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Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina

Raporti i vitit 2018

Tetor, 01.-31.10.2018

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

1.1. Shqyrtimi i kërkesave
Gjatë muajit tetor, Drejtoria ka proceduar 163 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 163 kërkesave të pranuara, 80 janë zgjidhur.

1.2. Dërgimi i kërkesave për hartimin e 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 rregulluese,
janë dërguar kërkesat për hartimin e detyrave projektuese për këto rrugë në zonat
urbane dhe rurale.
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Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina

1.3. Raportimi i menaxherëve të projekteve infrastrukturore

Drejtoria

Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të
Kontratave

Sektori

Menaxhimi i kontratave ( Ndërtimi i ulët )

Drejtori

Gëzim Mehmeti

Raportoi

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

Kontrolloi – Përpunoi

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

Periudha raportuese

01- 31.10.2018, muaji tetor

Menaxhëret e projekteve

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

Organi mbikëqyrës

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

01

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Hajvali

Vlera e
projektit:
359.351,97 €

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

NTP ”REXHA COM”

Plani dinamik
90 ditë
Nr.616 17 060
521

dt.08,09,2017

Menaxheri i Muhamed Emra, idn
projektit :
Organi
Suzana Pllana, idh., Hazir Krasniqi, tek. i gjeod.
mbikëqyrës:

Projekti i vitit :
2017

Vëllimi fizik

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Punët e
realizuara

Punët në
realizim












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

Vëllimi financiar



Situacioni
(I)

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

Situacioni
( VI )

Situacionet
( Pagesat e
proceduara) 50.000.0 50.000.0 50.000.0 50.000.0 50.000.0 50.000.0

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

--

Mesatar

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

02

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :
Investuesi :

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

Vlera e
projektit:

SHPK “Gerlica Company”

Nr.616 17 087
521

Operatori :
Menaxheri i
projektit :

286.655,32 €

Plani dinamik
150 ditë.
dt. 02.10.2017

Projekti i vitit
:
2017

Muhamed Emra, idn.

Organi
Zyhrije Pllana, ida., Azem Buzuku, tek.ndërt.
mbikëqyrës:

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Punët në
realizim

-

Vendosja e skajoreve betonarme në krahun e majtë të rrugës “Bajram
Bahtiri”;
Vendosja e skajoreve betonarme në krahun e rrugës “Bekim Mani”.

-

Vendosja e kubzeve të betonit

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

(I)

(II)

(III)

( IV )

(V)

( VI )

Situacionet
( Pagesat e
proceduara) 50.000.0 50.000.0 50.000.0 50.000.0 50.000.0

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

--

Mesatar

Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik
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SHIFRA

03

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Vlera e
projektit:

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

247,853.52 €

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

NTP ”Bashkimi” dhe NPSH “Bageri”

Plani dinamik
12 muaj
Nr.616 17 132 521

dt.11,01,2018

Menaxheri i Muhamed Emra, idn.
projektit :
Organi
Halil Fejziu, idn., Afërdita Sopi, tek. i gjeod.
mbikëqyrës:

Projekti i vitit :
2018

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

-

Gërmimi i trupit të rrugës në fshatin Marec, lagjja “Vrajollët”;
Mbushja e trupit të rrugës me material rrethanor guror;
Gërmimi i trupit të rrugës në fshatin Marec, lagja “Kllokoqët”
Mbushja e trupit të rrugës me material rrethanor guror.

Punët në
realizim
Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni
(I)

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

11,198.40

20,316.60

50,000.0

18,400.0

71,850.0

-

Situacioni
( VI )

Mesatar

-

Kemi kërkuar nga operatori që të rritë kapacitetin dinamik të punimeve,
gjegjësisht hapje në shumë fronte të punishteve në terren.

-

Kemi kërkuar nga operatori që të rritë kapacitetin dinamik të punimeve,
gjegjësisht hapje në shumë fronte të punishteve në terren.
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SHIFRA

04

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në rrugët “Fehmi
Agani” dhe “Hajdar Dushi”, si dhe ujësjellësit në rrugën
“Fehmi Agani”

Vlera e projektit:

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :
60 ditë

Operatori :

"NOTI BETON” SHPK

Nr

348.679,20 €

i

prokurimit:

6161794521

dt.12.12.2017

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Projekti i vitit
2018

Syzana Pllana
Aferdita Sopi, Behxhet Gashi

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nenstokesore:
Trasimi gjeodezik;
Demolimi dhe pastrimi i terrenit;
Gërmimi i kanalit me makineri;
Germimi i kanalit me dorë;
Planifikimi i fundit të kanalit;
Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorrit të imët (0-16) mm, (0-32), (0-63) mm;
Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me material gurorë(0-100)mm;
Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø250,315,400,500, 630, 800mm;
Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit;
Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubave për puseta, konuseve, shkalleve, kapakëve;
Furnizimi transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit: t=15cm, (0-31, 5 mm, Mv>100Mn/m2) dhe shtreses së
Bituzhavorit: BZH 22 me trashësi t=8cm;
Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11, me trashësi t=4,0cm;
Testimi i rrjetit të kanalizimit fekal dhe atmosferik;
Furnizimi, transporti dhe vendosja e skajorëve standard 18/24, C-40/50, M100;
Testimi dhe dezinfektimi i gypit të ujësjellësit.

