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Hyrje 
 
 
Ministria e Zhvillimit Rajonal bazuar në mandatin e saj ka për qëllim 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 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 2020 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. 
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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 2020 gjithsej ka realizuar 31 projekte në 24 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 nga 
shërbimet e kontraktuara të mbikëqyrjes. 
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Komuna MITROVICË E JUGUT 

Titulli i  projektit 
"Rregullimi i terreneve Sportive dhe Nyjave Sanitare 
në SHFMU Eqrem Qabei“ 

Përshkrimi projektit 

Punimet në këtë projekt kanë qenë: Furnizimi i 
kabëzave, ngjyrosja e vijave të terreneve sportive, 
punimi i ulëseve nga betoni, montimi i ulëseve nga 
druri, furnizimi dhe montimi i dyerve. 

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së 
Mitrovicës. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  16.04.2020 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit 04.05.2020 

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 52,186.60 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka  9,648.3 € viti 2020 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  15.10.2019 – 128,998.00 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     "Loshi Company” Sh.P.K 
Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                52,186.60 € 
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Komuna RAHOVEC 
Titulli i  projektit " Ndërtimi i rrugës në fshatin Zoqisht“ 

Përshkrimi projektit 

Gërmimi i gjer i dheut, punimi i rigollave nga betoni 
si dhe gurve skijor, furnizimi dhe shtrirja e zhavorit 
dhe bitozhavorit. 

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së 
Rahovecit. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  02.06.2020 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 30,000.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka  43,777.20 € viti 
2020 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  30.07.2020 – 47,813.17 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     "Sinani Bajraktari” B.I  

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                30,000.00 € 
 

 
 
 

 
 
 
 



8 

Komuna MAMUSHË 

Titulli i  projektit 
"Ndërtimi i rrugëve fushore, bujqësore në komunën e 
Mamushës“ 

Përshkrimi projektit 

Identifikimi i instalimeve nëntokësore, 

pastrimi i terenit, gërmimi, furnizimi 

shtrirja dhe punimi i shtresave nga guri 

natyral dhe punim i zhavorrit. 

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së 
Mamushës. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  02.06.2020 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 65,000.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka  44,517.00 viti 2020 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  20.08.2020 – 54,784.60 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     "Flor” Sh.P.K 
Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                53,544.50 € 

  



9 

Komuna 
 MAMUSHË 

Titulli i  projektit "Kubëzimi dhe rregullimi i rrugëve lokale në 

Mamushë“ 
Përshkrimi projektit Gërmimi i dheut, furnizimi dhe punimi i 

shtresave të zhavorit, montimi i gurëve 
skajor, montimi i kubëzave, ngritja dhe 
nivelizimi i pusetave. 

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e 
Komunës së Mamushës. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  15.10.2018 

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 2020  

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  19.11.2020 – 124,449.00 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     "Aab Construction Shpk” 
Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                50,000.00 € 
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Komuna SUHAREKË 

Titulli i  projektit " Ndërtimi i rrugëve lokale me karakter regjional “ 

Përshkrimi projektit 
Gërmimi, vendosja në vepër e gurëve skajor, furnizimi dhe 
vendosja e asfaltit. 

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së 
Suharekës. 
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  02.06.2020 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 115,000.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka  76,700.00 € viti 2020 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  30.09.2020 – 156,254.2 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     "Seferi Co” Sh.P.K 
Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                39,329.20 € 

  

 
 
 
 



11 

Komuna DRAGASH 

Titulli i  projektit 
“Ndërtimi i pushimoreve në të gjitha fshatrat e Komunës së 
Dragashit” 

Përshkrimi projektit 

Gërmimi, furnizimi dhe shtrirja e zhavorit, vendosja e 
kubëzave dhe anësoreve, punimi i gypit të drenazhës, 
montimi i ulëseve dhe shportave, ndërtimi i kënd 
pushimeve nga konstruksioni i drurit. 

