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Hyrje 
 
 
Ministria e Zhvillimit Rajonal bazuar ne mandatin e saj ka për qellim që të zhvillon dhe 
menaxhon projekte për të ofruar zhvillim socio-ekonomik rajonal të balancuar në gjithë 
territorin e Republikës së Kosovës. 

 
Programi për Zhvillimi Rajonal ka për qëllim të kontribuojë në krijimin e kushteve për 
zhvillimin e ekonomik rajonal të qëndrueshëm në të gjitha rajonet ekonomike të Kosovës 
dhe për të promovuar zhvillimin socio-ekonomik,  mjedisor dhe kulturor të balancuar. 
 
Raporti i përgatitur, paraqet investimet publike që ka bërë Ministria e Zhvillimit Rajonal 
gjatë vitit 2018 për komuna, ku përmes këtij Programi ju është mundësuar komunave për 
të zhvilluar më tej rolin e tyre udhëheqës në përmirësimin e zhvillimit socio-ekonomik 
rajonal përmes një projekti që kontribuon në  një apo më shumë prioritete të listuara në 
Strategjitë e tyre për Zhvillimit lokal/Rajonal. 
 
Këto investime kanë përfshirë të gjithë sektorët si: rrugë, ujësjellës, kanalizime, kulturë 
rini dhe sport, rregullim të lumenjve, shërbime publike si dhe rigjenerimin ekonomik, 
krijimin e vendeve të punës dhe zhvillimin e burimeve njerëzore . 
 
Ministria e Zhvillimit Rajonal  do të vazhdoj edhe në të ardhmen që të përkrah zhvillimin 
rajonal të balancuar në tërë Republikën e Kosovës. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Përmbledhja ekzekutive 

 
 
 
Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) në misionin e saj në raport me komunat ka për 
qëllim zhvillim socio-ekonomik rajonal të balancuar në gjithë territorin e Republikës së 

Kosovës, që konsiston në sigurimin e shërbimeve efikase në nivel komunal dhe sa më afër 
qytetarëve.  
 

Ky raport është i detajuar dhe paraqet bashkëfinancimin e MZHR-së në shumë projekte. 
MZHR në vitin 2018 gjithsej ka realizuar 20 projekte në 18 komuna të Republikës së 
Kosovës. 

 
 
 
 

Koordinimi dhe Monitorimi i  Projekteve 
 
 
Ministria e Zhvillimit Rajonal koordinimin, monitorimin dhe ecurinë e projekteve e ka 
implementuar nga Divizioni për Menaxhim dhe Zhvillim të Projekteve si dhe të 
ndihmuar nga zyrtarët tjerë të divizioneve nga Departamenti për Zhvillim Rajonal si dhe 
nga shërbimet e kontraktuara të mbikëqyrjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 DEÇAN 
Titulli i  projektit "Asfaltimi i rrugës në fshatin Belle, fshat turistik i zhvilluar“ 

Përshkrimi projektit 

 
Punimet në këtë projekt kanë qenë: pastrimi i terenit, 
përgatitja e rrugës për asfaltim. Ky projekt vazhdon në 
vitin 2019( kontrata 3 vjeçare) 

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë banorët e fshatit Belle për të 
cilët do të ketë siguri dhe kushte më të mira në lëvizje.  

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  06.04.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit 11.05.2018; vlera 
445,368.20 € 

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 100,000.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka  40,000.00 viti 2018€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  06.07.2018 – 445,368.20 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     "Ahmetaj Group” Sh.p.k 
Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                100,000.00 € 

 
 

  
 
 



 DRAGASH 
Titulli i  projektit "Rregullimi i shtratit të lumit në fshatin Brdosanë- Dragash“ 

Përshkrimi projektit 

Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terenit për 
përgatitjen e bazës së Murit mbrojtës, ngritja e murrit 
mbrojtës dhe rregullimi i shtratit të lumit. 

