të cilën çështje është
lajmëruar edhe drejtori dhe kryetari i Komunës.
Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

( I-VIII )

( IX )

(X)

( XI )

( XII )

(XIII )

50 000.0€

50 000.0€

406 976.61€

50 000.0€

10 Ditë

50 000.0€

50 000.0€

Mesatar

- Armimi i urës 194m’ të bëhet sipas projektit dhe popresim përgjigje nga
Prokurimi për rrënimet e paparapara të cilat nuk kanë çmime.
Ura 74 m’ është duke u përfunduar mbushja, ashtu që të përgatitet për betonim,
izolim dhe asfaltim.
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77

78

SHIFRA
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Projekti :

Ndërtimi i disa rrugëve në lagjen “Sofalia”,
Komuna e Prishtinës” nr. I, prokurimit: 616
17 3304 521 e datës: 26.09.2017.

19
Vlera e kontratës:
279,471.68€
Plani dinamik :

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :
Menagjer

“Kema Company” SHPK, adresa:QMI Lipjan
Imer Mavriqi, idn.

Mbikqyrja:

150 ditë

Inspektimi: disa herë
gjatë muajit nëntorë.
Projekti i vitit
2017/2018

Afërdita Sopi, tek. e gjeod.
Syzana Pllana, ing. hidro.

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

79

Punët e
realizuara

Punimet kan filluar në tetor 2017 dhe deri në dhjetor-fund të sezonit janë
realizuar situacioni, me vlerë:100.000€,pastaj gjatë vitit 2018 është realizuar
edhe nji situacion: 50.000€. Tani punimet-kontrata është në përfundim.
- Punimet janë duke u zhvillue në disa rrugë tëshkurta me kërkesën e banorëve
dhe shumë të nevojshme për t’u trajtuar.

Punët në
realizim

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Vonesat
Shkalla e cilësisë
sjell
Rekomandime
masat për tu
ndërmarë

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

(I)

(II)

(III)

( IV )

100.000€

Situacioni
(V)

Situacioni
( VI )

50.000€

Punimet janë duke u zhvilluar sipas dinamikës
Punimet po zhvillohen në disa rrugica, që kanë kërkuar banorët me kërkesa dhe
shumë të nevojshme për me u trajtuar, dhe pritet që ditëve të dhjetoriit punimet
të përmbyllen me këtë kontratë, por akoma nuk kanë përfunduar.

SHIFRA

RAPORTI MBIKËQYRËS

20

Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike në
territorin e komunës së Prishtinës

Vlera e projektit:

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :
90 ditë

Operatori :

"NOTI BETON” SHPK

Nr

Projekti :

355,555.55 €

i

prokurimit:

61617100521,

dt.30.11.2017

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Syzana Pllana

Projekti i vitit
2018

Aferdita Sopi, Behxhet Gashi

Vëllimi
fizik

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
Punët e
realizuara

Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore;
Trasimi gjeodezik;
Demolimi dhe pastrimi i terrenit;
Gërmimi i kanalit me makineri;
Gërmimi i kanalit me dorë;

80
Planifikimi i fundit të kanalit;
Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethanor jo koherent;
Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 250,400,500,800mm;
Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit;
Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubave për puseta, konuseve, shkalleve,
kapakëve.

Vëllimi financiar

Punët në
realizim

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Vonesat
Shkalla e cilësisë
Rekomandime,
masat për t’u
ndërmarrë
Vlerësimi i progresit
në projekt

Gërmimi i kanalit me makineri;
Gërmimi i kanalit me dorë;
Planifikimi i fundit të kanalit;
Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethanor jo koherent;
Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 250,315,1000mm.
Situacioni
(I)

50.,000.00€

Situacioni
(II)

50,000.00€

--

Situacioni
(III)

50,000.00€€

Situacioni
( IV )

50,000.00€

Situacioni
(V)

50,000.0€

Situaci
oni
( VI )
0.0€

Mesatar

Është urdhëruar operatori nga organi mbikëqyrës, që të rritë kapacitetin
dinamik të punimeve, si dhe të bëjë sigurimin e vend punishtes, të bëjë
sigurimin e kanalit, si dhe t’i përmbahet projektit.
Kemi pasur shumë vështirësi të arritjes së marrëveshjeve me pronarët e
parcelave ku kalon kanalizimi për arsye se pronat janë private.
Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik.
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SHIFRA
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21

Ndërtimi i kanalizimit fekal tek Rezonanca, ndërtimi i kanalizimit fekal kanalizimit
atmosferik, si dhe ujësjellësit në rrugën “Bedri Pejani” “Andrea Gropa”, ndërtimi i
kanalizimit fekal dhe kanalizimit atmosferik në rrugën “Meto Bajraktari” dhe
“Qajupi”.

Vlera e projektit:

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :
90 Ditë

Operatori :

NNTPP "GASHI ING” SHPK

Nr i prokurimit:

Projekti :

191,687.46 €

616-17-4307-5-2-1

dt.09.11.2017

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Syzana Pllana

Projekti i vitit
2018

Aferdita Sopi, Azem Buzuku

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
Vëlli
mi
fizik

Punët e
realizuara

Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore;
Trasimi gjeodezik;
Demolimi dhe pastrimi i terrenit;
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Gërmimi i kanalit me makineri;
Gërmimi i kanalit me dorë;
Planifikimi i fundit të kanalit;
Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethanor jo koherent rrethanore d 0100mm;
Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 400 mm;
Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit;
Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubave për puseta, konuseve, shkallëve,
kapakëve;
Furnizimi dhe asfaltimi i rrugëve;
Kthimi i kalldermit.

Vëllimi
financiar

Punët në
realizim
Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Vonesat
Shkalla e cilësisë
Rekomandime,
masat për t’u
ndërmarrë
Vlerësimi i progresit
në projekt

Kontrata ka përfunduar më 13.11.2018
Situacioni
(I)

50,000€

Situacioni
(II)

50,000€
--

Situacioni
(III)

50.000€

Situacioni
punë shtesë
( IV )
11,264.60€

Situacioni
(V)

41,657.60€

Situa
cioni
( VI )
0.0€

Mesatar

Për shkak të rrezikshmërisë nga shembja projekti tek Rezonanca është ndërprerë, për tu
vazhduar në rrugët “Meto Bajraktari”, “Qajupi”, si dhe “Bedri Pejani” dhe “Andrea Gropa”, ku
tek rruga “Qajupi” e kemi ndërprerë projektin për shkak se kuota fundore e projektuar është
4.30 m, ndërsa gjendja faktike në terren 5.30, si dhe shkarkimi me rënie të kundërt;
Pas kërkesës së banorëve është kërkuar që te vazhdohet asfaltimi i rrugës “Meto Bajraktari”, deri
tek objektet banesore, ku me aprovim të drejtorit është vazhduar.

Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik.

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve
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22
Vlera e projektit:

Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatit Slivovë
Projekti :

99,385.36 €

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatorieko
: "

NTP “BASHKIMI” Koliq-Prishtinë

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Qazim Bajrami nga DIKMK

Plani dinamik :
60 ditë
616 17 146 521 dt.
12.02.2018

Projekti i vitit :
2018

Bujar Rama, Ramadan Nebihi nga DIKMK

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
Punët e
realizuara
Punët në
realizim

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Vonesat
Shkalla e cilësisë
Rekomandime,
masat për t’u
ndërmarë

Situacioni

Situacioni

I

II

Situacioni
III

Situacioni

Situacioni

Situacioni

IV

V

VI

Pas analizimit të projektit, kam vërejtur se rruga e projektuar kalon nëpër prona
private. Kam njoftuar B.Lokale që të kontaktojnë pronarët e parcelave dhe të
deklarojnë me shkrim nëse janë të gatshëm që pa kompensm të lirojnë pronat, në
mënyrë që të përfundohen punimet sipas projektit. Poashtu, edhe kushtet
atmosferike në këtë moment ndikojnë për fillimin e punimeve.
Për këtë arsye nuk mund të parashikojmë dt.e fillimit të punimeve pa u zgjedhur
problemet pronësore.

Vlerësimi i progresit Nuk kanë filluar punimet
në projekt
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Asfaltimi i rrugës Matiqan-Butovc-Kolovicë

23
Vlera e projektit:

Projekti :

782.656,12 €

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani Dinamik :
90 Ditë

Operatorieko
: "

OE NPSH “Bageri”

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Qazim Bajrami nga DIKMK

616 18 3470 512 dt.
09.11.2018

Projekti i vitit :
2018

Sevdije Drenovci, Afërdita Sopi nga DIKMK

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik

Piketimi i trasesë sipas projektit.

Punët e
realizuara
Punët në
realizim

Pas piketimit të trasesë, kemi vërejtur se faza e parë e cila është punuar, nuk përputhej me projektin
kryesor. Për këtë kam lajmëruar drejtorin dhe menaxherin e fazës së parë, i cili na e ka dorëzuar një
raport se pse ka pësuar trasea ndryshime dhe nuk është punuar sipas projektit. Poashtu, na e ka
dorëzuar edhe projektin e ekzekutuar të fazës së parë. Pasi që kontrata e nënshkruar për fazën e dytë
parasheh një shtresë tampon 0-31mm dhe shtresat e asfaltit, ne nuk mund të punojmë trase të re,
por duhet që këtë kontratë ta përfundojmë sipas gjendjes ekzistuese në terren( fazës së parë që është
punuar) .

Vëllimi Financiar

Punimet do të fillojnë me përmirsimin e kushteve atmosferike, sezonin pranveror

Situacioni
I

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Vonesat
Shkalla e cilësisë
Rekomandime,
masat për t’u
ndërmarrë
Vlerësimi i progresit
në projekt

Situacioni
II

Situacioni
III

Situacioni
IV

Situacioni
V

Situacioni
VI
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SHIFRA

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

24

Renovimi i garazhit të Trafikut Urban, faza II

Vlera e projektit:

382,821.10 €
Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik : 30
ditë

Operatori :

SHPK ,,Krapi Com "

Nr.616-18-5233- 525 të
datës 10.08.2018

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Dukagjin Buçaj

Projekti i vitit
2018

Dukagjin Gashi, Krenar Xhaferi, Bashkim Sadiki, Bujar Rama dhe Mehdi Hoxha

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
Punët e
realizuara

Zyrtarisht kane filluar punimet më 23.08.2018, është bërë demolomi i te gjitha
punëve të zdrukthtarisë, vendosja e dritareve – dyerve, lyerjet, de bllokimi i
kanaleve brenda sallave, asfaltimi, sinjalizimi horizontal dhe vertikal, zyrat e e
administratës, punët e makinerisë, të elektrikës, të ujësjellësit, si dhe të gjitha
shqyrtimet.

Punët në
realizim

Kanalizimi fekal është totalisht i bllokuar, është bërë zgjidhja adekuate pas
shumë përpjekjeve dhe është në përfundim rrjeti i ri, i cili ka qenë i
domosdoshëm për funksionimin e garazhit të Trafikut Urban.

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Vonesat
Shkalla e cilësisë
Rekomandime
masat për tu
ndërmarrë
Vlerësimi i progresit
në projekt

Situacioni
(I)

100,000.€
Situacioni
( VII )

Situacioni
(II)

100,000.€
Situacioni
( VIII )

Situacioni
(III)

100,000.€
Situacioni
( IX )

Situacioni
( IV )

0.0€
Situacioni
(X)

Situacioni
(V)

Situa
cioni
( VI )

0.0€
Situacioni
( XI )

0.0€
Situa
cioni
( XII )

Nuk ka vonesa, duke marrë parasysh punimet për vendosjen e kanalizimit te ri, i
cili nuk ka qenë i paraparë dhe është në përfundim e sipër realizimi i tij. Cilësia
është e kënaqshme
Të bëhet pastrimi i tërë objektit.

Progresi i punëve është i kënaqshëm.
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*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve
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1.4.Projektet infrastrukturore të periudhës 2015-2017, të bartura në vitin
2018
N
r

Emri i projektit

1.

Ndërtimi i Bulevardit mbi “Kurriz”

2.

Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën “B”

3
4.

Renovimi i stadiumit të qytetit të Prishtinës
Ndërtimi i urave në pjesën perëndimore të Unazes qendrore –Prishtinë

5.

Ndërtimi i stadionit të futbollit në Hajvali, fza II

6.

Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugët dhe
trotuaret në komunën e Prishtinës për vitin 2017

7

9

Ndërtimi i rrugës “Riqard Holbruk” (krahu 1 e 2)
Implementimi i projektit “Bllok pas blloku” në lagjen “Bregu i Diellit”

10

Ndërtimi i kolektorit betonarme dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin
Prishtina’

11
12

Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimeve fekale dhe atmosferike në krahun e
djathtë dhe të majtë të rrugës “Bajram Bahtiri”
Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Hajvali

13

Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Barilevë

14
15
16

“REXHA”
Beni-Construction
Konzorciumi “Al-Trade”
SHPK NP “Izolimi”
“Rexha”, “Arhiko”, “Benita”
Prishtinë
“Vision Capital”, “Conex
Group” - Fushë Kosovë
SHPK “TOIFOR” Prishtinë

Vlera e
kontraktuar
977,725.51€
279,939.59€
3,843,715.42€
1,969,163,08€
414,828.79€
327.550.00€
199,837.39€

Ndërtimi i disa rrugicave me kubze betoni në Shkabaj, Kalabri dhe Prishtinë
8

Punëkryesi

Ndërtimi i kanalizimit Besi - Barilevë- Lebanë - Kodra e Trimave
Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Prugovc
Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Veternik, Kalabri dhe Hajvali

SHPK “PRO & CO GROUP”
SHPK “TOIFOR”
OE NPN “Vision Projekt”
Gjilani

470,047.05€
166,274,11€

Grupi i OE,,Noti Beton’’ SHPK
“IIeaa-Gr””,”B Consulting’’
me lider ”Noti Beton’’

2,192,854,6€

SHPK “Gerlica Company”

286.655.32 €

“Rexha-Com”

359.351.97 €

NNP ”SOPI”
“Kema Company” SHPK
NNSH “Dimi Bau”

324.457,38 €

SHPK “Gerlica Company”

196.675,20€
329,112.15€

NNTPP “Gashi Ing“

325, 648.00 €

”Delta-Ing ”

196, 579.09 €

17
Rregullimi i oborrit të objekteve me banim social në Hajvali
18
19
20
22
23

Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Sinidoll-Bërnicë e Epërme-Bardhosh

NNP “Bashkimi”
GO “Jehona” SHPK,
Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujit atmosferik dhe
NN “Beni Construction” dhe
kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Mat në lagjen “Kalabria”
NNP “,Arhiko.ing”
Ndërtimi i rrugës paralele me kanalin e sistemit “Ibër – Lepenc” në fshatin
KNPSH “Papenpurg&Adriani
Bërnicë e Poshtme
Company”SHPK
Rexha SHPK "Benita Company" shpk
Ndërtimi i rrugës Barilevë-Besi
"Arh Arhiko Ing”, "Rexha
Ndërtimi i rrugëve në Sofali

24

sh.p.k “Kema Kompany”

Ndërtimi i rrugëve në Prapashticë, lagjet “Fanaj” dhe “Balaj”

260,584.00€
1, 696,063.32€
347,927.05 €
965,582.96 €
279,471.68€
332,797,88€

NNTPP “Gashi Ing“
25

Ndërtimi i rrugëve në Makovc, lagjja “Balaj” dhe Grashticë e Epërme, lagjet
“Musaj”, “Rexhaj” dhe “Obzovik”

26

Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshatrave Sinidoll, Bardhosh,
Bernicë dhe lagjes “Kodra e Trimave”

27

Ndërtimi i rrugëve në fshatin Hajkobillë, lagjja “Taliri”
Ndërtimi i kanalizimeve fekale te “Rezonanca”, ndërtimi i kanalizmit fekal,
kanalizimi atmosferik, si dhe ujesjellësi në rrugët “Bedri Pejani” dhe
“Andrea Gropa”, ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizmit atmosferik në
Rregullimi
rrugëve
“Reshat Maliqi”, “27 Nentori” dhe te Trafoja, si dhe
rrugën
“Meto
Bajraktari
rregullimi i infrastrukturës në rrugët “Aziz Kelmendi”, “Malush Kosova”
Ndërtimi
kanalizimeve fekale dhe atmosferike në territorrin e komunës së
dhe ElenaiGjika
Prishtinës.
Ndërtimi i kanalizmit fekal dhe atmosferik në rrugët “Fehmi Agani” dhe
“Hajdar Dushi”, si dhe ndërtimi i ujësjellësit në rrugën “Fehmi Agani”

28

29
30
31

SHPK “Gerlica Company”

207,000.0€

NNTPP “Gashi Ing“

283,470.50€

NTP "Bashkimi"

70,153,05€

NNTPP “Gashi Ing“

191,687,46€

SHPK ”Kema Company”

341,901,86€
355,555,55€

“Noti-Beton”
“Noti-Beton”

348,679,2€
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1.5.Projektet infrastrukturore të vitit 2018
N
r

Emri i projektit

1.

Rindërtimi, sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekondare në territorin
e komunës së Prishtinës

NTP "BASHKIMI “
NPSH "BAGERI"

Sanimi dhe asfalltimi i rrugës “Fehmi Lladrovci”

Beni-Construction

2.
3

Punëkryesi

3 D Projekt
Famis

Vlera e
kontraktuar
247,853.52 €
59,480.30 €
0.192 €,sipas
specifikacionit.
38,015 €

4.

Hartimi i projekteve të infrastrukturës rrugore
Sanimi i kanalizimeve fekale, primare dhe sekondare, në territorin e komunës
së Prishtinës

5.

Ndërtimi i kolektorit në Hajvali, lagjja “Vitali"

6.

Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimit fekal te rruga “Ulqini”

“Gashi ing”

7.

Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatit Slivovë

“Bashkimi”

8

10

Rivitalizimi i shkallëve në lagjen “Arbëria”
Ndërtimi i rrugëve në lagjet “Myrtaj”, “Bekaj”, “Bahtirovit” dhe “Nezirovit”
në fshatin Busi
Ndërtimi i rrugës dhe trotuareve në fshatin Drenovc, LOT 2

11

Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Trudë

12

Ndërtimi i rrugës Rimanishtë - Siqevë

13

Asfaltimi i rrugës Matiçan-Butovc-Kolovicë

14

Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatit Slivovë

NTP ”BASHKIMI” KoliqPrishtinë

99,385.36 €

15

Ndërtimi i rrugëve “Evlija Qelebi”, “Luan Qelaj” dhe “Halil Alidemaj”

OE: NNTPP “Gashi Ing“
nga Suhareka.