Outputet / Përfitimet 
Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së 
Dragashit 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  02.06.2020 

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  20,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  24.07.2020 – 62,945.00 € 
 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit                               "Shkelzim Hoxha" B.I 
Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                49,008.50 € 
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Komuna 
 PEJË 
Titulli i  projektit "Ndërtimi i pendës në fshatin Ruhot dhe 

kanalit të ujitjes në fshatrat Ruhot dhe 
Trubohoc“ 

Përshkrimi projektit Punimet në këtë projekt kanë qenë: 
Ndërtimi i pendës dhe kanalit të ujitjes  

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e 
Komunës së Pejës 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  02.06.2020 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 135,000.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka  154,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  04.08.2020 – 166,455.25 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     " Engineering Group” Sh.P.K 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                135,000.00 € 
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Komuna 

MITROVICË E JUGUT 
Titulli i  projektit " Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në Bajgorë, 

Mitrovicë“ 
Përshkrimi projektit Punimet në këtë projekt kanë qenë: 

Gërmimi i dheut dhe furnizimi shtrirja e 
asfaltit 

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e 
Komunës së Mitrovicës 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  01.06.2020 

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  50,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  12.08.2020 – 170,740.53 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     "Haxhi Zenullahi” B.I 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                80,000.00 € 
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Komuna LEPOSAVIQ 

Titulli i  projektit 
"Rikonstruimi i rrugëcave dhe rrugëve në Komunën e 
Leposaviqit“ 

Përshkrimi projektit 
Punimet në këtë projekt kanë qenë: Gërmimi, shtrirja e 
zhavorit dhe furnizimi i asfaltit 

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së 
Leposaviqit 
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  01.06.2020 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së 
Mirëkuptimit 

 

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 134,000.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka  15,450.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  25.08.2020 – 149,312.80 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     " Radule Stevic” B.I  
Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                133,999.87 € 
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Komuna PARTESH 

Titulli i  projektit 
"Rikonstruimi dhe asfaltimi i tereneve dhe fushave 
sportive në oborrin e shtëpisë së kulturës Partesh” 

Përshkrimi projektit 
Punimet në këtë projekt kanë qenë: Rikonstruimi dhe 
asfaltimi i tereneve dhe fushave sportive 

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës 
së Parteshit 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  01.06.2020 

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  34,372.36€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  27.07.2020 – 78,587.50 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     " Dua Arch” Sh.P.K 
Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                49,999.00 € 
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Komuna RANILLUG 
Titulli i  projektit " Ndërtimi i rrugës Rajanovce-Bozevce“ 

Përshkrimi projektit 
Punimet në këtë projekt kanë qenë: Gërmimi dhe furnizimi 
shtrirja dhe punimi i shtresave nga guri 

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë banorët e Komunës së Ranillugut. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  02.06.2020 

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  31,600.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  30.07.2020 – 47,733.24 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit      " Dua Arch” Sh.P.K  
Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                47,733.24 € 
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Komuna HANI I ELEZIT 
Titulli i  projektit “Ndërtimi i sallës sportive në fshatin Gorance”  

Përshkrimi projektit 
Punimet në këtë projekt kanë qenë: Ndërtimi i sallës së 
sporteve në SHFMU “Vell Ballazhi” në Gorance 

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Hani 
i Elezit 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  01.06.2020 

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  100,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  04.08.2020 – 316,346.72 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

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

Vlerat e pagesës                                                                                50,000.00 € 
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Komuna ZVEÇAN 

Titulli i  projektit 
"Ndërtimi i rrugëve të kalueshme për rrugën Srbovac - 
Valaq“ 

Përshkrimi projektit 

Punimet në këtë projekt kanë qenë: Pastrimi i terenit, 
gërmimi, furnizimi dhe shtrirja e zhavorit, punimi i murit 
mbrojtës me beton, prerja lakimi dhe vurja në vepër e 
armaturës 

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë banorët e komunës së 
Zveçanit 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  01.06.2020 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 45,000.00 € 

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

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  20.07.2020 – 79,526.36 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     "Rad Doo”  

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                24,476.20 € 
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Komuna ZUBIN POTOK 
Titulli i  projektit "Rikonstruimi i rrugës në drejtim Devinje Kozarevo"  

