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Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina

Raporti i vitit 2017

Dhjetor 01-31.12.2017

1. Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave
Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave gjatë muajit
Dhjetor ka kryer këto aktivitete: Kërkesat për hartimin e detyrave
projektuese dhe identifikimin e nevojave, shqyrtimin e kërkesave të
banorëve të bashkësive lokale dhe inkorporimin e tyre në planet e Komunës,
njoftimin me kohë të kompanive publike dhe subjekteve relevante me qëllim
të koordinimit të punëve, incizimin e gjendjes ekzistuese të infrastrukturës
në qytetin e Prishtinës, si dhe kompletimin e dokumentacionit teknik për
procedimin e tyre në organet kompetente, mbikëqyrjen e realizimit të
projekteve në përputhje me marrëveshjen etj.

1.1. Shqyrtimi i kërkesave
Gjatë muajit dhjetor 2017, Drejtoria ka proceduar 159 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 159 kërkesave të
pranuara, 133 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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1.3. Raportimi i menaxhereve te projekteve infrastrukturore

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Ndërtimi i Bulevardit mbi Kurriz

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

“Rexha” SHPK dhe NTP.” Fidani – L” SHPK, Prishtinë

Menaxheri i
projektit :

Muhamed Emra idn.

Organi
mbikëqyrës :

Fevzi Jetullahu, Amire Krasniqi, Behxhet Gashi

SHIFRA

01

Vlera e
projektit:
977,725.51 €.
Plani dinamik :
180 ditë
616 15 025
511
12.06.2015
Projekti i vitit
2015

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Ndërtimi i shkallëve në hyrjen pranë shtatores Bill Kllinton,
vendosja e ulëseve në plato

Punët në
realizim
Situacionet
(Pagesat e
proceduara
)

Aneks
kontrata
Furnizimi
me
material
Rekomandime
masat për t’u
ndërmarrë
Vlerësimi i
progresit në
projekt

Sit.I

Sit.II

Sit.III

Sit.IV

Sit.V

Sit.VI

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

Sit.VIII

Sit.IX

Sit.X

Sit.XI

Sit.XII

50,000.00
€
Sit.XIII

50,000.00
€
Sit.XIV

50,000.00
€
Sit.XV

50,000.00
€
Sit.XVI

50,000.00
€
Sit.XVII

50,000.00
€
Sit.XVIII

50,000.00
€
50,000.00
€
61,865.40
€

50,000.00
€
50,000.00
€
61,865.40
€

50,000.00
€

50,000.00
€

Sit.VII

Është obliguar operatori nga organi mbikëqyrës që të rritë kapacitetin
dinamik të punimeve, kemi zvarritje te punimeve nga operatori.
-

Punimet janë duke u realizuar në bazë të projektit kryesor, me detaje
plotësuese nga projektuesi.

3

4

5

SHIFRA

02

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në Hajvali

Vlera e
projektit:
359.351,97 €

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik
90 ditë

Operatori :

NTP ”REXHA COM”

Nr.616 17 060
521

dt.08,09,2017

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

Projekti i vitit :
2017

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Vendosja e skajoreve të betonit 18/24cm

-

Vendosja e kubzave të betonit

Situacioni
(I)

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

Situacioni
( VI )

Situacionet
( Pagesat e
proceduara) 50.000.0 50.000.0

Vonesat
Shkalla e cilësisë
Rekomandime
masat për t’u
ndërmarrë

--

Mesatar

Kemi ngecje të punimeve nga banorët e fshatit Hajvali, për shkak se një
pjesë e rrugicave nëpër lagje nuk janë përfshirë në këtë projekt dhe
domosdoshmerisht këmbngulin që të ndërtohen edhe rrugicat e tyre.
Njëherësh ju njoftojmë që në krahun e dytë nuk është përfshirë rrjeti i
kanalizimit fekal në Lagjen e Byqmetëve, ndërsa rruga është e paraparë të
ndërtohet. Kemi bërë kërkesën në Zyrën e prokurimit për përfshirjen e
rrjetit fekal në këtë krah të rrugës, pastaj të ndërtohet rrugica sipas
kontratës, gjegjësisht paramasës dhe parallogarisë.
Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik

6

7
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9

10
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SHIFRA

03

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Ndërtimi i rrugës në fshatin Barilevë

Vlera e
projektit:
324.457,38 €

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik
90 ditë

Operatori :

NTP ”SOPI”

Nr.616 17 060
521

dt.08,09,2017

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës

Muhamed Emra, idn

Projekti i vitit :
2017

Fevzi Jetullahu, idh., Azem Buzuku, tek.ndërt.

Vëllimi financiar Vëllimi fizik

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

-

Punimi i rrjeteve të kanalizmit fekal dhe atmosferik në Lagjja
e Vërbovcëve

Vendosja e kubzave të betonit

Punët në
realizim

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

(I)

(II)

(III)

( IV )

(V)

( VI )

Situacionet
( Pagesat e
proceduara) 50.000.0 50.000.0

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

--

Mesatar

Kemi ngecje të punimeve nga banorët e fshatit Barilevë, Lagja e
Vërbovcëve, për shkak se projekti është realizuar në vitet 2010, kemi
kërkesa nga banorët e fshatit për vazhdimin e rrjeteve fekale, ku janë
bërë ndërtime të reja të objekteve individuale e që duhet të kyçen në
rrjetin e sapondërtuar.
Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik
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SHIFRA

04

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :
Investuesi :

Vlera e
Ndërtimi i disa rrugëve dhe i kanalizimit fekal dhe
atmosferik në krahun e djathtë dhe të majtë të rrugës projektit:
286.655,32 €
“Bajram Bahtiri” në Prishtinë
Komuna e Prishtinës
Plani dinamik

150 Ditë.

Operatori :

Nr.616 17 087
521

SHPK “Gerlica Company”

dt.02,10,2017

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikqyrës :

Projekti i vitit :
2017

Muhamed Emra, idn

Zyhrije Pllana, ida., Azem Buzuku, tek. ndërt.

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Punët në
realizim

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

-

Vendosja e skajoreve 18/24 cm C-25/30
Gërmimi për punimin e kanaleve atmosferike

Gërmimi për punimin e kanaleve fekale
- Vendosja e kubzave të betonit
Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

(I)

(II)

(III)

( IV )

(V)

( VI )

50.000.0
--

Mesatar

Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik
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SHIFRA

05

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Vlera e
projektit:

Ndërtimi i rrugës Barilevë - Besi

965,582.96 €

Investuesi :

Plani
Dinamik :

Komuna e Prishtinës

180 ditë

eko " “Rexha” SHPK, "Benita Company" SHPK dhe
Operatori"Arh
:
“Arhiko Ing", me lider "Rexha” SHPK

Menaxheri i
projektit :

Nr.616 15 169
511

dt.01/10/2015

Projekti i vitit
:
2015

Qazim Bajrami, nga DIL.

Organi
Krenar Xhaferi, Amire Krasniqi dhe Behxhet Gashi nga DIL.
mbikëqyrës :

Vëllimi Financiar

Vëllimi fizik

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

Është përfunduar piketimi i trasës dhe përgatitja e punishtes, kanalizimi
fekal, atmosferik, kabllor, montimi i skajorëve ,tamponizimi me 0-31mm,

asfaltimi i shtresës së parë.
Montimi i pllakave të trotuarit, montimi i kapakëve të pusetave, shtrirja e
kabllove të ndriçimit publik, montimi i shtyllave të ndriçimit, ka filluar
asfaltimi i shtresës së dytë, më 26.11.2017. Për shkak të kushteve
atmosferike për momentin është e pamundur që të përfundohet asfaltimi i
shtresës finale.
Situacioni

Situacion
i

Situacion
i

Situacion
i

Situacion
i

(XI

( XII )

(XIII )

(XIV)

50,000.0
0

50.000,0
0

50,000.00

50,000.00

Situacioni

( I-X )

Situacionet
(Pagesat e
proceduara
)

482,000.0
0

( XV)

50,000.00

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

Pritet asfaltimi i shtresës së fundit (varet nga kushteve atmosferike).