Punët në
realizim

Furnizimi transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit: t=15cm, (0-31, 5 mm, Mv>100Mn/m2) dhe shtreses së
Bituzhavorit: BZH 22 me trashësi t=8cm;
Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11 me trashësi t=4,0cm.

Vëllimi
financiar

Vëllimi fizik

Punët e
realizuara

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni
(I)

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

50,000.00€

50,000.00€

50,000.00€

75,000.00€

50,000.00€

--

Situacioni
( VI
)Përfundim
tar
63,926.02€

Mesatar

Është obliguar operatori nga organi mbikëqyrës, që të rritë kapacitetin dinamik të punimeve, si
dhe të bëjë sigurimin e vendpunishtes, të bëjë sigurimin e kanalit, si dhe t’i përmbahet projektit.
Me kërkesë të kryetarit dhe drejtorit dhe me pëlqim të operatorit ekonomik, është zëvendësuar
pozicioni i pllakave të betonit me dy shtresa asfalt, duke qëndruar brenda vlerës së kontratës.
Kemi hasur në pengesa të shumta gjatë realizimit të projektit në rrugët “Fehmi Agani” dhe
“Hajdar Dushi”.
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SHIFRA

05

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

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

Vlera e projektit:

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :
90 ditë

Operatori :

"NOTI BETON” SHPK

Nr

355,555.55 €

i

prokurimit:

61617100521

dt. 30.11.2017

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Projekti i vitit
2018

Syzana Pllana
Aferdita Sopi, Behxhet Gashi

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
Kontrollimi dhe evidentimi I instalimeve nëntokësorë,
Trasimi gjeodezik,
Demolimi dhe pastrimi I terrenit,
Gërmimi I kanalit me makineri,
Gërmimi I kanalit me dore
Planifikimi I fundit të kanalit,
Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethanor jo koherent.
Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 250mm
Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit,
Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubave për puseta, konuseve, shkalleve, kapakëve.

Punët në
realizim

Gërmimi I kanalit me makineri,
Gërmimi I kanalit me dore
Planifikimi I fundit të kanalit,
Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethanor jo koherent.
Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 250,315,800mm

Vëllimi
financiar

Vëllimi fizik

Punët e
realizuara

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

50,000.00€
--

Situacioni
(III)

50,000.00€€

Situacioni
( IV )

50,000.00€

Situacioni
(V)
0.0€

Situacioni
( VI )
0.0€

Mesatar

Është obliguar operatori nga organi mbikëqyrës, që të rritë kapacitetin
dinamik të punimeve, si dhe të bëjë sigurimin e vendpunishtes, të bëjë
sigurimin e kanalit, si dhe t’i përmbahet projektit.
Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik
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*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve
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06

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

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

Vlera e projektit:

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :
90 ditë

Operatori :

NNTPP "GASHI ING” SHPK

Nr

191,687.46 €

i

prokurimit:

616-17-4307-5-2-1

dt. 09.11.2017

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Projekti i vitit
2018

Syzana Pllana
Aferdita Sopi, Azem Buzuku

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
Kontrollimi dhe evidentimi I instalimeve nëntokësorë,
Trasimi gjeodezik,
Demolimi dhe pastrimi I terrenit,
Gërmimi I kanalit me makineri,
Gërmimi I kanalit me dore
Planifikimi I fundit të kanalit,
Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethanor jo koherent rrethanore d 0-100mm.
Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 400 mm
Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit,
Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubave për puseta, konuseve, shkalleve, kapakëve.
Furnizimi dhe asfaltimi i rrugëve,
Kthimi i kalldermit,

Punët në
realizim

Gërmimi I kanalit me makineri,
Gërmimi I kanalit me dore
Planifikimi I fundit të kanalit,
Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethanor jo koherent.
Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 250-500-400mm

Vëllimi
financiar

Vëllimi fizik

Punët e
realizuara

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni
(I)

50,000€

Situacioni
(II)

50,000€

Situacioni
(III)
50.000€

Situacioni
( IV )
0.0€

--

Situacioni
(V)
0.0€

Situacioni
( VI )
0.0€

Mesatar

Për shkak të rrezikshmërisë nga shembja, projekti tek “Rezonanca” është ndërprerë, për të
vazhduar në rrugët “Meto Bajraktari”, “Qajupi”, si dhe “Bedri Pejani” dhe “Andrea Gropa”, ku tek
rruga “Qajupi” e kemi ndërprerë projektin, për shkak se kuota fundore e projektuar është 4.30
m, ndërsa gjendja faktike në terren 5.30, si dhe shkarkimi me rënie të kundërt.
Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik.

