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Projekti : 

Ndërtimi i objektit për prodhimin e qumështit dhe produkteve të tij 

 

 

 

Vendi i implementimit: Kilometri i parë pranë rrugës Prizren-Therandë  

Kohëzgjatja :  01 Janar 2013 – 06 Qershor 2013 

Shuma totale:  179.800.00 euro 

Personi përgjegjës: Kushtrim Veliu 

Klienti:   N. P. ‘’Bylmeti ‘’ 
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Definimi i projektit 

Përmbledhja e projektit Emri i projektit 
Ndërtimi i objektit 
prodhues për prodhimin e 
qumështit dhe produkteve 
të tij 

Menaxheri i projektit: 
Kushtrim Veliu 

Paraqitja e problemit 
Me qenë se nevojat për qumësht dhe produkte të tij gjithnjë e më tepër po vijnë duke 
u shtuar ,dhe me qëllim të zvogëlimit të importit këtij produkti të pa kontrolluar, 
menaxheri e pa të arsyeshme ‘’Ndërtimin e një objekti për prodhimin e qumështit 
dhe produkteve ti tij’’, njëherit që popullsia e Kosovës të konsumoj qumësht dhe 
produkte të tij si prodhime vendore të cilësisë se lartë. 

Synimet/ Qëllimet 
o Nxitja e bizneseve 
o Rritja e punësimit 
o Shtimi i taksave komunale dhe shtetërore 

 

Kriteret për sukses 
1. Ndërtimi i objektit në afatin e paraparë dhe shartimin në punë provuese  
2. Rritja e punësimit 5% në fund të vitit të parë dhe 10 % në fund të vitit të dytë 

në rajonin ku vepron. 

Arsyshmeria 
1. Objekti i ri e rritë mundësin e hapjes së bizneseve të reja  
2. Rritet arsyshmeria  
3. Vet objekti prodhues është një reklamë e mirë për biznesin tonë,pasi që do të 

ndërtohet në një rajon që frekuentohet shpesh. 

Përgatitur: 
Astrit Halitaj 

Data 
10/10/2012 

Aprovuar 
Bylmeti 

Data 
20/10/2012 
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Nr . 

ren. 

Resurset 

Njerëzore 

Nr. 

Ren. 

Resurset materiale 

1 Teknolog (1) 

Inxhinier (2) 

Punëtorë (9) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Ç’mente (600) thasë nga 50 kg 

Pironor (1) 

Kamion (2) 

Traj dhe dërrasa (25 metra kub) 

Rërë dhe zhavorr (300 metra kub) 

Tjegulla (14000 copa) 

Blloka (25000 copa) 

Dyer (9 copa) 

Dritare (18 copa) 

Hekur f6,f8,f10,f12,f20 nga (30 copa) 

Kabllo për energji elektrike 1800 metra 

Gypa për nyje sanitare (550 metra gjatësi ) 

Gypa për kanalizim (250 metra gjatësi) 

Gjenerator (1) 

Makina për mjelje të lopëve (12) 

Auto cisternë për grumbullimin e qumështit (1) 

Kazani për sterilizimin e qumështit (1) etj. 

2 

3 

 

 

 

 

Identifikimi i mundësive dhe rreziqeve 

Mundësitë për realizimin e këtij projekti ekzistojnë. Rreziqet mund të jenë të ndryshme si: shtyrja e 

punimeve për arsye të motit të ligë ,vonesa në importin e pajisjeve  dhe mjeteve apo ndonjë arsye tjetër 

të pa parashikuar. 
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Ndarja e projektit në aktivitete dhe nën aktivitete (zbërthimi i punve) 

Ndarja e projektit në aktivitete 

 
1. Ndarja e projektit në objektivat kryesore 

1.1. Kontraktimi i arkitektit dhe teknologut 
1.2. Bartja e materialit 
1.3. Punët ndërtimore 
1.4. Instalimet dhe punimet tjera të mbrëmshme 

 
 
Ndarja e objektivave ne aktivitete 
1.1. Kontraktimi i arkitektit dhe teknologut 
1.1.1. Shpallja e konkursit 
1.1.2. Pranimi i ofertave 
1.1.3. Seleksionimi dhe zgjedhja e ofertave 
1.1.4. Kontraktimi i punëve me teknologun dhe arkitektin 
1.2. Blerja e materialit,mjeteve dhe pajisjeve  
1.2.1. Mbledhja e ofertave 
1.2.2. Seleksionimi dhe zgjedhja e ofertave më të suksesshme( më të lira) 
1.2.3. Bartja e materialit 
1.3. Punët ndërtimore 
1.3.1. Hapja e themeleve 
1.3.2. Ngritja e mureve 
1.3.3. Konstruktimi dhe vendosja e kulmit 
1.4. Instalimi dhe punët tjera të brendshme 
1.4.1. Instalimi i rrymës, nyejve sanitare dhe kanalizimit 
1.4.2. Lyerja e objektit 
1.4.3. Montimi i dyerve, dritareve, makinave dhe pajisjeve 
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Faqja 
WBS 

