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Republika e Kosovës
Republika Kosova – RepublicofKosovo

Komuna e Prishtinës
OpštinaPriština –Municipality of Prishtina

Raporti i vitit 2021

Maj 01- 31.05.2021

1. Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave
Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave gjatë muajit maj
2021, 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, inçizimi 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 maj,2021, Drejtoria ka proceduar 73 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 73 kërkesave të pranuara, 51 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 rregulluese,
janë dërguar kërkesat për hartimin e detyrave projektuese në zonat urbane dhe
rurale.

2

Republika e Kosovës
Republika Kosova – RepublicofKosovo

Komuna e Prishtinës
OpštinaPriština –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

Raportoi

Dukagjin Buçaj, idn. - U.D. i shefit të Sektorit

Kontrolloi – Përpunoi

Muhamed Emra, idn. - zyrtarë i lartë për ndërtim urban

Periudha raportuese

01-31.05.2021, muaji maj

Menaxhëret e projekteve

Muhamed Emra
Irfete Zejneli
Syzana Pllana
Qazim Bajrami
Dugagjin Buqaj
Ibrahim Gervalla
Zyhrije Pllana

Organi mbikëqyrës

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

1.3. Raportimi i menaxherëve të projekteve infrastrukturore
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SHIFRA

01

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

Të gjitha punimet kanë përfunduar, jemi në proces të verifikimit-kompletimit të
dokumentacionit dhe mbylljes së lëndës, gjegjësisht kontratës.
-

-

Situacioni
(I)

Situacioni
(II)

Situacioni
( I II )

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

Situacioni
( VI )

Situacionet
50.410,0€ 50.000,0€ 106.858,50 150.160,11
( Pagesat e
proceduara)

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

--

Mesatar

Për shkak të projektit të rehabilitimit të rrjetit kabllor dhe elektrik nga
korporata e KEDS-it, operatori nuk mund te punojë me kapacitet të plotë
dinamik.
Duke i pasur parasysh pengesat nga qarkullimi i dendur i veturave dhe
zhvillimit të punimeve nga operatori i KEDS-it, punimet jane duke u zhvilluar
me kapacitet jo të plotë dinamik.

4

5

6

7

8

SHIFRA

02

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Ndërtimi i Qendrës Kulturore për të Rijnë, Bibliotekës
ne lagjen “Kodra e Trimave”
Komuna e Prishtinës

Vlera e projektit:

Operatori :

Grup operatores ”ConDes” SHPK,
“Euroconstrution” SHPK

616-19-208-5-1-1

Menaxheri i
projektit :

Muhamed Emra, idn

Organi
mbikëqyrës :

Arbër Sadiku, idh., Besian Sinani, idn ;
Halil Demolli, idm., Nazmi Bajrami, ide., Armend Avdiu, idh. hidro, ;
Avdirrahman Zuka, idm.,; Hazir Krasniqi, tek.gjeodet

Investuesi :

424,257.61 €
Plani dinamik
150 ditë
kalendarike
dt14.09.2020

Projekti i vitit:
2020

Vëllimi
financiar

Vëllimi fizik

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

Punët në
realizim

-Pastrimi i terrenit;
- Rrethimi i punishtes, sigurimi i punishtes;
- Vendosja e tabeles informuese;
- Incizimi, piketimi digjital i objektit;
-Gërmimi i terrenit deri në nivelin e themelit pllakës.

-

- Mbushja e gropës ndërtimore me material guror.

Situacioni
(I)

Situacioni
(II)

Situacioni
( III )

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

Situacioni
( VI )

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

--

Mesatar

Ju njoftojm se projekti kryesor nuk përmban sigurimin e gropës ndertimore, në
bazë të projektit, distanca në mes të vijës ndërtimore me objektet individuale
ekzistuese përreth janë shumë afër, duke e pasur parasysh që nuk është bërë
sigurimi i gropes ndërtimore nga byroja projektuese, për shkak të sigurisë së
objekteve jemi detyrua që të zhvendoset objekti në mënyrë që të mos
rrezikohen objektet përreth.
Punimet janë duke u zhivlluar sipas planit dinamik të paraparë, mirepo kemi
ngecje në fazën e gërmimit të objektit për shkak të dislokimit të bërë, në
menyrë që të mos rrezikohen objektet individuale ekzistuese përreth.
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SHIFRA

03

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Ndërtimi i rrugës “Haxhi Bejta” në Grashticë

Vlera e projektit:

67,537.38 €
Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

SHPK ”Beni Construction “

Menaxheri i
projektit :

Muhamed Emra, idn ;

Organi
mbikëqyrës :

Jeton Zherka, ida; Zyhrije Pllana, ida

Plani dinamik
90 ditë
kalendarik
616-19-208-5-1-1

Dt. 29.04.2021

Projekti i vitit:
2021

Vëllimi
financiar

Vëllimi
fizik

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

- Incizimi, piketimi digjital i objektit.

