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Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina

Raporti i vitit 2018

Qershor, 01-30.06.2018

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

1.1. Shqyrtimi i kërkesave
Gjatë muajit qershor, Drejtoria ka proceduar 116 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 116 kërkesave të
pranuara, 71 janë zgjidhur.

1.2. Dërgimi i kërkesave për hartimin e detyrave projektuese dhe
identifikimi i 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 menaxherëve të projekteve infrastrukturore

Drejtoria

Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të
Kontratave

Sektori

Menaxhimi i Kontratave ( Ndërtimi i ulët )

Drejtori

Gëzim Mehmeti

Raportoi

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

Kontrolloi – Përpunoi

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

Periudha raportuese

01- 30.06.2018, qershor 2018

Menaxhëret e projekteve

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

Organi mbikëqyrës

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

01

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Hajvali

Vlera e
projektit:
359.351,97 €

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

NTP ”REXHA COM”

Plani dinamik
90 ditë
Nr.616 17 060
521

dt.08,09,2017

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës

Projekti i vitit :
2017

Muhamed Emra, idn ;
Suzana Pllana, idh., Hazir Krasniqi, tek.gjeod.

Vëllimi fizik

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Punët e
realizuara

Vëllimi financiar

Punët në
realizim










Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën “Gostivari”;
Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën “Kuka”;
Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën “krahu 1”;
Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën “krahu 2”;
Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën “Sherif Vitia”;
Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën “krahu 1(te xhamia)”;
Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën “krahu 2”. (te xhamia)”;
Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën “krahu 3”. (te xhamia)”.




- Punimi i kanazlizmit fekal në rrugën “Rudina”
- Punimi i kanazlizmit fekal në rrugën “Jusuf Berisha”
- Gërmimi i trupit të rrugës “Sokol Fazliu”



Situacioni
(I)

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

Situacioni
( VI )

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

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

--

Mesatar

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

Ndërtimi i rrugës në fshatin Barilevë

Vlera e
projektit:
324.457,38 €

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik
90 Ditë

Operatori :

NNP ”SOPI”

Nr.616 17 060 521
dt.08,09,2017

Menaxheri i
projektit :

Muhamed Emra, idn

Organi
mbikëqyrës

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

Projekti i
vitit:
2017

Vëllimi
financiar

Vëllimi fizik

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

-

Asflaltimi i trupit të rrugës në Lagjen e Verbovcve

Punët në
realizim

-

Asflaltimi i trupit të rrugës në Lagjen e Lecëve

Situacioni
(I)

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

Situacioni
( VI )

Situacionet
50.000.0 50.000.0 50.000.0 50.000.0 50.000.0
( Pagesat e
proceduara)

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

Vlerësimi i
progresit në
projekt

--

Mesatar

Kemi ngecje të punimeve nga banorët e fshatit Barilevë, Lagjja 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 të cilët kërkojnë të kyqen në rrjetin e sapondërtuar.
Kemi bërë kërkesë me shkrim lidhur me ndërtimin e murit mbrojtës në segmentin në Lagjen e Lecëve,
gjegjësisht në krahun e rrugës E, të shenjezuar sipas projektit prej stacionazhës P2; 0+20.0 deri
në stacionazhën P 7; 0+120.0, kemi nevojë ndërtimin e murit brojtës dhe vendosjen e gardhit
metalik mbrojtës mbi murin mbrojtës, në mënyrë që të bëjme stabilizimin e trupit të rrugës dhe sigurimin
e banorëve të lagjes, ku në bazë të projektit kryesor, të hartuar nga byroja projektuese nga NNP “Pro
Art” të vitit 2010, nuk është paraparë ndërtimi i murit mbrojtëse i këtij segmenti.
Në krahun e rrugës prej urrës, gjegjësishte stacionazhës P16 0+171.0 deri në stacionazhën P 31 0+400.10,
kemi nevojë ndërtimin e murit brojtës dhe vendosjen e gypit drenazhues, në mënyrë që të bëjmë
parandalimin e rrjedhave të ujërave që burojnë në këtë segment , në mënyrë që trupi i rrugës të sigurohet
nga rrjedhat që vijnë si pasojë e konfiguracionit të terrenit, ku në bazë të projektit kryesor të hartuar nga
byroja projektuese nga ALFA, të vitit 2015, nuk është paraparë parandalimi i rrjedhave, gjegjësisht
ndërtimi i murit mbrojtëse, si dhe drenazhimi i këtij segmentit. Nëherësh ju njoftojmë që nga rrjedhat
janë të rrezikuara edhe oborret e shtëpive individuale në stinën e vjeshtës- dimrit.

Punimet jane duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik.
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :
Investuesi :

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

Vlera e
projektit:

SHPK “Gerlica Company”

Nr.616 17 087
521

286.655,32 €

Plani dinamik
150 ditë.

Operatori :

dt.02,10,2017

Menaxheri i Muhamed Emra, idn
projektit :
Organi
Zyhrije Pllana, ida., Azem Buzuku, tek. i ndërt.
mbikëqyrës:

Projekti i vitit :
2017

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

-

Vendosja e skajoreve betonarme në krahun e rruges nr.20.