52

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve
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SHIFRA

06

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimi fekal te rruga “Ulqini”

Vlera e projektit:

82,625.13 €
Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :
120 ditë

Operatori :

NNTP ”Gashi ING”

Nr 616 17 144 521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Afërdita Hasimi

dt. 26.01.2018

Projekti i vitit
2018

Syzana Pllana, 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 t’u
ndërmarrë
Vlerësimi i
progresit në
projekt

Zyrtarisht kanë filluar punimet më 19.03.2018.

Jemi në fazën përfundimtare të kontratës, duke bërë vendosjen e pahive elastike
dhe sinjalizimin vertikal.
Situacioni
Aneks
Kontrate
(I)

Situacioni
Kontrate
( I)

8,262.51€

50,000.00€

Situacioni
( VI )

Situacioni
( VII )

Situacioni
( II)

0.0€
Situacioni
( VIII )

Brenda planit dinamik

Situacioni
( III )

0.0€
Situacioni
(IX )

Situacioni
( IV )

0.0€
Situacioni
(X)

Mesatar

Situacioni
(V)

0.0€
Situacioni
( XI )
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*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve
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07

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Trudë

Vlera e projektit:

375,501.30 €
Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :
90 ditë

Operatori :

OE ”Pro & Co Group” SHPK

Nr 616 17 142 521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Afërdita Hasimi

dt. 27.02.2018

Projekti i vitit
2018

Krenar Xhaferi, Ramadan Nebihi

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Zyrtarisht kane filluar punimet me datë 19.03.2018

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

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

Situacioni
( IV )

150,000.00€

0.0€

0.0€

0.0€

Situacioni
( VII )

Situacioni
( VIII )

Situacioni
( IX )

Situacioni
(X)

--

Situacioni
(V)
0.0€
Situacioni
( XI )

Mesatar

Situacioni
( VI )
0.0€
Situacioni
( XII )

56
*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

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

Vlera e projektit:

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :
90 ditë

Operatori :

OE ”Papenburg&Adriani Company” SHPK

Nr 616 18 071 521

160,981.01 €

dt.14.09.2018

Projekti i vitit
2018

Menaxheri i
Afërdita Hasimi
projektit :
Syzana Pllana, Bujar Rama
Organi
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

Rregullim trotuari, frezim i rruges, ngritja e pusetave dhe pergaditja e trases
per asfaltim
Jemi duke punuar në rrugën “ Eqrem Qabej ” sipas projektit.
Situacioni
(I)
0.0€
Situacioni
( VII )

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

Situacioni
( IV )

0.0€

0.0€

0.0€

Situacioni
( VIII )

Situacioni
( IX )

Situacioni
(X)

--

Situacioni
(V)
0.0€
Situacioni
( XI )

Mesatar

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

Investuesi :

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

Vlera e projektit:

Komuna e Prishtinës

Plani Dinamik :

1,
696,063.32€
180 ditë

Operatori :

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

nr.identifikues:
616 16 111 511

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Projekti i vitit
2016

Ibrahim Gërvalla, idn.
Fevzi Jetullahu, Afërdita Sopi

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punët e
parapara

Punimet në
realizimvërejtjet

Situacionet
( Pagesat e
proceduar
a)

-

Ndërtimi i kolektorit betonarme, në gjatësi prej850 m;

-

Ndërtimi i kanalizimit fekal, në gjatësi prej 2x850 m.

-Punimet nuk kanë vazhduar, për shkakë të problemeve
pronsore dhhe neglizhencës së punëkryersit

Situacionet e
paguara ne
2017

209.256.70
€

Situacio
ni shkurt

Situacio
ni mars

Situacio
ni

Situacio
ni

Situacioni

59
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Vlera e
projektit:

Ndërtimi i stadiumit të futbollit në Hajvali, faza II

414,828.79
€
Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

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

Plani Dinamik :
120 ditë

nr.identifikues:
616 16 088 521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës

Projekti i vitit
2016

Ibrahim Gërvalla idn ;
Zyhrije Pllana, Fevzi Jetullahu, Behgjet Gashi

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë
Punët e
realizuara

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

Punët në
realizim e
sipër

- Punimet janë duke vazhduar në vendosjen e
konstrukasionit të mbulesës së tribunave dhe fasadës.
Situacionet
e paguara 14
(2017)

Situacione
t
( Pagesat e
proceduar
200,000.0
a)
0€

Situacioni
5
( qershor )

50,000.0
0€

Situacio
ni

Situacio
ni

Situacio
ni

Situacioni

61
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Sinidoll-Bërnicë e EpërmeBardhosh

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

NNP “Bashkimi”

Vlera e projektit:

343,167.06€
Plani dinamik :
90 ditë

nr.identifikues:
616 16 120 521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës:

