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Republika e Kosovës
Republika Kosova – RepublicofKosovo

Komuna e Prishtinës
OpštinaPriština –Municipality of Prishtina

Raporti i vitit 2021

Shtator 01- 30.09.2021

1. Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave
Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave gjatë muajit
Shtator 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 shtator, Drejtoria ka proceduar 144 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 144 kërkesave të pranuara, 101 kërkesa janë
të përfunduara.

1.2. Dërgimi i kërkesave për hartimine detyrave projektuese dhe
Identifikimin e 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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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. – UD i shefit të Sektorit

Kontrolloi – Përpunoi

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

Periudha raportuese

01-30.09.2021, muaji shtator, 2021

Menaxhëret e projekteve

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

Organi mbikqyrës

Azem Buzuku
Aferdita Sopi
Behxhet Gashi
RamadanNebiu
Hazir Krasniqi
Amire Krasniqi
Bujar Rama
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Ndërtimi i Qendrës kulturore për të rijnë, Bibliotekës
në 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
kalendarik
Dt. 14.09.2020

Projekti i vitit:
2020

.

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

-Pastrimi i terrenit;

Vëllimi fizik

- Rrethekimi i punishtes, sigurimi i punishtes;
- Vendosja e tabeles informuese;
- Incizimi, piketimi digjital i objektit;
-Gërmimi i terenit deri ne nivelin e themelit të pllakës;
- Mbushja e gropës ndërtimore me material guror;
- Shtresimi i pllkaës rrafshuese estrih çimento t=5.0cm;
- Furnizimi i shtresës izoluese hidroizolimi;
- Shtresimi i pllkaës rrafshuese estrih çimento t=5.0cm;
- Armirimi i pllakës betonarme t=60.0 cm ( Zona e poshtme);
- Armirimi i pllakes betonarme t=60.0 cm ( Zona e siperme);
- Betonimi i kontrapllakes t=60.0cm.

Vëllimi
financiar

Punët në
realizim

-

-

- Kallëpimi i mureve betonarme;
- Kallëpimi i shtyllave betonarme.

-

Situacioni
(I)

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni
(II)

Situacioni
( III )

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

Situacioni
( VI )

50.000.0€

--

Mesatar

Ju njoftojm se projekti kryesor nuk përmban sigurimin e gropës ndërtimore, në bazë të
projektit distanca në mes të vijës ndërtimore me objektet individuale ekzistuese për
rreth jane shumë afër, duke e pasur parasysh që nuk është bërë sigurimi i gropës
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
ne fazën e gërmimit te objektit për shkak te dislokimit të bërë, në mënyrë që të mos
rrezikohen objektet individuale ekzistuese përreth.
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Ndërtimi i rrugës “Azem Bejta” dhe “Shkodra”

Vlera e projektit:

42,224.40 €
Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

SHPK ”Seticommerc“
SHPK “Burimi”

Menaxheri i
projektit :

Muhamed Emra, idn;

Organi
mbikëqyrës :

Sevdije Drenovci, idk; Hazir Krasniqi, teknik i gjeodezisë

Plani dinamik
60 ditë
kalendarik
616 20 040 511

Dt. 12.04.2021

Projekti i vitit:
2021

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 tu
ndërmarë

Vlerësimi i
progresit në
projekt

- Incizimi, piketimi digjital i objektit;
- Vendosja e shenjave te perkohshme vertikale;
- Gërmimi i gjërë i trupit të rrugës;
- Furnizmi dhe shtrirja e tamponit 0-63mm;
- Furnizmi dhe shtrirja e tamponit 0-31mm;
- Vendosja e skajoreve të betonit 20/24cm;
- Vendosja e pllakve të betonit.
-

Vendosja e skajoreve të betonit 20/24cm, rruga “Aqif Blyta”;
Vendosja e pllakve të betonit, rruga “Aqif Blyta”;
Gërmimi i gjerë i trupit të rrugës “Azem Bejta” ( demontimi i kubezave);
Furnizmi dhe shtrirja e tamponit 0-063-31mm;
Vendosja e skajoreve të betonit 20/24cm;
Furnizimi dhe asfalltimi i trupit të rrugës.