Punët në
realizim

-

Vendosja e kubezeve të betonit.

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 t’u
ndërmarrë
Vlerësimi i
progresit në
projekt

--

Mesatar

Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik.
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

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

Vlera e
projektit:
247,853.52 €

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

NTP ”Bashkimi” dhe NPSH “Bageri”

Nr.616 17 132 521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikqyrës :

Muhamed Emra, idn;

Projekti i vitit :
2018

Plani dinamik
12 muaj
dt.11,01,2018

Halil Fejziu idn., Afërdita Sopi, tek. e gjeod.

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punët e
realizuara

Punët në
realizim

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

-

Gërmimi i trupit të rrugës në fshatin Marec, lagjja “Cubaj”;
Gërmimi i trupit të rrugës në fshatin Marec, lagjja “Vitiali”;
Gërmimi i trupit të rrugës në fshatin Koliq, lagjja “Kapiti”;
Gërmimi i trupit të rrugës në fshatin Koliq, lagjja “Peraj”;
Gërmimi i trupit të rrugës në fshatin Hajkobillë, lagjja “Taliri”.

Mbushja e trupit të rrugës me material vendor rrethanor në fshatin Marec, lagjja “Cubaj”;
Mbushja e trupit të rrugës me material vendor rrethanor në fshatin Marec, lagjja “Vitiali”;
Mbushja e trupit të rrugës me material vendor rrethanor në fshatin Koliq, lagjja “Kapiti”.
Situacioni
(I)

Situacioni
(II)

Situacioni
(III)

11,198.40

20,316.60

50,000.0

-

Situacioni
( IV )

Situacioni
(V)

Mesatar

Situacioni
( VI )
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

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

Vlera e projektit:

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :

347,927.05 €

dy vite

Operatori :

KNPSH “Papenpurg” dhe “Adriani
Company” SHPK

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
-Ndërtimi-asfaltimi i rrugës në gjatësi prej 1200 m;
Punët e
parapara

-Ndërtimi i kanalizimit atmosferik në gjatësi prej 1000 m;

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

-Punimi i urave dhe lëshesave pllakore (gjithsej 4);
-Punimet elektrike.
Punimet në
realizimvërejtjet

Situacionet
( Pagesat e
proceduara
)

-Punimet janë në fazën finale të përgatitjes së trasesë për
shtresën e asfaltit.

Gjithsejt
situacione
te paguara
ne 2017

250.000.00
€

Situacion
i janar

Situacion
i shkurt

Situacion
i mars

Situacio
n
prill

Situacioni
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Projekti :

Investuesi :

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

Vlera e projektit:

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :

1, 696,063.32€

180 ditë

Operatori :

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

nr.identifikues:
616 16 111 511

Menaxheri i
Ibrahim Gërvalla, idn
projektit :
Organi
mbikëqyrës : Fevzi Jetullahu, Afërdita Sopi

Projekti i vitit
2016

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë
Punët e
parapara

-Ndërtimi i kolektorit betonarme, në gjatësi prej850 m;

Punimet në
realizimvërejtjet

-Punimet vazhdojnë në betonimin e pllakës së kolektorit.

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

Situacionet e
paguara ne
2017

Situacionet
( Pagesat e
proceduara 209.256.70
€
)

Situacio
ni shkurt

Situacio
ni mars

Situacio
ni

Situacion
i

Situacioni
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RAPORTI MBIKËQYRËS

Vlera e projektit:

Projekti :

Ndërtimi i stadiumit të futbollit në Hajvali, faza II

414,828.79€

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik:

Operatori :

SHPK “Vizion Capital Partners”
SHPK “Conex Group”

120 ditë

Nr.identifikues:
616 16 088 521

Menaxheri i Ibrahim Gërvalla. idn
projektit :
Organi
mbikqyrës : Zyhrije Pllana, Fevzi jetullahu, Behgjet Gashi

Projekti i vitit
2016

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

-punimet e vrazhdta, përdhes, kati 1, kati 2

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

Situacionet
( Pagesat e
proceduar
200,000.0
a)
0€

Situacioni 5
( qershor )

50,000.0
0€

Situacio
ni

Situacio
ni

Situacio
ni

Situacioni
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Sinidoll-Bërnicë e EpërmeBardhosh

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

NNP”Bashkimi”

Vlera e projektit:

343,167.06€
Plani dinamik:
90 ditë

nr.identifikues:
616 16 120 521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës:

Projekti i vitit
2017

Zyhrije Pllana
Ibrahim Gërvalla, Behgjet Gashi

Vëllimi financiar

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 në fazën përfundimtare
Situacionet e
paguara ne
2017

Situacionet
( Pagesat e
proceduar
a)

308,000.00
€

Situacio
ni shkurt

Situacio
ni prill

Situacio
ni

Situacio
ni

Situacioni
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RAPORTI MBIKËQYRËS

Vlera e projektit:

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

470,047.05€
Plani dinamik :

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

SHPK “TOIFOR”

120 ditë

Nr. identifikues:
616 17 047 511

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës

Projekti i vitit
2017

Zyhrije Pllana
Ibrahim Gërvalla, Fevzi Jetullahu, Amire Krasniqi

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;
-Ndri]imi.

