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Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina

Raporti i vitit 2019

Korrik 01.-31.07.2019

1. Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave
Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave gjatë muajit
korrik 2019, 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 korrik 2019, Drejtoria ka proceduar 138 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 138 kërkesave të
pranuara, 8 janë të papërfunduara.

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 për projektim, 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 Menaxhimit të
Kontratave

Sektori

Menaxhimi i kontratave ( Ndërtimi i ulët )

Drejtori

Gëzim Mehmeti, jurist

Raportoi

Dukagjin Buçaj, idn., u.d. i shefit të Sektorit

Kontrolloi – Përpunoi

Muhamed Emra, idn., zyrtar i lartë për ndërtim urban

Periudha raportuese

01- 31.07.2019, muaji korrik

Menaxherët e projekteve

Ibrahim Gervalla
Muhamed Emra
Afërdita Hasimi
Zyhrie Pllana
Fevzi Jetullahu
Irfete Zejneli
Fatmir Uka
Halil Fejziu
Imer Mavriqi
Syzana Pllana
Qazim Bajrami
Besim Qelaj
Jeton Zherka

Organi mbikëqyrës

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

01

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Vlera e
projektit:

Ndërtimi i parkut në Mat

153.787,24 €
Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

NTP “Ulpiana”

Nr.616 18 076
521
dt. 05,10,2018

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës

Muhamed Emra, idn.

Projekti i vitit :
2018

Plani dinamik
80 ditë

Bujar Rama, idgj., Zyhrije Pllana, ida., Amire Krasniqi, ide., Krenar Xhaferi, idh.

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Punët në
realizim






Germimi, planifkimi i terrenit të fushës afër xhamisë;
Tamponizimi i fushës dhe shtigjeve të këmbësorëve
me tampon 0-63mm;
Vendosja e skajoreve 10/20cm të fushës dhe shtegut për këmbësorë;
Ndërtimi i rampave nga pllaka betonarme C-25/30.



Përgatitja e skajoreve 10/20 cm dhe kubzeve të betonit.



Situacioni
(I)

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

Situacioni
( VI )

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

--

Mesatar

Punimet tash për tash janë ndërprerë përkohësishte, për shkak të pengesave të
banorëve të lagjes, kontestit pronësoro-juridik, uzurpimit te pronës shoqerore.
Më 02.05.2019, kemi kërkuar, përmes shkresës zyrtare, përkrahje nga njësiti policor përmes
Drejtorisë së Inspeksionit, mirëpo nuk kemi marrë përgjigje.
Më 16.07.2019, operatorti ka tentuar që të rifillojë punimet, mirëpo pa sukses, prapë kemi
hasur në pengesa te banorëve;
Më 16.07.2019, përmes shkresës elektronike, kemi kërkuar asistencë në terren nga Drejtoria
Rajonale e Polices në Qendër dhe Dardani, mirëpo nuk kemi marrë përkrahje me arësye për
shkak të kontestit gjygjësor;
Më 22.07.2019, përmes shkresës zyrtare, kemi kërkuar përshpejtimin e lëndës, gjegjësisht
kontestit gjygjësor përmes Zyres ligjore –Sektorin ligjor.

Vlerësimi i
progresit në
projekt

Punimet tash për tash jane ndërprerë përkohësishte, për shkak të pengesave të
banorëve të lagjes.
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SHIFRA

02

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Vlera e
projektit:

Ndërtimi i rrugës “Elez Berisha“, te qendra tregtare “Avori”

80.506,30 €

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik
60 ditë

Operatori :

SHPK ”Rexha”

Nr. 616 18 140 521
dt. 01,03,2019

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës

Muhamed Emra, idn.

Projekti i vitit:
2019

Behxhet Gashi, tek. ndërt., Hazir Krasniqi, tek.gjeod.

Vëllimi
financiar

Vëllimi fizik

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
Punët e
realizuara
Punët në
realizim
Situacioni
(I)

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

Situacioni
( VI )

