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Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina

Raporti i vitit 2020

Dhjetor 01-31.12.2020

1. Drejtoria e Shërbimeve Publike Mbrojtje dhe Shpëtim
Drejtoria e Shërbimeve Publike Mbrojtje dhe Shpëtim është e ndarë në katër sektorë;


Sektori për Shërbime Publike;



Sektori për Menaxhimin e Mbeturinave dhe Ambientit;



Sektori për Mbrojtje dhe Shpëtim;



Sektori i Transportit dhe Trafikut;

1.1 Sektori për Shërbime Publike
Drejtoria e Ky sektor merret me menaxhimin dhe shfrytëzimin e hapësirave publike në përputhje me planet
komunale, është përgjegjëse për dhënien e lejeve për shfrytëzimin e hapësirave publike, mirëmbajtjen,
modernizimin dhe zgjerimin e ndriçimit publik, përkujdeset për ashensorët (riparimi dhe rregullimi), kujdeset për
mirëmbajtjen dhe funksionimin normal të fontanave dhe monumenteve publike, kryen edhe punë të tjera, në
bazë të ligjeve të aplikueshme në kuadër të fushë veprimtarisë së Drejtorisë.
1.2 Sektori për menaxhimin e Mbeturinave dhe Ambientit:
Organizon mirëmbajtjen verore dhe dimërore të rrugëve lokale dhe në vendbanime, pastrimin e rrugëve dhe
trotuareve të qytetit, mbikëqyrë realizimin e punëve për rregullimin e gjelbërimit dhe shqyrton kërkesat e
ndryshme, kujdeset për menaxhimin, kontrollimin dhe pastrimin e të gjitha shesheve që i përkasin komunës,
organizon dhe menaxhon mbledhjen e mbeturinave dhe zhvillon projekte të ndryshme që ndikojnë në
përmirësimin e shërbimit të mbledhjes së mbeturinave, zvogëlimin e ndotjes dhe promovimin e uljes së sasisë së
mbeturinave, organizon mirëmbajtjen dhe zhbllokimin e rrjetit të kanalizimit atmosferik dhe planet për ngrohtoret
lokale, organizon sigurimin dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike, hapësirave gjelbëruese, parqeve publike dhe
varrezave, organizohet për zvogëlimin gradual të ndotjes, degradimit dhe te dëmit mjedisor, si dhe zvogëlimin ose
ndalimin e atyre aspekteve ekonomike dhe të aktiviteteve të tjera që përbëjnë rrezik për shëndetin e njeriut dhe
mjedisin.
1.3 Sektori për Mbrojtje dhe Shpëtim:
Merret me parandalimin e fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera, vlerëson rrezikshmërinë e tyre brenda
territorit të komunës, shpëtimin e njerëzve dhe te mirave materiale, si dhe harton planet operative për mbrojtje
nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera siç janë; tërmetet, vërshimet, rrëshqitjet e dheut, ortekët e borës,
erëra te fuqishme, breshër, borë me acar, thatësi, zjarre, bllokim të rrugëve, shpërthim i sëmundjeve infektive që
ndikojnë në njerëz, kafshë ose bimë si dhe fatkeqësi tjera te shkaktuara nga natyra apo njerëzit.
1.4 Sektori i Transportit dhe Trafikut:
Koordinon aktivitetin dhe jep pëlqimin për veprimtarinë e transportit publik të udhëtarëve dhe mallrave, me
kompanitë publike dhe shoqatat e taksistëve individualë dhe operatorëve juridikë, sipas rregulloreve; cakton linjat
dhe rendin e udhëtimit për transportin publik të udhëtarëve, menaxhon sektorin me “merimangë”, sipas
rregullores, organizon procedurat për ankand publik për automjetet e konfiskuara, që kalojnë afatin e paraparë
me ligj, bashkëpunon me policinë për rregullimin e komunikacionit dhe ngritjen e sigurisë në komunikacion,
kujdeset për sinjalizimin vertikal dhe horizontal të rrugëve ekzistuese dhe rregullon komunikacionin në qytetin e
Prishtinës, vendos për mbylljen e përkohshme të rrugëve për shfrytëzimin e tyre.
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2. Shqyrtimi i kërkesave
Gjatë muajit Janar drejtoria ka proceduar 256 kërkesa të ndryshme: për shfrytëzim të hapësira para lokaleve, reklama,
transport, parkingje, siguri në trafik për emergjenca (vërshime,zjarre, shembje të rrugëve, trotuareve, drunjtëve të
ndryshëm), për shitje ambulantive, për mbeturina. Nga numri i përgjithshëm prej 256 kërkesave të pranuara, të gjitha
të përfunduara.
Rastet e intervenimeve Emergjente 5
Lëndët e Komisionit për mbeturina 164
Lëndët e Komisionit për shfrytëzim të hapësira para lokaleve 79
Lëndët për reklama 8
Rastet e pranuara në Qendren e thirrjeve 404

2.1. Dërgimi i kërkesave për Hartimin e detyrave projektuese dhe
identifikimi i nevojave
Pergatitja e projekteve paramasave dhe specifikimeve për projektet e planifikuara gjatë kësaj perjudhe.