-

Situacioni
(I)

Situacioni
(II)

Situacioni
( III )

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

-Punimet kane filluar më 17.05.2021

Mesatar

Situacioni
( VI )
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SHIFRA

04

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Ndertimi i rruges në lagjen “Mramor”, lagjen “Kullaj”

Vlera e projektit:
144,822.25 €

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

NPSH ”Beni Contruction, SHPK, Vb Tofaj

Menaxheri i
projektit :

Zyhrije Pllana ida ;

Organi
mbikëqyrës :

Dugagjin Buqaj idn,
Aferdita Hasimi idn.

Plani dinamik
90 ditë
kalendarik
Nr.616 200 39 511
21.10.2020

Projekti i vitit:
2020

Vëllimi
financiar

Vëllimi
fizik

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

-

Gërmimi i trupit të rruges

-

-

- Furnizimi dhe shtresimi i trupit të rrugës me zhavorr 0-63mm

Situacioni
(I)

Situacioni
(II)

Situacioni
( III )

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

Situacioni
( VI )

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

--

Mesatar

Operatori punimet është duke i zhvilluar sipas projektit, gjegjeisht
kontratës konform planit dinamik të paraparë.
Punimet janë duke u zhivlluar sipas planit dinamik të paraparë.
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SHIFRA

05

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

“Ndërtimi i parqeve rekroativo-sportive, renovimi I,
KompleksitQafa”

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
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Irfete Zejneli

Projekti i vitit 2019

Bujar Rama , Bashkim Statovci , Behxhet Gashi,Burbuqe Agushi ,Ylber Jashari
dhe Syzana Pllana .

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Punët në
realizim

Punimi i pllakave në zonën 1 dhe zonën 3,
Punimi i gardhit në zonën 1 dhe zonën 3 ,
Punimi i pllakave në zonën1 dhe 3 .

Situacioni
Situacione
(I)
t
( Pagesat
e
50,000.00€
proceduar
Situacioni
a)
( VII)

Situacioni
(II)

Situacioni
( I II )

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

Situacioni
( VI )

50,000.00€

50,000.00€

50,000.00€

100,000.00€

50,000.00€

100,000.00€
Vonesat
Shkalla e cilësisë
Rekomandime
masat për tu
ndërmarrë
Vlerësimi i
progresit në
projekt

Vonesa do të ketë për shkak të
problemeve te banorët.

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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SHIFRA

06

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

“Ndërtimi i rrugës nga Pallati I Panaireve deri te rruga
“Vll[rzërit Fazliu”

Vlera e
projektit:
153,430.00 €

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori:

“Bashkim Meti” SHPK
“Bashkim Mali”SHPK

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Irfete Zejneli

Plani dinamik
:90 ditë
Nr. 616 20040
511
dt.11.05.2021
Projekti i vitit
2021

Zyrije Pllana dhe Behxhet Gashi .

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Akoma nuk është lëshuar leja nga Drejtoria e Urbanizmit për
fillim të punimeve .

Punët në
realizim
Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacio
ni
(I)

Situacion
i
(II)

Situacioni
( I II )

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

Situacioni
( VI )
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SHIFRA

07

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :
Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

“Ekskavatori” SHPK,
DT “Mining” SHPK
Dukagjin Buçaj

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Vlera e projektit
241,064.80
Plani dinamik :365
ditë

Hapja e rrugëve të reja në Prishtinë

616 20 081 521, dt.
07.09.2020
Projekti i vitit 2020

Afërdita Sopi, Ramadan Nebihi

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 tu ndërmarrë
Vlerësimi i progresit
në projekt

Në rrugën te lapidari i dëshmorit Basri Canolli - Shpendi.( Lagjja e Canollëve, Marec);
Është bërë mbushja e trupit të rrugës me zhavorr, fraksion 0-60mm, ngjeshja në shtresa;
Në rrugën “Bataljoni I, brigara 153 e UҪK-së, (Lagjja e Gubetinëve, Rimanishtë-Sharban), është bërë prerja e
drurëve, gërmimi i trupit të rrugës, hapja e kanalit anësor, vendosja e lëshesave, mbushja me material vendor,
të fraksionuar, si dhe ngjeshja në shtresa e tyre;
Në rrugën te Lagjja e Alshiqeve – spitali ushtarak, Sharban, janë realizuar këto aktivitete: Është bërë prerja e
drurëve , gërmimi i trupit të rrugës, hapja e kanalit anësor, vendosja e lëshesave, mbushja me material vendor
të fraksionuar, si dhe ngjeshja në shtresa e tyre;
Në rrugën te Lagjja e Alshiqëve - Osman Alshiqi, Sharban, janë realizuar këto aktivitete:
Është bërë prerja e drurëve, gërmimi i trupit tërrugës, mbushja me material vendor, si dhe ngjeshja në shtresa
e saj;
Në rrugën te ferma, lagjja Brajshori, Sharban, është bërë gërmimi i trupit të rrugës, hapja e kanalit anësor,
mbushja me material vendor, tëfraksionuar, si dhe ngjeshja në shtresa e tyre;
Në rrugën nën fermë, Lagjja e Brajshori, Sharban: është bërë prerja e drurëve, gërmimi i trupit të rrugës, hapja
e kanalit anësor, vendosja e lëshesave, mbushja me material vendor, të fraksionuar, si dhe ngjeshja në shtresa e
tyre;
Në rrugën te Lagja Brajshori,Sharban: është bërë prerja e drurëve, gërmimi i trupit të rrugës, hapja e kanalit
anësor, vendosja e lëshesave, mbushja me material vendor, të fraksionuar, si dhe ngjeshja në shtresa e tyre;
Në rrugën te lagjja Hasani, Sharban: është bërë prerja e drurëve, gërmimi i trupit të rrugës, hapja e kanalit
anësor, vendosja e lëshesave, mbushja me material vendor, të fraksionuar, si dhe ngjeshja në shtresa e tyre.