Situacioni
(I)

Situacioni
(II)

Situacioni
( III )

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

Situacioni
( VI )

20.000.0€

--

Mesatar

Vlen të theksohet te rruga “Azem Bejta”, me rastin e fillimit të ekzekutimit të
punimeve, respektivisht pas demontimit të kubzeve të betonit, janë paraqitur kabllot e
energjisë elektrike në nivel të cekët të trupit të rrugës rishtazi të montuar nga
korporata e KEDS në kuadër të projektit të kogjenerimit të rrjetit. Përmes shkresës
zyrtare kemi kërkuar që kabllot nëntokësore të nivleit të bëhet fondimi, si dhe sigurimi I
kabllove nëntokësore, min H=0.50m, ku duke e pasur parasysh nivelin e cekët të
fundimit, është e nevojshme dhe e dosomdoshme që kabllot e instaluara rishtazi të
mbrohen me një shtresë të betonit, në mënyrë që gjatë shtresimit të rrugës me asfallt
mos të kemi dëmtime të instalimeve nëntokesore.
Punimet janë duke u zhvilluar sipas planit dinamik kalendarik, mirepo kemi ngecje për shkak
instalimve nëntokësore, respektivisht kabllot e rrjetit elektrik të ekzekutuar nga kompania e
KEDS-it, ku presim intervenimin e fundit, në mënyrë që ne të mund të vazhdojmë punimet sipas
paramases, gjegjesisht kontrates.
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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 & 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

Fillimi i punimeve për marrjen e mostrave tek objekti ish- ndërmarrja “Gërmia”.

Punët në
realizim

Nxjerrja e mostrave në afërsi të objektit ish- ndërmarrja “Gërmia”.

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni
(I)
25,370.00€
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
Punët në
realizim

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Në procedurë të përmbylljes. Është bërë shkëputja e kontratës.
Situacioni
(I)
50,000.00€
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 :

Vlera e projektit:

“Ndërtimi i rrugës Stallovë-Zllashë” – Loti 1”

789 377.55

€

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :

Operatori :

Grupi I O E “Quality Asphalt Shpk” & “Mirusha Company”
SHPK, me seli, rr. “2 Korriku” në Ferizaj

Nr. 616-20039-511

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikqyrës:

*Halil Fejziu- idn.

180 ditë

Projekti i vitit :
2020

Hazir Krasniqi & Sevdije Drenovci.

Vëllimi Financiar

Vëllimi Fizik

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

*Punët paraprake;
*Punët e dheut;

*Lëshesat dhe kanali anësor.
*Gërmimi i dheut dhe planifikimi

Punët në
realizim

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

*Tamponizimi I trases komplet

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

(I)

( II )

( III )

( IV )

(V)

(VI )

100
000.0€

0.0€

10 Ditë



0.0€

0.0€

0.0€

0.0€

Mesatar

Përgatitjet për fillimin e punimeve te mbistruktura.

-Punimet janë duke u realizuar sipas dinamikës së paraparë.
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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
projektit :

Irfete Zejneli

Organi
mbikëqyrës :

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

Projekti i vitit 2019

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

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

Punët në
realizim

Punimi i ulëseve dhe ndriçimit në zonën1 dhe 3 .

Situacioni
Situacione
(I)
t
( Pagesat
e
50,000.00€
proceduar
Situacioni
a)
( VII)
100,000.00€

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

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€

Situacioni
i punëve
shtese
5,460.50€

Vonesa do të ketë për shkak të
problemeve me 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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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

“Ndërtimi i rrugës nga Pallati I panaireve deri te rruga
“Vëllerzërit Fazliu”

Vlera e projektit:
153,430.00 €

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori:

“Bashkim Meti” SHPK
“Bashkim Mali ” SHPK

Plani dinamik :
90 ditë
Nr. 616 20040 511
dt. 11.05.2021

Menaxheri i
projektit :

Projekti i vitit
2021

Irfete Zejneli

Organi
mbikëqyrës :

Zyrije Pllana dhe 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 ndërmarrë
Vlerësimi i progresit
në projekt

Janë përfunduar punët e gërmimit dhe mbushjes
Është punuar tamponi me zhavorr 0-63mm.
Situacio
ni
(I)

Situacion
i
(II)

Situacioni
( I II )

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

Situacioni
( VI )

Është rekomanduar operatori ekonomik që të respektohet kontrata.