Punët në
realizim e
sipër

-Punimet janë duke vazhduar në instalimet nëntoksore, si
dhe zgjerim dhe tamponizim të trasesë
Situacionet
e paguara
me 2017

Situacioni
maj

Situacionet
( Pagesat e
proceduar 50,000.00 50,000.00
a)
€
€

Situacio
ni

Situacio
ni

Situacio
ni

Situacioni
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Projekti :

Ndërtimi i disa rrugicave me kubze 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 kubze betony;
-Punimi i kanalizimit fekal.

Punët në
realizim e
sipër

-Punimet kanë përfunduar dhe është bërë pranimi I
përkohëshëm I punimeve
Situacionet e
paguara me
1-32017

Situacione
t
( Pagesat e
proceduar
a)

150,000.0
0€

Situacioni
4përfundimt
ar
(Qershor)

49,824.9
0€

Situacio
ni

Situacio
ni

Situacio
ni

Situacioni
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Vlera e projektit:

Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Prugoc
Projekti :

329,112.15€
Plani dinamik:

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

SHPK “Gerlica Company”

90 ditë

Nr.identifikues:
616 17 103 521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës

Projekti i vitit
2017

Ibrahim Gërvalla
Behgjet Gashi, Zyhrije Pllana

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë
Punët e
parapara

-Trajtimi i rrugicave me kubze betony;
-Punimi i kanalizimit fekal.

Punët në
realizim e
sipër

-Punimet janë duke vazhduar në përgatitjen e rrugëve për
trajtim me kubze
Situacioni e
paguara 1-3
(2017)

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Situacioni 4
(maj)

Situacioni 5
(qershor)

150,000.00€ 50,000.00€ 50,000.00€

Situacioni

Situacioni

36
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RAPORTI MBIKQYRËS

Vlera e projektit:

Projekti :

Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën “B”

279,939.59€
Plani dinamik :

Investuesi :

Kuvendi Komunal Prishtinë

Operatori :

NN “Beni Construction”

120 ditë

Nr.identifikues:
616 15 216 521

Menaxheri i
projektit
Organi
mbikëqyrës

Projekti i vitit
2015

Ibrahim Gërvalla idn
Fevzi jetullahu, Behgjet Gashi

Vëllimi Financiar

Vëllimi fizik

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë
Punët e
realizuara

-Vendosja e pikave të trasesë së rrugës, gërmimi i dheut,
stabilizimi me material guror, kanalizimi fekal, kanalizimi
atmosferik.

Punët në
realizim e
sipër

-Punimet janë duke vazhduar në përgatitjen e rrugës për
shtresën finalefilluar në pjesën e trasës që janë zgjedhur
kontestet pronësore.
Situacion et
e paguara
me 2017

Situacioni 2
( qershor )

Situacionet
( Pagesat e
proceduar
50,000.00 50,000.00
a)
€
€

Situacio
ni

Situacio
ni

Situacio
ni

Situacioni

38
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RAPORTI MBIKËQYRËS

Vlera e projektit:

Projekti :

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

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

NN “Gashi Ing”

332,797.88€
Plani dinamik :
120 ditë

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

Projekti i vitit
2015

Zyhrije Pllana, idn
Ymer Mavriqi, Azem Buzuku

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë
Punët e
realizuara

-Vendosja e pikave të trassë së rrugës, gërmimi i dheut,
stabilizimi me material guror

Punët në
realizim e
sipër

-Punimet janë duke vazhduar në zgjerimin e trasesë

Situacionet
(Pagesat e
proceduara
)

Situacion et e
paguara me
2017

100,000.00
€

Situacion
i

Situacion
i

Situacion
i

Situacion
i

(II)

(III)

( IV )

(V)

Situacioni
( VI )

40
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

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

Vlera e projektit:

207,000.00€
Plani dinamik :

Investuesi :

Kuvendi Komunal Prishtinë

Operatori :

SHPK “Gerlica Company”

150 ditë

Nr. identifikues:
616 17 093 521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Projekti i vitit
2017

Ibrahim Gërvalla
Behgjet Gashi, Azem Buzuku

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë
Punët e
parapara

-Trajtimi i rrugicave me kubze betoni

Punët në
realizim e
sipër

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

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

50,000.00€

Situacioni 2
(maj)

Situacioni 3
(qershor)

50,000.00€

50,000.00€

Situacion
i

Situacioni

41
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

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

Vlera e projektit:

327,550.00€
Plani Dinamik :

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

SHPK “Toifor”

12 muaj

Nr.identifikues:
616 17 117 521

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës

Projekti i vitit
2017

Ibrahim Gërvalla, idn
Azem Buzuku, Bexhet Gashi

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë

Vëllimi fizik

Punët e
realizuara

-Sanimi i gropave me asphalt;
-Sanimi i rrugëve me kubze;
-Furnizimi dhe vendosja e kapakëve të pusetave dhe grilave

Punët në
realizim e
sipër

-Sanimi i gropave me asphalt;
-Sanimi i rrugëve me kubze;

Vëllimi financiar

-Punimi i shtresave të asfaltit.