122 234.10 €

Rikonstruktimi i rrugës “Eqrem Çabej” nga udhëkryqi i Katedrales deri tek
udhëkryqi i Mensës së Studenteve, si dhe rikonstruktimi i rrugëve “Shkodra”,
“Rasim Kiçina” dhe “Fan Noli” në lagjen “Taslixhe”

OE ”Papenburg”, “Adriani
Company” SHPK

160,981.01 €

16
17

Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Trudë

OE ”Pro & Co Group” SHPK

375,501.30 €

9

KNTSH Teuta-M SHPK

NBT-ING SHPK

463.262.41€
82,625.13 €
99,385.36 €
463.262.41€

“Papenburgi”

347,880.30 €

“Erdi Group” SHPK
Pro & Co Group

375,501.30 €

”Nëntë Vëllezërit” SHPK

OE “NPSH Bageri”

167,748.21 €

782.656,12 €
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Komuna e Prishtinës

RAPORTI MUJOR
Drejtoria

Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të
Kontratave

Sektori

Menaxhimi i kontratave për ndërtimit të lartë

Periudha raportuese
Emri dhe mbiemri i
raportuesit



Tetor 2018
Ferit Fazliu, shef i Sektorit

PËRMBLEDHJE
Ky sektor në bazë të detyrave programore, kryesisht është marrë me përpunimin e lëndëve me
problematikë të ndërtimit, hartimin e detyrave projektuese, mbikëqyrjen e projekteve, mbikëqyrjen
e objekteve, hapjen dhe vlerësimin e tenderëve , pjesëmarrje në komisionet e caktuara nga Kryetari
i Komunës dhe drejtori i Drejtorisë për lëmin e ndërtimit dhe veprimtari të tjera që kanë të bëjnë
me këtë sektor.

 AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR VITIN 2018
Për vitin 2018, janë planifikuar këto aktivitete të sektorit për menaxhimin e ndërtimit të lartë, e që janë dhe
pjesë e aktiviteteve të drejtorisë:


Kryerja e lëndëve në afat, në bazë të kërkesave të palëve;



Pjesëmarrje në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve;



Mbikëqyrja e kontratave të ndërtimit të lartë të projekteve që investon Komuna ose investuesve tjerë
për nevoja të Komunës;



Përgatitja e raportit mujor;



Këshillimi i drejtorit dhe sektorëve të tjerë për çështjet e ndërtimit, si dhe



Aktivitete të paplanifikuara, e me kërkesë të organeve të Komunës.
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AKTIVITETET E REALIZUARA
Gjatë këtij muaji janë ekzekutuar këto aktivitete:


Zgjedhja e lëndëve sipas kërkesave të palëve:
o

të pranuara gjatë këtij muaji - 37 lëndë,

o

të zgjedhura - 37 lëndë ;



Vlerësim të kontratave – 5;



Mbikëqyrja e kontratave të investimeve të Komunës së Prishtinës – 19, nga këto 3 të pa filluara;



Nga këto:
o

3 projekte janë të ndërprera, që të tri projektet nuk kanë filluar fare, për shkak të pronës;

o

16 kontrata-projekte në vazhdim.

Gjithsej vlera e kontratave është: 7,461,362.01 €

MJETE FINANCIARE TË PAGUARA DHE MBETJA PËR PAGESË
Të paguara:

Mbetje për pagesë:

3,478,985.70 €

3,982,376.31 €

Tri kontrata të kontraktuara në vitin 2015 dhe të pafilluara kapin vlerën prej: 2,852,405.28 €
Me poshtë japim detalet për secilën aktivitet dhe kontratë-projekt.
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KONTRATAT KORNIZË
1.

Rregullimi i oborreve dhe terreneve sportive – kontratë kornizë 3-vjeqare

Janë realizuar punime në:
SHFMU në Sharban

Vlera e projektit:

511,933.50€ për tri vjet

Nr. i kontratës dhe data.

Nr. 616 16 096 511, dt. 04.08.2016

Operatori ekonomik:

“NBT-ING” dhe NPN “Alfa-Ing” SHPK
Suharekë

Të paguara:
Mbarëvajtja e punimeve:
FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE

532,428.23 €
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2.

Rikonstruimi dhe mirëmbajtja e kulmeve te shkollave- kontrate 3 vjeqare

Janë realizuar punime në :
-Suvatimi dhe ndërtimi i oxhakut të kaldatojes ne Shashkoc
-Suvatimi dhe ndërtimi i oxhakut të kaldatojes ne Rimanisht
-Suvatimi dhe ndërtimi i oxhakut të kaldatojes ne Sharban
-Suvatimi dhe ndërtimi i oxhakut të kaldatojes ne Siqev
-Suvatimi i oxhakëve të ngrohëjes qëndrore
-Renovimi i kulmit te shkolla “Mitrush Koteli” Mati 1
-Renovimi i kulmit te shkolla “Gjimnazi Matematikor”
-Renovimi i kulmit te shkolla “Filip Shiroka” Slivov
-Sanimi i kulmit te qendra kulturore e fëmijëve te Pallati i Rinës
-Renovimi i kulmit te shkolla “Elena Gjika”
-Renovimi i kulmit te shkolla “Gjergj Fishta”
-Renovimi i kulmit te qerdhëja “Fatosat”
-Renovimi i kulmit te shkolla”Pavarësia “
-Renovimi i kulmit te shkolla”7 Marsi”
Vlera e projektit:

233,454.00€ për tri vjet

Nr. i kontratës dhe data.

616 16 052 521, dt. 06.07.2016

Operatori ekonomik:

“OLTI TRASING” Prishtinë

Të paguara:

142,875.43 €
Aktivitete të shtuara ne dy vend
Mbarëvajtja e punimeve:
punishte
FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE – SHMU “PAVARSIA” (shtimi i
hapësirave të reja – 5 klasë)
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3. “Mirëmbajtja e elektrikës në shkolla ‘’, kontratë kornizë 3 vjeçare
Gjatë këtij muaji është intervenuar në këto institucione:
1. Shkolla fillore “Hasan Prishtina”
2. Shkolla filllore “Naim Frashëri”
3. IP “Gëzimi Ynë”
Nr. i kontratës dhe data:

nr. 616 16 099 211, dt. 02.09.2016.