Operatori ekonomik ka kërkuar ndërprerje të kontratës, për shkak
të çmimeve të ulëta që ka në kontratë.
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

“Ndërtimi i rrugës “Uran Ajeti”

Vlera e projektit:
206,724.93 €

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori:

“Noti Beton” SHPK

Plani dinamik :
120 ditë
Nr. 616 21076 511
dt. 15.09.2021

Menaxheri i
projektit :

Irfete Zejneli

Organi
mbikëqyrës :

Hazir Krasniqi , Zyhrije Pllana.

Projekti i vitit 2021

Vëllimi financiar

Vëllimi
fizik

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

Kemi dërguar materialin për leje ndërtimore

Punët në
realizim

Kemi kërkuar nga Drejtoria e Pronës të bëhet shpronësimi i pronave
private.

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni
(I)

Situacioni
(II)

Situaci
oni
( I II )

000.00€

000.00€

000.00
€

Situacioni
( IV )

000.00€

Situacioni
(V)

000.00€

Situacioni
( VI )

000.00€

Vonesado të ketë për shkak se
ka prona private dhe
paraprakisht duhet të punohet
ngrohja nga “Termokos”.

Është njoftuar operatori ekonomik që të punohet plani dinamik i
specifikuar.
Shpresojmë të zgjidhen problemete lartëcekura
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RAPORTI MBIKQYRËS
Projekti :

Rikonstruktimi i rrugëve në Bardhosh, Bërnicë të
Epërme, Lebanë, Vranidoll, Barilevë dhe Mramor

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Vlera e projektit:
431,470.58€

Plani dinamik :
120 ditë

“BAGERI” SHPK

Nr.616-201374-5-11/C563
dt.11.05.21

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
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 rrugëve “Rogozhina”, ”Prizreni” dhe “Hasan Pllana” në Bërnicë të
Epërme, asfaltimi i rrugëve në Rimanishtë dhe Mramor
Ndërtimi i rrugëve Besi-Lebanë-Barilevë

Situacioni

Situacioni

I

II

Situacioni
III

Situacioni

Situacioni

Situacioni

IV

V

VI,

Duhet të rritet kapaciteti edhe i makinerisë edhe stafit

Ka vonesa, sipas kësaj dinamike kompania nuk do të mund t’i përfundojë punimet
në afat.
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

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

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Vlera e projektit:
704,163.30€

Plani dinamik :
120 ditë

“RAHOVICA COMERCE” SHPK

Nr. 616 -19- 62845-1-1
dt. 22.02.2021

Operatori :
Menaxheri i
Qazim Bajrami nga DIKMK
projektit :
Organi
Syzana Pllana , Hazir Krasniqi nga DIKMK
mbikëqyrës :

Projekti i vitit :
2019

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

Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik, me gjatësi 820m, asfaltimi i
segmentit me gjatësi 200m, shtresa e parë.
Përgatitja e segmentit me gjatësi prej 250m për asfaltim
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Nuk ka mundësi teknike që të punohet më shpejt, për shkak të punimeve të
ngrohtores “Termokosi”, KEDS-it, “Art Motion”, “IPKO”, “Kujtesa”

Nuk po mund të punohet sipas planit dinamik, për shkak të punimeve të
kompanive tjera dhe problemeve pronësore.
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Punimet e termokosit
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SHIFRA
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Vlera e
projektit:

Rikonstruktimi i rrugëve në: Bardhosh, Bërnicë të
Epërme, Lebanë, Vranidoll, Barilevë dhe Mramor
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Komuna e Prishtinës

Plani Dinamik
:90 ditë

BAGERI SH.P.K

Nr.616-21-0905-2-1
Dt. 24.08.21

Qazim Bajrami nga DIKMK

Projekti i vitit :
2021

Imer Mavriqi, Behxhet Gashi nga DIKMK

Vëllimi Financiar

Vëllimi fizik

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

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Gërmimi i gjërë

Situacioni

Situacioni

I

II

Situacioni
III

Situacioni

Situacioni

Situacioni

IV

V

VI,

Duhet të rritet kapaciteti i makinerisë dhe stafit, për shkak
atmosferike që mund të ndryshojnë.
Sipas planit dinamik

të kushteve

38

Drejtori :
Gëzim Mehmeti
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