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Republika e Kosovës
Republika Kosova – RepublicofKosovo

Komuna e Prishtinës
OpštinaPriština –Municipality of Prishtina

Raporti i vitit 2020

Gusht 01- 31.08.2020

1. Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave
Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave gjatë muajit gusht
2020, ka kryer këto aktivitete: Kërkesat për hartimin e detyrave projektuese dhe
identifikimin e nevojave, shqyrtimin e 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 gusht 2020, Drejtoria ka proceduar 143 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 teren etj.
Nga numri i përgjithshëm, prej 143 kërkesave të pranuara, 114 kërkesa janë të
përfunduara.

1.2. Dërgimi i kërkesave për hartimine 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 rregullative, janë
dërguar kërkesat për hartimin e detyrave projektuese në zonat urbane dhe rurale.
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Republika e Kosovës
Republika Kosova – RepublicofKosovo

Komuna e Prishtinës
OpštinaPriština –Municipality of Prishtina

1.3. Raportimi i menaxhereve të projekteve infrastrukturore

Drejtoria

Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të
Kontratave

Sektori

Menaxhimi i Kontratave ( Ndërtimi i ulët )

Drejtori

Gëzim Mehmeti

Raportoi

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

Kontrolloi – Përpunoi

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

Periudha raportuese

01-31.08.2020, muaji gusht

Menaxhëret e projekteve

Ibrahim Gervalla
Muhamed Emra
Afërdita Hasimi
Zyhrie Pllana
Irfete Zejneli
Fatmir Uka
Halil Fejziu
Imer Mavriqi
Syzana Pllana
Qazim Bajrami
Jeton Zherka
Sevdije Drenovci

Organi mbikëqyrës

Azem Buzuku
Aferdita Sopi
Behxhet Gashi
RamadanNebiu
Hazir Krasniqi
Amire Krasniqi
Bujar Rama
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SHIFRA

01

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Ndërtimi i rrugës “ Elez Berisha “ te qendra tregtare Avori

Vlera e
projektit:
80.506,30€

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

SHPK ”Rexha”

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Muhamed Emra, idn.

Plani dinamik
60 ditë
Nr.616 18 140 521
dt. 01.03.2019

Projekti i vitit:
2019

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

Vëllimi
financiar

Vëllimi fizik

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

-

Furnizimi, montimi i shtyllave të ndriçimit
Vendosja e shenjezimit horizontal.
Ju njoftojm se meë 22.07.2020, kemi përfunduar të gjitha punimet
sipas kontratës

Situacioni
(I)

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

26.275,38

Situacioni
(II)

Situacioni
( I II )

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

54.076,07

--

Mesatar

Për shkak të gjendjes aktuale – përhapjes së pandemisë
Coronavirus (Covid-19), nuk është duke u punuar me kapacitet të
plotë
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02

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në Lagjen e Ramabajve-Hajvali

Vlera e
projektit:
207.977,00€

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik
90 ditë

Operatori :

“Noti – Beton” SHPK, Llazarevë

Nr.616 019 151 521
dt. 24.12.2019

Menaxheri i
projektit :

Muhamed Emra, idn ;

Projekti i vitit:
2019

Organi
mbikëqyrës :

Behxhet Gashi, tek. ndërt.
Azem Buzuku, tek. ndërt.

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

Vendosja e kapakëve të pusetave

Përgatitja për vednosjen e grillave – ujëmbledhësve
Situacioni
(I)

Situacioni
(II)

Situacioni
( I II )

Situacioni
( IV )

50.000.00

50.000.00

50.000.00

40.000.00

--

Situacioni
(V)

Mesatar

Për shkak të gjendjes aktuale – përhapjes së pandemisë
Coronavirus (Covid-19), nuk është duke punuar operatori.

Situacioni
( VI )
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03

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Vlera e projektit:

Rikonstruktimi i rrugës “Agim Ramadani”

398.092,40€

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

SHPK ”RSM Company”

Menaxheri i
projektit :

Muhamed Emra, idn

Organi
mbikëqyrës :

Syzana Pllana ing.hidro. , Bujar Rama ing gjeod.,
Sevdije Drenovci, ing.komunikacion., Bashkim Statovci, ing.elektros

Plani dinamik
180 ditë
Nr.616 019 028 511
dt. 21.04.2020

Projekti i vitit:
2020

Vëllimi
financiar

Vëllimi fizik

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

-

Punët në
realizim

-

Furnizimi dhe shtresimi i trupit të rrugës me asfalltbeton AB-11 t=5.0cm
Prej stacionazhes P0 prej 0+00 deri te stacionazha P27, në gjatësi +450.0

-

Përgatitja për vendosjen e skajoreve 18/24 cm në stacionazhen Prej P32
prej +504.21 deri te profili P68, me gjatesi 0+991.55.

Situacioni
(I)

Situacioni
(II)

Situacioni
( I II )

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

Situacioni
( VI )

Situacionet
50.410,0€
( Pagesat e
proceduara)

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

--

Mesatar

Për shkak të gjendjes aktuale – përhapjes së pandemisë
Coronavirus (Covid-19), nuk është duke u punuar me kapacitet të
plotë
-

Punimet kane filluar të ekzekutohen më 08.06.2020

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
SHIFRA

04

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

“Ndërtimi i parqeve rekroativo-sportive –renovimi I
kompleksit “Qafa”

Vlera e projektit:
883,783.42 €

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori:

“Rexha”SHPK

Plani dinamik
:210 Ditë
Nr. 616 19110
511
dt.17/09/2019

Menaxheri i
Irfete Zejneli
Projekti i vitit
projektit :
2019
Organi
Bujar Rama , Bashkim Statovci , Behxhet Gashi, Burbuqe Agushi, Ylber
mbikëqyrës :
Jashari dhe Syzana Pllana .
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Demolimi i asfaltit ekzistues në zonën 1,
Demolimi i hidroizolimit ekzistues në zonën 1 ,
Punimi i estrihut në zonën 1,
Demolimi i asfaltit ekzistues në zonën 3 ,
Punimi i estrihut në zonën 3,
Punimet kanë filluar në zonën 1 dhe 3 , kurse në zonën 2 dhe 4
akoma nuk është liruar hapësira nga Drejtoria e Inspeksionit.
Situacioni
(I)

Situacioni
(II)

Situacioni
( I II )

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

50,000.00€

50,000.00€

00,000.00€

00,000.00€

00,000.00€

Vonesado të ketë përshkak se te
problemeve ne banoret.

Është njoftuar operatori ekonomik që punimet të zhvillohen sipas
kontratës.
Shpresojmë të zgjidhen problemet me banorët për zonën 2 dhe 4 .
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Vlera e projektit
298,327.13
Plani dinamik :150
ditë kalendarike
Nr. 616 19 211
521
Dt. 08.05.2020.