Vlera e projektit:

63,228.30€ për tri vjet (21,076.10 € për një vit)

Operatori ekonomik:

“Light and More” , “Monting”

Të paguara deri më tani:

41,848.05 €

Fotot e ekzekutimit të punimeve
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4. Mirëmbajtja e ngrohjeve qendrore në shkollat dhe institucionet tjera komunale

Gjatë këtij muaji është intervenuar në këto institucione:
 Është intervenuar në ndërrimin e radiatorëve të çerdhes “Xixëllonjat”
Vlera e projektit:
100.000,0€
Nr. i kontratës dhe data.

616 17 128 221, dt.15.11.2017

Operatori ekonomik

“Raketa” SHPK

Te paguara deri me tani

96,849.25 €

Plani dinamik
Një vit
Foto nga tereni:
Është intervenuar në ndërrimin e radiatorëve të çerdhes “Xixëllonjat”
SHFMU “Asim Vokshi”
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SHFML “ Gjergj Fishta”

5.

Rikonstruktimi, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjave sanitare dhe rikonstruktimi i
dyshemeve në institucinet arsimore, LOT 1, kontratë kornizë njëvjeçare

Janë realizuar punime në :
Gelqerosja dhe sanimi i dëmtimeve në shumë IP dhe shkolla, në qytet dhe fshatra
të Prishtinës
Vlera e projektit:

59,072.50€ për një vit

Nr. i kontratës dhe data.

616 16 022 521, dt. 20.07.2018

Operatori ekonomik:

, “ZHVILLIMI” Podujeve
76,758.58 €

Te paguara
Mbarëvajtja e punimeve:

Punimet kanë përfunduar, është
përmbyllur kontrata

FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE
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6.

Rikonstruktimi, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjave sanitare dhe rikonstruktimi i
dyshemeve në institucinet arsimore, LOT 2, kontratë njëvjeçare

Janë realizuar punime në :
 SHMU (LAGJJA “ARBËRIA”);
 SHMU “ISMAIL QEMAJLI”;
 IP “GËZIMI YNË;
 IP “XIXËLLONJA”
 IP “BUZËQESHJA”.
Vlera e projektit:

48,000.00€ për një vit

Nr. i kontratës dhe data.

616 16 022 521, dt. 20.07.2018

Operatori ekonomik:

LINDI, Istog

Të paguara

18,111.89 €
Aktivitete të shtuara në shumë
vendpunishte

Mbarëvajtja e punimeve:
FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE
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7.

Rikonstruktimi, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjave sanitare dhe rikonstruktimi i dyshemeve
në institucinet arsimore, LOT 3, kontratë kornizë njëvjeçare.

Janë realizuar punime në :
 IP “FATOSAT”;
 IP “XIXËLLONJA”;
 IP “GËZIMI YNË”;
 IP “LULEVERA”;
 SHML “ALI SOKOLI”;
 SHMU “NAIM FRASHËRI”;
 SHMU “ALI KELMENDI”;
 SHMU “NEXHMI MUSTAFA”;
 SHMU BARDHOSH;
 SHMU “XHEMAJL MUSTAFA”.
Vlera e projektit:

69,659.90€ për një vit

Nr. i kontratës dhe data.

616 16 022 521, dt. 20.07.2018

Operatori ekonomik:
Te paguara
Mbarëvajtja e punimeve:
FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE

“EURO CONSTRUKSION”
Rahovec
31,850.90 €
Aktivitete të shtuara në shumë
vendpunishte
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KONTRATAT QË VAZHDOJNË NGA VITET PARAPRAKE DHE TË KËTIJ VITI
8.

Ndërtimi i shkollës fillore në lagjen “Arbëria”, faza II

Vlera e projektit:
Të paguara deri më
tani:
Operatori ekonomik:

737832.96 €
650.000,00 €

Barten për vitin 2018

87,832.96 €

“Rexha” SHPK

Punimet kanë përfunduar në bazë të kontratës, kontrata është duke u përmbyllur.
Me kontratat tjera është duke u punuar rrethoja e shkollës dhe dyshemeja e sallës.

9.

Renovimi i zyrave në objektin e vjetër të Komunës
Punimet e realizuara deri me tani me ketë kontrate:

Nuk ka pas aktivitet gjate këtij muaji
16,156.88 €
Vlera e projektit:
Nr i kontratës dhe
616-18-1922-5-2-1, dt. 20.07.2018
data.
NN "ZHVILLIMI"
Operatori ekonomik
Të paguara deri më
tani:
Janë në pritje të lirimit të hapësirës
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10. Renovimi i Objektiveve të trashëgimisë kulturore

Vlera e projektit:
51,708.22€
Nr. i kontratës dhe 616 18 066 521
data.
Investuesi
Komuna e Prishtinës
Plani dinamik
120 ditë
Operatori ekonomik “ Albi Company” SHPK
Fotot e ekzekutimit të punimeve te shkolla
e parë shqipe
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11. Ndërtimi i laboratorit “28 Nëntori” Prishtinë, faza e dytë

Vlera e Projektit:
Nr. i kontratës dhe data.
Investuesi
Plani dinamik
Operatori ekonomik
Të paguara:
Fotot nga terreni

37,908.70€
616 18 074 521
Komuna e Prishtinës
60 ditë
“ Tribune” SHPK

108

12. Ndërtimi i konstruksioneve metalike pёr pёrvjetorin e arkitektit Rexhep Luci

Vlera e projektit:
Nr. i kontratës dhe data.
Investuesi
Plani dinamik

3.870.40 €
16-18-6534-5-3-6
Komuna e Prishtinës
10 dite

Operatori ekonomik

“MBB Construction” Sh.P.K Caraleve,
Prizren
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
Punimet janë përfunduar, procedohet kërkesa për pagësë të situacionit
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13. Rregullimi i oborreve të shkollave SHFMU “Elena Gjika” dhe SHFMU “Dardania”
Janë realizuar punime në :
Rregullimi i oborreve të shkollave SHFMU “Elena Gjika” dhe SHFMU “Dardania”

Vlera e projektit:

107,777.77€ për 90 dite

Nr. i kontratës dhe data.