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Situacionet e
paguara me
(2017)

Situacionet
(shkurt-prill)

Situacioni
(maj)

Situacioni
(qershor)

66.000.00€

73.000.00€

60.000.00€

60.000.00€

Situacioni

43
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RAPORTI MBIKËQYRËS

Qershor-2018
Projekti :

Hartimi i projekteve të infrastrukturës
rrugore në Prishtinë

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

“3D Project’’, Prishtinë

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Fatmir Uka idn ;

Vlera e projektit:
0.192 €,sipas
specifikacionit.

Plani dinamik :
45 ditë, për një
projekt.
Nr.616 17 114 221,
dt.11.12.2017

Projekti i vitit :
2017/2018

Krenar Xhaferi, Amira Krasniqi, Afërdita Sopi

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Lista e disa projekteve për rrugë në Keqekollë, Ballaban, Marec, muri
beton-arme për rrugën ,,Naim Gashi’’, Rrjeti i rrugëve në lagjen Mati –
“Kodrina’’ (rr. G, me krahët e saj), rrugë në pjesët urbane të qytetit,
Kolovicë, Prapashticë etj.

Punët në
realizim

Lista e disa projekteve për rrugë në pjesët urbane të qytetit, Kalabri,
Mati 1

Situacionet
( Pagesat e
proceduara
)

Vonesat
Shkalla e cilësisë

Situacion
i

Situacion
i

Situacion
i

Situacion
i

Situacion
i

(I)

(II)

(III)

( IV )

(V)

Situacioni
( VI )

45 760.55
Procedurat për plotësimin e dokumantacionit të shpronësimeve (fletat
poseduese) dhe dokumente tjera të nevojshme që duhen të lëshohen nga organi
kompetent.

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

Parashihen vonesa në projekt, për shkak të kontestimeve të
mundëshme nga komuniteti i këtyre vendbanimeve.

45
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Sanimi i dyshemesë urbane të sheshit “Adem Jashari’’

Për muajin
Qershor/2018
Vlera e projektit:

311 853.00 €
Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :
90 Ditë

Operatori :

Konzorciumi “Rexha’’SHPK, “Eko Group’’SHPK ,nga
Prishtina.
Lider “Eko Group’’ SHPK

Nr 616 17 110 521
dt.16.10.2017

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Fatmir Uka, idn

Projekti i vitit
2017/2018

Amira Krasniqi, 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

Punimet e kanalizimi atmosferik, kanalizimi i kabllor të elektrikes,
pjesërisht shtruarja e zhavorrit, pjesërisht betonimi i pllakës, pjesërisht
hidroizolimi, pjesërisht estrihu, pllaka pjesërisht, gjelbërim pjesërisht....
Shtruarja e zhavorrit,betonimi i pllakës,hidroizolimi,estrihi,betonimi i
shkallëve ,....

Situacioni
(I)
50 000.00€

Situacioni
( VII )

Situacioni
(II)
50 000,00€

Situacioni
( VIII )

Situacioni
(III)
50 000,00€
Situacioni
( IX )

Pëlqimi për zhvillimin e punimeve nga
Qendra Rajonale për Trashigimi
Kulturore në Prishtinë dhe pëlqimi
nga Drejtoria e Urbanizmit.

Situacioni
( IV )
0.0€
Situacioni
(X)

Situacioni
(V)
0.0€
Situacioni
( XI )

Mesatar

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

Punimet jane duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik

Situacio
ni
( VI )
0.0€
Situacio
ni
( XII )

46

47

48

49
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Rregullimi i oborrit të objekteve me
banim social në Hajvali

Vlera e
projektit:

196 579.09 €
Plani dinamik :

Investuesi :
Operatori :
Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës:

Komuna e Prishtinës

90 ditë

OE ”Delta-Ing” SHPK, Prishtinë

Nr.616 17
2026 521.

Halil Fejziu, idn.

Projekti i vitit :
2017

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 terrenit;
-Punimi i rrugëve ndihmëse;
-Kubzimi i disa rrugëve ndihmëse dhe përreth objekteve;
-Kubzimi i vendparkingjeve;
-Punimet rreth gjelbrimit;
-Punët finale dhe ndriçimi.
Punët janë përfunduar dhe është duke u bërë pastrami i terenit.

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

(I)

(II)

(III)

( IV )

(V)

( VI )

50 000.0€

50 000.0€

50 000.0€

10 ditë

46
260.40€

0.0€

0.0€

Mesatar

- Projekti ka garancion njëvjeçar.

-

Punët kanë përfunduar dhe është duke u bër pastrami i terenit

50
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Ndërtimi i rrugës në fshatin Hajkobillë,
lagjja “Taliri”

Projekti :

Investuesi :

Vlera e
projektit:

70 153.05 €

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :
60 ditë

Operatori :
Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës:

OE NTP ”Bashkimi ”, nga Koliqi - Prishtinë

Nr. 616 17 053
521.

Halil Fejziu, idn.

Projekti i vitit :
2017

Afërdita Sopi & Azem Buzuku.

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

- Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarjes;
- Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësinë e trasesë;
- Mbushja e trupit të rrugës me material mbushës;
-Punimi i gambioneve dhe tamponizimi me material.