Ndërtimi i rrugës paralel me rrugën “B’’

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

“Beni-Com” SHPK & “All Stone” SHPK

Menaxheri i
projektit :

Dukagjin Buçaj

Organi
mbikëqyrës :

Syzana Pllana, Afërdita Sopi, Bashkim Statovci, Ramadan Nebihu

Projekti i vitit 2020

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik

Punët e
realizuara

Vëllimi financiar

Punët në
realizim

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Është bëbë shënimi gjeodezik i trasesë së rrugës;
Është bërë gërmimi i gjerë, pastrimi, dhe demolimet e rrethojave egzistuse;
Është bërë gërmimi në trupin e rrugës;
Është bërë hapja e kanalit, vendosja e gypave të kanalizimit fekal, atmosferik;
Është bërë punimi i pusetave të kanalizimit fekal dhe atmosferik;
Është bërë mbushja me material guror e kanaleve dhe ngjeshja në shtresa;
Është bërë mbushja e pjesërishme e trupit të rrugës me zhavorr, fraksion 060mm,ngjeshja në shtresa.
Është bërë identifikimi i instalimeve nëntokësore dhe më pas pritet të fillojë
realizimi i kanalizimit fekal sipas projektit.
Situacioni
(I)

Situacioni
(II)

Situacioni
( I II )

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

50,000.00 €

Nuk ka vonesa.
Cilësia është e kënaqshme
Duhet të përfillet në tërësi plani dinamik për kryerjen e punimeve

Progresi i punëve ka qenë i kënaqshëm.
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*Foto gjat ekzekutimit të punimeve
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RAPORTI MBIKËQYRËS

Vlera e projektit
500,000.00

Investuesi :

Implementimi i Planit të mobilitetit - sanimi, rekonstruimi i
rrugëve - Loti II
Komuna e Prishtinës

Operatori :

“Papenburg” & “Adrianicompany‘’

Menaxheri i
projektit :

Dukagjin Buçaj

Nr. 616 19 026
511
Dt. 28.10.2019.
Projekti i vitit 2019

Organi
mbikëqyrës

Liridon Kabashi, Sevdije Drenovci, Behxhet Gashi

Projekti :

Plani dinamik :120
ditë kalendarike

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik

Punët e
realizuara

Vëllimi financiar

Punët në
realizim
Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Vonesat
Shkalla e cilësisë

Rruga te Tregu me shumice (te hyrja e EULEX-it dhe Tregut me shumicë);
Sanimi i shiritit të rrugës kryesore “Bill Klinton”;
Rruga “Xhevë Lladrovci”;
Shtegu i këmbësorëve në dardani;
Rruga mbrapa Tregut me shumicë-sanimi me zhavorr;
Asfaltimi i rrugës te Banesat e Tregtise, afër rruges “Tirana”;
Sanimi i kanalit në rrugën “Qëndresa”, Mmat;
Asfaltimi i parkingut tek Qendra e Mjeksise Familjare në Bregun e Diellit;
Asfaltimi i parkingut tek Qendra e Mjeksise Familjare në Dardani;
Asfaltimi i parkingut tek Qendra e Mjekësisë Familjare në Qendër;
Asfaltimi i parkingut tek Objekti i Emergjencës në Ulpianë;
Asfaltimi i rrugëve “ShaipKamberi”, “1 Tetori” dhe “Demir Vitia”;
Asfaltimi i rrugës “Naim Frashëri” (Lagjja Muhaxhirëve);
Asfaltimi i rrethit në Ulpianë;
Asfaltimi i rrugës “Rrustem Statovci” (te varrezat e Dëshmorëve);
Sanimi me zhavorr i rrugës lidhëse me rrugën “Tomori” në Prishtinë;
Sinjalizimi horizontal te Parkingu i Objektit të Emergjencës në Ulpianë;
Asfaltimi i rrugës te hyrja kryesore e QKUK-së, rruga “Arbnor e Astrit Dehari”, Prishtinë;
Asfaltimi i rrethrrotullimit tek hyrja sekondare e QKUK- së nga Veterniku, Prishtinë;
Asfaltimi i parkingut te shkolla “Xhemajl Mustafa”, Prishtinë;
Asfaltimi te rruga “28 Nëntori” (Dardani);
Asfaltimi i rrugës “Mehmet Bushi” Bregu i Diellit;
Asfaltimi i krahut të rrugës “Braina” në Bardhosh, Prishtinë.

Kanë përfundua të gjitha punimet në këto vende.
Pritet të caktohen vende të reja për rikonstruktim, sipas kërkesës nga Plani i mobilitetit.

Situacioni
(I)
111,264.92€

Situacioni
(II)

Situacioni
( I II )

Situacioni
( IV )

41,067.26€

121,095.0
5€

83,612.83€

Situacioni
(V)

Nuk ka vonesa.
Cilësia është e kënaqshme

Rekomandime, masat
për t’u ndërmarrë

Të gjitha punimet kanëpërfunduar;
Pritet të caktohen vende të reja për rikonstruktim, sipas kërkesës nga Plani i mobilitetit, në
koordinim me stafin profesional nga Kabineti i Kryetarit.

Vlerësimi i progresit
në projekt

Progresi i punëve ka qenë i kënaqshëm.

32
*Foto pas ekzekutimit të punimeve

RRUGA “XHEVË LLADROVCI”

SANIMI I SHIRITIT TË RRUGËS KRYESORE “BILL
KLINTON”

RRUGA MBRAPA TREGUT ME SHUMICË-Sanimi me
zhavorr

SHTEGU I KËMBËSORËVE NË LAGJEN “DARDANIA”

33

ASFALTIMI I RRUGES TE BANESAT E TREGTISE AFER
RRUGES “TIRANA”

SANIMI I KANALIT NE RRUGËN “QËNDRESA”, MAT

RRUGA TE TREGU ME SHUMIC(TE HYRJA E EULEKSIT DHE
TREGUT ME SHUMICE)

RRUGA TE TREGU ME SHUMICE (TE HYRJA E EULEX-IT
DHE TREGUT ME SHUMICE)
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Asfaltimi i parkingut tek Qendra e Mjekësisë Familjare në
Dardani

Asfaltimi i parkingut tek Qendra e Mjekësisë Familjare në
Bregun e Diellit

Asfaltimi i parkingut tek Objekti i Emergjencës
në Ulpianë

Asfaltimi i parkingut tek Qendra e Mjekësisë
Familjare në Bregun e Diellit
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Rrethrrotullimi te fontana në Ulpianë

Rruga “Shaip Kamberi” Velani, sanim me zhavorr, krah i rrugës “Tomori”
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Rrethrrotullimi te hyrja sekondare e QKUK-së, Veternik
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07

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në rrugën “Llapi”

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :
60 ditë

Operatori :

N.P.N “LINDI“

Nr616-19-1118-5-1-1

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Syzana Pllana

Projekti i vitit
2019

Vlera e projektit:

112 340, 00 €

Aferdita Sopi, Avdirrahman Zuka

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Pas zgjidhjes së problemeve pronësore me ndihmën e Bashkësisë Lokale, kemi vazhduar punimet;
Sipas kontratës, punët jan në fazën përfundimtare dhe pritet të përfundojnë së shpejti.