3.1. Raportimi i Menaxhereve te projekteve dhe Kontratave

Drejtoria

Drejtoria e Shërbimeve Publike Mbrojtje dhe Shëtim

Sektori

Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim, Menaxhimin e mbeturinave dhe
Ambientit, Transportit dhe Trafikut.

Drejtore

Medina Braha

Raportoi

Habib Qorri, Fatmir Bilalli, Dukagjin Gashi / shef sektori

Kontrolloi – Përpunoi

Periudha raportuese

01- 31.12.2020 muaji Dhjetor

Menaxhëret e projekteve dhe
Organi mbikqyrës

Habib Qorri
Dukagjin Gashi
Fatmir Bilalli
Xhemshit Gashi
Bashkim Gashi
Enver Kadriu
Afrim Gashi
Xhevdet Ibrahimaj
Halil Halili
Lumnije Hyseni
Xhemile Gashi
Sabri Gashi
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SHIFRA

RAPORTI MBIKËQYRËS

1

Mobilieria urbane-Furnizimi dhe vendosja priturve për autobus të
transportit publik të udhëtareve

Projekti :

Vlera e projektit:
292,500.00€

Plani dinamik

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

“Selmans Network” shpk “BM Group”

Menaxheri i projektit
:
Organi mbikëqyrës :

Halil Halili

Nr.616-19-5545-1-1-1
dt.30.10.2019

Projekti i vitit:
2019

Habib Qorri
Enver Kadrui

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punët e realizuara Deri me tani janë instaluar 35 konstruksionet të pritoreve sipas lokacionet të kërkuara nga
Komuna e Prishtinës

Punët në realizim

Janë duke u realizuar bazamentet në lokacionet dhe prodhimin dhe furnizimin me
elementet baze të pritores (LCD).
Situacioni
(I)

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

/

Situacioni
(II)
/

Situacioni
(III)

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

/
/

Vonesat
Shkalla e cilësisë

Vonesa janë për shkaqe qe ndryshimeve ne
projekte dhe mangësi në specifika teknike për të
kompletuar pritoren

Rekomandime masat
për tu ndërmarë

Rekomandimet qe duhen të ndermirën për shkak të vonesave nga OE duke bazuar në
kushtet e kontratës duhen të ndërmarrën masa për ndërprerje të kontratës

Vlerësimi i progresit në
projekt
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

2

Rregullimi dhe rrethimi i varrezave të Komunës së
Prishtinës

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

I.P.N.EU SHPK

Menaxheri i projektit
:
Organi mbikëqyrës :

Habib Qorri

Vlera e projektit:
100,00.00 €

Plani dinamik
Nr.616 19 059 521
dt.29.04.2020

Projekti i vitit:
2019

Xhemshit Gashi

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punët e realizuara

Punët në realizim
Situacioni
(I)

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

9,711.00€

Nuk është punuar asgjë jemi ne pritje.

Për shkak të vonesave për realizimin e kontratës kemi propozuar të
ndërmerren masat ligjore për shkëputje të kontratës pasi që deri më tani
kompania nuk ka vazhduar me punime.

5

SHIFRA

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

3
Vlera e projektit:

Ndërtimi i impiantit të Kompostimit

139,782.20 €

Investuesi :

Plani dinamik
90 Ditë

Komuna e Prishtinës

616-19-5495-5-2-1
30.09.2019

Operatori :
“Noti-Beton” SH.P.K
Menaxheri i projektit

Projekti i vitit:
2020

Nazmije Tora
Nazmije T ora

Organi mbikëqyrës :

Dukagjin Gashi, Seniha Bajraktari

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

Vëllimi fizik

Janë realizuar te gjitha punët nga pozicionet e kontratës:
1.Punet përgatitore dhe matjet gjeodezike.
2.Punet tokësore
3.Shtresat konstruktive
4.Largimi i ujërave atmosferike
5.Objektet
7.Ndriqimi

Punët në realizim

Vëllimi financiar

Jane realizuar te gjitha punët ne baze te pozici

Nga pozicioni 5 dhe 6 punët janë kryer pjesërisht. Kane mbetur edhe një
pjese e mbulesës (kulmit) te objekteve përcjellëse si dhe furnizimi me
zyrën administrative(kontejnerë).
Situacioni
(I)

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

18,041.20€

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

19,741.77

66,050.00€

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

Vonesat
Shkalla e cilësisë

Vonesat ne punime kanë qenë për shkak të
rastit të Pandemisë si dhe kushteve
atmosferike.

Rekomandime masat
për tu ndërmarë

Kompanisë i mbetet qe të plotësoj edhe kërkesat për përmirësim të gjendjes
fizike të hapësirës për rreth objekteve si dhe ta bëje furnizimin me kontejnerëzyrë administrative sipas përshkrimit në kontratë.

Vlerësimi i progresit në
projekt
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RAPORTI MBIKËQYRËS

4

Kontrata në Shtëpi

Projekti :

Vlera e projektit:
1,440,000.00 €

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

KRM ‘Pastrimi”

Plani dinamik
Nr.