Projekti i vitit
2017

Zyhrije Pllana
Ibrahim Gërvalla, Behgjet Gashi

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punët e
parapara

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

Punët në
realizim e
sipër

-Punimet janë në fazën përfundimtare-vendosja e trotuareve
(punimet janë të ndërprera, për shkakë të problemeve
pronësore)
Situacionet e
paguara ne
2017

Situacionet
( Pagesat e
proceduar
a)

308,000.00
€

Situacio
ni shkurt

Situacio
ni prill

Situacio
ni

Situacio
ni

Situacioni

64
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Vlera e projektit:

Ndërtimi i rrugës “Riqard Holbruk” (krahu 1 e 2)
Projekti :

470,047.05€
Plani dinamik :

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

SHPK “TOIFOR”

240 ditë

nr.identifikues:
616 17 047 511

Menaxheri i
Zyhrije Pllana
projektit :
Organi
mbikëqyrës: Ibrahim Gërvalla, Fevzi Jetullahu, Amire Krasniqi

Projekti i vitit
2017

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punët e
parapara

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

Punët në
realizim e
sipër

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

Situacione
t
( Pagesat
e
proceduar
a)

Situacioni
maj

Situacioni
qershor

50,000.0
0€

50,000.0
0€

50,000.0
0€

Situacioni
tetor

50,000.0
0€

Situacio
ni

Situacioni

66
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Vlera e projektit:

Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Prugovc
Projekti :
Investuesi :

329,112.15€
Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :
90 ditë

Operatori :

SHPK “Gerlica Company”
nr.identifikues:
616 17 103 521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Projekti i vitit
2017

Ibrahim Gërvalla
Behgjet Gashi, Zyhrije Pllana

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

- Trajtimi i rrugicave me kubze beton;
Punët e
parapara

- Punimi i kanalizimit fekal.

Punët në
realizim e
sipër

-Punimet janë në fazën përmbyllëse.
Situacioni e
paguara 1-3
(2017)

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Situacioni 4
(maj)

Situacioni 5
(qershor)

150,000.00€ 50,000.00€ 50,000.00€

Situacioni
(shtator)

46,000.00€

Situa
cioni

Situac
ioni

68
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Projekti :

Investuesi :

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

Vlera e projektit:

Komuna e Prishtinës

Plani Dinamik :

199,837.39€
120 ditë

Operatori :

SHPK “Kema Company”
nr.identifikues:
616 17 2151 521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës:

Projekti i vitit
2017

Ibrahim Gërvalla
Behgjet Gashi, Afërdita Sopi

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë
Punët e
parapara

- Trajtimi i rrugicave me kubze betony;

Punët në
realizim e
sipër

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

- Punimi i kanalizimit fekal.

Situacionet e
paguara me
heret

Situacioni
tetor

Situacionet
( Pagesat e
proceduar 150,000.00 100,000.00
€
€
a)

Situacio
ni

Situacio
ni

Situacio
ni

Situacioni
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Projekti :

Vlera e projektit:

Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën “B”

279,939.59€
Plani dinamik :

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

NN “Beni Construction”

120 ditë

nr.identifikues:
616 15 216 521
Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës:

Projekti i vitit
2015

Ibrahim Gërvalla, idn.
Fevzi Jetullahu, Behgjet Gashi

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Situacionet
( Pagesat e
proceduar
a)

-Vendosja e pikave të trasesë së rrugës, gërmimi i dheut,
stabilizimi me material guror, kanalizimi fekal, kanalizimi
atmosferik.
-Punimet janë ndërprerë përkohësisht, deri në zgjidhjen e
kontesteve pronësore.
Situacion et
e paguara
me 2017

Situacioni 2

50,000.00
€

50,000.00
€

( qershor )

Situacio
ni

Situacio
ni

Situacio
ni

Situacioni

72
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Projekti :

Investuesi :

Ndërtimi i rrugëve në Makoc, lagjja “Balaj” dhe në Grshticë të
Epërme, lagjet “Musaj”, “Rexhaj” dhe “Obzovik”

Vlera e projektit:

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :

207,000.00€
150 ditë

Operatori :

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

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës:

Projekti i vitit
2017

Ibrahim Gërvalla
Behgjet Gashi, Azem Buzuku

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë
Punët e
parapara

-Trajtimi i rrugicave me kubze betony.

Punët në
realizim e
sipër

-Punimet janë duke vazhduar në lagjen “Obzovik” dhe në
Grashticë.
Situacioni 1
(prill)

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

50,000.00€

Situacioni 2
(maj)

Situacioni 3
(qershor)

50,000.00€

50,000.00€

Situacion
i

Situacioni

Situa
cioni

74
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Projekti :

Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugët Vlera e projektit:
dhe trotuaret e komunës së Prishtinës për vitin 2017
327,550.00€
Plani Dinamik :

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

SHPK “Toifor”

12 muaj

nr.identifikues:
616 17 117 521
Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës:

Projekti i vitit
2017

Ibrahim Gërvalla, idn.
Azem Buzuku, Bexhet Gashi

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

- Sanimi i gropave me asphalt;
Punët e
realizuara

- Sanimi i rrugëve me kubza;
- Furnizimi dhe vendosja e kapakëve të pusetave dhe grilave.