Punët në
realizim

Ndërtimi i kanalizimit fekal

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni
(I)

Situacioni
(II)

28,149.60€

50,000.00€

Situacioni
( VII )

Situacioni
( VIII )

--

Situacioni
( I II )

0.0€
Situacioni
( IX )

Situacioni
( IV )

0.0€
Situacioni
(X)

Situacioni
(V)

0.0€
Situacioni
( XI )

Situacioni
( VI )

0.0€
Situacioni
( XII )

Mesatar

Kontrata nuk ka arritur të realizohet sipas projektit, pas ndërtimi të urës nga Ministria
e Infrastrukturës, andaj menaxheri paraprak ka definuar trasenë e re e cila është në
përfundim;
Problemet pronësore e kanë ngadalësuar shumë ecurin e punimeve, ku në
bashkëpunim me kryetarine Bashkësisë Lokale, Mramor, kemi zgjidhur të gjitha
mosmarrëveshjet, jemi në pritje të vazhdimit të kontratës dhe përfundimit të saj sa më
parë.

38
*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve

39

SHIFRA

08

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Vlera e projektit:

Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në rrugën “Llapi”

194 438, 90 €
Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :
90 ditë

Operatori :

SHPK “NOTI – BETON “

Nr.616-19-115-521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Syzana Pllana

Projekti i vitit
2019

Aferdita Sopi, Ramadan Nebihi

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Është bërë ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal dhe atmosferik, punimet janë ndërprerë përkohësisht deri
në realizimi e rrjetit të instalimeve elektrike nga KEDS, si dhe ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit nga KRU
Prishtina, në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës.

Punët në
realizim

Nuk ka.

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni
(I)

50,000.00€
Situacioni
( VII )

Situacioni
(II)

Situacioni
( I II )

0.0€

0.0€
Situacioni
( VIII )

--

Situacioni
( IX )

Situacioni
( IV )

0.0€
Situacioni
(X)

Situacioni
(V)

0.0€
Situacioni
( XI )

Situacioni
( VI )

0.0€
Situacioni
( XII )

Mesatar

Kontrata nuk ka arritur të realizohet për shkak të mos koordinimit
ndërinstitucional, andaj jemi në pritje. Tenderimi i rrjetit të ujësjellësit është
në fazën përfundimtare. Pas realizimit të rrjetit të ujit do të vazhdohet
kontrata.
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*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve
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RAPORTI MBIKËQYRËS

qershor-2020

Projekti :

Rekonstruimi i rrugëve dhe parkingjeve në lagjen “Bregu i
Diellit’’, Loti 2

Vlera e
projektit:
226 965.20 €

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

“Toifor” SHPK

Nr.616 019 024 511
dt. 01.11.2019

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikqyrës :

Fatmir Uka, idn

Projekti i vitit :
2019

Plani dinamik :
90 ditë

Afërdita Hasimi, idn., Behxhet Gashi, Azem Buzuku, tek. nd.

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

Për rrugët ,,Armend Daci’’,”Norbert Jokli’’,’’Bedri Shala’’(“24 Maji’’), pjesa e rr.
“Xheladin Hana” (me hyrje-dalje nga rruga “Isa Kastrati, me gjatësi 270 m’).

Punët paraprake: sipas kontratës: Pos.1.1,1.2,1.8,1.9;

Mbistruktura: sipas kontratës: Pos.4.2,4.7,4.9;

Punimi i trotuareve dhe zgjerimi i vendeve për parkingje në rr. “Hyzri
Talla”;

Punimi i shkallëve me pllaka betoni;

Punët e mbushjeve dhe ngjeshjeve të zhavorrit në trotuare dhe parkingje.

Vazhdimi i punimeve për trotuare dhe parkingje

Situacioni 1

Situacioni 2

50 442.00 €

35 100.90 €

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Për shkak të pandemisë Covid -19,
Mirë
punimet, janë duke u zhvilluar me
kapacitete të redukuar
Punëkryerësi është rekomanduar që me punime t’i përfillë kushtet e punës
sipas udhëzimeve në fuqi të dhëna nga Ministria e Shëndetësisë dhe
institucionet tjera mbi masat e mbrojtjes nga Corona-virusi Covid - 19.
Për shkak të pandemisë, punimet nuk janë duke u zhvilluar me kapacitete të
mjaftueshme.

42
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44

45

46
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qershor-2020

Projekti :

Ndërtimi i rrugëve në lagjen “Kalabria”, Loti 7

Vlera e
projektit:
183 188.88 €

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

“Toifor” SHPK

Plani dinamik :
90 ditë
Nr.616 019 024 511
01.11.2019

Menaxheri i
Fatmir Uka, idn.
projektit :
Organi
Hazir Krasniqi, gjeodet, Behxhet Gashi
mbikëqyrës :

Projekti i vitit :
2019

Vëllimi Financiar Vëllimi fizik

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

Piketimi i rrugës;
Punët e gërmimit;
Punët e kanalizimit.
Punët e mbushjes me zhavorr;
Punët e pusetave.
Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Për shkak të pandemisë Covid -19,
mirë
punimet janë duke u zhvilluar jo me
kapacitete të plota.
Punëkryesit ju ka rekomanduar që gjatë punimeve t’i përfillin kushtet e
punës sipas udhëzimeve në fuqi të dhëna nga Ministria e Shëndetësisë dhe
institucionet tjera mbi masat e mbrojtjes nga Corona-virusi Covit -19.
Për shkak të pandemisë Covid -19, këto punime nuk janë duke u realizuar
me kapacitete të nevojshme

47
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Projekti :
Investuesi :

Ndërtimi I kanalizimit fekal dhe atmosferik në HajvaliLoti 3

Vlera e projektit:

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :

178,627.94€
60 ditë

Operatori :

SHPK,,Noti Beton”

nr.identifikues:
616 19038 521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Projekti i vitit 2019

Ibrahim Gërvalla
Besim Qelaj, RamadanNebihi

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë
Punët e
parapara

- Rregullimi I disa kanalizimeve në Hajvali.

Punët në
realizim e
sipër

-Punimet janë në fazën përmbyllëse
Situacioni 1

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

50,000.00€

Situacioni 2

50,000.00€

Situacioni3

50,000.00€
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Projekti :

Ndërtimi I rrugës “Dëshmorët e Sharbanit”

Vlera e projektit:

184.538.08€
Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :

Operatori :

NTP “Bashkimi”

Nr. identifikues:

90 ditë

616 18151 521
Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Projekti i vitit 2019

Ibrahim Gërvalla
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 fazën përmbyllëse
Situacioni 1

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

50,000.00€

Situacioni 2

50,000.00€

Situacioni3

50,000.00€
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Projekti :

Ndërtimi i infrastrukrurës rrugore në lagjen “Qëndresa” Loti
3

Vlera e projektit:

275.350.49€
Plani dinamik :

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

90 ditë

Nr.identifikues:
Operatori :

SHPK ,,Nëntë Vëllezërit”

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikqyrës :

Ibrahim Gërvalla

616 19027 511
Projekti i vitit
2019

SyzanaPllana, Ramadan Nebihi

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

-

Rregullimi dhe rikonstruimi I rrugëve dhe kanalizimeve në
lagjen “Qëndresa”