Menaxheri i projektit
Lumnije Hyseni
:

Projekti i vitit:
2020

Organi mbikëqyrës :
1. Xhevdet Ibrahimaj
2. Afrim Gashi

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punët e
realizuara

1.Mbledhja,largimi dhe transportimi i mbeturinave të amvisërisë.
2.Mbledhja,largimi dhe transportimi i mbetjeve urbane 48,82 ton
3.Mbledhja dhe largimi i mbetjeve inerte 48.26 ton.
4. Faturimi dhe shpërndarje e faturave për mbeturina 58.000
5. Larja dhe dezinfektimi i lokacioneve edhe kontejnerëve
6.Lokimi dhe dislokimi i kontejnerëve sipas kërkesës nga ana e komunës 02.

Punët në realizim Të gjitha pikat e lartë cekura

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni
I

Situacioni
II

222,455.29€

222,335.00€

Situacioni

Situacioni

Situacioni

IV

Situacioni
V

III
342,818.00€

222,311.00€

243,593.00

227,603.000€

VI

Për arritjen e evitimit të deponive ilegale rekomandojmë që pas largimit të mbeturinave të
vendosen rrethojat në hapësirat e pastruara dhe mundësisht të gjelbërimi i tyre

Gjatë këtij muaji është eliminuar deponia masive e mbeturinave inerte, në lagjen Kodra e
Trimave,rr.Selman Kadrija ku jane larguar 1.600 m3.
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RAPORTI MBIKËQYRËS

5

Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qyteti, debllokimi i
kanalizimit atmosferik-LOT 1

Projekti :

Vlera e projektit:
261,722.50 €

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik

Operatori :

“Dardania”, SH.P.K.–VITI 2020

Nr.616 18 025 211
dt.20/05/2019

Menaxheri i projektit
Bujar Abazi
:
Organi mbikëqyrës : Afrim Gashi

Projekti i vitit:
2019-2022

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punët e realizuara Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A :1 rrugë

Pastrimi i rrugëve me reshje me borë B :6 rrugë
Pastrimi i rrugëve me reshje me borë C :29 rrugë
Pastrimi i rrugëve me reshje me borë D :165 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në muaj) : 1 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë B (4 herë në muaj) : 6 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë C (1 herë në muaj) : 38 rrugë
Fshirja e rrugëve të kategorisë D (1 herë në muaj) : 165rrugë

Punët në realizim

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Larja dhe fshirja e rrugëve të kategorisë A ,B, C, D
Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A, B, C, D

Situacioni
( I )-KRIPA DHE
RËRA

Situacioni
( II )

Situacioni
( III )

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

16,456.75€

17,388.89€

30,573.69€

23,575.59€

13,919.52€

Situacioni
( VI)

Situacioni
( VII )

Situacioni
( VIII )- KRIPA
DHE RËRA

Situacioni
( IX )

Situacioni
(X)

37,882.82€

29,766.91€

Punët janë në realizim

16,456.75€

9,002.05€

22,818.59€
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RAPORTI MBIKËQYRËS

6

Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qyteti, debllokimi i
kanalizimit atmosferik-LOT 2

Projekti :

Vlera e projektit:
245,418.44 €

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik

Operatori :

“EL-BAU”, SH.P.K.–VITI 2020

Nr.616 18 025 211
dt.20/05/2019

Menaxheri i projektit
Bujar Abazi
:
Organi mbikëqyrës : Dukagjin Gashi

Projekti i vitit:
2019-2022

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punët e realizuara Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A :2 rrugë

Punët në realizim

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Pastrimi i rrugëve me reshje me borë B :2 rrugë
Pastrimi i rrugëve me reshje me borë C :27 rrugë
Pastrimi i rrugëve me reshje me borë D :123 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në muaj) :2 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë B (4 herë në muaj) : 2 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë C (1 herë në muaj) : 27 rrugë
Fshirja e rrugëve të kategorisë D (1 herë në muaj) : 123 rrugë
Larja dhe fshirja e rrugëve të kategorisë A”, A ,B, C, D
Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A”, A, B, C, D

Situacioni
( I )-KRIPA DHE
RËRA
26,500.20€

Situacioni
( II )

Situacioni
( III )

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

12,355.40€

23,491.29€

16,861.10€

11,957.99€

Situacioni
( VI)

Situacioni
( VII )

Situacioni
( IX )

Situacioni
(X)

44,077.04€

19,052.68€

Situacioni
( VIII )- KRIPA
DHE RËRA
33,760.20€

8,442.95€

17,158.74€

Punët janë në realizim

9

RAPORTI MBIKËQYRËS

7

Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qyteti, debllokimi i
kanalizimit atmosferik-LOT 3

Projekti :

Vlera e projektit:
409,969.38 €

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik

Operatori :

“Toifor”, SH.P.K.–VITI 2020

Nr.616 18 025 211
dt.23/08/2019

Menaxheri i projektit
Bujar Abazi
:
Organi mbikëqyrës : Halil Halili

Projekti i vitit:
2019-2022

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik

Punët e realizuara Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A” :7 sheshet