Përshkrimi projektit 

Punimet në këtë projekt kanë qenë: Pastrimi i terenit, 
gërmimi i dheut, hapja e kanalit anësor, furnizimi mbushja 
me zhavor 

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë banorët e komunës së Zubin 
Potokut 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  01.06.2020 

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  10,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  15.07.2020 – 134,958.26 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit      "Rado Doo”  
Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                124,999.92 € 
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Komuna ZUBIN POTOK 
Titulli i  projektit "Ndërtimi i rrugës M22 Kopilovica“ 

Përshkrimi projektit 
Punimet në këtë projekt kanë qenë: Vendosja e zhavorit dhe 
ngjeshja, furnizimi shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit 

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë banorët e komunës së Zubin 
Potokut 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  01.06.2020 

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  10,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  15.07.2020 – 134,834.06 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     "Rado Doo”  
Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                124,998.00 € 
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Komuna SHTIME 
Titulli i  projektit "Rregullimi i parkut atraktiv dhe sportiv te Pishat “ 

Përshkrimi projektit 

Punimet në këtë projekt kanë qenë: Punimi i bankinave pas 
trotuarit, furnizimi dhe montimi i kubzave, punimi i 
leshesës gypore, montimi i ulëseve dhe shportave, montimi 
i shtyllave si dhe llampa. 
 

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së 
Shtimes. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  01.06.2020 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 60,000.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka  29,997.98 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  03.08.2020 – 68,997.84 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     "Afrim M Salihi” B.I 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                59,919.86 € 
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Komuna GRAÇANICA 
Titulli i  projektit “Rregullimi i shtratit të lumit Graqanka“ 

Përshkrimi projektit 

Punimet në këtë projekt kanë qenë: Furnizimi vendosja 
e gurëve të thyer, furnizimi dhe vendosja e tamponit, 
betonimi i shtratit të lumit dhe mureve anësore me 
beton, prerja lakimi dhe montimi i armaturës.  

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e komunës së 
Graçanicës 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  01.06.2020 

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  15,00.00€ 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  07.08.2020 – 74,370.50 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     "Arben Jetullahu” B.I 
Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                74,370.50 € 
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Komuna ZVEÇAN 
Titulli i  projektit "Rikonstruimi i rrugëve në zonen qendër Zveçan“ 

Përshkrimi projektit 

Punimet në këtë projekt kanë qenë: Heqja e asfaltit dhe 
kabëzave të dëmtuar, furnizimi shtrirja dhe ngjeshja e 
zhavorit, shtrirja e zhavorit në pjesën e trotuarit, furnizimi 
dhe shtrirja mekanike e asfaltit 

Outputet / Përfitimet 
 

Përfitues të këtij projekti  janë banorët e Komunës së 
Zveçanit 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  01.06.2020 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 79,000.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka  828.84 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  22.07.2019 – 79,775.23 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     "Rado Doo”  

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                78,786.01 € 
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Komuna ISTOG 

Titulli i  projektit 
"Ndërtimi I infrastrukturës në zonën industriale të 
komunës së Istogut" 

Përshkrimi projektit 
Punimet në këtë projekt kanë qenë: Prerja dhe largimi 
i asfaltit, furnizimi dhe vendosja e gypave nga betoni, 
furnizimi dhe punimi i shtresës bitoagregatit 

Outputet / Përfitimet 
Përfitues të këtij projekti  janë banorët e Komunës së 
Zveçanit 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  02.06.2020 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 75,000.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka                              98,673.46 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  24.09.2020 – 16,793.20 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     " Shkembi” Sh.P.K 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                75,000.00 € 
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Komuna NOVOBËRDË 
Titulli i  projektit "Asfalltimi i rrugës Stanishor - Strazhe”  

Përshkrimi projektit 

Punimet në këtë projekt kanë qenë: Pastrimi i terenit, 
gërmimi i dheut, furnizimi transporti i zhavorit, furnizimi 
shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit, punimi i lëshesave. 