-Punimet janë të ndërprera që nga muaji nëntor, për shkakë se
paraprakisht duhet të zgjidhet çështja e kanalizimit fekal në rrugët
“Rilindja” dhe “Besim Ndreca” në lagjen “Qëndresa”, pastaj, ne me këtë
kontratë të bëjmë renovimin-asfaltimin e shtresës përfundimtare të
këtyre rrugëve.
Situacioni 1

Situacioni 2

Situacioni 3

50,000.00€

50,000.00€

100,000.00€
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Projekti :

Vlera e projektit:

Ndërtimi i mureve mbrojtëse

166.666.66€
Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :
90 ditë

Operatori :

SHPK “Noti Construction”

Nr.identifikues:
616 19139 521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikqyrës :

Projekti i vitit
2019

Ibrahim Gërvalla
Zyhrije Pllana, BehgjetGashi

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë
Punët e
parapara

-Ndërtimi I mureve mbrojtëse në disarrugë të qytetit

Punët në
realizim e
sipër

-Punimet janë në fazën përmbyllese
Situacioni 1

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

50,000.00€

Situacioni 2

60,000.00€

Situacioni3

30,000.00€
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Projekti :

Rekonstruktimi i rrugëve në lagjen “Arbëria”

Vlera e projektit:

79.874.00€
Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :
90 ditë

Operatori :

SHPK ,,Seti Comerce”

Nr.identifikues:
616 19024 511

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Projekti i vitit
2019

Ibrahim Gërvalla
Krenar Xhaferi, RamadanNebihi

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë
Punët e
parapara

- Ndërtimi dhe rekonstruktimi i disa rrugëve në lagjen “Arbëria”

Punët në
realizim e
sipër

-Punimet kanë rifilluar në trajtimin e rrugëve dhe
kanalizimeve të parapara me kontratë.
(Për momentin punimet janë ndërprerë përkohësisht deri sat ë zgjidhen
disa konteste pronësore)

Situacioni 1

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Situacioni 2

prill

maj

20.000.00

20.000.00
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Projekti :

Implementimi i Planit te mobilitetit – Sanimi,
rikonstruktimi i parkingjeve dhe hapësirave
gjelbëruse - Loti 1

Vlera e projektit:

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :
150 ditë
kalendarike

Operatori :

“ Joos & Krasniqi – Baze” SHPK, adresa Junik –
Deqan

Nr. 616 191037
511

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

500,00.00 €

dt. 29.10.2019

Projekti i vitit
2019

ZyhriePllana

Aferdita Hasimi, Azem Buzuku, Amire Krasniqi, Linda Spahiu,

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Demolimi i parkingut 1 dhe 2, afer rrugës “Qamil Hoxha”,
Rregullimi i oborrit të çerdhes, te çerdhja “Ketrushet”.

Punët në
realizim

Vazhdim i punimeve në terrenet e caktuara,
Asfaltimi i parkingut “Qamil Hoxha”, Qendra tregtare, muri në Dardani
Shtegu për këmbësorë në lagjen “Dardania”, “Bregu i Dilli” etj...

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni
(I)

Situacioni
(II)

Situacioni
( I II )

Situacioni
( IV )

58.451.94€

78.008,36

0.0€

0.0€

Situacioni
( VII )

Situacioni
( VIII )

Situacioni
( IX )

Situacioni
(X)

Situacioni
(V)
0.0€
Situacioni
( XI )

Vërejtje me shkrim për dinamikën e punimeve: ditarët ndërtimor, email.
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Projekti :
Investuesi :

Ndërtimi i rrugëve, Loti 4 – Rikonstruktimi i rrugëve Vlera e projektit:
në lagjen “Kodra e Trimave”
155,555.55 €
Plani dinamik :
Komuna e Prishtinës

Operatori :

”KemaCompany” SHPK & “Ekskavatori” SHPK

90 ditë
kalenarike

Nr. 616 191011
511

dt. 01.11.2019

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Projekti i vitit
2019

ZyhriePllana
Syzana Pllana, Behxhet Gashi

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Marrja e pëlqimit për fillimin e punimeve, e lëshuar nga Drejtoria e
Urbanizmit

Punët në
realizim

Punimi i rrjetit të kanalizimit në rrugën “ Besim Levonja“;
Gërmimi i trupit të rrugës “Agim Osaj”, si dhe tamponizimi i rrugës, vendosja
e skajoreve;
Vendosja e tamponinit në rrugën “Lulzim Jashari” ( Shtrurja me kubze);
Gërmimi i trupit të rrugës në rr. “Aziz Zhilivoda” etj.;
Fillimi i punimeve në rrugën “Bernard Llup”.
Situacioni
Situacioni
Situacioni
Situacioni
Situaci
(I)
(II)
( I II )
( IV )
oni
(V)

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

50.000€
Situacioni
( VII )

60.000€
Situacioni
( VIII )

45.180,94
Situacioni
( IX )

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

Ështe përfunduar projekti-kontrata

0.0€
Situacioni
(X)

0.0€
Situaci
oni
( XI )
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Projekti :

Ndërtimi i bazës së monumentit “NewBorn”

Vlera e projektit:

22.245,36 €
Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :
45 ditë
kalendarike

Operatori :

NP “Izolimi”, adresa, Përroi i Njelmët, Prishtinë

Nr. 616 19189 521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Zyhrie Pllana

dt.23.12.2019

Projekti i vitit
2019

Bashkim Statovci, Syzana Pllana,

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Kanë perfunduar të gjitha punimet

Punët në
realizim

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni
(I)
21.959.12 €
Situacioni
( VII )

Situacioni
(II)
0.0€
Situacioni
( VIII )

Situacioni
( I II )

Situacioni
( IV )

0.0€

0.0€

Situacioni
( IX )

Situacioni
(X)

Situacioni
(V)
0.0€
Situacioni
( XI )

Vërejtje me shkrim për dinamikën e punimeve: ditarët ndërtimorë, email.
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Projekti :

Ndërtimi i rrugëve në lagjet “Canolli”, “Qazimaj” dhe
“Sekiraqa” në fshatin Prapashticë, si dhe anekskontrata

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Vlera e projektit:
279.385,68 €
Vlera e aneks
kontratës 27.930.0 €
Plani dinamik : 90
ditë kalenarike dhe
30 ditë për punët
shtesë për vazhdim
te aksit nr. 4

Operatori :

”Milenium Konstruction” SHPK

Nr. 616 19185521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Sevdije Drenovci

dt. 09.01.2020

Projekti i vitit 2020

Jeton Zherka, Hazir Krasniqi

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Punët paraprake, punimet e dheut dhe mbi struktura në lagjen “Canolli”, aksin
nr. 4, “Qazimaj” dhe “Sekiraqa”.