Është bërë identifikimi i rrugëve të tjera, sipas kërkesave të qytetarëve në
Marevc dhe së shpejti pritet hapja e rrugëve.
Situacioni
(I)
39,945.00 €

Situacioni
(II)

Situacioni
( I II )

20,000.00 €

81,081.00
€

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

Situacioni
( VI )

Nuk ka vonesa.
Cilësia është e kënaqshme
Të bëhet hapja e rrugëve në gjerësi sipas udhëzimeve nga ekipi menaxhues.
Progresi i punëve ka qene i kënaqshëm.

*Foto gjat ekzekutimit të punimeve

21

22

23
SHIFRA

08

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Vlera e projektit
350,006.51 €

Investuesi :

Rikonstruimi i rrugës “Haxhi Zeka”, krahu 1, 2, 3 “Mentor
Ratkoceri”
Komuna e Prishtinës

Operatori :

“Kema Company” SHPK

Plani dinamik :150
ditë kalendarike
Nr. 616 20 119
521
dt. 27.11.2020.

Menaxheri i
projektit :

Dukagjin Buçaj

Projekti i vitit 2020

Organi
mbikëqyrës

Afërdita Sopi, Azem Buzuku

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 tu ndërmarrë
Vlerësimi i progresit
në projekt

Rruga “Haxhi Zeka” dhe rrugicat lidhëse:
• Është bërë gërmimi në trupin e rrugicave dhe trotuaret e rrugës,
• Është bërë shënimi gjeodezik i trasesë së rrugës,
• Është bërë mbushja me zhavorr, ngjeshja në shtresa në rrugë dhe trotuare, si dhe vendosja e skajoreve dhe
kubzeve të betonit;
Rruga “Mentor Ratkoceri”:
• Është bërë punimi i murit mbrojtës skaj rrugës “Mentor Ratkoceri”,
• Është bërë gërmimi i gjerë, pastrimi dhe demolimet e rrethojave ekzistuse,
• 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 dhe ngjeshja,
• Është bërë pjesërisht vendosja e anësoreve 18/24 në trasetë e rrugës,
• Është bërë vendosja e kubzave të betonit në trotuare.

Është duke u realizuar vendosja e skajoreve, dhe me pase punimi i trotuareve.

Situacioni
(I)
30,000.00 €

Situacioni
(II)

Situacioni
( I II )

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

50,000.00 €

Për momentin punimet janë ndërpre,
sepse KEDS-i është duke e bërë
shtrirjen e rrjetit kabllor nëntokësor.
Cilësia është e kënaqshme
Duhet të përfillet në tërësi plani dinamik për kryerjen e punimeve

Progresi i punëve ka qene i kënaqshëm.

Situacioni
( VI )

24
*Foto gjat ekzekutimit të punimeve

25

SHIFRA

09

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 N

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 tu ndërmarrë

Vlerësimi i progresit
në projekt

• Është bërë shënimi gjeodezik i trasesë së rrugës;
• Është bërë gërmimi i gjerë, pastrimi dhe demolomi i rrethojave ekzistuse;
• 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 hapja e kanalit, vendosja e gypave të brinjëzuar për kanalizimin kabllor;
• Është bërë punimi i pusetave të kanalizimit kabllor;
• Është bërë hapja e kanalit, vendosja e gypave të ujësjellësit si dhe mbulimi i tyre;
• Është bërë mbushja e trupit të rrugës me material mbushës guror dhe zhavorr,
fraksion 0-60mm, 0-31mm, si dhe ngjeshja në shtresa;
• Është bërë vendosja e anësoreve 18/24 në tërë gjatësinë e rrugës;
• Është bërë shtruarja e bitozhavorrit BZH-32mm, në tërë gjatësinë e rruges.
Është duke u realizuar vendosja e skajoreve, e më pas punimi i trotuareve.
Situacioni
(I)
50,000.00 €

Situacioni
(II)

Situacioni
( I II )

Situacioni
( IV )

50,000.00 €

50,000.00
€

50,000.00 €

Situacioni
(V)

Situacioni
( VI )

Punimet janë ndërprë për momentin,
sepse Termokosi ka filluar shtrirjen e
rrjetit furnizues nëpër trupin e rrugës, e
më pas ne do të vazhdojmë me punime.
Cilësia është e kënaqshme
Pas përfundimit të punimeve nga Termokosi, operatori ekonomik duhet t’i
përmbahet në tërësi planit dinamik të ofruar.