Punët në
realizim e
sipër

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

- Sanimi i gropave me asphalt;
- Sanimi i rrugëve me kubze;
- Punimi i shtresave të asfaltit.
Situacionet
e paguara
me (2017)

Situacionet
(shkurtprill)

Situacioni
(maj korrik)

66.000.00€

73.000.00€

160.000.00€

Situacioni
(shtator)

Situacioni
(tetor)

30.000.00€

25.000.00€

Situaci
oni

76
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Projekti :

Ndërtimi i rrugës dhe trotuareve në fshatin Drenovc

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Grupi i
operatorëve:

“Erdi Group” SHPK dhe “EL-BAU” SHPK

Menaxheri i
projektit :

Irfete Zejneli

Organi
mbikëqyrës:

Krenar Xhaferi dhe Bujar Rama

Vlera e
projektit:
367,972.12 €
Plani dinamik:
150 ditë
Nr. 616 17 138
511
dt. 22.02.2018

Projekti i vitit
2018

Vëllimi
financiar

Vëllimi fizik

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

Aksi te Xhafollët, kryerja e punimeve në rrugë;
Aksi te Xhafollët, kryerja e punimeve në trotuar;
Aksi A dhe aksi B, kryerja e punimeve në trotuar;
Aksi 1, aksi 2, aksi 3, aksi 4 dhe aksi 5, kryerja e punimeve në rrugë;
Aksi majtas, zgjerimi i rrugës;
Aksi majtas, kryerja e punimeve në trotuar.

Punët në
realizim

Ndërtimi i kanalizimit atmosferik dhe zgjerimi i rrugës në aksin kryesor.

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni
(I)

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

Situacioni
( VI )

50,000.00€ 50,000.00€

50,000.00€

50,000.00€

00.00€

00.00€

Vonesa sigurisht se do të ketë për
shkak të mangësive të shumta në
projekt.
Është rekomanduar operatori ekonomik, që cilësia e punimeve të jetë konform
kontratës dhe paramasës.

Tash për tash punimet nuk janë duke u zhvilluar, për shkak të problemeve në
projekt, për këtë është njoftuar drejtori i DIKMK-së.
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Projekti :

Implementimi i projektit “Bllok pas blloku”, n[
lagjen “Bregu i Diellit”

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Grupi i
operatorëve:
Menaxheri i
projektit :

NPN “Vision Projekt”
Më herët: Dhurata Ramadani
Tani: Irfete Zejneli

Organi
mbikëqyrës :

Më herët Enolida Berisha, tani Qazim Bajrami
Amire Krasniqi, Mehdi Hoxha

Vlera e projektit:
166,274.11€
Punët shtesë
10,340.00€
Plani dinamik : 90
ditë
Nr. 616 16 072 521,
dt.19.08.2016
Projekti i vitit 2016

Vëllimi
financiar

Vëllimi fizik

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
Punët e
realizuara
Punët në
realizim
Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Rreth 80% e punimeve janë realizuar gjatë menaxhimit të
Dhurata Ramamdanit.
Gjatë kohës prej kur jam menaxhere e projektit, thuajse asgjë
nuk është realizuar, vetëm disa sanime.
Situacioni
(I)

Situacioni
(II)

Situacioni
I punëve
shtesë

Situacioni
( IV )

50,002.80€

50,000.02€

10,340.00€

00.00€

Situacioni
(V)

00.00€

Situac
ioni
( VI )
00.00€

Vonesat
Shkalla e cilësisë

Sigurisht se vonesa do të ketë, për
shkak të neglizhencës në punë nga
operatori ekonomik

Rekomandime
masat për tu
ndërmarrë
Vlerësimi i progresit
në projekt

Është rekomanduar ndërprerja e kontratës në Zyrën e Prokurimit, për shkak të
mos zhvillimit të punimeve nga operatori ekonomik, përkundër vërejtjeve të
dhëna.
Jemi duke përmbyllur kontratën.
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Projekti :

Ndërtimi i rrugës lidhëse me rrugët: “Fatime
Sokoli”, “Vehap Shita” dhe “Tahir Zajmi”,me
nr. identifikues: 616 1886 521

Vlera e Kontratës:
186,721.76 €

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :

Operatori :

NNTPP ”Gashi Ing” Suharekë

Menaxher
Mbikëqyrja:

Imer Mavriqi, idn.
Krenar Xhaferi, ing. i hidros.
Amira Krasniqi, ing. e elektros.

Inspektimi: Vizita
në punishtë ka
pasur shumë
shpesh.
Projekti i vitit /2018

60 ditë

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
sjell
Rekomandime,
masat për t’u
ndërmarrë

Punimet kanë filluar në shtator të vitit 2018

-

Punimet janë duke u zhvillue sipas kontratës.

