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Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina

Raporti i vitit 2020

Shtator 01-30.09.2020

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
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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.

2. Shqyrtimi i kërkesave
Gjatë muajit Shtator drejtoria ka proceduar 369 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 369 kërkesave të pranuara, 51
janë në proces ndërsa të tjerat janë të përfunduara.
Rastet e intervenimeve Emergjente 23
Lëndet e Komisionit për mbeturina 384
Rastet e pranuara në Qendren e thirrjeve 474

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- 30.09.2020 muaji Shtator

Menaxhëret e projekteve
dhe Organi mbikqyrës

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

SHIFRA
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

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

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.616-19-5545-1-11
dt.30.10.2019

Projekti i vitit:
2019

Habib Qorri
Enver Kadrui

Vëllimi
financiar

Vëllimi fizik

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
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)

Vonesat
Shkalla e cilësisë

/

Situacioni
(II)
/

Situacioni
(III)

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

/
/

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

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

Vlerësimi i progresit
në projekt
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02

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Vlera e projektit:

Investuesi :

Rregullimi dhe rrethimi i varrezave të Komunës së
Prishtinës
Komuna e Prishtinës

Operatori :

I.P.N.EU SHPK

Nr.616 19 059 521
dt.29.04.2020

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Habib Qorri

100,00.00 €

Plani dinamik

Projekti i vitit:
2019

Xhemshit Gashi

Vëllimi
financiar

Vëllimi fizik

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

Vazhdim i punimeve për rrethoja te Komunës së Prishtinës

Punët në
realizim

Vendosja e rrethojave në varrezat e fshatrave, me të njëjtat pozicione.
Situacioni
(I)

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

Situacioni
( IV )

9,711.00€

Vonesat
Shkalla e cilësisë
Rekomandime masat Kërkesat tona për punëkryesin për vazhdimin e punëve.
për tu ndërmarë
Vlerësimi i progresit
në projekt

Situacioni
(V)
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Rrethimi i varrezave
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03

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Kontrata në Shtëpi

Vlera e
projektit:
1,440,000.00 €

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :
Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

KRM ‘Pastrimi”

Plani dinamik
Nr.

Projekti i vitit:
2020

Lumnije Hyseni
1.Xhevdet Ibrahimaj
2. Qëndresa Ramadani

Vëllimi
financiar

Vëllimi fizik

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

1.Mbledhja,largimi dhe transportimi i mbeturinave të amvisërisë,
bizneseve dhe animale
2.Mbledhja,largimi dhe transportimi i mbetjeve urbane-inerte dhe atyre
të vëllimshme
3.Mbledhja dhe largimi i mbetjeve inerte.
4. Faturimi dhe shpërndarje e faturave për mbeturina
5. Larja dhe dezinfektimi i lokacioneve edhe kontejnerëve
6.Lokimi dhe dislokimi i kontejnerëve sipas kërkesës nga ana e
komunës.

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

222,335.00€

342,818.00€

Situacioni

Situacioni

Situacioni

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
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Ngritja e vendkalimeve të këmbësorëve dhe
vendosja e paneleve ndriçuese

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

Infotrast SH.P.K

Menaxheri i
projektit :

Xhymshit Gashi

Organi
mbikëqyrës :

Halil Halili

Vlera e projektit:
€

Plani dinamik
Nr.616-19-5692-5-21
dt.04,10,2019

Projekti i vitit:
2020

Vëllimi
financiar

Vëllimi fizik

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

Vendosja e paneleve ndriçuese
Ngritja e vendkalimeve të këmbësorëve
Ndërtimi i ishujve
Vendosja e zebrave drithëruese

Punët në
realizim
Situacioni
(I)

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Vonesat
Shkalla e cilësisë

Rekomandime masat
për tu ndërmarë

Punimi i ishujve neglizhim i punës, ende
nuk është mbjell bari.
Problemi i vendosjes së zebrave
drithëruese është që nga përshkrimi
teknik i tyre, e deri te dëmtimi i tyre
brenda një periudhe të shkurtër kohore.
Neglizhimi i punëve dhe tejkalimi i afateve
kohore për realizimin e kontratës edhe
përkundër angazhimit, thirrjeve dhe
vërejtjeve tona të vazhdueshme për
ngritje të cilësisë së punimeve dhe për
përfundim të projektit.
Kompania ka bërë vazhdim të sigurimit të ekzekutimit të punimeve, në bazë
kërkesës sonë.
Ftesa për ngritje të cilësisë së punimeve, për përmirësim të zebrave të
dëmtuara dhe vazhdimi i vendosjes së zebrave drithëruese në lokacionet e
reja të përcaktuara nga ana jonë.
Përfundimi i punës së ishujeve.
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Ende nuk ka filluar me përmirësimin e zebrave të dëmtuara dhe ishujve të
pa përfunduar.