Emri i projektit 
Ndërtimi i objektit prodhues për 
prodhimin e qumështit dhe 
produkteve të tij 

Menaxheri  

Nr. 
Aktiviteti
t 

Përshkrimi i aktivitetit Karakteristikat 

Kohëzgja
tja  

Data e 
fillimit 

Data e 
mbari
mit 

Shpenzimet 

1.1. Kontraktimi i arkitektit dhe teknologut     

1.2. Blerja e materialit, mjeteve dhe pajisjeve     

1.3. Punët ndërtimore     

1.4. Instalimi dhe punët tjera të mbrenshme     

1.1.1 Shpallja e konkursit 3 ditë 01.01. 03.01. 500.00 € 

1.1.2 Pranimi i ofertave 13 ditë 04.01. 16.01. 1.000.00 € 

1.1.3 Seleksionimi dhe zgjedhja e ofertave me të 
suksesshme 

9 ditë 17.01. 25.01. 1.500.00 € 

1.1.4.  Kontraktimi i arkitektit dhe teknologut 5 ditë 26.01. 30.01. 10.500.00 € 

1.2.1. Mbledhja e ofertave 6 ditë 01.01. 06.01. 300.00 € 

1.2.2. Seleksionimi dhe zgjedhja e ofertave më të 
lira 

3 ditë 07.01. 09.01. 200.00 € 

1.2.3. Bartja e materialit 22 ditë 31.01. 21.02. 98.500.00 € 

1.3.1. Hapja e themeleve 13 ditë 22.02. 06.03. 2.300.00 € 

1.3.2. Ngritja e mureve 35 ditë 07.03. 10.04. 3.000.00 € 

1.3.3. Konstruktimi dhe vendosja e kulmit 20 ditë 11.04. 30.04. 2.300.00 € 

1.4.1. Instalimi i rrymës, nyjeve sanitare, 
kanalizimit 

18 ditë 01.05 18.05. 12.500.00 € 

1.4.2. Lyerja e objektit 22 ditë 01.05 22.05 9.100.00 € 

1.4.3. Montimi i dyerve, 
dritareve,mjeteve,pajisjeve 

15 ditë 23.05 06.06. 22.600.00 € 

Përgatiti 
Aprovoi 

Data     dd/mm/vv 
Data     dd/mm/vv 

1. Koheygjatja 
2. Data fillimit,data mbarimit 
3. Shepenyimet 
4.  Faqe  
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Hierarkia e aktiviteteve të projektit 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ndërtimi I objektit për për prodhimin e 

qumështit dhe prodhimeve të tij 

Kontraktimi i arkitektit 

dhe teknologut 

Blerja e materialit, 

mjeteve dhe pajisjeve 

Punët ndërtimore Instalimi dhe punët 

tjera të mbrëmshme 

Shpallja e 

konkursit 

Pranimi i ofertave 

Seleksionimi dhe 

zgjedhja e tyre 

Kontraktimi i 

punëve 

Mbledhja e 

ofertave 

Seleksionimi i 

ofertave 

Bartja e materialit 

Hapja e 

themeleve 

Ngritja e mureve 

Konstruktimi dhe 

vendosja e 

kulmit 

Instalimi i 

rrymës,nyejve 

sanitare dhe 

kanalizimit  

Lyerja e objektit 

Montimi di dyerve, 

dritareve,makinave 

dhe pajisjeve 
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Koha dhe shpenzimet e nevojshme për ndërtimin e objektit për prodhimin e qumështit dhe 

produkteve të tij janë: 

Aktiviteti Emërtimi i aktiviteteve Kohëzgjatja  

A Shpallja e konkursit 3 ditë 

B Pranimi i ofertave 13 ditë 

C Seleksionimi dhe zgjedhja e ofertave me të suksesshme 9 ditë 

D Kontraktimi i arkitektit dhe teknologut 5 ditë 

E Mbledhja e ofertave 6 ditë 

F Seleksionimi dhe zgjedhja e ofertave më të lira 3 ditë 

G Bartja e materialit 22 ditë 

H Hapja e themeleve 13 ditë 

I Ngritja e mureve 35 ditë 

J Konstruktimi dhe vendosja e kulmit 20 ditë 

K Instalimi i rrymës, nyjeve sanitare, kanalizimit 18 ditë 

L Lyerja e objektit 22 ditë  

M Montimi i dyerve, dritareve,mjeteve,pajisjeve 15 ditë 

 