616 18 105 521, dt. 03.10.2018

Operatori ekonomik:

“ULPIANA” Prishtine

Të paguara

0.00 €
Aktivitete të shtuara në shume
vendpunishte

Mbarëvajtja e punimeve:
FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE
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14. Ndërtimi i sallës së edukatës fizike të shkollës “Avni Rrustemi” Mramor

Janë realizuar punime në:
Ndërtimi i sallës së edukatës fizike të shkollës “Avni Rrustemi”, Mramor
Vlera e projektit:

167,257.80€ për 150 ditë

Nr. i kontratës dhe data:

616 18 095 521, dt. 23.10.2018

Operatori ekonomik:

A-CON, Prishtinë

Të paguara

0.00 €
Aktivitete të shtuara në shumë
vendpunishte

Mbarëvajtja e punimeve:
FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE

15. “Hartimi i projekteve për implementimin e standardit për siguri dhe mbrojtje të
lëndës arkivore

Vlera e projektit:

4.267,50€

Nr. i kontratës dhe
data.
Investuesi
Plani dinamik
Operatori ekonomik

616-18-107-212, dt.31.10.2018
Komuna e Prishtinës

“CALL – HOME ELEKTRONICS” SHPK, Advanced Droup of
Archittecture“ SHPK
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve
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16. Renovime dhe rindërtime të objekteve shëndetësore

Vlera e projektit:

334.267,50€

Nr. i kontratës dhe
616-18-104-521, dt.1.11.2018
data.
Investuesi
Komuna e Prishtinës
Plani dinamik
Operatori ekonomik NTP “Ulpiana”, “Mati” SHPK
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve
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PROJEKTET E NDËRPRERA DHE TË PAFILLUARA
17. Ndertimi i shkollës fillore në lagjen “Mati 1”, vlera e projektit është 1,458,452.95 €, nr. id.
61615061511, dt. 23.07.2015, punimet nuk kanë filluar, është në procedurë gjyqësorë për çështje
pronësore.
18. Ndërtimi i Sallës së edukatës fizike të shkollës “Shtjefёn Gjeqovi”, vlera e projektit është : 238,564.24€
nr. id. 616 15 156 521, dt. 22.10.2015; punimet janë ndërprerë për shkak te pronës.
19. Ndërtimi i shkollës në lagjen “Kalabria”, vlera e projektit është 1,458,452.95 €; nr. id. 61615135511,
dt. 30.10.2015; punimet nuk ka fillua për shkak të problemeve pronësore.
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Komuna e Prishtinës

RAPORTI MUJOR
Drejtoria

Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të
Kontratave

Sektori

Menaxhimi i kontratave për ndërtimit të lartë

Periudha raportuese
Emri dhe mbiemri i
raportuesit



Nëntor 2018
Ferit Fazliu, shef i Sektorit

PËRMBLEDHJE
Ky sektor në bazë të detyrave programore, kryesisht është marrë me përpunimin e lëndëve me
problematikë të ndërtimit, hartimin e detyrave projektuese, mbikëqyrjen e projekteve, mbikëqyrjen
e objekteve, hapjen dhe vlerësimin e tenderëve , pjesëmarrje në komisionet e caktuara nga Kryetari
i Komunës dhe drejtori i Drejtorisë për lëmin e ndërtimit dhe veprimtari të tjera që kanë të bëjnë
me këtë sektor.

 AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR VITIN 2018
Për vitin 2018 janë planifikuar këto aktivitete të Sektorit për menaxhimin e ndërtimit të lartë, e që janë dhe
pjesë e aktiviteteve të drejtorisë:


Kryerja e lëndëve në afat, në bazë të kërkesave të palëve;



Pjesëmarrje në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve;



Mbikëqyrja e kontratave të ndërtimit të lartë të projekteve që investon Komuna, ose investuesve të tjerë
për nevoja të Komunës;



Përgatitja e raportit mujor;



Këshillimi i Drejtorit dhe sektorëve të tjerë për çështjet e ndërtimit, si dhe



Aktivitete të paplanifikuara, me kërkesë të organeve të Komunës.
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AKTIVITETET E REALIZUARA
Gjatë këtij muaji janë ekzekutuar këto aktivitete:


Zgjedhja e lëndëve sipas kërkesave të palëve:
o

të pranuara gjate këtij muaji - 15 lëndë,

o

të zgjidhura - 15lëndë;



Vlerësim të kontratave – 10;



Mbikëqyrje e kontratave të investimeve te Komuna e Prishtinës – 19, nga këto 3 të pafilluara;



Nga këto:
o

4 projekte janë të ndërprera, që të tri projektet nuk kanë filluar fare, për shkak të pronës,
dhe njëra është shkëputur për shkak të problemeve me kualitet të punimeve;

o

15 kontrata-projekte në vazhdim nga këto dy janë përfunduar gjatë këtij muaji.

Gjithsej vlera e kontratave që janë menaxhuar gjate vitit 2018 është : 7,461,362.01 €,
ku gjithsejtë ishin 35 projekte-kontrata të përfunduara, deri më tani janë 18 kontrata, 35 kontrata,
me vlerë: 7,461,362.01 €.