Vëllimi financiar

Punët në realizim

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A :9 rrugë
Pastrimi i rrugëve me reshje me borë B :24rrugë
Pastrimi i rrugëve me reshje me borë C :20 rrugë
Pastrimi i rrugëve me reshje me borë D :60rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë A” (4 herë në muaj) :7 sheshet
Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në muaj) :9 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë B (4 herë në muaj) : 24 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë C (1 herë në muaj) : 20rrugë
Fshirja e rrugëve të kategorisë D (1 herë në muaj) : 60 rrugë
Larja dhe fshirja e rrugëve të kategorisë A”, A ,B, C, D
Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A”, A, B, C, D

Situacioni
( I )-KRIPA DHE
RËRA
23,177.60€

Situacioni
( II )

Situacioni
( III )

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

24,317.22€

35,539.21€

26,184.39€

21,679.03€

Situacioni
( VI)

Situacioni
( VII )

Situacioni
( IX )

Situacioni
(X)

36,251.98€

36,896.23€

Situacioni
( VIII )- KRIPA
DHE RËRA
23,177.60€

17,653.75€

29,035.75€

Punët janë në realizim
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RAPORTI MBIKËQYRËS

8

Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qyteti, debllokimi i
kanalizimit atmosferik-LOT 4

Projekti :

Vlera e projektit:
194,391.28 €

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik

Operatori :

“NITI-N” SH.P.K –VITI 2020

Nr.616 18 025 211
dt.20/05/2019

Menaxheri i projektit
Bujar Abazi
:
Organi mbikëqyrës : Xhemajl Vllasaliu

Projekti i vitit:
2019-2022

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punët e realizuara Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A :2 rrugë

Pastrimi i rrugëve me reshje me borë B :5 rrugë
Pastrimi i rrugëve me reshje me borë C :35 rrugë
Pastrimi i rrugëve me reshje me borë D :99 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në muaj) :2 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë B (4 herë në muaj) : 5 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë C (1 herë në muaj) : 35 rrugë
Fshirja e rrugëve të kategorisë D (1 herë në muaj) : 99 rrugë

Punët në realizim

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Larja dhe fshirja e rrugëve të kategorisë A ,B, C, D
Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A, B, C, D

Situacioni
( I ) KRIPA DHE
RËRA

Situacioni
( II )

Situacioni
( III )-

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

16,595.02€

12,317.93€

24,149.59€

16,497.79€

14,768.57€

Situacioni
( VI)

Situacioni
( VII )

Situacioni
( VIII )- KRIPA
DHE RËRA

Situacioni
( IX )

Situacioni
(X)

34,811.30€

16,668.32€

16,273.40€

10,787.01€

19,437.79€

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

Punët janë në realizim
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Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qyteti, debllokimi i
kanalizimit atmosferik-LOT 5

Projekti :

Vlera e projektit:
213,680.72 €

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik

Operatori :

“ZAHIRI” SH.P.K –VITI 2020

Nr.616 18 025 211
dt.20/05/2019

Menaxheri i projektit
Bujar Abazi
:
Organi mbikëqyrës : Enver Kadriu

Projekti i vitit:
2019-2022

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punët e realizuara Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A : 2 rrugë

Pastrimi i rrugëve me reshje me borë B : 7 rrugë
Pastrimi i rrugëve me reshje me borë C : 27 rrugë
Pastrimi i rrugëve me reshje me borë D : 115 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në muaj) : 2 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë B (4 herë në muaj) : 7 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë C (1 herë në muaj) : 27 rrugë
Fshirja e rrugëve të kategorisë D (1 herë në muaj) : 115 rrugë

Punët në realizim

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Larja dhe fshirja e rrugëve të kategorisë A ,B, C, D
Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A, B, C, D

Situacioni
(I)

Situacioni
( II )

Situacioni
( III )-KRIPA
DHE RËRA

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

13,275.39 €

24,735.23 €

17,953.00 €

17,515.45 €

10,480.15 €

Situacioni
( VI)

Situacioni
( VII )

Situacioni
( VIII ))-KRIPA
DHE RËRA

Situacioni
( IX )

Situacioni
(X)

15,371.67 €

21,539.94 €

42,345.93 €

29,988.04 €

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

Punët janë në realizim

17,953.00 €
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Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve të qyteti, debllokimi i
kanalizimit atmosferik-LOT 6

Projekti :

Vlera e projektit:
257,543.06 €

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik

Operatori :

“VE-MOR” SH.P.K –VITI 2020

Nr.616 18 025 211
dt.20/05/2019

Menaxheri i projektit
Bujar Abazi
:
Organi mbikëqyrës : Bashkim Sadiku

Projekti i vitit:
2019-2022

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punët e realizuara Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A :8 rrugë

Pastrimi i rrugëve me reshje me borë B :5rrugë
Pastrimi i rrugëve me reshje me borë C :38 rrugë
Pastrimi i rrugëve me reshje me borë D :116 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në muaj) :8 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë B (4 herë në muaj) : 5 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë C (1 herë në muaj) : 38 rrugë
Fshirja e rrugëve të kategorisë D (1 herë në muaj) : 116 rrugë

Punët në realizim

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Larja dhe fshirja e rrugëve të kategorisë A ,B, C, D
Pastrimi i rrugëve me reshje me borë A, B, C, D

Situacioni
( I )- KRIPA DHE
RËRA

Situacioni
( II )

Situacioni
( III )

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

36,972.34€

10,253.68€

16,822.61€

13,486.72€

12,655.82€

Situacioni
( VI)

Situacioni
( VII )

Situacioni
( VIII )

Situacioni
( IX )

39,503.64€

21,001.91€

7,812.92€

13,441.57€

Situacioni
( X )- KRIPA
DHE RËRA
36,965.65€

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

Punët janë në realizim
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Projekti :

Vlera e projektit:

Mirëmbajtja e rrugëve rurale në loton 1

67.621,70€

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

“EL-BAU” sh.p.k.