Vlerësimi i progresit
në projekt

Edhe pas rekomandimeve tona për përmirësime të cilësisë dhe përfundim
të punimeve ende nuk i ka filluar.
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve te qytetit – pjesa e
pare

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

VZ Company Sh.p.k

Menaxheri i
projektit :

Dukagjin Gashi

Organi
mbikëqyrës :

Vlera e projektit:
138,255.87 €

Plani dinamik
Nr.616 18 015 211
dt.29/05/2018

Projekti i vitit:
20182020

Halil Halili
Xhemajl Vllasaliu

Vëllimi
financiar

Vëllimi fizik

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

Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 1 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 6 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 29 rrugë
Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 166 rrugë

Punët në
realizim

Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 1 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 6 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 29 rrugë
Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 166 rrugë
Situacioni
Situacioni
Situacioni
Situacioni
(I)
(II)
(III)
( IV )

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

15,704.34€

15,346.49€

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

LLOTO 1

15,704.34€

15,704.34€

Situacioni
(V)
14,298.98€
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve te qytetit – pjesa e
dyte

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

Toifor Sh.p.k

Menaxheri i
projektit :

Dukagjin Gashi

Organi
mbikëqyrës :

Vlera e projektit:
113,177.98 €

Plani dinamik
Nr.616 18 015 211
dt.03/04/2019

Projekti i vitit:
20192020

Halil Halili
Bashkim Sadiku

Vëllimi
financiar

Vëllimi fizik

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

Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 2 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 2 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 27 rrugë
Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 128 rrugë

Punët në
realizim

Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 2 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 2 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 27 rrugë
Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 128 rrugë
Situacioni
Situacioni
Situacioni
Situacioni
(I)
(II)
(III)
( IV )

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

19,256.13€

18,749.96€

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

LLOTO 2

19,256.13€

12,875.83€

Situacioni
(V)
11,241.94€
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve te qytetit – pjesa e
tretë

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

NPN Dardania

Menaxheri i
projektit :

Dukagjin Gashi

Organi
mbikëqyrës :

Vlera e projektit:
284,997.96 €

Plani dinamik
Nr.616 18 015 211
dt.29/05/2018

Projekti i vitit:
20182020

Halil Halili
Xhemajl Vllasaliu

Vëllimi
financiar

Vëllimi fizik

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

Punët në
realizim

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Larja e rrugëve të kategorisë A/ shesheve (rrugët 4 herë në javë/ sheshet 7herë në
javë) : 16 hapësira publike
Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 24 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 20 rrugë
Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 60 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë A/ shesheve (rrugët 4 herë në javë/ sheshet 7herë në
javë) : 16 hapësira publike
Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 24 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 20 rrugë
Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 60 rrugë
Situacioni
Situacioni
Situacioni
Situacioni
Situacioni
(I)
(II)
(III)
( IV )
(V)
24,224.48€

23,515.92€

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

LLOTO 3

23,710.65€

24,164.73€

23,280.84€
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve te qytetit – pjesa e
katerte

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

Niti - N

Menaxheri i
projektit :

Dukagjin Gashi

Organi
mbikëqyrës :

Bashkim Sadiku
Enver Kadriu

Vlera e projektit:
187,823.26 €

Plani dinamik
Nr.616 18 015 211
dt.29/05/2018

Projekti i vitit:
20182020

Vëllimi
financiar

Vëllimi fizik

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

Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 2 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 5 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 35 rrugë
Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 99 rrugë

Punët në
realizim

Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 2 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 5 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 35 rrugë
Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 99 rrugë
Situacioni
Situacioni
Situacioni
Situacioni
(I)
(II)
(III)
( IV )

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

20,459.26€

20,779.27€

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

LLOTO 4

21,360.19€

20,243.73€

Situacioni
(V)
20,643.85€
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve te qytetit – pjesa e
peste

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

NShT Zahiri

Menaxheri i
projektit :

Dukagjin Gashi

Organi
mbikëqyrës :

Afrim Gashi
Enver Kadriu

Vlera e projektit:
192,896.00 €

Plani dinamik
Nr.616 18 015 211
dt.29/05/2018

Projekti i vitit:
20182020

Vëllimi
financiar

Vëllimi fizik

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

Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 7 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 27 rrugë
Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 114 rrugë

Punët në
realizim

Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 7 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 27 rrugë
Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 114 rrugë
Situacioni
(I)

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

21,327.55€

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

18,436.48€

19,637.14€

20,243.73€

16,761.83€

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

LLOTO 5

14

10

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve te qytetit – pjesa e
gjashtë

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

KRM Pastrimi

Menaxheri i
projektit :

Dukagjin Gashi

Organi
mbikëqyrës :

Afrim Gashi
Enver Kadriu

Vlera e projektit:
192,896.00 €

Plani dinamik
Nr.616 18 015 211
dt.29/05/2018

Projekti i vitit:
20182020

Vëllimi
financiar

Vëllimi fizik

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

Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 8 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 5 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 38 rrugë
Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 116 rrugë