Punët në
realizim

Mbi struktura, si furnizimi me material 031 mm, në lagjen “Canolli”, aksi nr. 4, “Qazimaj”
aksi nr.3 dhe “Sekiraqa”, aksi nr.3 A, lëshesa anësore, planifikim, hapje e kanaleve, si dhe
përgatitja për asfalt;
Punët shtesë në vazhdimin e rrugës “Canolli” deri te Varrezat e Dëshmoreve, si material
mbushës guror jokoherent, shtrirja dhe ngjeshja, si dhe përgatitja për shtresa tjera që do
të vendosen me kontrat tjetër.

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni
(I)

Situacioni
(II)

50,000.00€

45,000.00€

Situacion
i
( I II )
0.0€

Situacioni
( IV )

0.0€

Situacioni
(V)

0.0€

Situacioni
( VI )

0.0€

Do të ketë vonesa për shkak të disa
mangësive në projekt

Është rekomanduar operatori ekonomik që cilësia e punimeve të jetë
komfor kontratës dhe paramasës.
Punimet do të përfundojnë në vitin 2020.
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Projekti :

Rekonstruimi i Rrugëve dhe Parkingjeve në lagjen Dardania

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatorieko
: "

OE ”ALKO-IMPEX-General Construction”, SHPK, Prishtinë

Vlera e projektit:

348,738.94€
Plani dinamik :
120 ditë
Nr. 616 -19- 1011-51-1,
dt. 04.11.2019

Menaxheri i
Qazim Bajrami nga DIKMK
projektit :
Organi
Suzana Pllana, Behxhet Gashi nga DIKMK
mbikëqyrës :

Projekti i vitit :
2019

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Ndërtimi i parkingut me pllaka në rrugën “Ilaz Kodra”;
Ndërtimi i parkingut me pllaka te ndërmarrja “Termokos”,
Gërryerja e asfaltit në tri parkingjeve në lagjen “Dardania”
Asfaltimi i dy parkingjeve te nd. “Termokos”.

Punët në
realizim

Gërryerja e shtresave të asfaltit të tri parkingjeve në lagjen “Dardania”;
Montimi i skajoreve, përgatitja për asfaltim;
Asfaltimi i parkingut te “Veteranët”

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni

Situacioni

I

II

55,000.00
08/05/2020

50,000.00
16/06/2020

Situacioni
III

Situacioni

Situacioni

Situacioni

IV

V

VI

90,000.00
17/08/20

Gjatë ndërtimit të parkingjeve kemi hasur në probleme, për shkak të
automjeteve të cilat nuk po i largojnë nga parkingjet. Disa herë kemi kërkuar
ndihmë edhe nga policia, por nuk kemi pasur përkrahje që t’i largojmë
automjetet, me arsyetimin se automjetet janë të parkuara në parkingje legale.
Kështu po shkaktohen vonesa në përfundimin e punimeve.
Për shkak të gjendjes aktuale, nuk është duke u punuar me kapacitet të plotë.
Prej dt. 01.06.2020, janë rritur kapacitet.
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Parkingu te rruga “Ilaz Kodra”
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Parkingu te rruga”Ilaz Kodra”
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Parkingu te “Termokosi”

Parkingu te “Termokosi”
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PARKINGU TE TERMOKOSI”
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Projekti :

Vlera e projektit:

Ndërtimi i rrethit përballë Stacionit të Autobusëve, lidhja
rrugore “Dardani” – “Emshir”

388.258,51€

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatorieko
: "

OE KNPSH “Papenburg” & “Adriani Company” SHPK, Ferizaj

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikqyrës :

Qazim Bajrami nga DIKMK

Plani dinamik :
120 ditë
Nr. 616 -19- 56755-2-1
dt. 18.10.2019

Projekti i vitit :
2019

Dukagjin Buçaj, Sevdije Drenovci, Behxhet Gashi 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

Ka pëfunduar asfaltimi i rrugëve “Ilaz Kodra”, ”Isa Boletini”, “Sadik
Bekteshi” dhe “Idriz Gjilani”
Demolimi i trotuareve për zgjërimin e rrugës “Mustafa Venhari”, montimi i gurëve
skajorë dhe montimi i pllakave të trotuarit, përgatitja e rrugës për asfaltim,
sinjalizimi i shtegut të bicikletave.
Situacioni

Situacioni

I

II

50,000.00
06/05/20

50,000.00
18/06/20

Situacioni
III
50,000.00
17/07/2020

Situacioni

Situacioni

Situacioni

IV

V

VI

50,000.00
10/08/20

Prej dt. 01.06.2020, janë rritur kapacitetet. Më në fund KOST-i i ka kryer punimet
në rrugën “Isa Boletini”.
Ka vonesa në realizimin e kontratës në afatin e paraparë, për shkak të pandemisë
dhe për shkak se nuk po mund t’i hapim punimet në të gjitha rrugët e parapara për
rikonstruktim, sepse do të bllokohej e tërë lagjja “Dardania”.
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Asfaltimi i rrugës “Idriz Gjilani”
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Ngjyrosja e shtegut të bicikletave në rrugën “Ilaz Kodra”
Asfaltimi i rrugës “Ilaz Kodra”
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SHIFRA

22

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Vlera e
projektit:

Rikonstruktimi i rrugëve “Gazmend Zajmi”, “Ali Pashë Tepelena”
dhe “Karl Gega”

680.742,50€

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani
dinamik :
120 ditë

eko "
OE ”JOOS&KRASNIQI-BAZE” SHPK, Junik, Deçan
Operatori :
Menaxheri i
projektit :

Nr. 616 -191832-5-1-2
dt. 02.09.2019

Projekti i
vitit :
2019

Qazim Bajrami nga DIKMK

Organi
Krenar Xhaferi, Bashkim Statovci,Hazir Krasniqi nga DIKMK
mbikëqyrës :

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, demolimi dhe punimi i një segmenti të trotuarit, gërryerja
e një shtrese të asfaltit prej 9300m2, ngritja e ujëmbledhësëve. Asfaltimi i rrugës 9000m².
Përfundimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në rrugët “Ali Pashë Tepelena”,”Karl Gega”
dhe “Gazmend Zajmi”. Asfaltimi i shtresës së parë të rrugëve “Karl Gega”,”Ali Pashë
Tepelena” dhe një segment i rrugës “Gazmend Zajmi”.
Asfaltimi i shtresës së parë të rrugës “Rexhep Krasniqi”.
Përgatitja e një segmenti të rrugës “Gazmend Zajmi” për asfaltim dhe përgatitja e rrugëve
“Karl Gega”,”Ali Pashë Tepelena” dhe “Rexhep Krasniqi” për asfaltimin e shtresës së dytë.