Plani dinamik 35
Ditë
616 20 088 221
dt.20.05.2020

Menaxheri i projektit Habib Qorri
:
Organi mbikëqyrës : Xhemshit Gashi

Projekti i vitit:
2019

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
Punët e realizuara Mirëmbajtja e rrugëve rurale në loton 1
Pastrimi dhe largimi i borës nga rrugët rurale, hedhja e kripës dhe rërës si
dhe largimi i shembjeve të dheut nga rrugët. Në loton 1 janë të
planifikuara të mirëmbahen 37 rrugë.
Punët në realizim Kontratë është në realizim
Situacioni
(I)

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

24,910.00€

Nuk kemi pasur vonesa

Kontrata është duke u realizuar sipas kushteve të kontratës dhe nevojave që paraqiten në
teren nga defektet.
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Projekti :

Vlera e projektit:

Mirëmbajtja e rrugëve rurale në loton 2

81.754,59€

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

“VZ COMPANY” sh.p.k.

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Habib Qorri

Plani dinamik
35 Ditë
616 19 179 211
dt.20.05.2020

Projekti i vitit:
2019

Sabri Gashi

Vëllimi
financiar

Vëllimi fizik

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

Mirëmbajtja e rrugëve rurale në loton 2
Pastrimi dhe largimi i borës nga rrugët rurale, hedhja e kripës dhe rërës si
dhe largimi i shembjeve të dheut nga rrugët. Në loton 3 janë të planifikuara
të mirëmbahen 30 rrugë.
Kontratë është në realizim
Situacioni
(I)

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

16.218,00€

Nuk kemi pasur vonesa

Kontrata është duke u realizuar sipas kushteve të kontratës dhe nevojave
që paraqiten në teren nga defektet.
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Projekti :

Vlera e projektit:

Mirëmbajtja e rrugëve rurale në loton 3

62.943,91€

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

“DARDANIA” sh.p.k.

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Habib Qorri

Plani dinamik
Ditë
616 19 179 211
dt.20.05.2020

Projekti i vitit:
2019

Xhevdet Ibrahimaj

Vëllimi
financiar

Vëllimi fizik

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

Mirëmbajtja e rrugëve rurale në loton 3
Pastrimi dhe largimi i borës nga rrugët rurale, hedhja e kripës dhe rërës si
dhe largimi i shembjeve të dheut nga rrugët. Në loton 3 janë të planifikuara
të mirëmbahen 22 rrugë.
Kontratë është në realizim
Situacioni
(I)

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

15,594.00€

Nuk kemi pasur vonesa

Kontrata është duke u realizuar sipas kushteve të kontratës dhe nevojave
që paraqiten në teren nga defektet.
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14

Shërbimet e Transportit Publik në Komunën e Prishtinës

Projekti :

Vlera e projektit:
2,935,122.60 €

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

“Trafiku Urbanë”

Plani dinamik
60 dite
Nr.1449

Menaxheri i projektit Enver Kadriu
Organi mbikëqyrës :

Projekti i vitit:
20.07.2018

Halil Halili

Vëllimi financiar Vëllimi
fizik

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

Punët në realizim
Situacioni
(I)

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

320,850.39€

Situacioni
( VI )

438,073.47€

Situacioni
( XI )
540,472.08€

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

Situacioni
( II )
296,991.84€

Situacioni
( VII)

445,894.00€

Situacioni
( III)

Situacioni
(IV )

Situacioni
(V)

370,116.05€

229,233.01€

430,099.14€

Situacioni
(VIII )

Situacioni
( IX )

Situacioni
(X)

403,864.70€

395,956.02€

358,596.20€
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15
Vlera e projektit:

Investuesi :

RIPARIMI DHE RREGULLIMI I
ASHENSORËVE
Komuna e Prishtinës

Operatori :

SH.P.K “EJONA”

Nr.616 19 1538 521
dt.08.11.2019

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Bashkim Sadiku

Projekti :

200,000.00€

Plani dinamik
365 ditë

Projekti i vitit:
2019

Enver Kadriu

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Janë realizuar mirëmbajtje në institucione publike komunale, riparimet në hyrjet e
përcaktuara me participim.

Punët në
realizim

Mirëmbajtja në institucione publike komunale dhe fillimi i riparimit të ashensorëve
në hyrjet e përcaktuara.