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

(I)

(II)

(III)

( IV )

(V)

( VI )

€

Punimet janë duke u zhvillue sipas
dinamikës
Punimet janë duke vazhdue, kurse situacionë-pagesë nuk ka pasë,
realizimet janë duke u zhvillue sipas planit dinamik, ka pasur disa pengesa
të vogëla, por janë eliminuar.
Rekomandimet e mia janë që të përshpejtohen punimet, pasi që sezoni i
dimrit po afrohet.
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Projekti :

Ndërtimi i disa rrugëve në lagjen “Sofalia” - Komuna
Vlera e
e Prishtinës” nr. i prokurimit: 616 17 3304 521, dt.
Kontratës:
26.09.2017.
279,471.68€
Plani dinamik:

Investuesi
:
Operatori :

Komuna e Prishtinës

150 ditë
Inspektimi:
Kanë qenë më
së paku 15
vizita gjatë këtij
muaji.
Projekti i vitit
2017/2018

“Kema Company” SHPK, QMI - Lipjan

Menaxher

Imer Mavriqi, idn.

Mbikqyrja:

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

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

Punimet kanë filluar në tetor 2017 dhe deri në dhjetorfund të sezonit, është realizuar situacioni me
vlerë:100.000€
-

Punimet janë duke u zhvillue sipas kontratës.

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

(I)

(II)

(III)

( IV )

(V)

Situaci
oni
( VI )

100.000€

50.000€

Punimet janë duke u zhvillue sipas
dinamikës.
Punimet kanë vazhduar gjatë sezonit veror, por duhet të pasur parasysh
se ka pasur pengesa të shumta në realizimin e këtij projekti, dhe projekti
është krejtësishtë nga përfundimi, pagesa-situacion nuk ka pasur në këtë
muaj.
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Projekti :

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

Vlera e projektit:

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :
120 ditë

Operatori :

“NBT-ING”, SHPK

Nr.616-17-4891511,

463 262.41 €

dt. 05.02.2018

Menaxheri i projektit
:
Organi mbikëqyrës :

Projekti i vitit
2018

Merita Mihovci
Fevzi Jetullahu, Hazir Krasniqi, Jeton Zherka, Azem Buzuku

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi
financiar

Vëllimi fizik

Punët e
realizuara

Punët në
realizim

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Vonesat
Shkalla e cilësisë

Rekomandime masat për
tu ndërmarrë

Vlerësimi i progresit në
projekt






Punët përgaditore;
Punët e gurit, pjesërisht;
Punët metalike, pjesërisht;
Kanalizimi atmosferik dhe rrjeti i furnizimit me ujë për ujitje për projektin e
shkallëve dhe mbikalimit;
 Rrjeti i ujësjellësit dhe sistemi i ujitjes;
 Punët e ndërtimit të rezervuarit 1 dhe 2;
 Punët e elektrikës, pjesërisht.
 Vazhdim i punëve, “Mveshja e shkallëve me pllaka guri”,
 Vazhdimi i punimeve në këndin e lodrave;
 Presim montimin e parmakeve në pjesët e punuara nga pllakat e gurëve
 Vazhdim i punëve elektrike;
 Vazhdim i punëve të instalimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit;
 Punët e vegjetacionit.
Situacioni
Situacioni
Situacioni
Situacioni
Situacioni
(I)
(II)
(III)
( IV )
(V)
50 000.0€

0.0€

0.0€

0.0€

0.0€

.0€

Mund të konkludojmë se do të kemi vonesa në punime:
- Si pasojë e rezultateve të mostrave të pllakave të gurit;
- Vonesa e atesteve të punëve metalike;
- Vonesa e atesteve për këndin e lodrave;
- Plotësim ndryshim i Vendimit, nr. 05.nr. 351/01-0042989/18, dt. 18.04.2018.
Punëkryesi ka munguar 18 ditë në punishte me tërë stafin e tij, ku edhe është njoftuar
DIKMK dhe Drejtoria e Prokurimit.
Është rekomanduar operatori ekonomik, që cilësia e punimeve të jetë komfor
kontratës dhe specifikimeve teknike;
Është obliguar operatori nga organi mbikëqyrës, që ta rrisë kapacitetin dinamik të
punimeve, si dhe të bëjë sigurimin e punishtes;
Duhet të rritet fuqia punëtore dhe mekanizimi i nevojshëm për të përfunduar
projektin;
Sjellja e atesteve për punët metalike, për këndin e lodrave dhe pllakat e gurit.
Punime nuk janë duke u zhvilluar;
Presim sjelljen e atesteve për materialet të cilat kanë me u përdorur në pozicionin e
shkallëve, këndin e lodrave dhe shkallëve.
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Foto 1.

Foto 2, 3 & 4
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :
Investuesi :

Ndërtimi i urave në pjesën perëndimore të
Unazës qendrore
Komuna e Prishtinës

Vlera e projektit:
1 969 163.08

€

Plani dinamik:
180 ditë

Operatori :

OE “REXHA” SHPK, Prishtinë

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës:

Halil Fejziu idn.