Punët në
realizim

-Asfaltimi i rrugës;
-Punmi i bankinave.

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

(I)

(II)

(III)

( IV )

(V)

( VI )

20 000.0€

20 000.0€

20 000.0€

0.0€

0.0€

10 Ditë

Mesatar

- Asfaltimi dhe marrja e mostrave për shqyrtim;
- Punmi i bankinave.

-

Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik.

0.0€

53
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Rregullimi i rrugeve "Reshat Maliqi", "27 N[ntori" dhe te
Trafoja, si dhe rregullimi i infrastruktur[s n[ rruget "Aziz
Kelmendi", "Malush Kosova" dhe “Elena Gjika ”

Vlera e
projektit:
341,901.86 €

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

“Kema Company” SHPK , adresa QMI – Lipjan

Menaxheri i
projektit :

Irfete Zejneli

Plani dinamik :
150 Ditë
Nr. 616 17 095
521
dt.24/10/2017
Projekti i vitit
2017

Organi
mbikëqyrës :

Krenar Xhaferi dhe Azem Buzuku

Vëllimi financiar Vëllimi fizik

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

Në rrugën afër Beni-Donës në Ulpianë, punimi i kanalizimit fekal, punimi i
kanalizimit atmosferik dhe ndërtimi i rrugës, janë në përfundim.

Punët në
realizim

Punimi i krahut të rrugës “27 Nëntori”;
Punimi i rrugës “Reshat Maliqi”.

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

Vonesat
Shkalla e cilësisë

Situacioni
(I)

00.00€

Situacioni
(II)

00.00€

Situacioni
(III)

00.00€

Situacioni
( IV )

00.00€

Situacioni
(V)

00.00€

Situacioni
( VI )

00.00€

Probleme pronësore, në shumicën e rrugëve kemi prona private. Për këtë gjë u kemi
shkruar bashkësive lokale që të njoftojnë të gjithë pronarët e këtyre parcelave nëse janë
të pëlqimit të nënshkruajnë marrëveshjen, për të mos penguar gjatë realizimit të
punimeve dhe mos për të mos kërkuar kompensim më pas për këto parcela.

Rekomandime,
masat për t’u
ndërmarrë

Është rekomanduar operatori ekonomik, që cilësia e punimeve të jetë komfor
kontratës dhe paramasës;
Është rekomanduar operatori ekonomik që të rrisë dinamikën e punimeve.

Vlerësimi i progresit
në projekt

Punimet janë duke u zhvilluar me një dinamikë mjaft të dobët, përkundër
rekomandimeve dhe vërejtjeve të ekipit mbikëqyrës.

55
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

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

Vlera e
projektit:

325 648.00 €
Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani Dinamik :

Operatori :

OE: NNTPP “Gashi Ing“ nga Suhareka.

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 tu
ndërmarë
Vlerësimi i
progresit në
projekt

- Shënimi i trases,mobilizimi i ndërmarjes;
- Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësin e trasesë;
- Mbushja e trupit të rrugës me material mbushës,
- Rrugët ne veternik dhe “Syri i Kalter” janë perfunduar “Abdyl Hamit
Adili” dhe “Pajtim Roci” e “Logreta”.

- Vazhdimi i tamponizimit të trupit të rrugëve 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€

50 000.0€

50 000.0€

50 000.0€

50 000.0€

10 ditë

0.0€

Mesatar

- Vazhdimi i tamponizimit të trupit të rrugëve me material, sipas
kontratës;
-Fillimi i kubzimit te rrugët e mbetura.
-

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

Ndërtimi i rrugës dhe trotuareve në fshatin Drenovc

Vlera e
projektit:
367,972.12 €

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Grupi i
Operatorëve:

“Erdi-Group” SHPK dhe “EL-BAU” SHPK

Menaxheri i
projektit :

Irfete Zejneli

Plani dinamik :
150 ditë
Nr. 616 17 138
511,
dt. 22.02.2018
Projekti i vitit
2018

Organi
mbikëqyrës :

Krenar Xhaferi dhe Bujar Rama

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara
Aksi te Xhafollët, kryerja e të gjitha punimeve në rrugë, pos shtresës së BZh dhe AB;
Aksi te Xhafollët, kryerja e të gjitha punimeve në trotuar, pos shtrimit të pllakave të betonit;
Incizimi gjeodezik i trotuareve, aksi A dhe aksi B;
Punimi i gërmimit të trotuareve, aksi A dhe aksi B;
Punimi i shtresave të zhavorrit, aksi A dhe aksi B;
Montimi i anësorëve dhe kubëzave të betonit, aksi A dhe aksi B;
Incizimi gjeodezik i rrugës, aksi 1, aksi 2, aksi 3, aksi 4 dhe aksi 5;
Punimi i gërmimit, aksi 1, aksi 2, aksi 3, aksi 4 dhe aksi 5;
Punimi i shtresave të zhavorrit, aksi 1, aksi 2, aksi 3 , aksi 4 dhe aksi 5;
Aksi majtas, gërmimi në anën ku duhet të ndërtohet trotuari dhe ku duhet të bëhet zgjerimi i rrigës;
Aksi majtas, punimi i shtresave të zhavorrit në pjesën ku duhet të ndërtohet trotuari;

Punët në
realizim.

