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Drejtoria e Prokurimit është Drejtori Ekzekutive e cila punon në në bazë te kërkesave nga Drejtorirë
kërkuese  për realizimin e detyrave dhe  përcaktimin e përgjegjësive dhe obligimeve për këtë drejtori.

Nga kjo periudhë është punuar në kryerjen e obligimeve dhe përgjegjsive të përcaktuara me LPP dhe
kërkesave të Drejtorive kërkuese për kryerjen e punëve,shërbimeve dhe furnizimeve dhe përcaktimit të
objektivave të kësaj Drejtorie të cilat janë paraqitur në Planin e punës së drejtorisë së prokurimit për
vitin 2019.

Në periudhën kohore 01/01/2019 deri 28/06/2019, nga Drejtoria e Prokurimit janë kryer prokurimet
si vijon:

NR PËRSHKRIMI I PROKURIMEVE GJENDJA PARASHIKUAR KONTRAKTUARA

1.

Menaxhimi i mbeturinave te egra,larja,fshirja dhe
mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe punët emergjente
në qytetin e Mitrovicës.

KONTRAKTUAR 600.000,00 600.000,00

2.

HARTIMI I PROJEKTEVE PËR INVESTIME
KAPITALE,MBIKËKQYRJA E PROJEKTEVE DHE HARTIMI I
PROJEKTEVE NË PRONË KOMUNALE

KONTRAKTUAR 500.000,00 498.850,00

4.

Furnizim me material shpenzues Shëndetsor për nevojat
e Drejtorisë Shëndetsis (QKMF-në,QMF-të dhe AMF-të)-
1(një) Llotë: Lloti i IV-të.

KONTRAKTUAR 515,000.00

89.955,00

4.

Furnizim me material shpenzues Shëndetsor për nevojat
e Drejtorisë SHëndetsis (QKMF-në,QMF-të dhe AMF-të)-
4(katër) Llote:Lloti i I-rë,Lloti i II- të,Lloti i III-të dhe LLoti i
V-të

421.900,00

5.
Furnizimi,vendosja dhe montimi i SEMAFORVE dhe
mirëmbajtja 3(tri) vjeqare e semaforve.

KONTRAKTUAR 190.000.00 174.982.20

6. Furnizimi me SERA  TE TIPIT TUNELL 50m² dhe 200m². KONTRAKTUAR 50.000,00 44.434.86

7. Punimi dhe vendosja e Lapidarit"EPOPEJA E MINATORVE" KONTRAKTUAR 10.000,00 8.800,00

8.
Ndërtimi i monumentit për Masakren e tregut në
Mitrovicë

KONTRAKTUAR 5,000.00 4.347.71

9.
Sanimi i dëmeve të shkaktuara nga era në Kulmin e SHFMU
E.Peci –Rahovë. KONTRAKTUAR 6,000.00 4.696,00

10.

Dizajnimi dhe realizimi artistik te SHTATORES së
Dëshmorit të KOMBIT  Harun BEKA dhe punët tjera
përcjellse përreth SHTATORES.

KONTRAKTUAR 74,200.00 74.200,00

11.
Mirëmbajtja e VARREZAVE,LAPIDARVE në qytetin e
Mitrovicës.

PROCEDUR

220,000.00 211,545.25

12.

Ndertimi dhe asfalltimi i rrugës dhe kanalizimit  në
ZHABAR (FUSHË IBËR)