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

Afërdita Sopi, Imer Mavriqi, Behxhet Gashi.

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

-Ura e parë 74 m’, është betonuar deri te shtylla e fundit.
-Është në përfundim armirimi i pjesës së parë të urës 194m’;
- Punimet nuk mund të vazhdohen sipas dinamikës së kontratës, për shkak të

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

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

( I-VIII )

( IX )

(X)

( XI )

( XII )

()

50 000.0€

50 000.0€

50 000.0€

406
976.61€

10 Ditë

50 000.0€

0.0€

Mesatar

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

89

90

91

SHIFRA

24

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Investuesi :

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

Vlera e
projektit:

283
470.50 €
Plani
dinamik:
90 ditë

Operatori :
Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës:

OE, NNTPP “Gashi Ing“ nga Suhareka.

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

Halil Fejziu, idn.

Afërdita Sopi, Azem Buzuku.

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

- Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarjes;
- Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësin e trasesë;
- Mbushja e trupit të rrugës me material mbushës.

Punët në
realizim

-Përfundimi i punimeve sipas kontratës.

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

(I)

(II)

(III)

( IV )

(V)

( VI )

50 000.0€

50 000.0€

50 000.0€

50.000€

10 Ditë

50 000.0€

Mesatar

-Përfundimi i punimeve sipas kontratës.

-

Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik.

0.0€
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Vlera e
projektit:

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

122 234.10 €
Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :

Operatori :

OE, NNTPP “Gashi Ing“ nga Suhareka.

Nr.616 18 56
521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikqyrës:

Halil Fejziu, idn.

Projekti i vitit :
2018

90 ditë

Fevzi Jtullahu, idh., Jeton Zherka, ida.

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

- Shënimi i trasesë,mobilizimi i ndërmarjes;
- Gërmimi i trupit të rrugëve në tërë gjatësinë e trasesë;
- Mbushja e trupit të rrugës me material mbushës .
Punimi i kanalizimit në rrugën “Halil Alidema” dhe ujsjellësit në rrugën
“Evlija Qelebiu”.

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

(I)

(II)

(III)

( IV )

(V)

40 000.0€

0.0€

10 Ditë

0.0€

0.0€

0.0€

Mesatar

- Punimet duhet të kryhen sipas kontratës dhe projektit.

-

Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik.
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatit Slivovë

Investuesi :

Vlera e projektit:
99,385.36 €

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :
60 ditë

eko "
Operatori :
NTP ”BASHKIMI” Koliq - Prishtinë

616 17 146 521,
dt.12.02.2018

Menaxheri i
Qazim Bajrami nga DIKMK
projektit :
Organi
Bujar Rama, Ramadan Nebihi nga DIKMK
mbikëqyrës :

Projekti i vitit :
2018

Vëllimi Financiar

Vëllimi fizik

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

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Vlerësimi i
progresit në
projekt

Situacioni

Situacioni

I

II

Situacioni
III

Situacioni

Situacioni

Situacioni

IV

V

VI

Pas analizimit të projektit, kam vërejtur se rruga e projektuar kalon nëpër
prona private. Kam njoftuar B.Lokale që të kontaktojnë pronarët e parcelave
dhe të deklarojnë me shkrim nëse janë të gatshëm që pa kompenzim të lirojnë
pronat, në mënyrë që të përfundohen punimet sipas projektit. Poashtu, edhe
kushtet atmosferike tash për tash ndikojnë në fillimin e punimeve dhe për këto
arsye nuk mund të parashikojmë datën e fillimit të punimeve pa u zgjedhur
problemet pronësore.
Nuk kanë filluar punimet.
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Ndërtimi i rrugëve në lagjet “Myrtaj”, “Bekaj”,
“Bahtirovit” dhe “Nezirovit” në fshatin Busi

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Vlera e projektit:
347,880.30 €

Plani dinamik :
90 ditë

eko "
KNPSH “PAPENGURG”
Operatori :

616 17 4861 511,
dt. 22.02.2018

“ADRIANI COMPANY” SHPK

Menaxheri i
Qazim Bajrami nga DIKMK
projektit :
Organi
Dukagjin Buçaj,Hazir Krasniqi nga DIKMK
mbikëqyrës :

Projekti i vitit :
2017

Vëllimi Financiar

Vëllimi fizik

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
Janë përfunduar të gjitha punët, duke përfshirë edhe asfaltimin.

Punët e
realizuara
Punët në
realizim
Situacioni

Situacioni

I dhe II

III

Situacionet
( Pagesat e
proceduara) 100,000.0

50,000.00

Situacioni
IV
50,000.00

Situacioni

Situacioni

V

VI

50,000.00

50,000.00

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

Projekti ka përfunduar më 19.10.2018, mbrenda afatit.

Situacioni
Perfundim.
VII
47,786.76
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Pengesa e shtyllave elektrike, në mes të rrugës ,KEDS-i nuk po e bën
zhvendosjen e tyre.