Shpenzimet e nevojshme për realizimin e projektit  

Nr. rendor Lloji i shpenzimeve Shuma  

1 Shpenzimet e punës 65.800.00 € 

2 Shpenzimet për material 98.500.00 € 

3 Shpenzimet tjera direkte(telefon udhëtime etj) 8.500.00 € 

4 Shpenzime tjera indirekte 7.000.00 € 

 Gjithsej shpenzime  179.800.00 € 

 

Rrjedha e aktiviteteve të projektit për ndërtimin e objektit tonë. Gjatë ndërtimit të objektit tonë 

disa aktivitete mund të fillojnë në të njëjtën kohë sepse ato nuk e pengojnë njëra 

tjetrën.Shpallja e konkursit për kontraktimin e arkitektit dhe teknologut të projektit mund të 

fillojnë në të njëjtën kohë kur fillon edhe mbledhja e ofertave për materialin ndërtimorë. 
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Aktivitetet do të kryhen sipas kësaj renditje: 

 

 

 

 

 

Plani i aktiviteteve 

Akt. Janar  Shkurt  Mars  Prill  Maj  Qershor  Personi përgjegjës  

A 01-03      Ndihmësi 1 i menaxherit  

B 04-16      Sekretari  

C 17-25      Menaxheri i projektit 

D 26-30      Menaxheri i projektit 

E 01-06      Ndihmësi 2 i menaxherit 

F 07-09      Menaxheri i projektit 

G 31-21     Punëtori 1,punëtori 2,punëtori 3, dhe 4 

H  22-06    Inxhinieri1,punëtori 5,6,7,8,9 

I   07-10   Inxhinieri 1,punëtorët 1-9 

J    11-30   Inxhinieri 2, punëtorët 1-9 

K     01-18  N. N ‘’Ndriçimi’’ 

L     01-22  N. N ‘’ Dekor’’ 

M     23-06 N. P. SH. ‘’ BIMI’’ 

 

Fillimi  

A B C D 

E F 

G H I J 

K 

L 

M 



Objekti për prodhimin e qumështit dhe produkteve të tijë 

 

10 

 

Implementimi 

Ndërtimi i objektit për prodhimin e qumështit dhe produktet e tij për do të filloj me një Janar 

2013 në periferi të Prizrenit afër rrugës Therandë-Prizren. Objekti duhet të përfundoj më 

gjashtë Qershor  po të atij viti.  

Ndërtimi i objektit do të bëhet nga një ekip të cilin do ta zgjedh menaxheri i projektit dhe nga 

disa nën kontraktor të jashtëm. 

Raportet e gjendjes së projektit 

Menaxheri i projektit duhet që një herë në muaj ti raportoj klientit të saj ‘’Bylmetit’’ për 

progresin e projektit. 

Arkitekti dhe Teknologu duhet të dërgoj çdo javë raportin mbi gjendjen e projektit menaxherit 

të projektit 

Inxhinieri 1 dhe 2 duhet që çdo ditë të përgatitin raportin e ecurisë së punëve dhe të raportojnë 

te Teknologu i projektit 

Personeli i projektit 

Menaxheri i projektit- Kushtrim Veliu 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

o Të koordinoj implementimin efektiv dhe të merr pjesë në zgjedhjen e anëtarve të 

arkitektit,teknologut nën kontraktove që do të kryejnë disa punë si dhe zgjedhjen e 

ofertave më të mira të materialit. 

o Të krijoj raporte të  frytshme me klientin,dhe të gjithë të tjerët që kanë ndikim në 

realizimin e projektit. 

o Të siguroj takimet të rregullta me stafin me qëllim të rishikimit të progresit të projektit. 

o Të merr pjesë aktive në monitorimin e projektit dhe në aktivitetet e projektit në teren 

për kontaktim të afërt me ekipin e projektit dhe partnerët tjerë. 
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Arkitekti i projektit: Ramiz Hoxha 

Detyrat dhe përgjegjësitë? 

o Të planifikoj dhe të projektoj objektin 

o Të projektoj projekti mënyrë që të plotësoj kërkesat si për punë të cilën dedikohet 

projekti ashtu edhe të estetikës së jashtme. 