Vazhdimi i shtresave të zhavorrit në aksin e majtë dhe fillimi i punimeve në aksin
kryesor.

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

Punët e
realizuara

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni
(I)

50,000.00€

Situacioni
(II)

00.00€

Situacioni
(III)

00.00€

Situacioni
( IV )

00.00€

Situacioni
(V)

00.00€

Situacioni
( VI )

00.00€

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

61
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

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

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Grupi i
Operatorëve:

NPN “Vision Projekt ”

Menaxheri i
projektit :

Më herët : Dhurata Ramadani
Tani : Irfete Zejneli

Organi
mbikëqyrës :

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

Vlera e projektit:
166,274.11€
Punët shtesë
10,340.00€
Plani dinamik :
90 ditë
Nr. 616 16 072
521
dt.19/08/2016
Projekti i vitit
2016

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Rreth 80% e punimeve janë realizuar gjatë menaxhimit nga
Dhurata Ramamdani.
Gjatë kohës prej kur jam menaxhere e projektit, thuajse asgjë
nuk është realizuar.
Situacioni
(I)

Situacioni
(II)

Situacioni
I punëve
shtesë

50,002.80€

50,000.02€ 10,340.00€

Situacioni
( IV )

00.00€

Situacioni
(V)

00.00€

Situac
ioni
( VI )

00.00€

Vonesa sigurisht se do të ketë, për shkak të neglizhencës në punë nga operatorit
ekonomik.
Është rekomanduar Zyra e Prokurimit për ndërprerja të kontratës, për shkak
të mos zhvillimit të punimeve nga operatori ekonomik përkundër vërejtjeve të
dhëna.
Jemi në pritje të përgjigjes nga Zyra e Prokurimit.

62

SHIFRA

24

RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Ndërtimi i urave në pjesën perëndimore të
Unazës qendrore

Vlera e
projektit:
1 969 163.08

€

Plani Dinamik :

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Operatori :

O.E. “REXHA” SH.P.K.-Prishtinë

Nr.616 15 236
511.

Halil Fejziu, idn.

Projekti i vitit :
2016

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës:

180 ditë

Afërdita Sopi, Imer Mavriqi, Behxhet Gashi.

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

-Ura e parë 74 m’ është betonuar deri te shtylla e fundit;
- Punimet nuk mund të vazhdohen sipas dinamikës së kontratës, për shkak

të mos dislokimit të Hekurudhave dhe largimit të kabllove dhe trafos nga
KEDS-i nga objekti i Doganës, për të cilën çështje është lajmëruar edhe
drejtori dhe kryetari i Komunës.
-Dogana është rrënuar pjesërisht, sepse pengon trafo e KEDS-it dhe
disa kabllo nëntoksore, Jemi duke pritur zgjidhje nga KEDS-i.
Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

( I-VIII )

( IX )

(X)

( XI )

( XII )

()

Situacionet
( Pagesat e
proceduara) 390

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

000.0€

0.0€

10 ditë

0.0€

0.0€

0.0€

0.0€

Mesatar

- Punimet kanë filluar me dinamikë të reduktuar në vendosjen e skeleve
në urën 194m’ dhe ura e shkurtër 74m’ disa pos. sipas mundesive të
terrenit deri në largimin e trafos nga KEDS-i.

-Dogana është rrënuar pjesërisht, sepse pengon trafo e KEDS-it dhe
disa kabllo nëntoksore. Jemi duke pritur zgjidhje nga KEDS-i.
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

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

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Vlera e
projektit:

283 470.50 €
Plani dinamik:

Operatori :
Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës:

90 ditë

OE: N.NT.P.P. “Gashi Ing“ nga Suhareka.

Nr. 616 17
106 521.

Halil Fejziu, idn.

Projekti i vitit :
2017

Afërdita Sopi, Azem Buzuku.

Vëllimi financiar

Vëllimi fizik

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

- Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarjes;
- Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësinë e trasesë;
- Vazhdimi i tamponizimit të trupit të rrugëve me material, sipas
kontratës;
-Fillimi i kubzimit të rrugëve të mbetura.

Punët në
realizim

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

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

(I)

(II)

(III)

( IV )

(V)

( VI )

50 000.0€

50 000.0€

50 000.0€

50.000€

10 Ditë

0.0€

0.0€

Mesatar

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

Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik.
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RAPORTI MBIKËQYRËS

Vlera e projektit:

Projekti :

Ndërtimi i rrugës “ Barilevë-Besi"

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

965,582.96 €

Plani Dinamik :
180 Ditë

eko " Rexha shpk", "Benita company"sh.p.k. dhe
Operatori"Arh
:
Arhiko Ing"me lider "Rexha sh.p.k"

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës

Nr.616 15 169 511

dt.01/10/2015

Projekti i vitit :
2015

Qazim Bajrami nga DIL.

Krenar Xhaferi, Amire Krasniqi dhe Behxhet Gashi nga DIL.