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë banorët e fshatrave 
Zlipotok, Brod si dhe Komuna e Dragashit për të cilin do 
të ketë siguri dhe kushte më të mira në lëvizje   

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  13.04.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 67,500.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka  5,000.00 viti 2018€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  09.07.2018 – 54,695.00 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     N.N.P."EBK”  
Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                54,695.00 € 

 
 

  
 
 



 DRAGASH 
Titulli i  projektit "Hapja e rrugës Zlipotok-Brod“ 

Përshkrimi projektit 

 
Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terenit dhe 
hapja e rrugës. Ky projekt vazhdon në vitin 2019 (kontrata 
2 vjeçare) 

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë banorët e fshatrave 
Zlipotok, Brod si dhe Komuna e Dragashit për të cilin do 
të ketë siguri dhe kushte më të mira infrastrukturore. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  13.04.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 67,500.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka  5,000.00 viti 2018€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  14.09.2018 – 55,555.00 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     N.N.P."EBK”  

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                55,555.00 € 

 

  
 
 
 
 
 



 

 DRENAS 

Titulli i  projektit 
"Ndërtimi i Kolektorëve kryesor të ujërave të zeza në mes 
të Komunës së Gllogoc-it dhe Skenderaj-it“ 

Përshkrimi projektit 

 
Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terenit për 
hapjen e kanaleve për ujëra të zeza, vendosja e gypave për 
ujëra të zeza, mbyllja e kanaleve dhe përmirësimi i terenit. 
Ky projekt vazhdon në vitin 2019 (kontrata 2 vjeçare). 

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë banorët e dy komunave 
Gllogoc-it dhe Skenderaj-it për të cilat është zgjedhur 
problemi i ujërave të zeza. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  06.04.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 165,000.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka  55,000.00 viti 2018€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  07.11.2018 – 259,828.06 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     N.T.Sh. "Doni comerce- 
Bajraktari Sh.P.K”  

Pagesat 
Vlerat e pagesës                                                                                65,000.00 € 

 

  



 HANI I ELEZIT 

Titulli i  projektit 
"Asfaltimi i trotuarit për këmbësor nga Hani i Elezit – Uji i 
thartë, punimi i shtegut për çiklistë dhe ndriçimi publik“ 

Përshkrimi projektit 

Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terenit për 
trotuar, shtegut për çiklistë si dhe përgatitja e vendeve për 
shtylla ndriçuese. Ky projekt vazhdon në vitin 2019 
(kontrata 2 vjeçare). 

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë banorët e Komunës së Hanit 
të Elezit për të cilin do të ketë siguri dhe kushte më të 
mira në lëvizje  për këmbësor dhe një shteg për çiklistë i 
pari i këtij lloji në këtë Komunë. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  06.04.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 70,000.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka  40,000.00 viti 2018€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  07.11.2018 – 141,688.00 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     Sh.P.K."ATC Com”  
Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                70,000.00 € 

 

  
 



 

 JUNIK 
Titulli i  projektit "Ndërtimi i shtëpizës bjeshkatare –alpine në Junik“ 

Përshkrimi projektit 

Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terenit për 
ndërtimin e shtëpizës së bjeshkatarëve nga muret me gurë. 
Ky projekt vazhdon në vitin 2019 (kontrata 2 vjeçare). 

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë banorët e Komunës së 
Junikut për të cilën nga tani do të kenë një shtëpi 
bjeshkatare e cila i mungonte këtij rajoni deri më tani. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  12.04.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 50,000.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka  10,000.00 viti 2018€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  23.07.2018 – 95,939.54 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     N.T. "Pleqja”  
Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                50,000.00 € 

 
 

  
 
 



 

 KAÇANIK 
Titulli i  projektit "Ndërtimi i rrugës në lagjen Fejza të fshatit Begracë“ 

Përshkrimi projektit 

Punimet në këtë projekt kanë qenë: Shtruarja e rrugës me 
zhavor, përgatitja për asfaltim si dhe asfaltimi. Ky projekt 
vazhdon në vitin 2019 ( kontrata 2 vjeçare) 

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë banorët e fshatit Begrac. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  06.04.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 120,000.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka  54,321.00 viti 2018€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  22.06.2018 – 112,311.08 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     N.T."Rahovic Comerc”  
Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                112,311.08 € 

 
 

  
 
 



 
 

 KAMENICË 

Titulli i  projektit 
"Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe krijimi i kushteve më të 
favorshme për zhvillim të bizneseve përmes rregullimit të 
ujësjellësit në lagjen Çamëria në Kamenicë“ 