Progresi i punëve ka qenë i kënaqshëm.

26

*Foto gjat ekzekutimit të punimeve
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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 “

Nr616-19-115-521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Syzana Pllana

Projekti i vitit
2019

Aferdita Sopi, Ramadan Nebihi, Sevdije Drenovci

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

Është bërë ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal dhe atmosferik, me investim nga KEDS,
është bërë shtrirja e instalimeve elektrike nga KEDS, si dhe ndërtimi i rrjetit të
ujësjellësit nga KRU “Prishtina”, në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës.
Pas përfundimit të instalimeve nëntokësore, ka vazhduar kontrata duke bërë përgatitjen
shtrirjen dhe ngjeshjen e tamponit, si dhe shtrirjen e kubzeve nëpër trotuare.
Situacioni
(I)

Situacioni
(II)

50,000.00€

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 për shkak të mos koordinimit
ndërinstitucional, andaj jemi në pritje.
KEDS ka bërë shtrirjen e rrjetit në rrugën “Llapi”, gjithashtu është bërë shtrirja e
rrjetit të ujësjellësit. Tani jemi duke vazhduar kontratën, ku me punë kemi arritur
të bëjmë përgatitjen e trasesë, si dhe vendosjen e kubzeve nëpër trotuare.

30

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

si dhe Vlera e projektit:
rikonstruktimi i rrugës dhe trotuareve në lagjen “Sofalia” për rrugët 933,447.35€
“Shpetim Robaj” dhe “Sabit Mushica””
Plani dinamik :
Komuna e Prishtinës
120 ditë

“Ndërtimi i kanalizimit fekal, atmosferik,ujësjellësit

Investuesi :
Operatori :

OE‘Gashi Ing”, SHPK, Suharekë

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

616-18-415 511 /
616 18 12-511.

Projekti i vitit
2019

Syzana Pllana
Aferdita Sopi, 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

Është bërë ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal dhe atmosferik, ujësjellësit dhe riasfaltimi i rrugës
“Shpetim Robaj”, mirëpo për shkak të problemeve pronësore nuk ka arritur të realizohet kontrata
në rrugën “Sabit Mushica”, e cila pas zotimeve nga zyra e kryetarit për zgjidhje të problemeve
kemi, vazhduar me realizimin e projektit në rrugën Sabit Mushica.
Përgatitja e trasesë për asfaltim, si dhe shtrija e kubzeve nëpër trotuare në rr.
“Sabit Mushica”.
Situacioni
( I-IX )

Situacioni
( X)

Situacioni
( XI )

Situacioni
( XII )

605,814.39€

50,000.00€

50,000.00€

50,000.00€

Situacioni
( XIII )

0

Situacioni
( XIV)

0

Për shkak të problemeve pronësore
Mesatar
kemi vonesa në realizim të kontratës-Drejtoria e Pronës të bëjë zgjidhje me pronarin e parcelës nëpër të cilën kalon
rruga “Sabit Mushica”.

Punët jan duke vazhduar në rrugën “Sabit Mushica”, përkundër që nuk është
arritur marrveshje me pronarin e parcelës që e atakon projektin.
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*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve
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maj-2021

Projekti :

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

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

,,Toifor’’ SHPK

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikqyrës :

Fatmir Uka, idn

Vlera e projektit:
226 965.20 €

Plani Dinamik :
90 Ditë
Nr.616 019 024 511
dt.01.11.2019

Projekti i vitit :
2019

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

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 trotuareve dhe zgjerimi I vendeve për parkingje në rr.,,Hyzri Talla”;

Punimi i shkallëve me pllaka betoni;

Punët e mbushjeve dhe ngjeshjeve të zhavorit në trotuare dhe parkingje;

Asfaltimi I rrugëve dhe trotuarit te rr.,,Hyzri Talla’’.

Punimet në rrugën ,,Sali Nivica’’

Situacioni 1

Situacioni 2

Situacioni 3

50 442.00 €

35 100.90 €

109 104.66

Vonesa të paraqitura nga ndërtimi i
ndërtesave shumë banesoreafariste(,,Vëllezërit Asllani’’ dhe
onj.,,Pika),ngjitur me këtë rrugë.

Situacioni

Situacioni

Mirë

Rekomandime
masat për tu
ndërmarë

Për shkak të hapësirës së ngusht të rrugës, instalimeve nëntokësore ekzistuese të shumta
(elektrika, telefonia, kanalizimet ekzistuese fekale dhe atmosferike, gypat e ujësjellësit),këtij
OE gjatë punimeve,nga AK ju ka rekomanduar që gjatë punimeve të ketë kujdes,ku në rast
të dëmtimeve eventuale gjatë punimeve, ky OE t’i sanojë,sipas kërkesës dhe kushteve
teknike.