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

--

Mesatar

Ju njoftojmë se në kuadër të këtij projekti nuk është paraparë ndërtimi i infrastrukturës
nëntokësore, gjegjësisht rrjeti i kanalizimit fekal , rrjeti i kanalizimit atmosferik, si dhe rrjeti i
ujësjellësit.
Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave – Sektori i planifikimit, ka dërguar
paramasën me parallogari për ofertimin e rrjeteve fekale, atmosferike dhe të ujësjellësit.
Me rastin e përfundimit të kontratës ( rrjetit të kanalizimit fekal, atmosferik dhe atë të ujësjellësit)
në fjalë, atëherë ne do të fillojmë me realizimin e kontratës :
“Ndërtimi i rrugës “Elez Berisha“ te qendra tregtare “Avori” “
Sipas projekit të paraparë në bazë të paramasës dhe parallogarisë.
Më 09.07.2019, përmes shkresës elektronike, kemi kërkuar nga Sektori i planifikimit,
gjegjësisht nga z.Halil Fejziu, ushtrues detyre i shefit të Sektorit të planifikimit, që të
përshpejtojë procedurat e nevojshme për ndërtimin e infrastrukturës nëntokësore (rrjetin
fekal dhe atmosferik), në mënyrë që sa më parë të fillojmë inplementimin e projektit në fjalë .

Vlerësimi i
progresit në
projekt

Punimet nuk kanë filluar ende për ekzekutim.
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SHIFRA

03

RAPORTI MBIKËQYRËS

Vlera e projektit:

Projekti :

Sanimi i rrugëve sekondare me zhavorr në
territorin e komunës së Prishtinës

89.160,00€
Plani dinamik :

Investuesi :

Operatori :

Komuna e Prishtinës

Kontratë një
vjeçare

NTP ”Bashkimi”, Koliq, Prishtinë

Inspektimi:
Mjaft shpesh

Menaxheri i
projektit :

*Imer Mavriqi, idn.

Organi
Mbikëqyrës

Behgjet Gashi, tek. i ndërt. dhe Azem Buzuku, tek. i
ndërt.

Projekti i vitit :
2019

Vëllimi fizik

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

Punët në
realizim

Kanë përfundue disa rrugë me zhavorr gjatë muajve
prill, maj, qershor dhe korrik, dhe e ka realizuar
situacionin e parë, kurse në muajin majë i ka kryer
disa rrugë, pastaj e ka realizuar sit. e dytë në qershqr
dhe situacionin e tretë në muajin korrik.
Gërmime, ngjeshje, pastaj mbushje me zhavorr, planifikim dhe
ngjeshje të rrugëve sekondare

Vëllimi financiar

Situacioni

Situacionet
( Pagesat e
proceduara
)

Vonesat
Shkalla e cilësisë
sjell
Rekomandime
masat për tu
ndërmarë

Situacion
i

Situacion
i

Situacion
i

Situacion
i

(II)

(III)

( IV )

(V)

000.0€

000.0€

(I)

Situacioni
( VI )

€16.800,0
0

14.800€

8.820€

000.0€

Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik dhe është
kontratë kornizë njëvjeçare. Ky raport dërgohet për muajin
korrik.
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SHIFRA

04

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Zhvendosja vertikale e gypit metalik të
sistemit të ujitjes ”Iber Lepenc” në Kalabri

Vlera e
projektit:

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik
15 ditë

Operatori :

“K-Ing” SHPK

Nr. 616-18-7780-5-

43,893.60 €

2-1

dt.11.12.2018

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Projekti i vitit
2019

Syzana Pllana
Zyrije Pllana, Behxhet Gashi

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Pastrimi dhe thellimi i kolektorit, prerja e gypit, si dhe përgatitja e
hapësirës për vendosjen e gypit të ri.

Punët në
realizim

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni
(I)

0.0€
Situacioni
( VII )

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)
0.0€

0.0€
Situacioni
( VIII )

--

Situacioni
( IX )

Situacioni
( IV )
0.0€
Situacioni
(X)

Situacioni
(V)
0.0€
Situacioni
( XI )

Mesatar

Është obliguar operatori nga organi mbikëqyrës që të rritë kapacitetin
dinamik të punimeve, si dhe të bëjë sigurimin e punishtës.

Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik.
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*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve
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SHIFRA

05

RAPORTI MBIKËQYRËS

Vlera e projektit:

Projekti :

Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatit Slivovë

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

99,385.36 €

Plani dinamik :
60 ditë

eko "
Operatori :
NTP “BASHKIMI”, Koliq, Prishtinë
Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës:

Nr.616 17 146
521
dt. 12.02.2018

Projekti i vitit :
2018

Qazim Bajrami nga DIKMK

Bujar Rama, Ramadan Nebihi nga DIKMK

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Piketimi i trasesë sipas projektit, gërmimi, mbushja, tamponi, lëshesat,
asfaltimi i shtresës së pare, asfaltimi i shtresës së dytë, sinjalizimi horizontal
dhe vertikal
-