MJETE FINANCIARE TË PAGUARA DHE MBETJA PËR PAGESË
Të paguara:

3,678,770.48 €

Mbetje për pagësë:

3,782,591.53 €

Tri kontrata të kontraktuara në vitin 2015 dhe të pafilluara, kapin vlerën prej :
2,852,405.28 €.
Në vazhdim japim detalet për secilën aktivitet dhe kontratë-projekt.
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KONTRATAT KORNIZË
1. Rregullimi i oborreve dhe terreneve sportive - kontrate kornize 3-vjeçare
Janë realizuar punime në :
SHFMU në Sharban
Vlera e projektit:
511,933.50€ për tri vjet
Nr. i kontratës dhe data:

616 16 096 511, dt. 04.08.2016

Operatori ekonomik:

“NBT-ING” dhe NPN “Alfa-Ing”
SHPK, Suharekë
588,306.62 €

Të paguara:
Mbarëvajtja e punimeve:
FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE

Gjelbërimi Sharban

Rrethoja – çerdhja ”Lulevera”

Oborri IP “Lulevera”

Oborri IP “Lulevera”
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2. Rikonstruktimi dhe mirëmbajtja e kulmeve të shkollave - kontrate 3-vjeçare
Janë realizuar punime në :
-Suvatimi dhe ndërtimi i oxhakut të kaldajës në Shashkoc;
-Suvatimi dhe ndërtimi i oxhakut të kaldajës në Rimanisht;
-Suvatimi dhe ndërtimi i oxhakut të kaldajës në Sharban;
-Suvatimi dhe ndërtimi i oxhakut të kaldajës në Siqevë;
-Suvatimi i oxhakëve të ngrohjes qendrore;
-Renovimi i kulmit të shkollës “Mitrush Kuteli”, Mati 1;
-Renovimi i kulmit të shkolla “Gjimnazi Matematikor”;
-Renovimi i kulmit të shkolla “Filip Shiroka” Slivovë;
-Sanimi i kulmit të Qendra kulturore të fëmijëve te Pallati i Rinësë;
-Renovimi i kulmit të shkollës “Elena Gjika”;
-Renovimi i kulmit të shkollës “Gjergj Fishta”;
-Renovimi i kulmit të çerdhës “Fatosat”;
-Renovimi i kulmit të shkollës ”Pavarësia “;
-Renovimi i kulmit të shkolla ”7 Marsi”.
Vlera e projektit:

233,454.00 € për tri vjet

Nr. i kontratës dhe data:

616 16 052 521, dt. 06.07.2016

Operatori ekonomik:

“OLTI TRASING”, Prishtinë

Të paguara:

142,689.69 €
Aktivitete të shtuara në dy
vendpunishte

Mbarëvajtja e punimeve:
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3. Mirëmbajtja e elektrikës në shkolla, kontratë kornizë 3-vjeçare

Gjatë këtij muaji është intervenuar në këto institucione:
4. Shkolla fillore “Naim Frashëri”;
5. Shkolla fillore “Hasan Prishtina”;
6. Shkolla fillore “Avni Rrustemi”;
7. Shkolla fillore “Iliria”;
8. Shkolla e mesme “Hoxhë Kadri Prishtina”;
9. Shkolla e mesme “Abdyl Frasheri”;
10. Shkolla e mesme “Ali Sokoli”;
11. Shkolla fillore “Ditët e Minatorit”;
12. Shkolla fillore “Mitrush Kuteli”;
13. Shkolla fillore “Xhemajl Mustafa”;
14. Shkolla fillore “Meto Bajraktari”;
15. Shkolla fillore “Zenel Hajdini”;
16. Shkolla fillore “Asim Vokshi”;
17. Shkolla filllore “Hilmi Rakovica”;
18. Shkolla fillore “Xhavit Ahmeti”;
19. Shkolla fillore “Dituria”;
20. IP “Gëzimi Ynë”;
21. IP “Xixellonjat”;
22. IP “Buzëqeshja”;
23. Shkolla fillore “Nazim Gafurri”;
24. Shkolla fillore “Pavarësia”;
25. Shkolla e mesme “Abdyl Frasheri”.
Nr. i kontratës dhe data:
nr. 616 16 099 211, dt. 02.09.2016.
Vlera e projektit:

63,228.30 € për tri vjet (21,076.10 € për një vit)

Operatori ekonomik:

“Light and More” & “Monting”

Të paguara deri më tani:
Fotot e ekzekutimit të punimeve
Shkolla e mesme “Ali Sokoli”

SHFMU” Mitrush Kuteli”

55,642.70 €
Shkolla e mesme “Hoxhë Kadri
Prishtina”

IP “Gëzimi Ynë”
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4.Mirëmbajtja e ngrohjeve qendrore në shkollat dhe institucionet tjera komunale

Gjatë këtij muaji është intervenuar në këto institucione:
 Është intervenuar në ndërrimin e radiatorëve të çerdhes “Xixëllonjat”
Vlera e projektit:

100.000,0 €

Nr. i kontratës dhe data:

616 17 128 221, dt.15.11.2017

Operatori ekonomik:

“Raketa” SHPK

Të paguara deri më tani:

130,028.31 €

Plani dinamik:
Një vit
Foto nga terreni:
Kontrata ka përfunduar dhe është përmbyllur
SHFMU “Elena Gjika”, Prishtinë
SHFMU “Hilmi Rakovica”, Prishtinë

121
IP “ Gëzimi ynë”, Prishtinë

SHFMU”Qamil Batalli”

5. Rikonstruktimi, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjave sanitare dhe rikonstruktimi i
dyshemeve në institucinet arsimore, LOT 1, kontrate kornizë njëvjeçare

Janë realizuar punime në :
Gëlqerosja dhe sanimi i dëmtimeve në shumë IP dhe shkolla, në qytet dhe fshatra të
komunës së Prishtinës.
Vlera e projektit:

59,072.50€ për nje vite

Nr, i kontratës dhe data:

616 16 022 521, dt. 20.07.2018

Operatori ekonomik:

“ZHVILLIMI”, Podujevë

Të paguara:
Mbarëvajtja e punimeve:
Kontrata ka përfunduar dhe është përmbyllur

76,758.58 €
Punimet kanë përfunduar, është
përmbyllur kontrata.
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6 Rikonstruktimi, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjave sanitare dhe rikonstruktimi i
dyshemeve në institucinet arsimore, LOT 2, kontratë njëvjeçare

Janë realizuar punime në :
Sanimi i dyshemeve në IP dhe shkolla
Vlera e projektit:

48,000.00€ për një vit

Nr. i kontratës dhe data:

616 16 022 521, dt. 20.07.2018

Operatori ekonomik:

“LINDI”, Istog

Të paguara:

41,229.24 €
Aktivitete të shtuara në shumë
vendpunishte

Mbarëvajtja e punimeve:
FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE
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7. Rikonstruktimi, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjave sanitare dhe rikonstruktimi i
dyshemeve në institucinet arsimore, LOT 3, kontratë kornizë njëvjeçare