Punët në
realizim

Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 8 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 5 rrugë
Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 38 rrugë
Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 116 rrugë
Situacioni
Situacioni
Situacioni
Situacioni
(I)
(II)
(III)
( IV )

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

24,879.59€

24,624.08€

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

LLOTO 6

25,449.03€

24,773.92€

Situacioni
(V)
24,384.28€

15

16
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

RIPARIMI DHE RREGULLIMI I
ASHENSORËVE

Vlera e
projektit:

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik
365 ditë

Operatori :

SH.P.K “EJONA”

Nr.616 19 1538
521
dt.08.11.2019

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Bashkim Sadiku

Projekti i vitit:
2019

200,000.00€

Enver Kadriu

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas
pozicioneve të realizuara
Janë realizuar vetëm mirëmbajtje në institucione publike komunale.

Punët në
realizim

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

Vëllimi financiar

Vëllimi
fizik

Punët e
realizuara

Situacione
t
( Pagesat
e
proceduar
a)

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

Situaci
oni
(I)

Situa
cioni
(II)

Situaci
oni
(III)

Situaci
oni
( IV )

Situaci
oni
(V)

Situaci
oni
( VI )

Situaci
oni
( VII )

Situaci
oni
( VIII )

Situa
cioni
(IX)

8,432.
00€

8,200.
80€

4,699.
00€

5,435.0
0€

2,902.0
0€

3,222.8
0€

4,426.0
0€

3,629.
40€

4.429
.00€

Vones për shkak të lirimit të hapësirave në dhomat e makinerive nga banorët

Caktimi i Ekipeve dhe organizimi i punëve nga 6 hyrjet pas participimit.

Përfundimi i Ashnsorit në rr.Qamil Bala-Bregu i Diellit Hyrja nr.3 si dhe vendoja e paisjeve në 4
hyrje tjera –Motorët, dyert, sajllet dhe materialet tjera përcjellëse janë duke vazhduar.

17
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SHIFRA

12

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugëve dhe
vendbanimeve

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

SHPK “RSM Company”

Vlera e projektit:

593,650.00 €
Plani dinamik
Nr.616 19 146 511
dt.31.03.2020

Enver Kadriu
Menaxheri i
projektit :
Organi mbikëqyrës Halil Halili
:

Projekti i vitit:
2020

Vëllimi
financiar

Vëllimi fizik

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

9,400.00

95% janë vonuar porosit dhe realizmi i
tyre në teren
Nëse OE nuk tregohet ma i përgjegjshëm ne realizimin e punëve duhet
te shikohet mundësia e shkëputjes

19

Sinjalizimi horizontal dhe vertikal

20

13

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Intervenimi dhe mirëmbajtja në pompa, kanalizim
atmosferik, Fontana, kroje publike, monumente dhe mure
rezistuese Loto 2

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

“NITI-N” SH.P.K

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Fatmir Bilalli

Vlera e projektit:
25,000.00 €

Plani dinamik
Nr.616 20 060 521
dt.10.08.2020

Projekti i vitit:
2020

Dukagjin Gashi

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Punët në
realizim

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

Situacioni
(I)

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Punët janë duke shkuar sipas kontratës

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

21

Mirëmbajtja e monumenteve dhe fontanave

22
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

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

Vlera e projektit:
75,000.00 €

Plani dinamik

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

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

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Fatmir Bilalli

Nr.616 20 060 521
dt.10.08.2020

Projekti i vitit:
2020

Xhevdet Ibrahimaj

Vëllimi financiar Vëllimi fizik

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
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
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)

23
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Intervenimet Emergjente

25

SHIFRA

01

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Vlera e projektit:
50,000.00€

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

NTSH “Ekoinvest”

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Habib Qorri

Plani dinamik
Ditë
616 20 088 221
dt.04.09.2020

Projekti i vitit:
2020

Bashkim Sadiku
Enver Kadriu
Halil Halili

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)

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Pas nënshkrimit të kontratë punët kanë
filluar të realizohen sipas kërkesave të
menaxherit dhe mbikëqyrësve dhe
nevojave në teren.

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

26
Viti 2020
Janar
Shkurt
Mars
Prill
Maj
Qershor
Korrik
Gusht
Shtator

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€

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€

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€

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

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€

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 €

QENDRA KOMUNALE
Tel. Emergjent 0800 122 33, 0800 122 44, 0800 122 55

Tel.038/245-777

Qendra Komunale, pranimi i rasteve-thirrjeve në telefonat kujdestar pa pagesë 24/7”

Viti
2020
Rastet

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

455

425

427

333

499

516

471

591

474
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Testimi i sistemit të alarmimit publik pa zë, më 05.09.2020
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.

Mirëmbajtja e sistemit të alarmimit publik dhe testimi i tyre çdo muaj, si dhe R-L, kamerave dhe pajisjeve tjera
teknike në qendër.
Drejtore :
Medina Braha
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Shtator 2020
Prishtinë.