Vlerësimi i
progresit në
projekt

Punimet e këtyre rrugëve kanë vonesa si shkak i pandemisë dhe ndërtimeve të ndërtesave
shumë banesore-afariste që aktualisht janë duke u ndërtuar ngjitur me rr.,,Sali Nivica’’.
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RAPORTI MBIKËQYRËS

maj-2021

Projekti :

Ndërtimi i rrugëve rurale me infrastructurë
përcjellëse-Loti7
Ndërtimi i rrugës Dragovc-Gulmivadë

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

,,Kosova Asfalt’’ SHPK
‘’ADNAN BISLIMI’’ BI

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikqyrës :

Fatmir Uka, idn.

Vlera e projektit:
257 597.79 €

Plani Dinamik :
120 ditë
Nr.616 020 039 511
dt.05.11.2020

Projekti i vitit :
2020

Dukagjin Buçaj, idn., Ramadan Nebihi, tek.nd.

Vëllimi Financiar

Vëllimi fizik

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

Të gjitha punimet janë përfunduar.

Punimet janë të përfunduara

Situacioni
1

Situacioni
2

Situacioni
3

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

210 172.22
€

Vonesa nuk ka.

Mirë

Punëkryerësi aktualisht është duke e përgatitur dokumentacionin teknik për
përmbylljen e kontratës.
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Projekti :

SHIFRA
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Vlera e projektit:

Ndërtimi i rrugës Keqekollë-Nishevc

106,196.00€
Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

SHPK,,Integral”

Plani dinamik :
90 ditë

nr.identifikues:
616 200 395 511
Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikqyrës :

Ibrahim Gërvalla

Projekti i vitit 2020

Qazim Bajrami, Irfete Zeneli

Vëllimi Financiar

Vëllimi fizik

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë
Punët e
parapara

-Rregullimi dhe asfaltimi i segmentit të fundit të rrugës KeqekollëNishevc.

Punët në
realizim e
sipër

-Punimet janë në fazën përmbyllëse.
Situacioni 1

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Situacioni 2

Situacioni 3

40

41

SHIFRA

15

RAPORTI MBIKQYRËS
Rikonstruktimi i rrugës Viti-Bullaj, Marec
Projekti :

Vlera e projektit:

189,642.60€
Plani dinamik :

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

60 ditë kalendarike

Operatori :

SHPK,,Kema Company”

nr.identifikues:
616 20 195 521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikqyrës :

Projekti i vitit 2021

Ibrahim Gërvalla
Behgjet Gashi ,Hazir Krasniqi

Vëllimi Financiar

Vëllimi fizik

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë
Punët e
parapara

-Hapja e kanalit anësor, sanimi i shtresës ekzistuese të asfaltit të dëmtuar,
si dhe vendosja e shtresës se re të asfaltit.

Punët në
realizim e
sipër

-Punimet janë në hapjen e klanalit, si dhe sanimin e asfaltit të
dëmtuar.
Situacioni 1

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

130 000.00

Situacioni 2

Situacioni 3
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Ndërtimi i rrugës kryesore dhe rrugicave në Bërnicë të Poshtme

Vlera e projektit:

151.202.58€
Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :
90 ditë

Operatori :

NTP,,Bashkimi”
nr.identifikues:
616 20 154 521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikqyrës :

Projekti i vitit
2021

Ibrahim Gërvalla
Afërdita Sopi, Sevdije Drenovci

Vëllimi Financiar

Vëllimi fizik

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë
Punët e
parapara

Punët në
realizim e
sipër

-Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve, duke përfshirë këtu lëshesat dhe
sinjalizimin

-Gërmimi, tamponizimi dhe ngjeshja e rrugëve
Situacioni 1

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

50 000.00

Situacioni 2

Situacioni 3

44
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Asfaltimi i rrugëve “Shkelzen Haradinaj” dhe “Besim Ndreca”
(Rilindja)

17

Vlera e projektit:

117.535.15€
Plani dinamik :

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

SHPK,,Rahovica Comerce”

60 ditë

nr.identifikues:
616 20 8609 511

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikqyrës :

Projekti i vitit
2021

Ibrahim Gërvalla
Behgjet Gashi ,Sevdije Drenovci

Vëllimi Financiar

Vëllimi fizik

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë
Punët e
parapara

-Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve, duke përfshirë këtu sinjalizimin

Punët në
realizim e
sipër

-Largimi i shtresës së vjetër të asfaltit të rr. “Besim Ndreca” dhe
përgatitja për shtresën e asfaltit të ri.
Situacioni 1

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Situacioni 2

Situacioni 3
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RAPORTI MBIKËQYRËS

maj-2021

Vlera e projektit:

Projekti :

,,Rikonstruktimi i rrugës “Isa Kastrati””

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

KNPSH ,,PAPENBURG”
“ADRIANI COMPANY’’ SHPK

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikqyrës :

Fatmir Uka idn

349 736.55 €

Plani dinamik :
60 ditë
Nr.616 020 126 521
dt.30.12.2020

Projekti i vitit :
2020

Hazir Krasniqi, Ramadan Nebihi

Vëllimi Financiar

Vëllimi fizik

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

Gërryerja e asfaltit, gërmimi-pjesërishtë, mbushja me zhavorr për trotuarepjesërishtë, montimi i skajorëve-pjesërishtë, montimi i kubzeve-pjesërisht
etj.
Gëmimi, mbushja me zhavor, shtrimii i skajorëve dhe rregullimi i
trotuareve me kubze.

Situacioni
1

Situacioni
2

Situacioni
3

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Vonesa nuk ka.

Mirë

Sinjalizimi i rrugës-vendëpunishtes gjatë punimeve, si dhe ruajtja nga
dëmtimi i insatlimeve ekzistuese nëntokësore.

Punimet po hasin në pengesa, si shkak i qarkullimit të dendur të
automjeteve dhe pamundësisë që të bllokohet e tërë rruga për punime.

48

49

50
SHIFRA

19

RAPORTI MBIKËQYRËS

maj-2020

Projekti :

Ndërtimi i rrugës Dragovc-Gulmivade (Marec) - faza
II dhe Lagjja Haxholli dhe Lagjja e Gërbeshëve

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

,,Quality Asphalt’’ SHPK,,
“Ndërtimi ing’’ SHPK
NNSH ,,Word Medium’’

Vlera e projektit:
169 937.70 €

Plani dinamik :
120 ditë

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikqyrës :

Nr.616 20 8609 5-11/C575

Projekti i vitit :
2020

Fatmir Uka idn

Hazir Krasniqi- gjeodet,Azem Buzuku tek,nd.

Vëllimi Financiar

Vëllimi fizik

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

Hapja e rrugës

Punët në
realizim

Hapje e rrugës,gërmimi dhe vendosja e lëshesave.

Situacioni
1

Situacioni
2

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

S’ka

Mirë

Mbushja dhe stabilizimi me material guror në vendet e dobëta të
identifikuara përgjatë rrugës(në vendet ku ka ujëra nëntokësore).

Punimet janë në përputhje me planin dinamik.
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Projekti :

Implementimi i planit të mobilitetit – rikonstruktimi i
rrugës “Muharrem Fejza”

Investuesi :

Vlera e projektit:
704,163.30€

Plani dinamik :

Komuna e Prishtinës

120 ditë

RAHOVICA COMERCE SHPK

616 -19- 6284-5-1-1
dt.22.02.2021

Operatori :
Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikqyrës :

Projekti i vitit :
2019

Qazim Bajrami nga DIKMK

Syzana Pllana , Hazir Krasniqi nga DIKMK

Vëllimi Financiar

Vëllimi fizik

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik, me gjatësi 500m
Punët e
realizuara
Punët në
realizim

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik

Situacioni

Situacioni

I

II

Situacioni
III

Situacioni

Situacioni

Situacioni

IV

V

VI,

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

Nuk po mund të punohet sipas planit dinamik, për shkak të punimeve që i ka
filluar Termokosi

54
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Punimet e termokosit
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Projekti :

Vlera e projektit:

Rikonstruktimi i rrugëve në: Bardhosh, Bërnicë e
Epërme, Lebanë, Vranidoll, Barilevë dhe
Mramuer

Investuesi :

431,470.58€

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :
120 ditë

“BAGERI”, SHPK

Nr.616-201374-5-11/C563

Operatori :
Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikqyrës :

Projekti i vitit :
2020

Qazim Bajrami nga DIKMK

Afërdita Sopi, Azem Buzuku nga DIKMK

Vëllimi Financiar

Vëllimi fizik

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
Ndërtimi i rrugës “Rogozhina” në Bërnicë të Epërme
Punët e
realizuara
Punët në
realizim

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Ndërtimi i rrugës “Prizreni” dhe “Hasan Pllana” në Bërnicë të Epërme

Situacioni

Situacioni

I

II

Situacioni
III

Situacioni

Situacioni

Situacioni

IV

V

VI,

Duhet të rritet kapaciteti edhe i makinerisë edhe stafit.