Vëllimifinanciar

Vëllimi fizik

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

Është përfunduar piketimi i trasesë dhe përgatitja e punishtes,
kanalizimi fekal, atmosferik, kabllor, montimi i skajoreve, tamponizimi me

0-31mm, asfaltimi i shtresës së pare.Është përfunduar asfaltimi i shtresës së
dytë në rrugën kryesore, sinjalizimi, janë përfunduar 95% të trotuareve. Janë
montuar shtyllat e ndriçimit publik dhe trupat ndriçues.
Punimet janë përfunduar, hartimi i projektit të ekzekutuar

Situacioni

Situacionet
( Pagesat e
proceduara
)

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

Situacion
i

Situacion
i

Situacion
i

Situacion
i

(XVI

( XVII )

(XVIII )

(XVIIII)

50,000.0
0

50,000.0
0

Situacioni

( I-XV )

732,000.0
0

( XX)

E kënaqshme
Varësisht nga kushtet atmosferike, të bëhen përpjekje për përfundimin e të gjitha
punimeve.

Punimet janë përfunduar, pritet kompletimi i dokumentacionit teknik dhe mbyllja e
kontratës.
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RAPORTI
RAPORTIMBIKËQYRËS
MBIKQYRËS
Projekti :

Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatit Slivovë

Vlera e projektit:
99,385.36 €

Investuesi :

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :

Operatorieko
: "

NTP ”BASHKIMI” Koliq-Prishtinë

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

Qazim Bajrami nga DIKMK

60 ditë
616 17 146 521
dt.12/02/2018

Projekti i vitit :
2018

Bujar Rama, Ramadan Nebihi nga DIKMK

Vëllimi financiar Vëllimi fizik

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

Situacioni
II

Situacioni
III

Situacioni
IV

Situacioni
V

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Vlerësimi i
progresit në
projekt

Pas analizimit të projektit, kam vërejtur se rruga e projektuar kalon nëpër prona
private. Kam njoftuar B. lokale që të kontaktojnë pronarët e parcelave dhe të
deklarojnë me shkrim, nëse janë të gatshëm që pa kompenzim të lirojnë pronat, në
mënyrë që të përfundohen punimet sipas projektit. Poashtu, edhe kushtet
atmosferike në këtë moment ndikojnë në fillimin e punimeve.
Për këtë arsye nuk mund të parashikojmë dt. e fillimit të punimeve pa u zgjidhur
problemet pronësore.
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RAPORTI MBIKËQYRËS
Projekti :

Investuesi :

Vlera e projektit:

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

347,880.30 €

Komuna e Prishtinës

Plani dinamik :
90 ditë

Operatorieko
: "

KNPSH “PAPENGURG&”, “ADRIANI COMPANY”SHPK

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës

Qazim Bajrami nga DIKMK

616 17 4861 511
dt.22/02/2018

Projekti i vitit :
2017

Dukagjin Buçaj, Hazir Krasniqi nga DIKMK

Vëllimi Financiar

Vëllimi fizik

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

Piketimi i trasës së rrugës sipas projektit

Gërmimi i dheut, mbushja e trupit të rrugës me material gurorë, punimi i
lëshesave tërthore dhe gjatësore
Situacioni

Situacion
i

Situacion
i

Situacion
i

Situacion
i

II

III

IV

V

I

Situacionet
( Pagesat e
proceduara
)

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

Situacioni
VI

50,000.0
0
11/06/18

Pas analizimit të projektit kam vërejtur se rruga e projektuar kalon nëpër prona private.Kam
njoftuar B.lokale që të kontaktojnë pronarët e parcelave dhe të deklarojnë me shkrim nëse
janë të gatshëm që pa kompenzim të lirojnë pronat, në mënyrë që të përfundohen punimet
sipas projektit.
Duke marrë për bazë këto probleme, nuk mund të parashikojmë dt. e fillimit të punimeve pa u
zgjidhur problemet pronësore.

Vlerësimi i
progresit në
projekt

Pas zgjidhjes së problemeve pronësore, punimet kanë filluar më 28.05.2018.
Ka nevojë për dislokimin e shtyllave të tensionit të ulët, kërkesa i është dorëzuar kompanisë
KEDS, më 30.05.18 dhe ende nuk kemi marrë përgjigje.
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RAPORTI MBIKQYRËS
Projekti :

Renovimi i Stadiumit të qytetit të Prishtinës

Vlera e projektit:
3,843,715.42 €

Investuesi :

MKRS dhe Komuna e Prishtinës

Plani Dinamik :
14 muaj

Operatori :

Menaxheri i
projektit :
Organi
mbikëqyrës :

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

Nr.207-15-119-5-1-1

dt.20/06/2016

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 traje të çelikut, mbjellja e barit, asfaltimi i
stazës së atletikës.
Në

Punët në
realizim

Situacionet
( Pagesat e
proceduara)

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

Rrjeti i ujësjellësit, kanalizimit, ngrohjes, izolimi i shkallëve
të tribunave, fasada strukturale, montimi i karrigeve.
Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

Situacioni

(I)

(II)

(III)

( IV )

(V)