Vlerësimi i
progresit në
projekt

Pasi që ka filluar të realizohet kontrata për ndërtimin e mureve mbrojtëse, e cila
ndikon edhe në kontratën për ndërtimin e rrugës, ku afati për përfundimin e
mureve është 60 ditë, brenda këtij afati do të përfundojnë edhe punimet në
rrugë.

E kënaqshme
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20
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SHIFRA

14

RAPORTI MBIKËQYRËS

nentor-2017

Projekti :

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

Vlera e
projektit:
2 192 854,60 €

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

Grupi I OE “Noti Beton” SHPK dhe “IIeaa-Gr. & H &
Consulting’’, me lider “Noti Beton’’ SHPK

Plani
dinamik :
200 ditë

Menaxheri i
projektit :

Nr.616 15 163
511

dt.09.08.2016

Fatmir Uka, idn

Organi
mbikëqyrës

Projekti i
vitit :
2016

Imer Mavriqi, idn. Fevzi Jetullahu, idn., Hazir Krasniqi tek. i
gjeodezisë

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Gërmimi i dheut për kolektorin dhe KF
Mbushja me material guror 0/60 dhe 0/31.5
Kallupim, armim, betonim i pllakave të poshtme, mureve dhe
pllakës së sipërme të kolektorit.
Gërmimi i dheut për kolektorin dhe KF
Mbushja me material guror 0/60 dhe 0/31.5
Kallupim, armim, betonimi i pllakave të poshtme, mureve dhe
pllakës së sipërme të kolektorit.
Situacioni
Situacioni
Situacioni
Situ Situacion
Situacioni
12
13
acio
i
(1-11 )
ni

Situacionet
( Pagesat e 874821.1
proceduara 7
)

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

147 113.30

81 777.25

Aktualisht sipas planit dinamik

Mirë

Është njoftuar DIKMK ,Drejtoria e Prokurimit dhe i Pronës për probleme
Pronësoro-juridike (shpronësimet) që po paraqiten gjatë ekzekutimit
(aktualisht pengesa është paraqitur te pronari i parcelë nr.1594-0,ku edhe
ekziston një objekt ndërtimi. Për këtë çështje, nga DIKMK është përcjellë
kërkesa te Drejtoria e Pronës për zgjidhje të punimeve, si dhe problemeve
që po shkaktohen pas vërshimeve nga shiu që po ndodhin.
Parashihen vonesa në projekt për shkak të problemeve pronësore juridike ,
vërshimeve nga ujërat atmosferike, gypit të sistemit të ujitjes “Ibër Lepenc’’,
si dhe kushteve të tjera të paraqitura nga kanalizimet fekale të shkarkuara
në këtë lum.

22
* Foto të realizuar gjatë ekzekutimit të punimeve
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SHIFRA

01

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Ndërtimi i rrugës paralele me kanalin e sistemit “Ibër –
Lepenc” në fshatin Bërnicë e Poshtme

Vlera e projektit:

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :

Operatori :

KNPSH “Papenpurg & Adriani Company”
SHPK

347,927.05
€
dy vjet

nr.identifikues:
616 16 161 521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës

Projekti i vitit
2017

Ibrahim Gërvalla, idn.
Zyhrije Pllana, Afërdita Sopi

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punët e
parapara

- Ndërtimi-asfaltimi i rrugës në gjatësi prej 1200 m
- Ndërtimi i kanalizimit atmosferik në gjatësi prej 1000 m
- Punimi i urave dhe lëshesave pllakore (gjithsejt 4)
- Punimet elektrike

Punimet
në
realizimvërejtjet
Situacione
t
(Pagesat e
proceduar
a)

-Punimet janë duke u zhvilluar në ndërtimin e lëshesës pllakore

Situacioni
1

Situacioni
2

Situacioni
3

Situacioni
4

50.000.0
0€

50.000.0
0€

50.000.0
0€

50.000.0
0€

Situacio
ni

Situacion
i
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SHIFRA

02

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

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

Vlera e projektit:

Kuvendi Komunal Prishtinë

Plani Dinamik :

1, 696,063.32€

Investuesi :

180 ditë

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

Operatori :

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

-Ndërtimi i kolektorit betonarme, në gjatësi prej850 m
-Ndërtimi i kanalizimit fekal, në gjatësi prej 2x850 m

Punimet në
realizimvërejtjet

Situacionet
( Pagesat e
proceduar
a)

-Punimet janë duke u zhvilluar në armimin dhe betonimin e kolektorit

Situacioni 1

Situacioni 2

Situacioni 3

50.000.00
€

59.256.70
€

50.000.00
€

Situacio
ni

Situacio
ni

Situacio
ni
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SHIFRA

03

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Vlera e projektit:

Ndërtimi i stadionit të futbollit në Hajvali, faza II

414,828.79€
Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani Dinamik :
120 ditë

Operatori :

SHPK “Vizion Capital Partners” dhe
“Conex Group”

nr.identifikues:
616 16 088 521

Menaxheri i Ibrahim Gërvalla idn ;
projektit :
Organi
mbikëqyrë Zyhrije Pllana, Fevzi jetullahu, Behgjet Gashi
s

Projekti i vitit
2016

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë
Punët e
realizuara

-Punimet e vrazhda - themelet, përdhesi, kati i parë

Punët në
realizim e
sipër

-Tribunat, murosja brenda objektit

Situacioni(1
-2)

Situacione
t
( Pagesat
e
proceduar
a)

Situacioni

Situacioni

(3)

(4)

2016

100,000.0
0€

50.000.0
0€

50.000.0
0€

Situacio
ni

Situacio
ni

( 5)

(6)

Situacioni
( VI )
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SHIFRA

04

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Sinidoll-Bërnicë e EpërmeBardhosh

Vlera e projektit:

260,584.00€
Plani dinamik :

Investuesi
:

Komuna e Prishtinës

90 ditë

Operatori : NNP “Bashkimi”

nr.identifikues:
616 16 120 521

Menaxheri
i projektit :
Organi
mbikëqyrë
s

Projekti i vitit
2017

Zyhrije Pllana
Ibrahim Gërvalla, Behgjet Gashi

Vëllimi fizik

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë
Punët e
parapara

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

Punët në
realizim e
sipër

Punimet janë duke u zhvilluar në përgatitjen e rigollave dhe trotuareve

Vëllimi Financiar

Situacioni 1

Situacione
t
( Pagesat
e
proceduar
a)

50,000.00€

Situacioni 2

50,000.00
€

Situacioni 3

50,000.00
€

Situacioni 4

Situacion
i5

50,000.00
€

50,000.
00€

Situ
acio
ni
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SHIFRA

05

RAPORTI MBIKËQYRËS
Ndërtimi i rrugës “Richard Holbrook” (krahu 1 e 2)

Vlera e projektit:

Projekti :

470,047.05€
Plani dinamik :

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

SHPK “TOIFOR”

120 ditë

nr.identifikues:
616 17 047 511

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

Projekti i vitit 2017

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë
Punët e
parapara

-Trajtimi dhe asfaltimi i rrugës
-Punimi i kanalizimit fekal, atmosferik dhe kabllor
-Ndrçimi

Punët në
realizim e
sipër

Punimet janë duke u zhvilluar në ndërtimin e kanalizimit fekal dhe
muri mbrojtës nga betonarmeja
Situacioni 1
Situacio
ni 2

Situacionet
( Pagesat e
proceduara 50,000.00
€
)

Situacio
ni

Situacio
ni

Situacion
i

Situacioni
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SHIFRA

06

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Ndërtimi i disa rrugicave me kubza betoni në Shkabaj,
Kalabri dhe Prishtinë

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

SHPK “PRO & CO GROUP”

Vlera e projektit:

199,837.39€
Plani dinamik :
90 ditë

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 kubza betoni

Punët në
realizim e
sipër

Punimet janë duke u zhvilluar në ndërtimin e kanalizimit fekal dhe
trajtimi i rrugëve me kubza betoni në Shakabaj

-Punimi i kanalizimit fekal

Situacioni 1
Situacioni 2

Situacionet
( Pagesat e
proceduar 50,000.00
€
a)