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Situacio
ni
I

Situaci
oni
II

Situacio
ni
III

Situacion
i
IV

Situacion
i
V

Situacion
i
VI

Situacion
i
VII

Situacio
ni
VIII

Situaci
oni
IX

8,432.00
€

8,200.
80€

4,699.0
0€

5,435.00
€

2,902.00
€

3,222.80
€

4,426.00
€

3,629.4
0€

4.429.
00€

Situacio
ni
X

Situaci
oni
XI

Situacio
ni
XII

Situacion
i
XIII

Situacion
i
XIV

Situacion
i
XV

Situacion
i
XVI

Situacio
ni
XVII

Situaci
oni

4,023.00
€

25,710
.40€

33,609.
20€

34,450.4
0€

21,247.8
0€

27,432.8
0€

8,148.40
€

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

Ka përfunduar Kontrata dhe janë realizuar punimet në Hyrjet:Ashensori në hyrje
tek qafa, Ashensori në lakrishtë, Ashensori në Ulpianë, Ashensori rr.28 NëntoriDardani dhe Ashensori rr.Ilaz Kodra Dardani.
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Intervenimi dhe mirëmbajtja në pompa, kanalizim atmosferik,
Fontana, kroje publike, monumente dhe mure rezistuese Loto – I
-

Projekti :

84,249.20 €

Plani dinamik

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

“Agro Invest 1” Shpk & “Is Company” Shpk.

Nr.616 20 060 521
dt.10.08.2020

Menaxheri i projektit Fatmir Bilalli
:
Organi mbikëqyrës :

Vlera e projektit:

Projekti i vitit:
2020

Enver Kadriu

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik

Punët e realizuara

•
•
•
•
•
•
•

Pastrimi i shtratit të lumit Llapit: 25,75 km
Pastrimi i Portave hyrëse rurale: 38 Copë
Pastrimi i Portave hyrëse urbane: 4 Copë
Furnizimi me ujëmbledhësa: 161 copë
Pastrimi i kolektorit atmosferik: 180,3 km
Pastrimi i përrockave rurale:15.6km
Pastrimi i përrockave urbane:10.14km

Vëllimi financiar

Punët në realizim
Situacioni
(I)

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

6,743.50€

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

60,888.20€

Nuk ka pasë vonesa

Puna është duke vazhduar sipas kontratës

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)
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Intervenimi dhe mirëmbajtja në pompa, kanalizim atmosferik,
Fontana, kroje publike, monumente dhe mure rezistuese Loto –
II -

Projekti :

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

“NITI-N” SH.P.K

25,000.00 €

Plani dinamik
Nr.616 20 060 521
dt.10.08.2020

Menaxheri i projektit Fatmir Bilalli
:
Organi mbikëqyrës :

Vlera e projektit:

Projekti i vitit:
2020

Dukagjin Gashi

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punët e realizuara Renovimi i Fontanave; Sheshi “Edit Durham”, “Ibrahim Rugova” izolim, vendosja e

Punët në realizim

pllakave, reflektorve.
Pastrimi dhe renovimi i fontanave sheshi “Zahir Pajaziti”,”Nëna Tereze” ndriçimi me
reflektor i monumenteve sheshi “Skënderbeu” Sheshi “Edit Durham” monumenti i
“KFOR”. Pastrimi i fontanave dhe monumenteve sipas kontratës ne gjith Komunen e
Prishtinës.
Vendosja e reflektorëve dhe mirëmbajtja e fontanave
Vazhdim I punëve nga muaji I kalua.
Situacioni
(I)

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

14,564.00 €

Nuk ka vonesa

Punët janë duke shkuar sipas kontratës

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)
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Intervenimi dhe mirëmbajtja në pompa, kanalizim atmosferik,
Fontana, kroje publike, monumente dhe mure rezistuese Loto –
III -

Projekti :

75,000.00 €

Plani dinamik

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

“Agro Invest 1” Shpk & “Is Company” Shpk.

Nr.616 20 060 521
dt.10.08.2020

Menaxheri i projektit Fatmir Bilalli
:
Organi mbikëqyrës :

Vlera e projektit:

Projekti i vitit:
2020

Xhevdet Ibrahimaj

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punët e realizuara Intervenime Emergjente në disa rrugë rurale, hapja e kanaleve si dhe intervenim me
eskavator, mbulimi i gropave te shkaktuara nga vërshimet dhe largimi i grumbullimit të
mbeturinave nga rruga.

Punët në realizim

Eshtë derguar në prokurim për shkëputjen e kontratës nga OE.
Situacioni
(I)

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

6,780.00 €

Vonesat
Shkalla e cilësisë
Rekomandime masat
për tu ndërmarë

Nuk e ka realizuar kërkesën në afatin e duhur për
porosin e kërkuar

Vlerësimi i progresit në
projekt

Është ndërprerë kontrata për shkak të mos realizimit të punëve nga OE.