Përshkrimi projektit 

Punimet në këtë projekt kanë qenë: hapja e kanaleve për 
gypat e ujësjellësit, vendosja e gypave si dhe rrafshimi i 
terenit. Ky projekt vazhdon në vitin 2019 (kontrata 2 
vjeçare) 

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë banorët e lagjes Çamëria në 
Kamenicë. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  06.04.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 85,000.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka  40,500.00 viti 2018€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  26.07 .2018 – 112,213.05 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     KNTSH."Teuta - M” Sh.P.K 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                39,361.76 € 

 

  



 
 

 KLINË 

Titulli i  projektit 

"Asfaltimi i rrugës në fshatin Jellovc si dhe kanalizimi i 
ujërave të zeza në fshatin Jellovc “ 

Pjesa e parë "Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Jellovc“ 

Përshkrimi projektit 

Punimet në këtë projekt kanë qenë; hapja e kanaleve për 
gypat e ujësjellësit, vendosja e gypave si dhe rrafshimi i 
terenit. Ky projekt vazhdon në vitin 2019 (kontrata 2 
vjeçare) 

Outputet / Përfitimet Nga ky projekt përfitues janë banorët e fshatit Jellovc. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  06.04.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 57,000.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka  20,589.30 € viti 2018 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  23.08 .2018 – 77,589.30 € 
 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     G.O."Elezaj” Sh.P.K 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                57,000.00 € 

 
 

  
 



 

 KLINË 

Titulli i  projektit 

"Asfaltimi i rrugës në fshatin Jellovc si dhe kanalizimi i 
ujërave të zeza në fshatin Jellovc“ 

Pjesa e dytë: "Asfaltimi i rrugës në fshatin Jellovc“ 

Përshkrimi projektit 

Punimet në këtë projekt kanë qenë; hapja e kanaleve për 
gypat e ujësjellësit, vendosja e gypave si dhe rrafshimi i 
terenit. Ky projekt vazhdon në vitin 2019 (kontrata 2 
vjeçare) 

Outputet / Përfitimet Nga ky projekt përfitues janë banorët e fshatit Jellovc. 
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  06.04.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 63,000.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka  26,913.32 € viti 2018 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  22.08 .2018 – 89,913.32 € 
 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     O.E."Benita Company”  
 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                63,000.00 € 

 
 
 

 



 

 LIPJAN 
Titulli i  projektit "Tregu i Gjelbërt“ 

Përshkrimi projektit 

Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e vendit për 
ndërtimin e tregut. Ky projekt vazhdon në vitin 2019 
(kontrata 2 vjeçare). 

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë banorët e Komunës së 
Lipjanit. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  06.04.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 70,000.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka  68,725.10 viti 2018€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  28.08 .2018 – 232,706.00 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     N.T.SH."DINO”  
Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                70,000.00 € 

 

  
 
 
 



 
 

 MAMUSHË 
Titulli i  projektit "Kubëzimi i rrugëve lokale - Mamushë“ 

Përshkrimi projektit 

Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e rrugëve 
lokale për shtrimin me kubëza si dhe shtrimi i rrugëve me 
kubëza. Ky projekt vazhdon në vitin 2019 (kontrata 2 
vjeçare). 

Outputet / Përfitimet 
 

Përfitues të këtij projekti  janë banorët e Komunës së 
Mamushës. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  06.04.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 70,000.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka  50,000.00 viti 2018€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  14.09 .2018 – 82,357.58 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     "H. Seferi” Sh.P.K 
"I. Seferi” Sh.P.K 

  
Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                70,000.00 € 

 

  
 
 



 
 
 

 MITROVICË 
Titulli i  projektit "Ndërtimi i rrugës në Suhodoll“ 

Përshkrimi projektit 

Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terenit dhe 
ndërtimi i rrugës (Projekti është ndërprerë për shkak të 
problemeve pronësore.  