50,000.00
€

Situacio
ni

Situacio
ni

Situacio
ni

Situacioni
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Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në Prugovc
Projekti :

Vlera e projektit:

329,112.15€
Plani dinamik :

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

SHPK “Gerlica Company”

90 ditë

nr.identifikues:
616 17 103 521

Menaxheri i
Ibrahim Gërvalla
projektit :
Organi
mbikëqyrës : Behgjet Gashi, Zyhrije Pllana

Projekti i vitit 2017

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

-Trajtimi i rrugicave me kubza betoni
Punët e
parapara

-Punimi i kanalizimit fekal

Punët në
realizim e
sipër

Punimet janë duke u zhvilluar në ndërtimin e kanalizimit fekal dhe
trajtimi i rrugëve me kubza betoni në Prugovc
Situacioni 1

Situacionet
( Pagesat e
proceduara
50,000.00€
)

Situaci
oni 2

Situacio
ni

Situacio
ni

Situacion
i

Situacioni
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Projekti :

Investuesi :

Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit
në rrugët dhe trotuaret e komunës së Prishtinës për vitin
2017

Vlera e projektit:

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :

327,550.00€
12 muaj

Operatori :

SHPK “Toifor”

nr.identifikues:
616 17 117 521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës

Projekti i vitit
2016

Ibrahim Gërvalla, idn
Azem Buzuku, Bexhet Gashi

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë

Vëllimi fizik

Punët e
realizuara

-Sanimi i gropave me asfalt
-Sanimi i rrugëve me kubza
-Furnizimi dhe vendosja e kapakëve të pusetave dhe grilave

Punët në
realizim e
sipër

-Sanimi i gropave me asfalt
-Sanimi i rrugëve me kubza

Vëllimi Financiar

-Furnizimi dhe vendosja e kapakëve të pusetave dhe grilave
Situacioni 1
Situacio
ni

Situacionet
( Pagesat e
proceduar 30.000.00
€
a)

Situacio
ni

Situacio
ni

Situacio
ni

Situacioni
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Vlera e projektit:

Projekti :

196 579.09 €

Rregullimi i oborrit të objekteve me banim
social, në Hajvali

Plani dinamik :

Investuesi :
Operatori :
Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës:

Komuna e Prishtinës

90 ditë

Nr.616 17 2026
521.

OE ”Delta-Ing ” SHPK, Prishtinë

Projekti i vitit :
2017

*Halil Fejziu, idn.

Syzana Pllana, 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

- Matjet dhe piketimi i strukturës;
- Pastrimi dhe përgatitja e te2rrenit;
-Punimi i rrugëve ndihmëse;
-Kubzimi i disa rrugëve ndihmëse dhe përreth objekteve.
- Vazhdimi i kubzimit.

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

- Vazhdimi i punimit të pllakave sipas kontratës-projektit.

-

Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik

0.0€
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Projekti :

Vlera e
projektit:

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

325 648.00 €
Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :

Operatori :

OE: NNTPP “Gashi Ing“, Suharekë.

Nr.616 17 075
521.

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës:

*Halil Fejziu, idn.

Projekti i vitit :
2017

90 ditë

Afërdita Sopi, Azem Buzuku.

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 ndërmarrjes;
- Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësinë e trasesë
- Mbushja e trupit të rrugës me material mbushës
- Rrugët në Veternik dhe “Syri i Kaltër” kanë përfunduar.

- Vazhdimi i tamponizimit të trupit të rrugës me material, sipas
kontratës
- Vendosja e skajoreve
- Punimi i kanalizimeve
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€

0.0€

Mesatar

- Vazhdimi i tamponizimit të trupit të rrugëve me material, sipas
kontratës.
- Fillimi i kubzimit të të gjitha rrugëve.
-

Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik.
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Projekti :

Ndërtimi i mureve mbrojtëse

Vlera e
projektit:

169 950.49 €
Plani dinamik :

Investuesi :
Operatori :
Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës:

Komuna e Prishtinës

90 ditë

Nr.616 17 082

OE: “Mel Engineering“ SHPK, Fushë-Kosovë dhe “Intering Construction”
521.
SHPK, Istog

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

Punët në
realizim

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

- Ndërtimi i mureve në Mramor, te shkolla, në Grashticë, te xhamia; 2
ura në Grashticë, 2 mure në Makoc te Dikovit, muri te rr. “Shpresa
Tuda”, 2 mure te rr. “Oso Kuka”, pllaka te Xhamia në Grashticë, muri
te rr. “Beqir Sadiku” dhe “Jani Vreto”, muret te Pylli Ariut.

- Vazhdimi i punimit të mureve në pos. tjera.

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

(I)

(II)

(III)

( IV )

(V)

( VI )

40 000.0€

40.000.0€

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

0.0€

0.0€

10 ditë

0.0€

Mesatar

- Vazhdimi I punimit të mureve Në pos. tjera.

-

Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik.

0.0€
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Projekti :
Investuesi :

Ndërtimi i kanalizimit Besi - Barilevë- Lebanë - Kodra
e Trimave

Vlera e
projektit:

Komuna Prishtinës

196.675,20€
Plani
dinamik :
30 ditë

“Kema company” SH.P.K & Nnsh “Dimi Bau”

Nr 616 17 74

Operatori :
Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

521
dt.18/08/2017

Projekti i
vitit 2017

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

Piketimi
Gropimi i kanalit
Punimi i pusetave
Punimi i kinetaqëve

Rrjeti i kanalizimit fekal
Situacion
i

Situacion
i

Situacion
i

Situacion
i

(I)

(II)

(III)

( IV )

€

€

€

Problem pronësore me trasenë e
projektuar
-

€

Situacioni

Situacioni

(V)

( VI )

€
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Vlera e
projektit:

Ndërtimi i mureve mbrojtëse për rrugën "Barilevë-Besi"

Projekti :

137,520.77€

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik
:60 ditë

Operatorieko
: " “Eko Group” SHPK dhe “Beni Com” SHPK, lider “Eko Group”

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

616 17 208 521
dt.06/06/2017

Projekti i vitit :
2017

Qazim Bajrami nga DIL.

Krenar Xhaferi dhe Behxhet Gashi nga DIL.

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

Janë përfunduar të gjitha muret, përveç murit M14, ku kemi probleme
pronësore. Është arritur zgjidhja e problemit pronësor.

Kanë përfunduar punimet, pritet përmbyllja e kontratës pas marrjes së
atesteve të betonit dhe përgatitjes së dokumentacionit.
Situacioni

Situacioni

(I)

(II)

50,000.0
0

Situacion
i

Situacion
i

Situacion
i

(III)

( IV )

(V)

Situacioni
( VI )

50,000.0
0
E mirë

Ka pasur pengesa pronësore në realizimin e kontratës, sidomos te muri M14
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Projekti :

Ndërtimi i rrugëve me kubza në fshatrat Mramur,
Slivovë dhe Suteskë

Vlera e projektit:

349.447,11€
Plani dinamik :

Investuesi

Operatori
Menaxheri
i projektit
Organi
Mbikëqyrë
s

Komuna e Prishtinës

90 ditë

NNT ”Seticomerc” SHPK, Shirokë- Suharekë

Inspektimi:
10/11/2017
dhe20/11/2017
Projekti i vitit :

Imer Mavriqi, idn.