Situacioni

Situacioni

I

II

31.10. ‘19
50,000.00

11.12.2019
60.000,00

Situacioni
III
07.05.2020
55,000.00

Situacioni

Situacioni

Situacioni

IV

V

VI

09.07.2020
250,000.00

Edhe në këto rrugë kemi probleme, pasi që kompania KEDS ka leje për gropim
për vendosjen e kabllove dhe ende nuk i kanë përfunduar punimet, kështu që po
shkaktohen vonesa.
Prej dt. 01.06.2020 janë rritur kapacitetet në punishte.
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RIASFALTIMI I RRUGËS “XHELADIN HANA”
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Komuna e Prishtinës
RAPORTI MUJOR
Drejtoria

Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Sektori

Menaxhimi i kontratave për ndërtim të lartë

Periudha raportuese
Emri dhe mbiemri i
raportuesit



Gusht, 2020
Ferit Fazliu, udhëheqës 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 2020
Për vitin 2020 janë planifikuar këto aktivitete të Sektorit për menaxhimin e kontratave të ndërtimit të
lartë, e që janë dhe pjesë e aktiviteteve të Drejtorisë:


Pjesëmarrja 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:
o

Rritja e efikasitetit dhe kualitetit në realizimin e kontratave,

o

Realizimi i planit dinamik dhe ruajtja e buxhetit;



Përgatitja e raportit mujor dhe vjetor;



Këshillimi i drejtorit dhe sektorëve tjera 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:

Gjithsej vlera e kontratave që janë në menaxhim të këtij sektori është:
5,101,384.95 €
Të paguara deri më tani janë
891,558.54 €
Dallimi
4,209,826.41 €

Nga kjo vlerë e mbetur, janë 2,904,113.50 € kontrata të kontraktuara në vitin 2015 e që nuk kanë
filluar fare.
Kjo vlerë e kontraktuar përfshin 23 kontrata, të bartura nga viti 2015 dhe nga viti 2019:




4 kontrata të pa filluara,
1 kontrata e ndërprerë,
18 kontrata janë në vazhdim.
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KONTRATAT QË VAZHDOJNË NGA VITET PARAPRAKE DHE TË KËTIJ VITI
1. Renovime dhe rindërtime të objekteve shëndetësore

Gjatë këtij muaji janë zhvilluar punimet ne: QMF 5, renovimi i një pjese të katit
përdhes. Ngjyrosja, keramika, vendosja e dyerve.
Vlera e projektit:

334.267,50€

Nr i kontratës dhe data.

Nr. 616-18-104-521, dt. 1.11.2018

Investuesi
Te paguara deri me tani

Komuna e Prishtinës
285.660,00 €

Menaxheri i projektit:
Nazmije Tora
Operatori ekonomik
NTP “Ulpiana” & “Mati” SHPK
Kontrata ka përfunduar, ka mbetur vetëm përmbyllja e kontratës.
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve

2. Ndërtimi i stadiumit të futbollit në fshatin Hajvali

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

96,954.14€
616 14 176 521 – 19.12.2014
Komuna e Prishtinës
45 ditë

Operatori ekonomik
Të paguara deri më tani

NNP “Zhvillimi”
40.000,00€

Hyrishahe Morina
Menaxheri i kontratës:
Rekomandime, masat për t’u
Gjatë këtij muaji nuk është
ndërmarrë
Vlerësimi i progresit në projekt
Nuk ka pasur aktivitete gjatë këtij muaji
Fotot e ekzekutimit të punimeve
Nuk ka pasur zhvillime të punimeve
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3. Rregullimi i oborreve dhe terrenve sportive
Aktivitete të shtuara në shumë vendpunishte

Vlera e projektit:

197,287.00€

Nr i kontratës dhe data.

Nr. 616 19 072 521, dt. 09.07.2019

Investuesi

Komuna e Prishtinës

Menaxheri i projektit:

Ylber Jashari

Operatori ekonomik:

NBT “ING”

Të paguara

211.277.00 € (katër situacione)
Aktivitete të shtuara në shumë
vendpunishte

Mbarëvajtja e punimeve:
FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE

Nuk kemi raport për këtë muaj nga menaxheri

4. Rikonstruktimi dhe mirëmbajtja e kulmeve të shkollave

Janë realizuar punime në :
Nuk kanë dërguar raport ( nuk ka informacione)
Vlera e projektit:

74,445.00€

Nr. i kontratës dhe data.

616 19 075 521 dt. 29.07.2019

Investues:

Komuna e Prishtines

Operatori ekonomik:

EURO CONSTRUKSION

Të paguara

68.712.84 €

Menaxher i kontratës

Ylber Jashari

Mbarëvajtja e punimeve:
Nuk kemi raport specifik për këtë muaj nga menaxheri

5. Konkurs për punimin e projektit ideor arkitektonik Tregu i Ulpianës

Gatë këtij muaji janë zhvilluar punimet në:
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Kanë mbetur përmirësimet në projektin e statikës
Vlera e projektit:

35000,00

Nr. i kontratës dhe data.

616-19-018-421, dt. 06.08.2019

Investuesi
Komuna e Prishtinës
Plani dinamik
60 ditë
Operatori ekonomik
“Alfa Produkt” - Blerim Lutolli
Menaxher i projekti:
Ferit Fazliu
Projekti është në përfundim e sipër. Ka mbetur dorëzimi i të njëjtit - projekti nuk
është dorëzuar për shkak të pandemisë ( kanë qenë të infektuar me virus
projektuesit )
6. “Kontrata kornizë, Loti 2 – Renovimi dhe mirëmbajtja e dyshemeve në
shkolla dhe objekte të tjera komunale”

Vlera e projektit:
Nr i kontratës dhe data.
Investuesi
Plani dinamik
Të paguara deri më tani
Operatori ekonomik

319.800,00 €
616-19-3413-5-1-1
Komuna e Prishtinës
12 muaj
204.213.43 €
OE “Rexha” sh.pk. & “Arb Ing” Sh.p.k.– Prishtinë,

Menaxher i projektit:

Burbuqe Agushi

Të paguara deri më tani:

204.213.43 euro

Fotografi nga punishtja
SHMU ”Hasan Prishtina”
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SHMU “Ismail Qemaili:
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IP “Dielli”
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7. “ Furnizimi dhe mirëmbajtja e dyerve dhe dritareve në shkolla dhe
objekte të tjera komunale, “ Loti 3

Vlera e projektit:

134.700,00 Euro

Nr i kontratës dhe data.

Nr. 616-19-3413-5-1-1, dt. 20.08.2019

Investuesi
Plani dinamik
Operatori ekonomik

Komuna e Prishtinës
Kontratë njëvjeçare
OE “Olti Trasing “SHPK, Prishtinë

Të paguara deri më tani

13,705.44 €

Menaxher i kontratës:

Albina Berisha

Nga menaxheri i kontratës është propozuar shkëputja e kontratës, për shkak të
ekzekutimit të punimeve jashtë përshkrimit të kontratës dhe për mos eliminim të
vërejtjeve.
Nuk kemi raport të veçanta për ketë muaj nga menaxherja.
8. “Mirëmbajtja e elektrikës në shkolla” - kontratë kornizë 3-vjeçare
Në kontratën “Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikes në Institucione Arsimore”,
punimet në këtë kontratë kanë filluar më 30.08.2019.
Punimet janë duke u zhvilluar sipas kërkesave dhe prioriteteve për intervenim nga
Drejtoria e Arsimit në objektet e shkollave dhe çerdheve.

Gjatë muajit korrik 2020, me këtë kontratë është intervenuar në këto institucione:
1. IP “Dielli”,
2. SHFMU “MetoBajraktari”
Nr. i kontratës dhe data:

Nr. 616 -19-100-221, dt. 02.07.2019.