PROCEDUR/
VLERSIM

260,000.00 206,719.90

13.
Furnizimi me material dhe ndertimi i rrjetit të
ujësjellësve,stacioneve te pompimit

VLERSIM

300,000.00 219,860.34

14.
Furnizimi dhe montimi i KALLDASË në SHFMU A.SHABANI
-Mitrovicë

PROCEDUR

9,500.00 9,017.56

15. Mirëmbajtja,revitalizimi dhe ngritja e sipërfaqeve te KONTRAKTUAR 40.000,00 40.000,00



gjelëbruara në qytet

16.
Ndërtimi dhe vendosja e shkallve Emergjente nëpër disa objekte
shkollore.

PROCEDUR 20.000,00

17.
Furnizim me Shoqëri të bletëve me 6 RAMA- 116  shoqëri
dhe
Furnizim me Koshere për bletë 3 KATËSHE -116 copë

PROCEDUR

14,000.00

18. Rregullimi i hapsirave të Galerisë së Arteve. PROCEDUR 24,000.00

19. Furnizim me RTG  DIGJITAL. PROCEDUR 124,000.00

20. Renovimi i objekteve Shëndetsore PROCEDUR 15,000.00

21.
Gëlqerosja e Objekteve shkollore në Komunën e
Mitrovicës.

PROCEDUR 21,300.00

22. Furnizim me material ndërtimor. PROCEDUR 300,000.00

23.
Rregullimi i Shtratit të Lumit SITNICA në Mitrovicë-
Bashkëfinacim me MMPH.

PROCEDUR
6,100.000.00

24.
Furnizim me shtetër mobil –Ortopedik dhe Lodra për fëmijë
(Shtepiza,plastike dhe topogan) për QF. Gëzimi Ynë-2 (Dy) Llote.

PROCEDUR
3,600.00

25.
Rregullimi i oborreve dhe fushave Sportive në disa shkolla në
Mitrovicë.

PROCEDUR 127.734,00

26.
Rregullimi i shtratit të Lumit IBËR në Mitrovicë-

bashkëfinancim me MMPH.
PROCEDUR

1’850,000.00

PROCEDUR

27.
Sherbime te Informimit nëpërmjet TV për punën e
Institucioneve të Komunës së Mitrovices.

PROCEDUR
36,000.00

28.
Pastrimi i lumejve Trepça dhe Lushta në  Mitrovicë-
Bashkëfinancim me MMPH.

PROCEDUR
820,000.00

VLERA E PROKURIMEVE TE KONTRAKTUARA /PUBLIKURA /INICUARA 12’170,134 2’609,308.82

Në periudhën kohore 01/01/2019 deri 28/06/2019, nga Drejtoria e Prokurimit janë kryer prokurimet
si vijon:

 Numri total i prokurimeve ...............................................................28

 Tendere të publikuar........................................................................28

 Tendere në vlerë te mëdha,te mesme dhe te vogël............................28

 Tendere në vlerë minimale ..............................................................

 Vlera  e parashikuar për  tendere:.................................... 12’170,134

 Vlera e tenderve të kontraktuar: ........................................ 2’609,308.82

Më lartë shifet se nga prokurimet e kryera deri më tani dhe publikimeve te këtyre procedurave janë
kursyer si vijon vlera e parashikuar 12’170,134€ kurse vlera e kontraktuar 2’609,308.82€ shifet se
janë kursyer: 170,391.18€ që do te thotë procedurat janë kryer pa diskriminim dhe me vlera më te
vogla se vlera e parashikuar.



Kjo shifet edhe nga raporti i Auditorit te Përgjithshëm për vitin 2018 ku Drejtoria e Prokurimit nga ky
raport ka vetëm disa rekomandime te vogla te cilat jemi zotuar se do ti eliminojmë në këtë vit fiskal.

Ne periudhen kohore prej 01/01/2019 deri me 28//06/2019 Drejtoria e Prokurimit ishte e angazhuar
edhe ne trajnime te rregullta te organizuara nga IKAP (Instituti Kosovar për Administre Publike), ku
jane janë qertifikuar komplet Zyra e prokurimit.

Përveç këtyre trajnimeve janë ndjekur edhe disa trajnime në fushen e prokurimit dhe menaxhimit.

Sipas Ligjit për Prokurimin Publik të Kosovës, Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës
së Kosovësi ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-
092, Drejtorija e Prokurimit sipas Nenit 24 si Department në vete ka përgjegjësinë kryesore për
zhvillimin dhe funksionimin e përgjithshëm të rregullave të prokurimit publik dhe të sistemit të
Prokurimit Publik të Komunës përmes ushtrimit të autoritetit, kompetencave, funksioneve dhe
përgjegjësive të cilat i janë dhënë shprehimisht me këtë ligj.

Siqë shifet nga te dhënat e cekura më lartë Drejtoria e Prokurimit i ka realizuar te gjitha  kërkesat nga
njësitë kërkuese me seriozitet të lartë dhe me përpikri të lartë dhe me zero tolerancë në korrupcion
dhe te gjitha procedurat janë realizuar në transparencë të plotë dhe këtë vit viti 2019 kemi filluar me
E Prokurim Prokurimi Elektronik me të gjitha procedurat e prokurimit është zhvilluar në mënyr
elektronike dhe në transparencë të plotë.

Drejtori i Prokurimit

....................................