2017

Azem Buzuku dhe Afërdita Sopi

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Punimet kanë përfunduar në shumicën e rrugicave,
gjegjësisht janë në përfundim e sipër. Përveç urave që
nuk mund të fillohen për shkaqe teknike.
-Punimet janë duke u zhvilluar sipas kontratës

Situacio
ni

Situacio
ni

Situacio
ni

Situacio
ni

Situacio
ni

Situacion
(I)
(II)
(III)
( IV )
(V)
et
( Pagesat
e
proceduar €54.000 50.000€ 50.000€ 50.000€ 50.000€
a)

Vonesat,
shkalla e
cilësisë

Punimet janë krejtësisht në
përfundim
Punimet janë duke u krye sipas kontratës

Rekomandime,
masat për t’u
ndërmarrë

Situacioni
( VI )

50.000€
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Projekti :

Ndërtimi i infrastrukturës në Zllatar
Nr. i kontratës: 616 16 093 511

Vlera e
projektit
469.240,11€
Plani Dinamik :

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :
Menaxheri i
projektit :
Organi
Mbikëqyrës

150Ditë

Inspektimi:
10/11/2017dh
e 22/11//2017

“Toifor“ SHPK

Projekti i vitit :
2016 dhe 2017

Imer Mavriqi, idn.
Fevzi Jetullahu, Amira Krasniqi

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Punimet janë afër përfundimit

-Është krye asfaltimi I rrugës, janë në përfundim trotuaret

Situacion
i

Situacionet
( Pagesat e
proceduara
)

Vonesat
Shkalla e cilësisë
sjell
Rekomandime
masat për tu
ndërmarrë

I-VI

302.000€

Situacion
i

Situacion
i

VII

115.000€

Punimet janë duke u krye sipas
projektit
Projekti është në përfundim

Situacion
i

Situacion
i

si
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Projekti :

Investuesi :
Operatori :

Implementimi i projektit “Bllok pas blloku” në lagjen
“Bregu i Diellit”

Komuna e Prishtinës, UN “Habitat”

NPN “Vision Project”, Gjilan

Menaxheri i
projektit :

Dhurata Ramadani, idn.

Organi
mbikëqyrës :

Enolida Berisha dhe Amire Krasniqi

Vlera e
projektit:
166,274.11
€.
Plani
dinamik :
90 ditë
616 16 072
521
19.08.2016
Projekti i
vitit 2016

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik

Punët e
realizuara

-Demolimi i betoneve ekzistuese
-Gërmimi i dheut deri në kuotën e përafërt të kërkuar
-Demolimi i murit gjatësor përgjatë trotuarit dhe betonimi i tij
-Betonimi i murit mbrojtës nga ana e objektit banesor
-Betonimi i themeleve dhe mureve të rampave nga betonarmeja
-Betonimi i murit mbajtës (anash skejtparkut) nga betonarmeja, duke përfshirë edhe themelet
-Mbushja dhe nivelimi në pjesën e skejtparkut dhe tek rampat
-Betonimi i strukturës së skejtparkut
-Mbushja dhe nivelimi me zhavorr
-Vendosja e gurëve anësor nga betoni
-Betonimi i pllakës së rampave nga betonarmeja
-Betonimi i shkallëve të shkurtra (ngjitur murit gjatësor) nga betonarmeja
-Vazhdimi i vendosjes së gurëve anësor
-Shtrimi i një pjese të kubzave të betonit
-Vendosja e rrethojës metalike të shkallëve/shtegut për PNV
-Vendosja e rrethojës metalike të skejtparkut
-Vazhdimi i vendosjes së gurëve anësor nga betoni
-Vazhdimi i vendosjes së kubzave të betonit
-Vendosja e skajorëve nga druri
-Mbushja e pjesëve gjelbëruese me dhe
-Betonimi i themeleve të ulëseve
-Betonimi i pllakës ku do të vendosen goma dhe lodrat për fëmijë
-Betonimi i themeleve të objektit
-Betonimi i pllakës së objektit
-Betonimi i murit gjatësore nga ana e objektit banesor
-Vendosja e disa ulëseve
-Vendosja e kubzave të betonit

-Vendosja e gurëve anësor nga betoni

-Mbjellja e drurëve
-Vendosja e konstruksionit metalik për objekt
-Punët e mureve dhe kulmit të objektit
-Montimi i ulëseve
-Mbjellja e barit
-Montimi i lodrave
-Montimi i shportave për mbeturina
-Montimi i shkallëve metalike
-Vazhdimi i punëve në objekt

Punët në
realizim

- Projekti ka filluar në fazën e demolimit, sipas projektit
ideor të punuar nga Drejtoria e Urbanizimit dhe UN
“Habitat”, punimet janë duke vazhduar me ndërtimin e
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Vëllimi financiar

objektit etj.
Situacioni
(I)
Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Rekomandime,
masat për t’u
ndërmarrë
Vlerësimi i
progresit në
projekt

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

Situacioni
( IV )

50,000.00
€
-

Është urdhëruar operatori nga organi mbikëqyrës që të
rritë kapacitetin dinamik të punimeve, të siguroj
punishten, të punohet plani dinamik i punëve, të
punohen pozicionet sipas projektit.

-

Punimet janë duke u realizuar në bazë të projektit ideor.
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Renovimi I stadiumit të Qytetit të Prishtinës

Vlera e
projektit:

Projekti :

3,843,715.42 €

Investuesi :

MKRS dhe Komuna e Prishtinës

Plani
dinamik :
14 muaj

Operatori :

Konzorciumi “Al-Trade” SHPK & NP “Izolimi”
Prishtinë

Nr.207-15-1195-1-1

dt.20/06/2016

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës

Florim Grajçevci nga MKRS

Qazim Bajrami nga DIKMK

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Demolimi i mureve, parmakëve, instalimeve të ndryshme, gërmimi
i dheut në fushën e lojës, pastrimi i shkallëve të tribunave,
përgatitja e armaturës për betonim të themeleve, muratimi i
mureve ndarëse te tribuna perëndimore, përforcimi i tribunave
me shtylla dhe të raje të çelikut, mbjellja e barit, asfaltimi i shtegut
të atletikës.
Në

Punët në
realizim

Rrjeti i ujësjellësit, kanalizimit, ngrohjes, izolimi i shkallëve
të tribunave, fasada strukturale
Situacion
i

Situacionet
( Pagesat e
proceduara
)

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

Situacioni

Situacion
i

Situacion
i

(III)

( IV )

200,000.
0

160,928.8
6
01/11/201
7

(II)
(I)

200,000.0
0

200,000.0
0

Situacioni

Situacioni

(V)

( VI )

Nevojitet hapësira prej 150 m² për vendosjen e trafos, gjeneratorit dhe
qilarëve. Po ashtu, kemi kërkuar nga Drejtoria e Pronës për mundësinë e
lirimit të një pjese të parcelës pronë komunale, e cila nevojitet për
plotësimin e kërkesës për numrin e parkingjeve.

Nuk është duke u punuar me kapacitet të plotë për shkak të punëve të
paparapara, të cilat ende nuk janë kontraktuar.
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1.3. Projektet

infrastrukturore të vitit 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 ne rrugët dhe
trotuaret në komunën e Prishtinës për vitin 2017”

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

Vlera e
kontraktuar

977,725.51
279,939.59

3843715,42
1969163,08
414828,79€

“TOIFOR” – Prishtinë

327.550.00€

AREA SHPK – Kamenicë

64558,02€

NN “Prishtina”, Prishtinë
OE NPN “Vision Projekt”,
Gjilani
Grupi i OE “Noti Beton”
SHPK dhe “IIeaa-Gr””&H&B
Consulting’’, me lider “Noti”
Beton’’

622496,8€

7.
Riparimi dhe renovimi i objekteve të Brigadës profesionale të zjarrfikësve
8
9
10

Renovimi i garazhit të NK “Trafiku Urban”
Implementimi i projektit “Bllok pas blloku” në lagjen “Bregu i Diellit”
Ndërtimi i kolektorit betonarme dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin
Prishtina

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 kubza betoni në Hajvali

13

Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Barilevë

11

14
15
16
17

Ndërtimi i kanalizimit Besi - Barilevë- Lebanë - Kodra e Trimave
Ndërtimi i mureve mbrojtëse
Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në lagjet “Veterniku”, “Kalabria” dhe
“Hajvali”

19
20
21

2192854,6€

SHPK “Gerlica Company”

286.655.32 €

“Rexha-Com”

359.351.97 €

NNP ”Sopi”
“Kema Company” SHPK dhe
NNSH “Dimi Bau”
OE: “Mel Engineering“ SHPK
F.-Kosovë dhe “Intering
Construction” SHPK, Istog ;
NNTPP “Gashi Ing“

324.457,38 €
196.675,20€
169 950.49 €
325 648.00 €

”Delta-Ing”

196 579.09 €

Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në Prugoc

SHPK “Gerlica Company”

Ndërtimi i disa rrugicave me kubza betoni në Shkabaj, Kalabri dhe Prishtinë

SHPK “Pro & Co. Group”