Vlera e projektit:

70.000,00€

Investuesi:

Komuna e Prishtinës

Operatori ekonomik:

Konzorciumi “Lightand More” SHPK
NTSH “Monting”
Amire Krasniqi

Menaxher i kontratës:
Të paguara:
Fotot e ekzekutimit të punimeve

67.711.55 €
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9. Riorganizimi dhe renovimi i disa hapësirave në objektin e vjetër dhe të ri të të
Komunës së Prishtinës

Vlera e projektit:

75,048.35 €

Nr i kontratës dhe data.

Nr. 616 016 103 521, dt. 09.10.2019

Investuesi
Plani dinamik
Operatori ekonomik
Të paguara deri më tani

Komuna e Prishtinës
“TOSI”

Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
Pas konsultimeve me firmën projektuese dhe ekipin profesionale nga DIKMK, është
vendosur të mos thyhen muret për realizimin e ventilimit dhe është vendosur te
zhvendosen kanalet.
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve
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10. “Kontratë për hartimin e projekteve”

Vlera e projektit:
60950.00€
Nr i kontratës dhe data.
616-19-4217-2-2-1
Investuesi
Komuna e Prishtinës
Plani dinamik
Kornizë njëvjeçare
Operatori ekonomik
OE “PROING &PARTNERS “ SHPK
Menaxheri i projektit :
Ark. Nazmije Tora
Të paguara deri më tani:
Nuk kam marrë raport specifik për këtë muaj nga menaxherja.

11. Ndërtimi i strehimoreve për qentë endacakë dhe trajtimi i tyre

Vlera e projektit:
60,950.00€
Nr i kontratës dhe data.
Nr. 616-19-4217-2-2-1, dt. 02.12.2019
Investuesi
Komuna e Prishtinës
Plani dinamik
Kornizë njëvjeçare
Operatori ekonomik
OE “PROING &PARTNERS“ SHPK
Menaxheri i projektit :
Hyrishahe Morina
Të paguara deri më tani:
Punët në realizim : Punimet nuk kanë filluar ende.

12. Rregullimi i ambientit për ekspozimin e veprave të artit

Vlera e projektit:
Nr i kontratës dhe data.
Investuesi
Plani dinamik
Operatori ekonomik
Menaxheri i projektit :
Të paguara deri më tani:
Foto nga punishtja

49.171,20€
Nr. 616-19-8110-5-2-1, dt. 31.12.2019
Kuvendi Komunal Prishtinë
60 ditë
“Tribuna“ SHPK
Ferit Fazliu
Është përgatitur situacioni i parë, në vlerë 16,390.85
euro
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13. “Renovimi dhe përmisimi i infrastrukturës së objektit të QMU-së”

Vlera e projektit:
Nr i kontratës dhe data.
Investuesi
Plani dinamik
Operatori ekonomik
Menaxher i projektit:
Të paguara deri më tani:
Foto nga punimet

206,811.00€
Nr. i prokurimit 616 -19-8152-5-2-1, dt. 10. 01.2020
Nr. i brendshëm 616 19 183 521
Komuna e Prishtinës
60 ditë
“ENGRUP”SHPK
Rr. “Bregu i Diellit”, Zona Perëndimore - lam12- Prishtinë
Vjosa Rexhepi
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14. Ndërtim i aneksit të çerdhes “ Shtëpia Magjike” Besi

Gjatë këtij muaji janë zhvilluar punimet në:
Vendosjen e pllakave të keramikës në të dy WC-të dhe lavanteri. Gjithashtu
është përfunduar nivelimi dhe izolimi i jashtëm i themeleve me kondor
3mm+4mm. Në pjesën e aneksit të shtuar dhe në pjesën ekzistuese, janë
vendosur dyert e hyrjes në hyrje të objektit, si dhe dyert në dalje në oborrin e
kopshtit. Kemi ngecje në planin dinamik në këtë muaj, arsyetimi tharja e
nivelimit të objektit. Punimet kanë filluar më 07.03.2020, ndërsa punimet janë
ndërprerë më 14.03.2020, për shkak të vendimit të Qeverisë si pasojë e gjendjes
së krijuar për shkak të përhapjes së coronavirusit COVID-19 dhe kanë rifilluar
më 04.05.2020.
Vlera e projektit:
38 891.00 €
Nr i kontratës dhe data.

Nr. 616-19-158-511, dt. 19.12.2019
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Investuesi
Plani dinamik
Operatori ekonomik

Menaxheri i projektit :
Fotot:

Komuna e Prishtinës
90 ditë
Grupi i operatorëve ekonomikë “Self Made”
LLC, Prishtinë dhe
“Beni Construktion” SHPK, Viti
Bashkim Statovci
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Raport për muajin korrik, 2020

15. ” Renovimi i hapësirës së lokacioni te Drejtoria e Rrugëve”

Punimet ende nuk kanë filluar
Vlera e projektit:
Nr. i kontratës dhe data.
Investuesi
Operatori ekonomik
Menaxher i projektit :
Të paguara deri më tani
Foto nga terreni

417,638.84 €
616 19 170 521 dt.
Kuvendi Komunal Prishtinë
“Rexha “ sh.p.k
GanimeteNitaj
50.000,00
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16. Implementimi i dyerve të sigurisë së lartë, sistemit të qasjes dhe pajisjeve
tjera për arkivin në objektin e Komunës së Prishtinës

Vlera e projektit:

59,308.00€

Nr. i kontratës dhe data.

Nr. 616 19 182 121, dt. 21.04.2020

Investues:

Komuna e Prishtines

Menaxher:

Ylber Jashari

Operatori ekonomik:

“PROTECH”

Të paguara

0.00€
Aktivitete të shtuara në shumë
vendpunishte

Mbarëvajtja e punimeve:
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Nuk kemi raport për ketë muaj

17. Rregullimi i kulmit te shkollës “Nexhmi Mustafa”, paralelja në Prugoc

Vlera e projektit:

48,576.50€

Nr i kontratës dhe data.

Nr. 616 20 080 525, dt. 10.06.2020

Investues

Komuna e Prishtinës

Operatori ekonomik:

“EURO CONSTRUKSION”

Menaxher i projektit:

Ylber Jashari

Të paguara

48,576.50€
Aktivitete të shtuara në shumë vend
Mbarëvajtja e punimeve:
punishte
Nuk kemi raport për këtë muaj me foto të terrenit.

18. Renovimi i çerdhes “Gëzimi Ynë“, bashkëfinancim me Zyrën japoneze

Vlera e projektit:

69,900.00 euro

Nr i kontratës dhe data.