Prokurimi ka kërkuar një raport, pasi OE ka bërë kërkesen për shkëputje të kontratës, ne I
kemi dërguar raportin si menaxher I kontratës.
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“Riorganizimi i kontejnerëve, kontejnerëve të rinjë, rregullimi i
platformave, furnizimi me komposter dhe shporta”

Projekti :

Vlera e projektit:
82,790.06 €

Plani dinamik
60 dite

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

N.N.P. “Ndërtimtari” - Podujevë

Nr.616 20 3070 5-2-1
dt.04.09.2020

Menaxheri i projektit Xhevdet Ibrahimaj
:
Organi mbikëqyrës :

Projekti i vitit:
2020

Lumnije Hyseni dhe Xhemshit Gashi

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik

Punët e realizuara

Punët në projektin “Riorganizimi i kontejnerëve, kontejnerëve të rinjë, rregullimi i
platformave, furnizimi me komposter dhe shporta”, kanë filluar më 04.09.2019 deri më
datën 22.09.2020, ku pas kësaj date punimet janë ndërprerë për arsye të pezullimit të
punime nga Kabineti i Kryetarit si rrjedhojë e ankesave dhe kundërshtimeve të
qytetarëve. Pas fillimit të punimeve për muajin Dhjetor ka pas shumë pengesa në teren
nga qytetarët, por gjatë kësaj përiudhe janë realizuar këto punë :
- Piketimi i lokacioneve,
- Prerja e asfaltit – betonit,
- Largimi i kubëzave varësisht nga tereni
- Gërmimi i lokacioneve dhe largimi i materialit deri në deponi,
- Vendosja e armaturës dhe betonimi i pllakave të lokacioneve për kontejner,
- Betonimi i mureve të lokacioneve për kontejner,
- Punimi i konstruksioneve për lokacionet e vendosjes së kontejnerëve,
- Montimi dhe vendosja e platformave në pikat e caktuara ( 19 sosh )

Vëllimi
financiar

Punët në realizim
Situacioni
(I)

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

26.290,31 €
Nuk ka pas

Punët e parapara sipas kontratës nuk kanë mund të realizohen për arsye të pezullimit të
punimeve nga kabineti i Kryetarit si rrjedhojë e ankesave dhe kundërshtive të qytetarëve
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Mirëmbajtja e hapësirave publike te rrugëve dhe trotuareve në
viset rurale Loto – I-

Projekti :
Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

“Erë - Lisi” SH.P.K

40,000.00 €

Plani dinamik
Nr.616 20 106 521
dt.03.11.2020

Menaxheri i projektit Xhymshit Gashi
:
Organi mbikëqyrës :

Vlera e projektit:

Projekti i vitit:
2020

Xhemajl Vllasaliu

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punët e realizuara Mbledhja e mbeturinave dhe fshirja e hapësirave publike,

Mbledhja e mbeturinave, fshirja dhe larja e hapësirave publike

Punët në realizim
Situacioni
(I)

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni
(II)

2,763.01€

Nuk ka pasë vonesa në punë

Situacioni
(III)

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)
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Mirëmbajtja e hapësirave publike te rrugëve dhe trotuareve në
viset rurale Loto – II -

Projekti :

100,000.00 €

Plani dinamik

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

“Light and More” Shpk & SH.P.K.N.N“Global Ing”

Nr.616 20 106 521
dt.03.11.2020

Menaxheri i projektit Xhymshit Gashi
:
Organi mbikëqyrës :

Vlera e projektit:

Projekti i vitit:
2020

Habib Qorri

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
Punët e realizuara Rivendosja e pengesave nga goma,

Vëllimi fizik

Nivelizim dhe grederim i rrugës,
Vendosja e gomave për ndarje fizike të shiritave,
Demontimi i trupave ndriçues të dëmtuar në nënkalime,
Krasitje e degëve, barishteve, therrave dhe bimëve tjera,
Montimi i kanaleve për kabllot 3-5mm në nënkalime,
Instalimi i kabllove 3x2.5mm në nënkalime,
Montimi i dritave modulare 45w në nënkalime,

Punët në realizim

Vëllimi financiar

Janë duke vazhduar .
Situacioni
(I)

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

14,188.00€

Nuk ka pasë vonesa në punë

Puna është duke vazhduar sipas kontratës

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)
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RAPORTI MBIKËQYRËS
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Mirëmbajtja e hapësirave publike te rrugëve dhe trotuareve në
viset rurale Loto – III -

Projekti :

100,000.00 €

Plani dinamik

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

“Light and More” Shpk & SH.P.K.N.N“Global Ing”

Nr.616 20 106 521
dt.03.11.2020

Menaxheri i projektit Xhymshit Gashi
:
Organi mbikëqyrës :

Vlera e projektit:

Projekti i vitit:
2020

Fatmir Bilalli

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punët e realizuara Ngjyrosja e rrethojës me lartësi mbi 1.3m,
Lyerja e fasadës në mure – 1.5mm,
Ndjyrosja e mureve me ngjyrë.

Punët në realizim
Janë duke vazhduar ngjyrosjet ne te njejtat vende.
Situacioni
(I)

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

26,848.47€

Nuk ka pasë vonesa në punë

Puna është duke vazhduar sipas kontratës

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :
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Vlera e projektit:

“Trajtimi i Qenve Endacak”

40,000.00€

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

VETERINA shpk

Plani dinamik
Ditë
616 20 140 221
dt.10.11.2020

Menaxheri i projektit Habib Qorri
:
Organi mbikëqyrës : Seniha Bajraktari
Afrim Gashi

Projekti i vitit:
2020

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
Punët e realizuara Trajtimi i qeneve endacak, nxënia (kontrollimi dhe trajtimi, ushqim,
vaksinim, dhe matrikulim), sterilizimi, kastrimi, hospitalizomi dhe lëshimi i
tyre.
Deri më 31 Dhjetorë janë trajtuar 259 qenë endacak
Punët në realizim Kontratë është në realizim
Situacioni
(I)

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

Situacioni
( IV )

14,157.00€

Kontrata ka filluar të realizohet me
13.11.2020.