329,112.15€
199,837.39€

Rregullimi i oborrit të objekteve me banim social në Hajvali
18

166274,11€

Ndërtimi i rrugës “Richard Holbrook” (krahu 1 e 2)

SHPK “Toifor”

470,047.05€

25

NNP ”Bashkimi”
260,584.00€
GO “Jehona” SHPK, NN
1, 696,063.32€
Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujit atmosferik dhe kanalizimi
“Beni Construction” dhe NNP
fekal në rrugën mbi lumin Mat në lagjen “Kalabria”
“Arhiko.ing”
Ndërtimi i rrugës paralele me kanalin e sistemit “Ibër – Lepenc” në fshatin
KNPSH “Papenpurg” dhe
347,927.05 €
Bërnicë e Poshtme
“Adriani Company” SHPK
Rexha sSHPK", "Benita company" SHPKsh.p.k.
965,582.96 €
dhe
Ndërtimi i rrugës Barilevë-Besi
"Arh Arhiko Ing&"Rexha
Ndërtimi i rrugëve në Sofali
“Kema Kompany"
279471.68

26

Ndërtimi i rrugëve në Prapashticë, lagjet “Fanaj” dhe “Balaj”

22
23
24

Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Sinidoll-Bërnicë e Epërme-Bardhosh

sh.p.k

332797,88

NNPP “Gashi Ing“
27
28

Ndërtimi i rrugëve në Makoc, lagjja “Balaj” dhe Grashticë e Epërme, lagjet
“Musaj”, “Rexhaj” dhe “Obzovik”
Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshatrat Sinidoll, Bardhosh, Bërnicë
dhe lagjen “Kodra e Trimave”

SHPK “Gerlica Company”

207000

NNPP “Gashi Ing“

283470,5

NTP "Bashkimi"

70153,05

29
Ndërtimi i rrugëve ne fshatin Hajkobillë, lagjja “Taliri”
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30

Ndërtimi i kanalizimeve fekale te Rezonanca, ndërtimi i kanalizimit fekal,
kanalizimit atmosferik, si dhe ujësjellësi në rrugët “Bedri Pejani” dhe “Andrea
Gropa”, ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizmit atmosferik në rrugën “Meto
Bajraktari”

Nr

Emri i projektit

31.

Rregullimi rrugëve “Reshat Maliqi”, “27 Nëntori” dhe te
trafoja, si dhe rregullimi i infrastrukturës në rrugët “Aziz
Kelmendi”, “Malush Kosova” dhe “Elena Gjika”

NNTPP “Gashi Ing“

Punëkryesi

SHPK “Kema Kompany”

191687,46

Vlera e
kontraktuar

341 901,86

32.

33

Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike në territorin e
komunës së Prishtinës
Ndërtimi i kanalizmit fekal dhe atmosferik në rrugën “Fehmi
Agani” dhe rr. “Hajdar Dushi”, si dhe ndërtimi i ujësjellësit në
rrugën “Fehmi Agani”

“Noti-Beton”
“Noti-Beton”

355 555,55

348 679,2

1.3. Projektet infrastrukturore të vitit 2017 të përfunduara
Nr.

Emri i projektit

1.

Ndërtimi i mureve mbrojtëse të rrugës Barilevë-Besi

2.

Sigurimi i terrenit për ndërtimin e fushës së futbollit në
Hajvali me pilota betonarme

3

Ndërtimi i rrugëve me kubza në fshatrat Mramur, Slivovë,
Suteskë

Punëkryesi
“Eko Group” SHPK dhe
“Beni Com” SHPK lider ”
Eko Group”
SHPK “Vizion Capital
Partners” dhe “,Conex
Group”

Vlera e
kontraktuar
137,520.77€
94,002.70 €

349.447,11€

NNT ”Seti Comerc” SHPK
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Komuna e Prishtinës

RAPORTI VJETOR
Drejtoria

Drejtoria e Investime Kapitale dhe Menaxhimit të
Kontratave

Sektori

Menaxhimi i kontratave për ndërtimet e larta
JANAR –DHJETOR 2017

Periudha raportuese
Emri dhe mbiemri i
raportuesit



Ferit Fazliu, Shef i sektorit

PËRMBLEDHJE
Në bazë të detyrave programore, ky sektor kryesisht është marrë me përpunimin e lëndëve
me problematikë të ndërtimit, hartimin e detyrave projektuese, mbikëqyrjen e projekteve,
mbikëqyrjen e objekteve,

hapjen dhe vlerësimin e tenderëve, pjesëmarrje në komisionet e

caktuara nga Kryetari i Komunës dhe drejtori i Drejtorisë për lëmin e ndërtimit dhe
veprimtari të tjera që kanë të bëjnë me këtë sektor.



AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR VITIN 2017
Për vitin 2017 kanë qenë të planifikuara këto aktivitete të këtij sektori , e që kanë qenë edhe pjesë e
aktiviteteve të drejtorisë:


Kryerja e lëndëve në bazë të kërkesave të palëve në afat;



Pjesëmarrja në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve;



Mbikëqyrja e kontratave të ndërtimit të lartë të projekteve që investon Komuna ose investuesve
të tjerë për nevoja të Komunës;



Përgatitja e raportit mujor;



Këshillimi i drejtorit dhe sektorëve të tjerë për çështjet e ndërtimit,



Aktivitete të paplanifikuara, me kërkesë të organeve të Komunës.
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AKTIVITETET E REALIZUARA
Gjatë këtij viti janë zbatuar këto aktivitete:


Zgjedhja e lëndëve sipas kërkesave të palëve:
o

të pranuara gjate këtij viti, 106 lëndë,

o

të zgjidhura, 106 lëndë;



Vlerësim të kontratave 15;



Hapje të tenderëve 15;



Mbikëqyrja e kontratave të investimeve te Komuna e Prishtinës, 38 kontrata, nga këto:
o

6 kontrata janë kontrata kornizë që zgjatin 3 dhe 2 vjeçare dhe njëvjeçare,

o

3 projekte janë të ndërprera, që të tri projektet nuk kanë filluar fare, për shkak të
pronës,

o

15 projekte kanë përfunduar gjatë këtij viti,

o

15 projekte kanë filluar ne vitin 2017 .

Gjatë këtij viti gjithsej janë menaxhuar 38 kontrata, me vlerë të përgjithshme
7,822,801.38 €.

Nga këto janë përfunduar 15 kontrata.
MJETE FINANCIARE TE PAGUARA DHE MBETJA PËR PAGESË
Të paguara :

3,844,600.69 €

Mbetje për pagese :

3,978,200.70 €

Në vazhdim kemi detaje nga kontratat e mbikëqyrura gjatë këtij viti:


Kontratat kornizë;



Kontratat e bartura nga viti paraprak;
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Kontratat e këtij viti;



Kontratat e përfunduara.

KONTRATAT KORNIZË
1.

Rregullimi i oborreve dhe terreneve sportive

Janë realizuar punime në :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SHFMU – “Nëna Terezë”, Vranidoll;
SHFMU – “Nëna Terezë “ – Teneshdoll- paralelja e ndarë;
SHFMU “Teuta“- Grashticё ;
SHFMU “Zenel Hajdini“ ;
SHFMU “Abdyl Frashёri”, Laboratori;
SHFMU “Naim Frashёri”;
SHFMU “ Qamilm Batalli “;
SHFMU „ Nazim Gafurri“;
Aneksi i shkollës „Elena Gjika“;
SHFMU “Nexhmi Mustafa” – Besi;
SHM “Xhevdet Doda“;
IP “Zogjtë “ Sofali;

12.
13. SHFMU “Pavarësia”, Mati 1.

Vlera e projektit:

511,933.50€ për tri vite

Nr. i kontratës dhe data.

616 16 096 511, dt. 04.08.2016

Të paguara

402,280.96€

FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE

“Nëna Terezë” Vranidoll
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“Nëna Tereze”Teneshtoll

“Teuta” Grashticë

Shkolla “Zenel Hajdini”

SHMB” Abdyl Frasheri”- laboratori

68
SHFMU “Naim Frashëri”

SHFMU “ Qamilm Batalli “

SHFMU “Nazim Gafurri”

“Nexhmi Mustafa” Besi

69
“Xhevdet Doda “ Prishtinë

“Zogjtë “ Sofali

“Pavarësia “ Mati 1
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2.