Situacioni

Situacioni

I

II

Situacionet
( Pagesat e
proceduara) 50,000.00

Situacioni
III

Situacioni

Situacioni

Situacioni

IV

V

VI

43,833.31€

30/05/19

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

Janë përfunduar të gjitha punimet, është mbyllur kontrata.
Vlera e përgjithshme e punëve të përfunduara 93,833.31€
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SHIFRA

06

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Asfaltimi i rrugës Matiçan – Butovc - Kolovicë

Vlera e
projektit:
782.656,12 €

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :
90 ditë

eko "
OE “NPSH Bageri”
Operatori :

Nr. 616 18 3470
512
dt. 09.11.2018

Menaxheri i
projektit :

Qazim Bajrami nga DIKMK

Projekti i vitit :
2018

Organi
mbikëqyrës :

Sevdije Drenovci , Afërdita Sopi 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
ndërmarrë
Vlerësimi i
progresit në
projekt

Piketimi i trasesë sipas projektit kryesor, piketimi i trasesë sipas projektit të
ekzekutuar, gërmimi, furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit fr.0-63mm,
hapja e kanaleve, ndërtimi i kanalizimit atmosferik, furnizimi, planifikimi dhe
ngjeshja e tamponit fr.0-31mm. Asfaltimi i shtresë së pare, asfaltimi i shtresës së
dytë, muri mbrojtës, skajoret dhe rigolla, sinjalizimi horizontal dhe vertikal.
------------------------------

Situacioni

Situacioni

I

II

400,000.00
10/04/2019

100,000

Situacioni
III
100,000

Situacioni

Situacioni

IV

Perfundimt.

80,000.00

Janë përfunduar punimet, është mbyllur kontrata.
Vlera e punëve të realizuara: 774,143.66€

94,143.66€
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SHIFRA

07

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Rikonstruktimi i rrugëve “Drenica”, “Ukshin Hoti”,
“Robert Doll”, dhe asfaltimi i shtresës së fundit të
mbistrukturës së rrugës “Enver Maloku”

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Vlera e projektit:
165,185.50 €

Plani dinamik :
100 ditë

Operatori :

“Rahovica Comerce” SHPK, rr.”Ahmet Kaçiku”, Ferizaj

Menaxheri i
Qazim Bajrami nga DIKMK
projektit :
Organi
Fevzi Jetullahu, Hazir Krasniqi nga DIKMK
mbikëqyrës :

Nr.616 18 070 521
dt. 05.03.2019

Projekti i vitit :
2018

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Janë asfaltuar rrugët “Ukshin Hoti”,”Robert Doll”, “Enver
Maloku”dhe “Drenica”.

------------------------------------------

Situacioni

Situacioni

I

II

50,000.00
31/05/2019

50,000.00

Situacioni
Përfund.
60,152.50€

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

Janë përfunduar punimet,është mbyllur kontrata.
Vlera e përgjithshme e punëve të realizuara:160,152.50€
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SHIFRA

08

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Rikonstruktimi i rrugëve “Holger Pedersen” dhe Vlera e projektit:
“Ulëza”
153,598.30 €

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik:
60 ditë

Operatori :

NPSH “Bageri”

Nr.identifikues:
616 18 068 521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Projekti i vitit 2018

Jeton Zherka
Bujar Rama, Behxhet Gashi

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punët e
parapara

- Rikonstruimi i rrugës “Holger Pedersen”, në gjatësi prej 995m’ dhe
rrugës “Ulëza” në gjatësi prej 990m’;
- Demolimi - hekja e asfaltit të vjetër, pllakëzave të trotuarit, ngritja e
kapakëve të pusetave;
-Shtruarja dhe ngjeshja e zhavorrit, shtruarja e asfaltit.

Punimet në
realizimvërejtjet

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

-

Ngjeshja e bankinave në rrugën “Ulëza”;
Pastrami i ujëmbledhësve;
Nivelimi i kapakëve të pusetave.

Situacioni
i pare
qershor
2019

Situacioni
I dytë
korrik
2019

Situacioni

Situacion

Situacioni

50,.000.00 50,.000.00

/

Mesatare

Është urdhëruar OE të zbatojë paramasën e punëve –
kontratën.