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së 
Mitrovicës. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  06.04.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 80,000.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka  73,945.65 viti 2018€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  31.07 .2018 – 133,783.06 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     "Bajraktari” Sh.P.K 

Pagesat 
Vlerat e pagesës                                                                                10,438.50 € 

 

  
 



 
 
 
 

 OBILIQ 
Titulli i  projektit "Rregullimi i trotuarit“ 

Përshkrimi projektit 

Punimet në këtë projekt kanë qenë; Përgatitja e terenit ku 
do të kalojë trotuari, si dhe rregullimi i tij dhe shtruarja e 
trotuareve me kubëza.  

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së 
Obiliqit. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  06.04.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit 23.05.2018; vlera 
124,103.04   

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 75,000.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka  24,103.04 viti 2018€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  08.08 .2018 – 92,382.65 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     "Rexha Com” N.T.P 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                75,000.00 € 

 
 

  



 
 
 

 PEJË 
Titulli i  projektit "Qendra për Zhvillim dhe Avancim“ 

Përshkrimi projektit 

Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terenit ku 
do të ndërtohet objekti, ndërtimi i fazës së parë të objektit 
të Qendrës për Zhvillim dhe Avancim. Ky projekt vazhdon 
në vitin 2019 (kontrata 2 vjeçare). 

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së 
Pejës. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  12.04.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 125,000.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka  263,667.80 viti 2018€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  14.08 .2018 – 208,660.38 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     "Loni” N.P.T 

Pagesat 
Vlerat e pagesës                                                                                51,080.00 € 

 
 

  



 
 
 
 

 PRIZREN 

Titulli i  projektit 
"Zhvillimi i infrastrukturës në fshatrat e Lumbardhit dhe 
Podgorit“ 

Përshkrimi projektit 

Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e tereneve ku 
kishte ndërtime, shtruarja e disa rrugëve me asfalt dhe 
zhvillimi i infrastrukturës. Ky projekt vazhdon në vitin 
2019 ( kontrata 2 vjeçarë). 

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e rajonit të 
Lumëbardhit dhe Podgorit por edhe të gjithë qytetarët e 
Komunës së Prizrenit. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  18.04.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit 29.10 .2018 – 
418,626.00 € 

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 280,000.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka  138,626.00 viti 2018 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  08.10 .2018 – 418,626.00 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     "Flori” Sh.P.K 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                280,000.00 € 

 

  



 
 

 RAHOVEC 
Titulli i  projektit "Shtigjet e ecjës“ 

Përshkrimi projektit 

Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terenit dhe 
ndërtimi i shtigjeve për ecje, shtrimi me gurë natyror të 
shtigjeve të ecjës. Ky projekt vazhdon edhe në vitin 2019 
(kontrata 2 vjeçare). 

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së 
Rahovecit. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  12.04.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 125,000.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka  10,500.00 viti 2018€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  07.07 .2018 – 129,744.00 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     "Mali Art” N.P.T 
Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                71,513.02 € 

 

  
 
 



 
 

 SKENDERAJ 
Titulli i  projektit "Rregullimi i infrastrukturës sportive në Prekaz“ 

Përshkrimi projektit 

Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja dhe ndërtimi 
i tereneve sportive.  

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e fshatit 
Prekaz/Skenderaj. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  06.04.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 50,000.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka  48,500.00 viti 2018€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  10.09 .2018 – 69,471.21 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     "Dani Trans” N.N.T.P 
Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                30,000.00 € 

 
 

  
 



 
 

 SUHAREKË 
Titulli i  projektit "Ndërtimi i tregut ditor me karakter rajonal“ 

Përshkrimi projektit 
Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terenit dhe 
ndërtimi i tregut ditor me karakter rajonal.  

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së 
Suharekës dhe komunave te rajonit. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  06.04.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 90,000.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka  90,636.51 viti 2018€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  03.08 .2018 – 134,217.80 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     "ETNIKU” N.N.T. 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                90,000.00 € 

 
 

  



 

 SHTIME 

Titulli i  projektit 
"Rregullimi i shtigjeve për çiklistë dhe ecje Petrovë - 
Llanishtë“ 

Përshkrimi projektit 

Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terenit dhe 
ndërtimi i shtigjeve për çiklizëm dhe ecje. 

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së 
Shtimes. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  06.04.2018 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 120,000.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka  74,300.00 viti 2018€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  01.10 .2018 – 164,465.00 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     "Ardhmëria” N.P.T 
Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                120,000.00 € 

 

  
 
 