Nr. 616 20 104 525, dt. 21.07.2020

Investues

Komuna e Prishtinës

Operatori ekonomik:

“MakBuilding” SHPK, Vushtrri

Menaxher i projektit:

Ferit Fazliu

Të paguara
Mbarëvajtja e punimeve:
Foto nga terreni

Janë në vlugun e aktiviteteve

.
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Intervenime dhe renovime në objekte shkollore, të përmbledhura nga Ylber Jashari
1.
SHFMU “Filip Shiroka” - Fasadimi i objektit dhe izolimi i objektit, ndërtimi i terrenit
sportive, riparimi i kulmit, gëlqerosja;
2.
SHFMU “Isa Boletini” - Fasadimi i objektit dhe izolimi i objektit, ndërtimi i sallës së
sporteve, gëlqerosja;
3.
SHFMU “Nexhmi Mustafa” në Prugoc- Ndërtimi i kulmit të dëmtuar nga fryma,
izolim dhe gëlqerosje, adaptimi i një klase dhe shtimi i një aneksi; në fshatin Rimanishtë
është bërë gëlqerosja dhe ndërrimi dyshemeve;
4.
SHFMU “AsimVokshi” - Rregullimi i nyejave sanitare;
5.
SHFMU “Zenel Hajdini” – Rregullimi i nyejave sanitare, gëlqerosje, renovimi i komplet
dyshemeve, riparimi i kulmit;
6.
SHFMU “Meto Bajraktari”- Rregullimi i dyshemeve, gëlqerosja;
7.
SHFMU “Gjergj Fishta: - Rregullimi i dyshemeve, gëlqerosja, rregullimi i nyejave
sanitare;
8.
Çerdhja “Dielli” - Renovim gjeneral i çerdhes;
9.
Çerdhja “Gezimi Ynë” - Renovimi i tërësishëm i objektit 3 të çerdhes, në
bashkëfinancim me Zyrën japoneze;
10. SHFML “Xhevdet Doda”- Rregullimi i nyejave sanitare dhe sallës së ed.fizike;
11. SHFMU “Hasan Prishtina” – Rregullimi i dyshemesë;
12. Çerdhja “Lulevera”- Rregullimi i dritareve;
13. SHFMU “NaimFrasheri” – Rregulli i nyejave sanitare, renovimi i disa klasave, renovimi
sallës se ed.fizike, shtruarja me gomë e fushës së sportit, gëlqerosje, rregullim i
dyshemeve, inicimi i renovimit total të WC-së, në bashkëpunim me MASHT, riparimi i
kulmit;
14. SHFMU “IsmailQemaili” - Rrregullimi i nyjave sanitare, rregullimi i dyshemeve,
adaptimi i disa kthinave të papërdorshme në ambiente mësimi, ndërrimi i disa dyerve,
rregullimi i dritareve, gëlqerosja, renovimi i disa pjesëve të kulmit;
15. SHFMU “Xhavit Ahmeti”- Izolimi dhe fasadimi i objektit , investim i Ministrisë së
Zhvillimit Ekonomik dhe KFW, riparimi i kulmit, renovimi i dyshemeve në sallën e sportit;
16. SHFMU “Anton Zako Çajupi”, nyjat sanitare, rregullim i kamerav, furnizim me perde;
17. SHML “Dr. Ali Sokoli” - Rregullimi i ujit dhe kanlizimit- pajisja e laboratoreve, riparimi i
kulmit, ndërtimi i hyrjes komplet, renovimi i dyshemeve;
18. SHFMU “Emin Duraku”, funksionalizimi dhe shtimi i kamerave të sigurisë, fusha e spotit,
rrethoja e shkollës;
19.SHFMU "Shkolla Model" - Riparimi i dyshemeve;
20.SHFMU "Elena Gjika" - Rregullimi i oborrit të shkollës, komplet;
21.SHFMU "Faik Konica, - Rregullimi i kulmit të sallës së sportit;
22.SHFMU "Pjeter Bogdani" - Rregullimi i dyshemeve, gëlqerosja;
23.SHFMU "Nazim Gafurri" - Rregullimi i dyshemeve, riparimi i kulmit, gëlqerosja;
24.SHFMU "Dardania" - Rregullimi i fasedës se dëmtuar, riparimi i kulmit;
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25.SHFMU "Hilmi Rakovica" - Ndërtimi i aneksit për kalda me pelet;
26.SHFMU "Mitrush Kuteli" - Riparimi i kulmit, ndërtimi i dy para hyrjeve të reja;
27.SHFMU "SHkendija" - Rregullimi i fushës së sportit, rregullimi i oborrit komplet;
28.SHFMU "Dituria" - Gëlqerosje, rregullimi i komplet dyshemeve, riparimi i kulmit;
29.SHFMU "Filip Shiroka" - Paralelja në Lajshevc, ndërtimi i terrenit sportiv, rregullimi i
oborrit, shpimi i pusit, furnizimi me ujë;
30.SHFMU "Teuta" - Riparimi i dyshemeve, gëlqerosja;
31.SHFMU "Ditët e Minatorit" - Ndërtimi i terrenit sportive, shpimi i pusit, furnizimi me ujë;
32.SHFMU "Rilindja" - Hapja e pusit, furnizimi me ujë;
33.SHFMU "Iliria" - Rregullimi i rrethojave të oborrit dhe rampës për hendikep;
34.IP "Fatosat" - Rregullimi i rrethojës së çerdhes, riparimi i kulmit, riparimi i dyerve dhe
dritareve;
35.IP "Buzëqeshja" - Rregullimi i kanalizimit;
36.IP "Ardhmëria" - Rregullimi i shkallëve të hyrjes;
37.IP "Xixëllonja" - Hartimi i projektit për objektin e ri;
38.SHFMU "Pavarësia" - Hartimi i projektit për aneksin me 12 klasë;
39.SHML "7 Shtatori" - Hartimi i projektit për ndërtimin e objektit të ri;
40.IP "Yllkat" - Objekti i ri, financuar nga MASHT, inventarizimi komplet KP;
41.IP "Shtëpia Magjike", - Ndërtimi i aneksit te ri;
42.SHFMU "Nëna Terezë" - Hartimi i projektit për ndërtimin e shkollës së re;
43.SHFMU "Nëna Terezë" - Ndarja e klasave, gëlqerosja e shkollës;
44.SHFMU "Avni Rrustemi" - Ndërtimi i sallës së sportit;
45.SHML "28 Nëntori" - Riparimi i kulmit.

PROJEKTET E KONTRAKTUA DHE TË PAFILLUARA
1. 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 gjyqësorë për
çështje pronësore;
2. Ndërtimi i Sallës së edukatës fizike “ShtjefёnGjeqovi”, vlera e projektit është : 238,564.24€, nr.
id. 616 15 156 521, dt. 22.10.2015; punimet janë ndërprerë për shkak të çështjeve pronësore.
3. 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 çështjeve pronësore.
 KËRKESAT E SEKTORIT
Kërkesa shumë të nevojshme:
 Sigurimi i pajisjeve për sigurinë e stafit në punishte ( helmeta, këpucë, syze etj. Shumë të
domosdoshme);
 Mungojnë inxhinieri i elektros, i makinerisë dhe inxhinieri i ndërtimtarisë, drejtimi hidro;
 Trajnime të stafit për vlerësimin dhe menaxhimin e projekteve-kontratave;
 Pjesëmarrja në panairet e ndërtimit, me qëllim të njoftimit me materialet e reja të ndërtimit.
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