Mesatar
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SHIFRA

09

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Vazhdimi i ndërtimit të rrugës Sharban Koliq

Vlera e projektit:

402,097.12€
Plani dinamik :

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

,,Beni Construction” SHPK & “Saba
Belca”, Dega në Kosovë, me lider
“Beni Construction” SHPK

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës

90 ditë

Nr.identifikues:
616 18 109 511
Projekti i vitit 2018

Jeton Zherka
Zyhrije Pllana, Sevdije Drenovci

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë
- Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në gjatësi prej 6259 m;

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punët e
parapara

- Punimi i lëshesave, pjesëve kaluese, kanaleve të mbyllura, rigolave
prej asfalti;
- Planifikimi dhe ngjeshja e asfaltit;
- Realizimi i sinjalizimit horizontal – vija e mesit të rrugës;
- Montimi i shenjave të trafikut.

Punimet
në
realizimvërejtjet
Situacioni

Situacioni

Situacione
i parë
i dytë
t
( Pagesat
50,000.00
50,000.00
e
proceduar
a)
Vonesat
Shkalla e
cilësisë
Rekomandime, Është obliguar OE të
masat për t’u
kontratën
ndërmarrë
Vlerësimi i
Mesatar
progresit në
projekt

Situacioni

Situacioni
I katërt

Situacioni

i tretë
150,000.00

/

151,262.20€

Mesatare

zbatojë Paramasën e punëve -
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SHIFRA

10

RAPORTI MBIKËQYRËS

Vlera e projektit:

Rrethrrotullimi Lakrishtë – Rrethrrotullimi Arbëri
Projekti :

1,149,998.87€

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :
90 ditë

Operatori :

OE –ik ,,RSM Company” SHPK
nr.identifikues:
616 18 3326 512
616 18 010 512

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Projekti i vitit 2018

Jeton Zherka

Imer Mavriqi, Amire Krasniqi, Krenar Xhaferi, Ramadan Nebihi, Hazir
Krasniqi

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë
Punët e
realizuara
Punët në
realizim e
sipër –
vërejtjet
Situacionet
( Pagesat e
proceduara
)

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

-

Mihja e dheut - pjesërisht

Vërejtje: Punët kanë filluar më 04.03.2019 dhe janë ndërprerë më
11.03.2019, për shkak të pengesave nga ndërhyrja e Hekurudhave
të Kosovës
Situacionet
e paguara

/

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Mesatare
Është njoftuar Drejtorati i Prokurimit për probleme
pronësore-juridike

Projekti është ndëprerë për shkak të problemeve pronësore –
juridike.
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Rikonstruktimi i rrugës dhe trotuarëve në rrugën “Sheshi i
Arbërit”

Vlera e projektit:

127,035.84€
Plani dinamik :

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

SHPK,,Rexha Company”

90 ditë

Nr.identifikues:
616 18 134 521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Projekti i vitit
2019

Ibrahim Gërvalla
Besim Qelaj, Behgjet Gashi

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë
Punët e
parapara

Punët në
realizim e
sipër

-Demolimi i shtresës së vjetër të rrugës (kubzet) dhe zëvendsimi i tyre me
shtresa asfalti, si dhe rregullimi i trotuatrëve të dëmtuar.

- Punimet janë në fazën përmbyllëse.
Situacioni 1

Situacioni 3
Situacioni 2

Situacionet
( Pagesat e
proceduar
a)

30,000.00€

30,000.00€

30,000.00€
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12

RAPORTI MBIKËQYRËS
Ndërtimi i rrugës “Dëshmorët e Sharbanit”
Projekti :

Vlera e projektit:

184.538.08€
Plani dinamik:

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

NTP “Bashkimi”

90 ditë

Nr.identifikues:
616 18 151 521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës:

Ibrahim Gërvalla

Projekti i vitit
2019

Irfete Zeneli, Syzana Pllana

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë
Punët e
parapara

-Rregullimi i rrugës (me shtresa asfalti) me gjithë infrastrukturën
përcjellëse.

Punët në
realizim e
sipër

-Punimet janë në realizimin e infrastrukturës nëntoksore dhe
murit mbrojtës nga betoni
Situacioni 1

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

50,000.00€
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13

RAPORTI MBIKËQYRËS
Ndërtimi i rrugës “Dëshmorët e Gollakut” në Hajvali
Projekti :

Vlera e projektit:

85.092.25€
Plani dinamik :

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

NTP “Co- Ing”

60 ditë

nr.identifikues:
616 19 058 521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Ibrahim Gërvalla

Projekti i vitit
2019

Sevdije Drenovci, Behgjet Gashi

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë
Punët e
parapara

-Rikonstruktimi i trotuarëve dhe rigollës

Punët në
realizim e
sipër

-Punimet janë në realizimin rikonstruktimeve të trotuarëve
Situacio
ni 1

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)
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14