Rikonstruimi dhe mirëmbajtja e nyjave sanitare ‘’kontrate kornize 3 vjeçare
Është intervenuar dhe renovuar në këto objekte :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

SHFME “Eqrem Çabej”;
SHFME “Nazim Gafurri”;
Objekti i Arkivit;
Gjimnazi “Sami Frashëri”;
Çerdhja “Gëzimi Ynë”;
SHFMU Dabishec;
Bashkësia X lokale;
SHFMU “Iliria “;
SHFMU “Afrim Gashi “, Hajvali;
SHFMU ”Shkëndia“ Hajvali;
SHFMU “Emin Duraku”;
SHFME “Hilmi Rakovica”;
SHMU në Shashkovc;
Çerdhja IP “Gëzimi i ynë”;
SHMU në Hajkobillë;
SHMU në Gllogovicë;
SHMU në Prapashticë;
SHMU në Keqekollë, lagjja “Kurtaj”;
Laboratori SHMB ”Abdyl Frasheri”;
SHFMU “Xhemail Mustafa“;
SHFMU “Dardania“;
SHFMU “Ali Sokoli”;
Çerdhja IP ”Yllkat”;
Çerdhja IP “Lulevera”;
Çerdhja IP “Dielli”;
SHFME “Asim Vokshi”;
SHMU në Shashkovc;
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28. SHMU në Slivovë ;
29. SHMU “Faik Konica “;
30. Çerdhja IP “ Fatosat”;
31. SHFME “Meto Bajraktari”;
32. SHFMU “Zenel Hajdini”;
33. SHM “Xhevdet Doda”;
34. SHFMU “Ganimete Terbeshi“ Llukar;
35. SHFMU “Ganimete Terbeshi“, paralelja në Siqevë;
36.
37.
38.
39.
40.
41.

SHFMU “Teuta“- Grashticё ;
SHFMU “ Pavarësia” Mati 1;
Bibloteka e qytetit “Hivzi Sylejmani”;
SHFMU “Anton Zako Cajupi”;
SHFMU “Elena Gjika”;
SHFMU “Naim Frasheri”.

Vlera e projektit:

349,989.00 € për tri vjet, të paguara deri me tani:
352,126.85 €
Fotot e ekzekutimit të punimeve
“Meto Bajraktari”

Shashkovc
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Dardani

Faik Konica

73

Emiin Duraku

Gezimi Yne

74
Shashkovc

Laboratori SHMB ”Abdyl Frashëri”

75

Bibloteka

SHFMU “Anton Zako Cajupi”

76

SHFMU “Elena Gjika”

Ganimete Terbeshi

77
SHFMU “ Naim Frashëri”

3.

“Rikonstruktimi dhe Mirëmbajtësja e kulmeve të disa shkollave
Punimet e realizuara deri me tani me ketë kontrate:

1.Rikonstruktimi i kulmit të shkollës “Naim Frashëri” Prishtinë;
2.Rikonstruktimi i kulmit të shkollës “Sami Frashëri” Prishtinë;
3.Rikonstruktimi i kulmit te hyrja e shkollës “Avni Rrustemi” lagjja Halitaj, Mramor
4.Rikonstruktimi i kulmit të shkollës “Mitrush Kuteli” Prishtinë;
5.Rikonstruktimi i kulmit te shkolla “Iliria” Prishtinë;
6.Ndarëja e një klase në shkollën “Eqerem Çabej”;
7.Lyerja e fasadës nga druri në shkollën “Model” Prishtinë;
8.Lyerja e fasadës nga druri në Shkollën e Gjelbër, Prishtinë;
9.Rikonstruktimi i kulmit të rrafshët të shkollës “Model”, Prishtinë;
10.Rikonstruimi i kulmit të çerdhes “Yllkat”, Prishtinë;
11.Vendosja e fasadës te Laboratori i Ushqimeve;
12.Rikonstruimi i kulmit të shkollës “Fan S. Noli”, Marec;
13.Rikonstruktimi i tavanit të shkollës “Liria”, Marec;
14.Vendosja e fasadës te kaldatoja në shkollën në Dabishec;
15.Vendosëja e fasadës te kaldatoja në shkollën në Ballaban;
16.Vendosëja e fasadës te kaldatoja në shkollën në Koliq;
17.Ndarja e klasave të shkollës “Avni Rrustemi” Mramor;
18.Renovimi i hapësirës për kaldaj të shkollës “Avni Rrustemi” Mramor;
19.Ndarëja e klasave të shkollës “Pavarësia”, Mati 1;
20.Ndërtimi i pjerrinës së shkollës në Kishnicë;
21.Ndarja e kaldatojes së shkollës “Avni Rrustemi” Mramor, lagjja Suteskë;
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22.Rikonstruktimi i kulmit të IP “Gëzimi ynë” Prishtinë;
23.Rikonstruktimi i kulmit të shkollës “Eqerem Çabej” Prishtinë;
24.Rikonstruktimi i kulmit të shkollës “Faik Konica”, Prishtinë;
25.Rinovimi i kulmit të objektit të Komunës së re;
26.Ndërtimi i shkallëve të shkollës “Mitrush Koteli”, Mati 1;
27.Rikonstruktimi i kulmit të IP “Yllkat” Prishtinë;
28.Ndërtimi i shtegut për këmbësorë te shkolla “7 Shtatori”, Prishtinë;
29.Rinovimi i kulmit të shkollës ”Asim Vokshi” Prishtinë;
30.Ndërtimi i kaldatojës të shkollës në Shashkoc – Prishtinë;
31.Ndërtimi i kaldatojës të shkollës në Rimanishtë – Prishtinë;
32.Ndërtimi i kaldatojës të shkollës në Sharban – Prishtinë;
33. Rikonstruktimi i kulmit të shkollës “Hasan Prishtina”, Prishtinë;
34.Rikonstruimi i ullukëve të shkollës “Xhavit Ahmeti”, Prishtinë;
35.Vendosja e ullukëve vertikal në shkollën “Zenel Hajdini” në Prishtinë.

Vlera e projektit:

233,454.00 €, të paguara deri më tani 142,875.43 €,
mbetja për 2018 90,578.57 €
616-16-052-521, më 06.07.2016

Nr. i kontratës dhe
data.
1.“Naim Frashëri” Prishtinë

2.“Sami Frashëri” Prishtinë
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3 “Avni Rrustemi”, lagjëja “Halitaj”
Mramor

4“Mitrush Kuteli” Prishtinë
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5. “Iliria” Prishtinë

6.“Eqerem Çabej”

81
7.Ish-“Model”, tash “Qamil Batalli”
Prishtinë

8.“Shkolla e Gjelbër” Prishtinë

9. Ish-shkolla “Model” Prishtinë

82

10.IP “Yllkat” Prishtinë

11.Vendosja e fasadës te laboratori

83
12. Shkolla “Fan S. Noli” Marec, Prishtinë

13.Shkolla “Liria” Marec Prishtinë

14.Vendosëja e fasadës te kaldatorja në shkollën në
Dabishec

84

15.Vendosëja e fasadës te kaldatorja në shkollën në
Ballaban

16.Vendosëja e fasadës te kaldatorja në shkollën në
Koliq

85

17.Ndarja e klasëve në shkollën “Avni Rrustemi”
Mramor

18.Renovimi i hapësirës për kaldaj në shkollën
“Avni Rrustemi” Mramor

86

19.Ndarëja e klasave te shkolla “Pavarësia” Mati 1.