Sipas planit dinamik
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Projekti :

Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen “Pejton”

Vlera e projektit:

497,763.29 €
Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik
:120 ditë
kalenarike

Operatori :

”Gashi Ing” SHPK

Nr 616 19022 511

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Afërdita Hasimi

dt.27/09/2019

Projekti i vitit
2019

Bashkim Statovci, Besim Qelaj, 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
Rekomandime
masat për tu
ndërmarë
Vlerësimi i
progresit në
projekt

Sinjalizimi horizontal i rrugeve
Situacioni
(I)

Situacioni
(II)

Situacioni
( I II )

Situacioni
( IV )

50,000.0€

50,000.0€

56,963.8€

79,362.2€

Situacioni
( VII )

Situacioni
( VIII )

Situacioni
( IX )

Situacioni
(X)

Sezoni dimeror

Situacioni
(V)
84,881.1€
Situacioni
( XI )

Situacioni
( VI )
74,804.7€
Situacioni
( XII )

60

61

SHIFRA
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Rregullimi i rrugëve dhe infrastrukturës te trafoja

Vlera e projektit:

104,682.60 €
Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik
:60 ditë
kalenarike

Operatori :

”SETICOMMERCE” SHPK

Nr 616 20059 521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Afërdita Hasimi

dt.14/09/2020

Projekti i vitit
2020

Sevdije Drenovci, 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
Rekomandime
masat për tu
ndërmarë
Vlerësimi i
progresit në
projekt

Përfundimi i dy rrugëve

Jemi në fazën e shtrimit te kubzeve tek disa rrugë.
Situacioni
(I)
29,294.89 €€
Situacioni
( VII )

Situacioni
(II)

Situacioni
( I II )

0.0€
Situacioni
( VIII )

0.0€
Situacioni
( IX )

Probleme pronesore

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 :

Punimi i shpimeve dhe elaboratit gjeomekanik

Vlera e projektit:

55,000.00 €
Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :
12 muaj

Operatori :

GEOKOS A dhe A O P

Nr 616 20120221

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Afërdita Hasimi

dt.27/11/2020

Projekti i vitit
2020

Hazir Krasniqi, Aferdita Sopi

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

Një numër i konsiderueshëm i shpimeve në rrugën “A”.

Vashdimi i shpimeve ne rrugën “A”.
Situacioni
(I)
0.0€
Situacioni
( VII )

Situacioni
(II)
0.0€
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 )
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Rigjenerimi i rrugës “Mehmet Kaçurri” ( Rruga Model )Prishtinë

Vlera e projektit:

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :
240 ditë
kalendarike

Operatori :

“ALBI COMPANY” SHPK

Nr 616 19215521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Afërdita Hasimi

276,529.00 €

dt.12/05/2020

Projekti i vitit
2020

Alban Morina, Yllka Syla, Lindita Cervadiku Dibra, Avni Manaj, Agim Halili,
Syzana Pllana, Amire Krasniqi

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Infrastruktura nëntokësore, demolimi i vitrinave, dyerve dhe dritareve, si dhe
montimi i tyre sipas kontratës.

Punët në
realizim

Vazhdimi i rregullimit te dritareve në hapësira të ndryshme pergjat rrugës.

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
( I II )
0.0€
Situacioni
( IX )

Probleme- kerkesa nga banorët
Rritja e kapacitetit të fuqisë punëtore

Situacioni
( IV )
0.0€
Situacioni
(X)

Situacioni
(V)
0.0€
Situacioni
( XI )

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

Vlera e projektit:

Projekti :

"Ndërtimi i parkut rekreativo – sportiv në Dardani dhe 473 369.61€
renovimi i hapësirës”
Plani dinamik :

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

O.E. ”Rexha” SHPK nga Prishtina.

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikqyrës:

120 ditë

Nr. 616 19 173
511
Projekti i vitit :
2020

*Halil Fejziu- idn.

Burbuqe Agushi, Besim Qelaj, Bujar Rama.

Vëllimi Financiar

Vëllimi Fizik

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

*Punët përgatitore;
*Punët e demolimit dhe zhvendosjeve;
*Punët ndërtimore;
*Punët e betonit;
*Punët e armaturës.
- Punimi i parkingut dhe totuareve.

Punët në
realizim

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

(I)

( II )

( III )

( IV )

(V)

(VI )

50 000.0€

0.0€

10 Ditë

0.0€

0.0€

0.0€

Mesatar

- Pergatitjet per fillimin e gërryerjes dhe asfaltimit të parkingjeve.

-Punimet janë duke u realizuar sipas dinamikës së paraparë.

0.0€
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RAPORTI MBIKËQYRËS

Vlera e projektit:

Projekti :

"Ndërtimi i rrugës në lagjen “Kllokoqi” - Marevc ”

191 198.00€,
Plani dinamik :

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

OE ”Ledi Ing” SHPK, Carralevë.

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikqyrës:

120 ditë

Nr. 616-20-039511
Projekti i vitit :
2020

*Halil Fejziu- idn.

Fatmir Uka, Ymer Mavriqi.

Vëllimi Financiar

Vëllimi Fizik

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

*Punët përgatitore;
*Punët e dheut;
*Lëshesat.
- Punimi I gjeotextilit dhe I mbistruktures.

Punët në
realizim
Situacioni

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

(I)

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

( II )

( III )

( IV )

(V)

(VI )

31654.40€ 0.0€

0.0€

0.0€

10 Ditë

0.0€

Mesatar

- Përgatitjet për tamponizim me material 060 & 031.