Outputet / Përfitimet 
Përfitues të këtij projekti  janë banorët e Komunës së 
Novobërdës 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  01.06.2020 

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                    25,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  28.08.2020 – 79,935.50 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     “Dua Arch” Sh.P.K 
Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                70,000.00 € 
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Komuna NOVOBËRDË 
Titulli i  projektit "Ndërtimi i rrugës Lam - Kllokoq“ 

Përshkrimi projektit 
Punimet në këtë projekt kanë qenë: Furnizimi dhe punimi 
i tamponit 

Outputet / Përfitimet 
 

Përfitues të këtij projekti  janë banorët e Komunës së 
Novobërdës 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  01.06.2020 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 25,000.00 € 

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

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  01.09.2020 – 16,647.50 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit      “Globus Construction” Sh.P.K  
Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                16,647.00 € 
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Komuna KLLOKOT 
Titulli i  projektit " Ndërtimi i rrugëve lokale në Komunën e Kllokotit“ 

Përshkrimi projektit 

Punimet në këtë projekt kanë qenë: Demolimi i 
shtresës së asfaltit ekzistues, furnizimi vendosja e 
zhavorit, furnizimi dhe vendosja e shtresës së asfaltit 

Outputet / Përfitimet 
 

Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së 
Kllokot. 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit                  01.06.2020 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 30,000.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka  7,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  21.09.2020 – 39,335.00 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     " El Bau” Sh.P.K 
Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                30,000.00 € 
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Komuna PODUJEVË 
Titulli i  projektit "Ndërtimi i urës në Lupç i Poshtëm (lagjja Pireva)“ 

Përshkrimi projektit 

Punimet në këtë projekt kanë qenë: Furnizimi me material 
shtrirja për mbushjen e nevojshme, gërmimi i dheut, 
betonimi i shtresës, prerja lakimi dhe vendosja e 
armaturës sipas detaleve në projekt. 

Outputet / Përfitimet 
Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së 
Podujevës 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  02.06.2020 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 45,000.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka  20,000.00  € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  07.09.2020 – 108,222.00 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     " Burim S Zymeri B.I” 
Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                45,000.00 € 
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Komuna JUNIK 
Titulli i  projektit " Finalizimi i shtëpisë bjeshkatare - Alpine në Junik“ 

Përshkrimi projektit 

Punimet në këtë projekt kanë qenë: Punimi i ollukut 
horizontal dhe vertikal, montimi dyerve të brendshme, 
punimi i pllakave, mveshja e mureve me dërrasa, 
instalimi i gypave, punët e instalimeve të ujësjellësit dhe 
kanalizimit, gërmimi dhe rrafshimi i terenit rreth 
objektit, furnizimi si dhe montimi i elementeve 
kuzhinës. 

Outputet / Përfitimet 
Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së 
Junikut 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  01.06.2020 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 65,000.00 € 

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

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  04.09.2020 – 78,783.82 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     “Rame Haklaj BI” 
Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                56,445.71 € 
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Komuna SKENDERAJ 
Titulli i  projektit "Ndërtimi i qerdhes për fëmi“ 

Përshkrimi projektit 

Punimet në këtë projekt kanë qenë: Vurja në vepër e 

betonit, vendosja e armaturës për armimin e 

shtyllave, trajeve dhe placës së meskatit, punimi i 

hidroizolimit vertikal në themele. 

Outputet / Përfitimet 
Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së 
Skenderajt 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  02.06.2020 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 70,00.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka   20,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  23.09.2020 – 69,720.82 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     “Ndertimi Ing” Sh.P.K 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                69,720.82 € 
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Komuna VITI 

Titulli i  projektit 
“Përmirësimi i infrastrukturës ekonomike përmes asfaltimit të 
rrugës Viti-Sllatinë e ulët” 

Përshkrimi projektit 

Punimet në këtë projekt kanë qenë: Gërmimi i humusit, 
furnizimi i zhavorit, betonimi i shtyllave bregore, furnizimi 
dhe vurja në vepër e armaturës  

Outputet / Përfitimet Nga ky projekt përfitues janë banorët e komunës së Vitisë 
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  02.06.2020 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 60,00.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka   70,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  30.09.2020 – 241,466.00 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     “Company Murseli” Sh.P.K 
Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                60,000.00 € 
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Komuna PEJË 
Titulli i  projektit “Ndërtimi i rrugës në fshatin Zllapek” 