20.Ndërtimi i pjerrinës te shkolla në Kishnicë

87
21.Ndarja e kaldatores te shkolla “Avni Rrustemi”,
Mramor, lagjja “Suteska”

22. Rikonstruktimi i kulmit të IP “Gëzimi ynë”
Prishtinë

24.Rikonstruimi i kulmit te shkolla
“Faik Konica” Prishtinë

88

25.Rinovimi i kulmit te objekti i ri i
Komunës

26.Ndërtimi i shkallëve te shkolla “Mitrush Kuteli”
Mati 1

89

27.Rikonstruimi i kulmit te IP “Yllkat” Prishtinë

28.Ndërtimi i shtegut për këmbësor te shkolla “7
Shtatori” Prishtinë
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29.Rinovimi i kulmit të shkollës ”Asim Vokshi”
Prishtinë

30.Ndërtimi i kaldatorës te shkolla në ShashkocPrishtinë

31.Ndërtimi i kaldatorës te shkolla në Rimanishtë Prishtinë

91

32.Ndërtimi i kaldatorës te shkolla në SharbanPrishtinë

33.Rikonstruimi i kulmit të shkollës “Hasan
Prishtina” Prishtinë

92

34.Rikonstruimi i ullukëve te shkolla “Xhavit
Ahmeti” Prishtina

4. “Mirëmbajtja e elektrikës në shkolla ‘’kontratë kornizë 3-vjeçare”
Gjatë muajit nëntor, sipas kontratës “Mirëmbajtja e elektrikës në shkolla”, është
intervenuar në këto institucione:
1. Shkolla fillore “Hasan Prishtina”;
2. Shkolla fillore “Ilmi Rakovica”;
3. Shkolla fillore "Xhavit Ahmeti";
4. Shkolla fillore “Azemi e Salihu”, Dabishevc;
5. Shkolla fillore “Ahmet Gashi”;
6. Çerdhja “Lulevera”;
7. Objekti i vjetër i Komunës së Prishtinës;
8. Shkolla fillore “Ahmet Gashi” Hajvali
9. Shkolla fillore “Iliria”;
10. Shkolla fillore “Emin Duraku”;
11. Institucioni parashkollor “Yllka”;
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12. Shkolla fillore “Nazim Gafurri”;
13. Objekti “Kuzhina qendrore”- Gërmi
14. Shkolla fillore “Ditët e Minatorit”;
15. Laboratori në shkollën e mesme bujqesore “Avdyl Frasheri”;
16. Shkolla fillore “Pavarsia”;
17. Shkolla fillore “7 Marsi”;
18. Shkolla fillore “Asim Vokshi”;
19. Shkolla fillore “Gjergj Fishta”;
20. Shkolla fillore “Shkendija”;
21. Shkolla fillore “ Nexhmi Mustafa”;
22. Shkolla fillore “ Dardania”;
23. Shkolla fillore “Xhavit Ahmeti”;
24. Shkolla e mesme e mjekësisë “Dr. Ali Sokoli”;
25. Kopshti “Ngjyrat” në Hajvali;
26. Shtëpizat e drurit në sheshin “Zahir Pajaziti”;
27. Qendra Sociale për të moshuar –faza e dytë.

Nr. i kontratës dhe data:

nr. 616 16 099 211, dt. 02.09.2016.

Vlera e projektit:

63,228.30€ për tri vjet (21,076.10 € për një vit)

Investuesi:

Komuna e Prishtinës

Të paguara deri më tani:

29,135.40 €

Fotot e ekzekutimit të punimeve
Nuk është zhvilluar aktivitet gjatë këtij
muaji

94

95

Shtëpiza e drurit në Sheshin e Zajaziti

96

Salla e edukatës fizike ne shkollën “Xhemajl Mustafa

Qendra Sociale për të moshuar
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KONTRATAT QË VAZHDOJNË NGA VITET PARAPRAKE

1. Riparimi dhe renovimi i objekteve tё Brigadës sё Zjarrfikësve

Projekti -Emërtimi
Vlera e projektit:
64,558.02€
Nr. i kontratës dhe data.
616 15 268 521 dt. 13.04.2016
Të paguara deri me tani
61,534.45€
Objekti është në procedura të pranimit të punimeve të ekzekutuara
Fotot e ekzekutimit të punimeve

2. Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në SHFMU 7 Marsi- Prishtinë.

181,068.10 € kontrata ka përfunduar
Vlera e projektit:
Nr. i kontratës dhe
616-15-120-521
data.
Fotot e ekzekutimit të punimeve
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3. Ndërtimi i objektit të IP Kodra e Trimave

Vlera e projektit:
Mbetja për vitin 2018
Nr. i kontratës dhe data.

498,468.27 euro, deri më tani janë paguar 394,683.00€
103,785.27 €
616 15 123 521, dt. 16 09 2015

Projekti ka probleme me mospërputhje në mes të projektit dhe paramasës, si dhe
mungesa e disa pozicioneve
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4. Ndërtimi i sallës së edukatës fizike dhe rekonstruimi i objektit të SHF “Eqrem
Çabej” (aktualisht shkolla ”7 Shtatori”)

Vlera e projektit:

220,032.61 €

Nr. i kontratës
dhe data.
Të paguara 2017

616 14 076 521, dt. 29.10.2014
156836.99€ kanë mbet për vitin 2018, 63.195.62 €
Fotot e ekzekutimit të punimeve

Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në Barilevë. Vazhdimi i Kontratës nr. 616 14
076 521, dt. 29.10.2014, “Ndërtimi i sallës së edukatës fizike dhe rekonstruktimi i
objektit të SHF “Eqrem Çabej”.
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5. Rikonstruktimi i objektit të Kuzhinës qendrore

Vlera e projektit: 158,175.32 €

Kontrata ka përfunduar

Nr. i kontratës dhe data.

616 16 124 521, dt. 19.10.2016
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve
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6. Ndërtimi i aneksit të shkollës fillore “Faik Konica” në Prishtinë

Vlera e projektit:

173,677.58 €, të paguara 164,184.43 €

Nr. i kontratës dhe data.

616-16 032 521, dt. 13.06.2016,

Fotot e ekzekutimit të punimeve
Projekti është në përmbyllje te kontratës
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7. Ndërtimi i këndeve të lodrave për fëmijë –pjesa I.

Vlera e projektit:
79,749.46€ punimet kanë përfunduar
616 15 228 521, dt.13.04.2016
Nr. i kontratës dhe data.
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve
Punimet kanë përfunduar në vitin 2016 , përmbyllja e kontratës është bërë në 2017
8. Ndërtimi i këndeve të lodrave për fëmijë –pjesa II

Vlera e projektit:

37,604.01€ punimet kanë përfunduar

Nr. i kontratës dhe data.

616 15 228 521, dt.13.04.2016

Foto gjatë ekzekutimit të punimeve
Punimet kanë përfunduar në vitin 2016, përmbyllja e kontratës është bërë në 2017

103

9. Rikonstruktimi i çerdhes në lagjen “Tophane”

Vlera e projektit:

60,683.05€

Nr. i kontratës dhe data.

61616136521, dt. 19.10.2016

Të paguara deri më tani:

20,000.00€
Fotot e ekzekutimit të punimeve
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10. Ndërtimi i shkollës fillore në lagjen “Arbëria’’, faza II

Vlera e projektit:
Të paguara deri me
tani:
Barten për vitin 2018

737832.96 €
650.000,00 €
87,832.96 €
Fotot e ekzekutimit të punimeve
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11. “Furnizimi dhe montimi i inventarit dhe materialeve tjera për funksionalizimin e
Qendrës “Business Process Outsorcing” ( Qendra e Biznesit për Proces
Transferime)

Vlera e projektit: 44.137,50 € Të paguara: 0
616 16 125 121
Nr. i kontratës dhe data.
Fotot e ekzekutimit të punimeve

KONTRATAT QE KANË FILLUAR NË VITIN 2017
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1) Projekti i parkut te salla “1 Tetori”

Vlera e projektit:
Nr. i kontratës dhe
data.
Projekti ka
përfunduar
Fotot e ekzekutimit të punimeve
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2) Renovime, përmirësime tё infrastrukturës sё objekteve shëndetësore

Vlera e projektit:

264,043.60 €

Nr. i kontratës dhe data.