RAPORTI MBIKËQYRËS
Sanimi i rrugëve dhe ndërtimi i mureve në lagjet
“Vneshta” dhe “Kodra e Trimave”

Projekti :

Vlera e projektit:

138.637.61€
Plani dinamik :

Investuesi :

Kuvendi Komunal Prishtinë

Operatori :

SHPK “Saba Belqe”

90 ditë

Nr.identifikues:
616 18 9240 521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Ibrahim Gërvalla

Projekti i vitit
2019

Besim Qelaj ,Ramadan Nebihi

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë
Punët e
parapara

-Rikonstruktimi i rrugëve dhe ndërtimi i mureve mbrojtëse.

Punët në
realizim e
sipër

-Punimet janë në realizimin e rikonstruktimit
(asfaltimit) të rrugëve në lagjen “Vneshta”.
Situacioni 1

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

50,000.00€
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Ndërtimi i rruges nga Flotacioni, lagjja “Vakovc”, Marevc

Vlera e projektit:

572,778.14 €
Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :
90 ditë

Operatori :

NTP ”Bashkimi”, NT ”Rahovica Comerce”,
“ECO GROUP” SHPK

Nr 616 18 108 511

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Afërdita Hasimi

dt.23.11.2018

Projekti i vitit
2018

Besim Qelaj, Sevdije Drenovci

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Shtresim i trasesë me zhavorr 0-32mm.

Punët në
realizim

Ngjeshje e trasesë, përgaditje për asfalt.

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni
(I)
0.0€
Situacioni
( VII )

Situacioni
(II)
0.0€
Situacioni
( VIII )

Situacioni
(III)

Situacioni
( IV )

0.0€

0.0€

Situacioni
( IX )

Situacioni
(X)

Situacioni
(V)
0.0€
Situacioni
( XI )

Situacioni
( VI )
0.0€
Situacioni
( XII )

Punimet janë duke u kryer me një
intensitet të dobet
Vërejtje me shkrim per dinamikën e punimeve: ditarët ndërtimor, email.
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Ndërtimi i rrugës në Marevc, Vidime - Lumi i Marevcit te
xhamia e fshatit

Vlera e projektit:

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :
60 ditë

Operatori :

“EUROFAMIS” SHA

Nr 616 19 056 521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Afërdita Hasimi

85,161.24 €

dt. 27.05.2019

Projekti i vitit
2019

Besim Qelaj, Sevdije Drenovci

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Shtresim i trasesë me zhavorr 0-32mm.

Punët në
realizim

Ngjeshje e trasesë, përgatitje për asfalt.

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni
(I)
20,000.00€
Situacioni
( VII )

Situacioni
(II)
0.0€
Situacioni
( VIII )

Situacioni
(III)

Situacioni
( IV )

0.0€

0.0€

Situacioni
( IX )

Situacioni
(X)

Situacioni
(V)
0.0€
Situacioni
( XI )

Situacioni
( VI )
0.0€
Situacioni
( XII )

Punimet janë duke u kryer sipas
paramasës dhe parallogarisë
Verejtje me shkrim për dinamikën e punimeve: ditarët ndërtimorë, e-mail.
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Ndërtimi i bazës se monumentit “ New Born”

Vlera e projektit:

14,347.08 €
Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :
90 ditë

Operatori :

NTSH ”MEGRANT ING”

Nr 616 19 001 521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Afërdita Hasimi

dt.11.03.2019

Projekti i vitit
2019

Ramadan Nebihi, Azem Buzuku

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Asnjë aktivitet nuk ka filluar

Punët në
realizim

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni
(I)
0.0€
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 )

Situacioni
( VI )
0.0€
Situacioni
( XII )
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Ndërtimi i rrugëve në Bardhosh, te FSK-ja dhe rreth
hekurudhës

Vlera e projektit:

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :
60 ditë kalend.

Operatori :

KNPSH “Papenburg & Adriani Company”

Nr 616 19 033 511

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Afërdita Hasimi

74,610.35 €

dt.25.07.2019

Projekti i vitit
2019

Sevdije Drenovci, Ramadan Nebihi

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Pritja e marrjes se lejes nga DU-ja

Punët në
realizim

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni
(I)
0.0€
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 )

Situacioni
( VI )
0.0€
Situacioni
( XII )

60

Drejtori :
Gëzim Mehmeti

Korrik 2019
Prishtinë.