Janë realizuar punime në:
Mirembajtjen e nyjave sanitare në shumë IP, si dhe në shumë shkolla në qytet dhe
fshatra
Vlera e projektit:

69,659.90€ për një vit

Nr. i kontratës dhe data:

616 16 022 521, dt. 20.07.2018

Operatori ekonomik:
Të paguara:
Mbarëvajtja e punimeve:
FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE

“EURO CONSTRUKSION”,
Rahovec
31,850.90 €
Aktivitete të shtuara në shumë
vendpunishte
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KONTRATAT QË VAZHDOJNË NGA VITET PARAPRAKE DHE TË KËTIJ VITI

8. Ndërtimi i shkollës fillore në lagjen “Arbëria’’, faza II’

Vlera e projektit:
Të paguara deri më
tani:
Operatori ekonomik:

737832.96 €
650.000,00 €

Barten për vitin 2018:

87,832.96 €

“Rexha” SHPK

Punimet kanë përfunduar në bazë të kontratës, është duke u përmbyllur.
Me kontratat tjera është duke u punuar kaldaja dhe dyshemeja e sallës.

9.Renovimi i zyrave në objektin e vjetër të Komunës
Punimet e realizuara deri më tani me këtë kontratë:

Nuk ka pasur aktivitet gjate këtij muaji
16,156.88 €
Vlera e projektit:
Nr. i kontratës dhe
616-18-1922-5-2-1, dt. 20.07.2018
data:
NN "ZHVILLIMI"
Operatori ekonomik:
Të paguara deri më
tani:
Janë në pritje të lirimit të hapësirës
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10.Renovimi i objektiveve të trashëgimisë kulturore
Vlera e projektit:
51,708.22€
Nr. i kontratës dhe data:
616 18 066 521
Investuesi:
Komuna e Prishtinës
Plani dinamik:
120 ditë
Operatori ekonomik:
“ Albi Company” SH.P.K
Të paguara deri më tani: 15,382.07 €
Fotot e ekzekutimit të punimeve te Shkolla e
parë shqipe

Ndërsa te shtëpia e banimit Sali Safqiu, pas bartjes së materialeve që kanë qenë
brenda, është bërë edhe pastrimi i dyshemesë, ku pas pastrimit të dyshemesë janë
ndërprerë, me raport të organit mbikëqyrës është bërë ndërprerja e punimeve për
vlerësimin e stabilitetit të sigurimit të objektit.
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11.Ndërtimi i laboratorit “28 Nëntori” Prishtinë, faza e dytë

Vlera e projektit:
Nr. i kontratës dhe data:
Investuesi:
Plani dinamik:
Operatori ekonomik:
Të paguara:
Fotot nga terreni

37,908.70€
616 18 074 521
Komuna e Prishtinës
60 ditë
“ Tribunë” SHPK
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12. Ndërtimi i konstruksioneve metalike pёr pёrvjetorin e arkitektit Rexhep Luci

Vlera e projektit:
Nr. i kontratës dhe data:
Investuesi :
Plani dinamik:

3.870.40 €
16-18-6534-5-3-6
Komuna e Prishtinës
10 ditë

Operatori ekonomik:

“MBB Construction” SHPK, Caralevë,
Prizren
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
Punimet janë përfunduar, procedohet kërkesa për pagësë të situacionit

20. Rregullimi i oborreve të shkollave SHFMU “Elena Gjika” dhe SHFMU “Dardania”
Janë realizuar punime në :
Rregullimi i oborreve të shkollave SHFMU “Elena Gjika” dhe SHFMU “Dardania”

Vlera e projektit:

107,777.77€, për 90 ditë

Nr. i kontratës dhe data:

616 18 105 521, dt. 03.10.2018

Operatori ekonomik:

“ULPIANA”, Prishtine

Të paguara:

0.00 €
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Mbarëvajtja e punimeve:
FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE

Aktivitete të shtuara në shumë
vendpunishte
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13. Ndërtimi i sallës së edukates fizike të shkollës “Avni Rrustemi”, Mramor

Janë realizuar punime në :
Ndërtimi i sallës së edukates fizike të shkollës “Avni Rrustemi” Mramor
Vlera e projektit:

167,257.80€, për 150 ditë

Nr. i kontratës dhe data:

616 18 095 521, dt. 23.10.2018

Operatori ekonomik:

“A-CON “, Prishtinë

Të paguara:

0.00 €
Aktivitete të shtuara në shumë
vendpunishte

Mbarëvajtja e punimeve:
FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE
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14. Hartimi i projekteve për implementimin e standardit për siguri dhe mbrojtje të
lëndës arkivore

Vlera e projektit:

4.267,50€

Nr. i kontratës dhe
data:
Investuesi:
Plani dinamik:
Operatori ekonomik:

616-18-107-212, dt.31.10.2018
Komuna e Prishtinës

“CALL –HOME ELEKTRONICS” SHPK , “Advanced Droup
of Archittecture“ SHPK
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve
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15. Renovime dhe rindërtime të objekteve shëndetësore

Vlera e projektit:

334.267,50 €

Nr. i kontratës dhe
616-18-104-521, dt.1.11.2018
data:
Investuesi:
Komuna e Prishtinës
Plani dinamik:
Operatori ekonomik: NTP “Ulpiana”, “Mati” SHPK
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve
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PROJEKTET E NDËRPRERA DHE TË PAFILLUARA
16. Ndërti i shkollës fillore në lagjen “Mati 1”, vlera e projektit është 1,458,452.95 €, nr. id.
61615061511, dt. 23.07.2015. Punimet nuk kanë filluar, është në procedurë gjyqësore për çështje
pronësore.
17. Ndërtimi i sallës së edukatës fizike të shkollës “Shtjefёn Gjeçovi”, vlera e projektit është:
238,564.24€ nr. id 616 15 156 521, dt. 22.10.2015. Punimet janë ndërprerë për shkak të pronës.
18. Ndërtimi i shkollës në lagjen “Kalabria”, vlera e projektit është 1,458,452.95 €, nr. id.
61615135511, dt. 30.10.2015. Punimet nuk kanë filluar për shkak të problemeve pronësore.

Drejtori:
Gëzim Mehmeti

Prishtinë, nëntor 2018