-Punimet janë duke u realizuar sipas dinamikës së paraparë.

0.0€
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Vlera e projektit:

“Ndërtimi i rrugës nga Flotacioni, Lagja Vakovc

497 358.78

€

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :

Operatori :

OE “Rahovica Comerce”, SHPK “Conzorcium” , “Mirusha
Company” SHPK dhe “Benita Company” SHPK, me seli në
Ferizaj

Nr.616-20-030511

180 ditë

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikqyrës:

*Halil Fejziu, idn.

Projekti i vitit :
2021

Afërdita Sopi, Ramadan Nebihi.

Vëllimi Financiar

Vëllimi Fizik

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

*Punët paraprake;
*Objektet;
*Mbistruktura.
- Punimi i bankinave dhe pahive elastoke si dhe ura.

Punët në
realizim

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

(I)

( II )

( III )

( IV )

(V)

(VI )

100
000.0€

0.0€

0.0€

0.0€

10 Ditë

0.0€

Mesatar

- Përgatitjet per fillimin e ndërtimit të urës.

-Punimet jan duke u realizuar sipas dinamikës së paraparë.

0.0€
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RAPORTI MBIKËQYRËS

Maj-2021

Projekti :

Ndërtimi i parqeve rekreativo-sportive në kryeqytet
”Dodona”

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

,,Rexha’’ SHPK

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikqyrës :

Bujar Rama, idgj

Vlera e projektit:
336,436.16 €

Plani dinamik :
120 ditë
Nr.616 20 074 521
dt.30.09.2020

Projekti i vitit :
2020

Idn. Besim Qelaj, Ida. Burbuqe Agushi, tek.nd. Sadik Hajdini

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik

Punët e
realizuara

Punët në
realizim

Punët ndërtimore zejtare – ndërtimi i nyjave sanitare;
Punimet në fushat e basketbollit;
Punët në fushën e volejbollit;
Punimet në fushën e futbollit;
Punimet në fushën e pingpongut;
Punimi i stazës së vrapimit;
Punimet në këndin e fitnesit;
Punimet në riparimin, pastrimin dhe lyerjen e rrethojes ekzistuese të
parkut.
 Punimet e dheut dhe mbushjes,
 Punimet e betonit,
 Punimet e armimit,
 Punët e muratimit.
Vazhdimi i punimeve për finalizimin e të gjitha objekteve që i cekem
më lart.

Vëllimi Financiar

Situacioni
1

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Nuk është
bërë pagese
deri më tani,
për shkak se
sipas
kontratës
vlera e
situacionit
për pagësë
100,000.00
€.
Tani jemi në
fazën e
matjes dhe
kalkulimit
për një
sitacion për

Situacioni
2

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

73
pagësë në
vlerën e
paraparë.

Vonesat
Shkalla e cilësisë

Rekomandime
masat për tu
ndërmarë
Vlerësimi i
progresit në
projekt

Për shkak të problemeve të mëdha
që kemi pasur në projektin kryesor,
ku komplet gjeometria e objekteve
nuk ka qenë e përcaktuar, zgjidhjet
dhe pozicionimet e objekteve jemi
duke i bërë ne si staf menaxhues i
kontratës, andaj dhe kemi pasur
vonesa derisa janë pergatitur të
dhënat-shënimet per vazhdiminin e
punimeve për të gjitha objektet që
duhet të punohen sipas kontratës,
për të gjitha këto është njoftuar
projektuesi, nga i cili kemi kërkuar
që të përmirësohen mangësitë në
projekt.

Mirë

Punëkryerësit iu ka rekomanduar që me punime t’i përfill 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, deri më tani punimet nuk janë zhvilluar me
kapacitete të mjaftueshme.
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RAPORTI MBIKËQYRËS

maj-2021

Projekti :

“Mirmbajtja dhe rindërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në
komunën e Prishtiunës”
Komuna e Prishtinës

Vlera e projektit:

Operatori :

KNPSH “PAPENBURG”
“ADRIANI COMPANY”

Numër të prokurimit:
616-20-7123-2-1-1 dhe
Numër të brendshëm:
616 20 159 211.

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikqyrës :

MSc Krenar Xhaferi

Investuesi :

400,000.00 €

Plani dinamik :
Njëvjeçar

Projekti i vitit :
2021

Ibrahim Gërvalla idn., Hazir Krasniqi’’tek.nd.

Vëllimi Financiar

Vëllimi
fizik

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

Janë intervenuar në pesë lokacione
Është duke përfunduar në një lokacion.

Situacioni 1

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni 2

Situacioni 3

Situacioni

Situacioni

27,197.93 euro

Vonesa nuk ka.

Mirë

Punëkryesi aktualisht është duke punuar me intensitet sipas kontratës.

Drejtori :
Gëzim Mehmeti
Prishtinë, maj 2021