100

101

102

103

104
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1.3. Projektet

infrastrukturore të periudhës 2015-2017, të bartura në vitin

2018
Nr

Emri i projektit

1.

Ndërtimi i Bulevardit mbi “Kurriz”

2.

Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën “B”

3

Renovimi i stadiumit të qytetit të Prishtinës

4.
Ndërtimi i urave në pjesën perëndimore të Unazës qendrore - Prishtine
5.

Ndërtimi i stadiumit të futbollit në Hajvali, faza II

6.

Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugët dhe
trotuaret në komunen e Prishtines për vitin 2017

7
8
9
10

Ndërtimi i disa rrugicave me kubze betoni në Shkabaj, “Kalabri” dhe
Prishtinë
Ndërtimi i rrugës “Riqard Holbruk” (krahu 1 e 2)
Implementimi i projektit “Bllok pas blloku” në lagjen “Bregu i Diellit”

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

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

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

470,047.05€
166,274,11€

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

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

2,192,854,6€

SHPK “Gerlica Company”

286.655.32 €

12

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

Rexha-Com

359.351.97 €

13

Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Barilevë

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

324.457,38 €

11

14

Ndërtimi i kanalizimit Besi – Barilevë - Lebanë – lagjja “Kodra e Trimave”

15
16

Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Prugoc
Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Veternik, Kalabri dhe Hajvali

SHPK “Gerlica Company”
NNTPP “Gashi Ing“

325, 648.00 €

”Delta-Ing ”

196, 579.09 €

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

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

23
Ndërtimi i rrugëve në Sofali
24

196.675,20€
329,112.15€

sh.p.k “Kema Kompany”

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

Ndërtimi i rrugëve në Prapashtice, lagjet “Fanaj” dhe “Balaj”
NNTPP “Gashi Ing“

25
26
27
28

29
30
31

Ndërtimi i rrugëve në Makoc, lagjja “Balaj” dhe Grashticë e Epërme, lagjet
“Musaj”, “Rexhaj” dhe “Obzovik”
Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshatrave Sinidoll, Bardhosh,
Bernicë dhe lagjja “Kodra e Trimave”
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Hajkobillë, lagjja “Taliri”
Ndërtimi i kanalizimeve fekale te “Rezonanca”, ndërtimi i kanalizmit fekal,
kanalizimit atmosferik, si dhe ujësjellësit në rrugët “Bedri Pejani”, “Andrea
Gropa”, ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizmi atmosferik në rrugen “Meto
Bajraktari
Rregullimi rrugëve “Reshat Maliqi”, “27 Nëntori” dhe te Trafoja, si dhe
rregullimi i infrastrukturës në rrugët “Aziz Kelmendi”, “Malush Kosova” dhe
Elena Gjika
Ndërtimi
i kanalizimeve fekale dhe atmosferike ne teritorrin e komunës së
Prishtinës
Ndërtimi i kanalizmit fekal dhe atmosferik në rrugët “Fehmi Agani” dhe
“Hajdar Dushi”, si dhe ndërtimi i ujësjellësit në rrugën “Fehmi Agani”

SHPK “Gerlica Company”

207,000.0€

NNTPP “Gashi Ing“

283,470.50€

NTP "Bashkimi"

70,153,05€

NNTPP “Gashi Ing“

191,687,46€

SHPK.”Kema Company”

341,901,86€
355,555,55€

“Noti-Beton”
“Noti-Beton”

348,679,2€
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1.4. Projektet

infrastrukturore të vitit 2018
Punëkryesi

Nr

Emri i projektit

1.

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

2.
3

Sanimi dhe asfalltimi i rrugës “Fehmi Lladrovci”
Hartimi i projekteve të infrastrukturës rrugore

NTP "BASHKIMI”
NPSH "BAGERI"

247,853.52 €

“Beni-Construction”
“3 D Projekt”

59,480.30 €
0.192 €,sipas
specifikacionit.

“Famis”

38,015 €

KNTSH “Teuta-M” SHPK

463.262.41€
82,625.13 €

4.

Sanimi i kanalizimeve fekale, primare dhe sekondare, në territorin e komunës
së Prishtinës

5.

Ndërtimi i kolektorit në Hajvali, lagjja “Vitali"

6.

Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimit fekal te rruga “Ulqini”

“Gashi Ing”

7.

Ndërtimi i rrugëve në brendi të fshatit Slivovë

“Bashkimi”

8

10

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

11

Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Trudë

12

Ndërtimi i rrugës Rimanishtë - Siqevë

9

Vlera e
kontraktuar

99,385.36 €
463.262.41€

“NBT-ING” SHPK
“Papenburgi”

347,880.30 €

“Erdi Group” SHPK
“Pro & Co Group”

375,501.30 €

” Nëntë Vëllezërit ” SHPK

167,748.21 €

Drejtori :
Gëzim Mehmeti

Prishtinë, tetor 2018
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