616 16 177 521, dt. 21.04.2017

Të paguara deri më tani:

195,439.87 €

Punimet janë duke u zhvilluar në QMF III
Fotot e ekzekutimit të punimeve
QMF. III-

Ish-Barnatorja në QKMF
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QMF- Rimanishtë

Shtëpia për të moshuar

QKMF-Laboratori

QMF- Barilevë

110
QMF Velani
Shkallët dhe rrethoja

3) Hartimi i projekteve të vogla dhe të mesme

Vlera e projektit:
Nr. i kontratës dhe
data.
Të paguara deri më
tani:

38,881.00 €
616 17 1568 -2-2-1, dt.26.06.2017

Projektet në realizim dhe të përfunduara:
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Projekti i përfunduara :
o

Rregullimi i parkut afër sallës së sporteve “1 Tetori”, Prishtinë;

o

Paramasat për renovim dhe mirëmbajtje të terreneve sportive dhe kënde të
lodrave;

o

Kompleksi i varrezave në Marec;

o

Hartimi i projektit për renovimin dhe revitalizimin e teatrit “Dodona”;

o

Konkurs projektimi për hartimin e projektit kryesor të shkallëve dhe
mbikalimit në lagjen “Arbëria”;

o

Projekti i fazave për ins/e mekanikes dhe elektrikes për Qendrën Kulturore
Sociale për të Moshuar;



o

SHFMU ”Nexhmi Mustafa”, Rimanishtë;

o

SHFMU ”Ditët e Minatorit”, Shashkovcë;

o

SHFMU ”Ganimete Tërbeshi”, Siqevë;

o

SHFMU ”Avni Rrustemi”, Suteskë;

o

Laboratori i SHMT “28 Nëntori “në Prishtinë

o

Muri mbrojtës IP “Shkronjat “

Projektet në realizim
o

Projekti për ndërtimin e parkut te qytetit te varrezat.

o

Projektin për ndërtimin e studionit te 2 korrikut ne Arbëri.
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4) Renovimi i teatrit “Dodona”

Vlera e projektit:
Nr. i kontratës dhe
data.
Të paguara deri më
tani:

57,284.67€
616 -17 -032-521
Objekti ka përfunduar
Fotot nga terreni
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5) Mirëmbajtja e terreneve sportive, Komuna e Prishtinës, Loto 1 dhe Loto 2

Vlera e projektit:

Nr. i kontratës dhe
data.
Të paguara deri më
tani:

Loto 1 : 41,128.00 €
Loto 2: 29,893.40 €
616 15 228 521
Loto 1:

9,229.04 € ; Loto 2: 9,710.00 €
Fotot nga Tereni

114

115

6)
7) “Rikonstruktimi dhe mirëmbajtja e disa shkollave”

Është intervenuar në këto institucione:


SHMU “ Ali Kelmendi “ Barilevë

Vlera e projektit:
Nr. i kontratës dhe data.

Vlera indikativë sipas kontratës është 65,823.00 €
Kontrata ka përfunduar
616 17 2457 5-2-1, dt. 08.08.2017

Fotot e ekzekutimit te punimeve
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“Hasan Prishtina”
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118

“Zenel Hajdini”

“Eqrem Çabej”, salla
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8) “Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane (Dabishevc, Keqekollë, Llukar)”

Vlera e projektit:

57.206,61€

Nr. i kontratës dhe data.

616-17-3326-5-2-1, dt.03.10.2017

Investuesi
Plani dinamik
Operatori ekonomik
Të paguara deri më tani:
Bartje për vitin 2018
Fotot nga realizimi

Komuna e Prishtinës
90 ditë
“Acon” SHPK
20,000.00 €
37,206.61 €

Llukar

Keqekollë
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9) Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane (Barilevë, Besi )

Vlera e projektit:

57.206,61€

Nr. i kontratës dhe data.

616-17-3326-5-2-1, dt.03.10.2017

Investuesi
Plani dinamik

Besi

Komuna e Prishtinës
90 ditë
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
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Barilevë

10) Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane (Hajvali, Shkabaj, Prugovc)

Vlera e projektit:

96.685.55€

Nr. i kontratës dhe
616-17-3326-5-2-1, dt.03.10.2017
data.
Të paguara deri më
38997.01 € kjo kontratë bartet për vitin 2018
tani
Plani dinamik
90 ditë
Operatori ekonomik
“Acon” SHPK
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve
Hajvali
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Prugoc

Shkabaj
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11) Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane (BL “Lakërishta”, BL “Dardani”, BL

“Bregu i Diellit”

Vlera e projektit:

41.819,57€

Nr. i kontratës dhe data.

616-17-3326-5-2-1, dt.03.10.2017

Të paguara deri më tani
Plani dinamik
Operatori ekonomik

21,488.44 €
90 ditë
“ENGRUP” SHPK
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Foto gjatë ekzekutimit të punimeve
“Dardania”

“Lakërishta”
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“Bregu i Diellit”
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12) Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane, (BL Nr.10, BL “Tophane” , BL “Xhamia e

Llapit”

Vlera e projektit:

41.723,72 €

Nr. i kontratës dhe
616-17-3326-5-2-1, dt.04.10.2017
data.
Vlera e paguar deri më 20,000.00 € kjo kontratë bartet për vitin 2018
tani
Plani dinamik
90 ditë
Operatori ekonomik
“TRIBUNE” SHPK
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve
“Tophane”
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BL 10
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13) Mirëmbajtja e ngrohjeve qendrore në shkollat dhe institucionet tjera komunale

Vlera e projektit:

100.000,0€

Nr. i kontratës dhe data.

616 17 128 221, dt.15.11.2017

Të paguara deri më tani

11,907.08 €

Plani dinamik
Foto nga tereni:

Një vit
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14) Çmontimi, furnizimi dhe montimi i radiatorëve në objektin e Qendrës Kulturore,
Sociale për të Moshuar(Ish-QMF I) dhe QMF II

Vlera e projektit:

8.844.45 €

Nr. i kontratës dhe data.

61614103236, dt;29.09.2017.

Të paguara deri më tani: 8.820.85 €
Plani dinamik
60 ditë
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve
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PROJEKTET E NDËRPRERA DHE TË PAFILLUARA
1. Nderti i shkollës fillore në lagjen “Mati 1”, vlera e projektit është 1,458,452.95€, punimet
nuk kanë filluar.

132
2. Ndërtimi i sallës së edukatës fizike të shkollës “Shtjefёn Gjeqovi”, vlera e projektit është
238,564.24 €, punimet janë ndërprerë për shkak të pronës.
3. Ndërtimi i shkollës në lagjen “Kalaberia”, vlera e projektit është 1,458,452.95 €, punimet nuk
kanë filluar për shkak të problemeve pronësore.

 AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR VITIN 2018
Për vitin 2018 janë planifikuar këto aktivitete të Sektorit për menaxhimin e ndërtimit të lartë, e që janë
dhe pjesë e aktiviteteve të Drejtorisë:


Kryerja e lëndëve në afat, në bazë të kërkesave të palëve;



Pjesëmarrja në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve;



Mbikëqyrja e kontratave të ndërtimit të lartë të projekteve që investon Komuna ose investuesve
të tjerë për nevoja të Komunës;



Përgatitja e raportit mujor;



Këshillimi i drejtorit dhe sektorëve të tjera për çështjet e ndërtimit;



Aktivitete të paplanifikuara, e me kërkesë të organeve të Komunës.

 KERKESAT E SEKTORIT
Kërkesa shumë të nevojshme:
 Sigurimi i pajisjeve për sigurinë e stafit në punishte ( helmeta, këpuca, syza etj.);
 Plotësim të stafit me inxhinierë të elektrosë;
 Trajnime të stafit për menaxhim të projekteve-kontratave;
 Pjesëmarrje në panairet e ndërtimit, me qëllim të njoftimit me materialet e reja të ndërtimit;
 Server për komplet drejtorinë, min 10 Terabajt.
 Sigurimi i pajisjeve mobile :
a. për matjen e lagështisë së betonit,
b. lagështisë së drurit,
c. fortësisë së betonit,
d. kalueshmërinë e nxehtësisë-temperaturës;
e. kamerë termike,
f. matjen e glykolit,
g. matjen e temperaturës së ujit dhe
h. 5 metra laserike, me gjatësi matëse deri 50 m.

Drejtori:
Hysen DURMISHI, ing.dipl.ndërt.
Prishtinë, dhjetor 2017
,
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