200,000.00

200,000.00

200,000.0

160,928.86
01/11/2017

200,000€
05/12/2017

Nevoitet hapësira prej 150m² për vendosjen e trafos, gjeneratorit dhe qilarëve.
Kemi kërkuar nga Drejtoria e Pronës mundësisht lirimin e një pjese të parcelës
që është pronë komunale, e cila nevoitet për plotësimin e kërkesës për numrin e
parkingjeve.
Nuk është duke u punuar me kapacitet të plotë për shkak të kushteve atmosferike. Është
nënshkruar kontrata e punëve të paparapara nga ana e MKRS-së dhe kompanisë “Al-Trade”
SHPK. Sipas marrëveshjes, Komuna i ka kryer të gjitha obligimet financiare. Nga kontrata bazë
kanë mbetur për realizim edhe: 349,760.49 €. Pagesën për pëlqim energjetik ka mbetur që ta
paguaj MKRS-ja.
Punimet priten të përfundojnë më 21 korrik 2018.
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1.4.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 në rrugët dhe
trotuaret në komunën e Prishtinës për vitin 2017

Punëkryesi

Vlera e
kontraktuar

“REXHA”

977,725.51€
279,939.59€

Beni-Construction
Konzorciumi “Al-Trade
sh.p.k&N.P.Izolimi”
Rexha&Arhiko& Benita” Prishtinë
Vision Capital&Conex Group Fushë Kosovë
TOIFOR – Prishtinë

10

Ndërtimi i rrugës “Riqard Holbruk” (krahu 1 e 2)
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 kubze betoni në Hajvali

13

Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Barilevë

11

14

Ndërtimi i Kanalizimit "Besi - Barilevë- Lebanë – “Kodra e Trimave””

15
16

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

SHPK,,PRO & CO GROUP”
SHPK,,TOIFOR”
OE”N.P.N Vision
Projekt”Gjilani
Grupi i OE,,Noti
Beton’’sh.p.k&,,IIeaaGr””&H&B Consulting’’ me
lider,,Noti Beton’’

Rregullimi i oborrit të objekteve me banim social në Hajvali

19
20
22
23
24

166,274,11€

2,192,854,6€

286.655.32 €

Rexha-Com

359.351.97 €

N.N.P.”SOPI”
“Kema company” SH.P.K
Nnsh “Dimi Bau”

324.457,38 €
&

SHPK,,Gerlica Company”

196.675,20€
329,112.15€

N.NT.P.P. “Gashi Ing“

325, 648.00 €

”Delta-Ing ”

196, 579.09 €

NNP,,Bashkimi”
G.O. ,,Jehona”shpk ,
Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujit atmosferik dhe kanalizimi
N.N,,Beni Construction” dhe
fekal në rrugën mbi lumin Mat në lagjen “Kalabria”
N.N.P,,Arhiko.ing”
Ndërtimi i rrugës paralele me kanalin “Ibër Lepenc” në fshatin Bërnicë e
K.N.P.SH,,Papenpurg&Adriani
Poshtme
Company”Sh.p.k
Rexha shpk", "Benita company"sh.p.k. dhe
Ndërtimi i rrugës “Barilevë-Besi"
"Arh Arhiko Ing&"Rexha
Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Sinidoll-Bërnicë e Epërme-Bardhosh

Ndërtimi i rrugëve në Sofali

470,047.05€

Sh.p.k.Gerlica Company

17
18

414,828.79€

199,837.39€
Ndërtimi i disa rrugicave me kubze betoni në Shkabaj, Kalabri dhe Prishtinë

9

1,969,163,08€

327.550.00€

7
8

3,843,715.42€

sh.p.k Kema Kompany

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

Ndërtimi i rrugëve në Prapashticë - lagjja “Fanaj” dhe lagjja “Balaj”
N.NT.P.P. “Gashi Ing“

25
26
27
28

29
30
31

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

Sh.p.k.Gerlica Company

207,000.0€

N.NT.P.P. “Gashi Ing“

283,470.50€

N.T.P."Bashkimi"

70,153,05€

N.NT.P.P. “Gashi Ing“

191,687,46€

Shpk.”Kema Company

341,901,86€
355,555,55€

Noti-Beton
Noti-Beton

348,679,2€
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1.5.Projektet infrastrukturore të vitit 2018
Punëkryesi

Nr

Emri i projektit

1.

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

2.
3

N.T.P."BASHKIMI DHE
N.P.SH"BAGERI"
Beni-Construction

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

Vlera e
kontraktuar
247,853.52 €

3 D projekt

59,480.30 €
0.192 €,sipas
specifikacionit.

Famis

38,015 €

KNTSH Teuta-M shpk

463.262.41€
82,625.13 €

4.

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

5.

Ndërtimi i kolektorit në Hajvali, lagja “Vitali"

6.

Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimit fekal te rruga “Ulqini”

Gashi ing

7.

Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatit Slivovë

Bashkimi

8

10

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

11

Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Trudë

12

Ndërtimi i rrugës Rimanishtë - Siqevë

99,385.36 €

9

463.262.41€
NBT-ING shpk
Papenburgi

347,880.30 €

Erdi Group shpk
Pro & Co group

375,501.30 €

” Nëntë Vëllezërit ” Shpk

Drejtori :
Gëzim Mehmeti

Qershor, 2018
Prishtinë

167,748.21 €