o Të përkujdeset për ecurinë e ndërtimit si dhe në cilësinë e ndërtimit 

Teknologu – Imer Hasani 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

o Të përcjell punimet teknike të projektit dhe të udhëzoj ekipin e projektit në ndërtimin e 
objektit. 

o Të kujdeset për cilësinë e punëve teknike 

o Të ketë takime të rregulla me menaxherin e projektit, arkitekti, inxhinierin 1 dhe 2, dhe 
dh gjithë të tjerët që janë të përfshirë në ndërtimin e objektit 

Inxhinieri 1 dhe 2 –Armel Alijaj dhe Besian Kabashi 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

o Të mbikëqyrë dhe të udhëzoj punonjësit për kryerjen e punëve të caktuara sipas planit 

në kohë,resurse dhe cilësi të caktuara. 

o Të komunikoj vazhdimisht ne teren me punonjësit,dhe të ketë takime te rregullta ditore 

me teknologun. 

o Të ketë takime të rregulla mujore me menaxherin dhe arkitektin e projektit 
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Punëtorët 1,2,3,4,5,6,7,8,9 – Xhevdet Hasani, Imer Krasniqi, Behar Bellanica, 

Abedin Sutaj,Xhkelzen Gashi,Hasan Gashi, Fadil Hasani,Bujar Hasani dhe 

Minator Shala. 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

o Punëtorët 1,2,3,4,kanë përgjegjësi për bartjen e të gjitha materialeve ndërtimore në 

kohen dhe vendin e duhur. 

o Punëtorët 1-9 duhet të kryejnë punët sipas përgjegjësisë së marrë në kohë dhe cilësinë 

e caktuar. 

o Ti raportojnë çdo ditë inxhinierit 1 dhe 2 sipas hierarkisë se caktuar. 

o Të jenë të kujdesshëm ndaj gabimeve, dhe nëse ndodhin ato të jenë të gatshëm ti 

pranojnë dhe të jenë në gjendje ti përmirësojnë. 

Kompania N. N ‘’’Ndriçimi ‘’-Therandë 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

o Të instaloj sistemin e energjisë elektrike në gjithë objektin dhe në oborrin e sajë. 

o Të instaloj të gjitha pajisjet elektrike që janë të nevojshme për kryerjen e kësaj 

veprimtarie. 

o Të përgjigjet për të gjitha defektet dhe gjitha rreziqet e mundshme nga energjia 

elektrike brenda 5 viteve të ardhshme. 

o Të kujdeset për ndriçimin e nevojshëm për objektin,kyçjet e nevojshme të rrymës etj. 

o Ti raportoj menaxherit dhe teknologut për progresin e arritur dhe punët e mbetura deri 

në fund të punës. 
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Ndërmarrja N. N ‘’ Dekor’’ – Prizren  

Detyrat dhe përgjegjësit: 

o Të bëjë lyerjen e gjithë objektit si brenda ashtu edhe jashtë. 

o Të kujdeset edhe për dekorin(estetiken) e jashtme të objektit në mënyrë që të jetë edhe 

si një lloj reklamimi për biznesin tonë. 

o Të shfrytëzoj ngjyrat sipas planit dhe si është e rregulluar me planin e urbanizmit . 

o Të konsultohet me arkitektin,teknologun dhe menaxherin e projektit çdo dy ditë,dhe në 

rast të ndonjë pengese edhe më shpesh. 

Pasi të implementohet projekti duhet të bëhet raporti final i projektit du duhet të bëhet edhe 

revizioni i zbatimit. Këtu paraqitet raporti final mbi realizimin e projektit i cili duhet ti dorëzohet 

ndërmarrjes (klientit) ‘’ Bylmeti’’.  

 

Përmbledhej 

  

Ndërtimi i objektit për prodhimin e qumështit dhe produkteve të tij ,paraqet një rëndësi shumë 

të madhe në rajon. Popullsi e Kosovës nuk është e vetëdijshme se çfarë qumështi konsumon ku 

80% e importohet pa kur farë kriteri. Prodhimi vendor do të jetë nën kontroll, do ti bëhen 

analizat në institutin bakteriologjik në IKSHP në Prishtinë. 

Me rëndësi të madhe është se gjithashtu bëhet nxitja e bizneseve bujqësore, rritet numri i të 

punësuarve, shtohen taksat komunale,ofrimi i produkteve të freskëta dhe kualitative për 

klientët.  

 