Përshkrimi projektit 

Punimet në këtë projekt kanë qenë: Pastrimi i terenit, 
gërmimi, furnizimi shtrirja ngjeshja e zhavorit, furnizimi 
shtrirja e asfaltit 

Outputet / Përfitimet Nga ky projekt përfitues janë banorët e komunës së Pejës . 
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  28.10.2020 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 30,000.00 € 

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

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  04.12.2020 – 67,325.00 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     “Asfalti” Sh.P.K 
Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                30,000.00 € 
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Komuna GJILAN 
Titulli i  projektit “Ndërtimi i tregut dhe parkut në Zhegër” 

Përshkrimi projektit 

Punimet në këtë projekt kanë qenë: Pastrimi i terenit, 
vendosja e kabëzave të betonit, furnizimi mbushja 
me humus në zonat e gjelbërimit, montimi i gurëve 
skajor me bazë betoni, punimi i pusetave të 
kanalizimit, montimi i gypave të kanalizimit rrugor 

Outputet / Përfitimet 
Nga ky projekt përfitues janë banorët e komunës së 
Gjilanit 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  02.06.2020 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së 
Mirëkuptimit 

 

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 60,000.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka   92,305.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  17.11.2020 – 137,099.90 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     “Globi MI” Sh.P.K 
Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                60,000.00 € 
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Komuna KAMENICË 

Titulli i  projektit 
“Zhvillimi socio ekonomik në Komunën e Kamenicës 
përmes ndërtimit të kolektorit të ujërave të zeza në 
fshatin Koretin” 

Përshkrimi projektit 

Punimet në këtë projekt kanë qenë:  Gërmimi i dheut 
për vendosjen e themelit të shputës,  punimi i 
armaturës dhe armimi i themelit, demolomi i urës së 
vjetër. 

Outputet / Përfitimet 
Nga ky projekt përfitues janë banorët e komunës së 
Kamenicës 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  02.06.2020 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 30,000.00 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka   15,000.00 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  08.12.2020 – 124,305.33 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     “El Bau” Sh.P.K 

Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                            30,000.00 € 
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Komuna RAHOVEC 

Titulli i  projektit 
“Renovimi I Stacionit të autobusëve dhe vendosja e 
kabinave inovative” 

Përshkrimi projektit 

Punimet në këtë projekt kanë qenë: Betonimi për ramje 
me armaturë, PVC membranë me fije sintetike, 
ujëmbledhësi në forme të gypave, montimi i gurve skajor, 
asfaltimi, punimi I gypit 

 

Outputet / Përfitimet 
Nga ky projekt përfitues janë banorët e komunës së 
Rahovecit 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  02.06.2020 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit  

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 59,671.71 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka   76,710.50 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  04.11.2020 – 137,613.02 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     “Age Group” Sh.P.K 
Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                              50,321.20 € 
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Komuna DEÇAN 
Titulli i  projektit “Zhvillimi i Turizmit në bjeshkët e Deçanit” 

Përshkrimi projektit 

Punimet në këtë projekt kanë qenë: Shtëpiza e metalit 
për transformator, fije izoluese PVC, Izolator i 
salikonit, zingjir të dyfishte të izolatorit, lidhëse dhe 
sonda të tokëzimit Fe/Zn, shtylla të njëfishta kapriat, 
betonimi. 

Outputet / Përfitimet 
Nga ky projekt përfitues janë banorët e komunës së 
Deçanit 

Përgatitja dhe Faza e Aprovimit 

Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit  17.04.2019 

Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së 
Mirëkuptimit 

30.04.2020 

Totali i vlerës së zotuar nga MZHR 174,080.45 € 

Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka   2,079.30 € 

Kontrata 

Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga Komuna 

Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës  21.11.2019 – 197,079.30 € 

Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës  

Emri i Kontraktuesit     “Kushtrim Nitaj”B.I 
Pagesat 

Vlerat e pagesës                                                                                155,073.15 € 

  