Kontrata është duke u realizuar sipas kushteve dhe planit.

Situacioni
(V)
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SHIFRA

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :
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Vlera e projektit:

Mirëmbajtja e Semaforëve

50,000.00€

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

NTSH “Ekoinvest”

Plani dinamik
Ditë
616 20 088 221
dt.04.09.2020

Menaxheri i projektit Habib Qorri
:
Organi mbikëqyrës : Bashkim Sadiku
Enver Kadriu
Halil Halili

Projekti i vitit:
2020

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
Punët e realizuara Intervenime të ndryshme në nyjet semaforike sipas nevojës dhe
dëmtimeve të ndryshme.
Punët në realizim

Kontratë është në realizim
Situacioni
(I)

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

12,821.00€

Nuk kemi pasur vonesa

Kontrata është duke u realizuar sipas kushteve të kontratës dhe nevojave që paraqiten në
teren nga defektet.
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Viti
2020
Rastet

Viti 2020
Janar
Shkurt
Mars
Prill
Maj
Qershor
Korrik
Gusht
Shtator
Tetor
Nëntor
Dhjetor

Janar

Shk
urt

Mar
s

Prill

Maj

Qers
hor

Korri
k

Gus
ht

Shta
tor

455

425

427

333

499

516

471

591

474

Te hyrat nga
pag. e mbetur.
179,712.50 €
170,995.65 €
124,027.61 €
63,005.31 €
102,494.46€
134,021.84€
151,514.00€
170,710.78€
210,210.91€
209,380.34€
165,066.06 €
277,084.30€

Te hyrat nga
Hortikultura
20,260.00 €
23,335.50 €
18,832.00 €
3,011.00 €
0
15,270.00€
20,937.00€
14,253.00€
9,988.00€
14,127.00€
11,113.00 €
13,863.00€

Konfiskimi i
Automjeteve
4,607.25 €
4,498.75 €
3,212.00 €
895.00 €
2,266.25€
6,780.00€
10,962.75€
9,275.00€
9,110.50€
6,668.00€
3,891.00€
3,331.75€

Parkingu te
Pallati i Rinisë
6,765.65 €
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tet
or
422

Taks nga shfrytëzimi i
Hapësirave publike
15,109.20 €
1,701.00 €
598.00 €
0
2,124.78€
10,397.00€
0
2959.78€
980.00€
1,790.96€
54.40 €
0€

QENDRA KOMUNALE
Tel. Emergjent 0800 122 33, 0800 122 44, 038/245-777

Nën
tor
348

Dhje
tor
404

Gjithsej
219,689.05 €
207,296.55 €
146,669.61 €
66,911.31 €
106,885.49€
166,468.84€
183,413.75 €
197,198.56 €
230,289.41 €
231,966.30€
180,124.46 €
294,279.08€
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Qendra Komunale, pranimi i rasteve-thirrjeve në telefonat kujdestar pa pagesë 24/7”

Testimi i sistemit të alarmimit publik pa zë, më 04.12.2020

RREZIK NGA AJRI - Sinjali i alarmimit rrezik nga ajri është: 60 sekonda zë valor pa ndërprerë.
RREZIK NGA MJETET KIMIKE, BIOLOGJIKE DHE RADIOLOGJIKE - Sinjali i alarmimit rrezik nga mjetet
kimike, biologjike dhe radiologjike është: tre zëra valorë nga 20 sekonda, me dy pauza nga 15 sekonda në
mes ( 20 sek. zë valor + 15 sek. pauzë + 20 sek. zë valor + 15 sek. pauzë + 20 sek. zë valor).
RREZIK NGA FATKEQËSITË ELEMENTARE DHE NATYRORE - Sinjali i alarmimit rrezik nga fatkeqësitë
elementare dhe natyrore është: dy zëra të njëtrajtshëm me nga 20 sekonda dhe një zë valor prej 20
sekondave në mes (20 sek. zë i njëtrajtshëm + 20 sek. zë valor + 20 sek. zë i njëtrajtshëm).
RREZIK NGA ZJARRI - Sinjali i alarmimit rrezik nga zjarri është: tre zëra të njëtrajtshëm nga 20 sekonda
dhe dy pauza nga 15 sekonda në mesë (20 sek. zë i njëtrajtshëm + 15 sek. pauzë + 20 sek. zë i njëtrajtshëm
+ 15 sek. pauzë + 20 sek. zë i njëtrajtshëm).
KALIMI I RREZIKUT - Sinjali i alarmimit kalimi i rrezikut është: 60 sekonda zë i njëtrajtshëm pa ndërprerë.
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Mirëmbajtja e sistemit të alarmimit publik dhe testimi i tyre çdo muaj, si dhe R-L, kamerave dhe pajisjeve
tjera teknike në qendër.

Zyrtarë i lartë i energjetikës
Bashkim Sadiku

Drejtore :
Medina Braha

Dhjetor 2020
Prishtinë.

