PROJEKTET E EKZEKUTUARA GJATË VITIT 2013 NË
KRU”RADONIQI”
Investimet me MJETE

VETANAKE

•
•
•

Riparimi i objektit të Stacionit të Filtrimit në vlerë 35.682 €
Është siguruar një Skip të madh në vlerë 35.000 €
Janë siguruar Katër automjete tip Peugeot për punë në vlerë 54.000€
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Kemi siguruar një Gjip Touareg në vlerë 51.980 €
Kemi siguruar Paisje Komjuterike për punë në vlerë 14.789 €
Kemi siguruar një Mini Bus Mercadez për bartjen e ndrrimeve në vlerë 9.100 €
Kemi siguruar rroba pune për punë në vlerë 9.660 €
Kemi siguruar Vegla pune për punë në vlerë 4.705 €
Kemi Ekzekutuar 4 puseta për ujëmatësa në Qytetin e Gjakovës në vlerë 3.412 €
Kemi rregulluar Largëpërquesin elektrikes në vlerë 3.000 €
Kemi Ekzekutuar Rregullimin e trotuarëve para Objektit të Drejtorisë në Gjakovë në vlerë 9.590€
Kemi Ekzekutuar Rregullimin e Rrethimit për Objektin e Drejtorisë në Gjakovë në vlerë 4.000€
Kemi rregullimin e asfaltit nëpër defekte në vlerë 10.535 €
Kemi Ekzekutuar Aneksin e Objektit të Drejtorisë në Gjakovë së bashku me nyjet sanitare të Objektit
Ekzistues në vlerë 65.249 € .
Kemi Ekzekutuar Objektin Administrativ për njësin e Rahovecit në Rahovec.Punimet e vrazhda në vlerë
26.468 €
Kemi Ekzekutuar Rrethimin e Objektit Administrativ për njësin e Rahovecit në Rahovec në vlerë 8.000 €
Kemi Ekzekutuar Objektin Administrativ për njësin e Rahovecit në Rahovec.Faza e punimeve finale në
vlerë 34.344 €
Kemi Paguar Projektin Ideor për "Ekzekutimin e Kanalit Derivues" në vlerë 3.500€
Kemi Paguar Projektin kryesor për "Ekzekutimin e Kanalit Derivues" në vlerë 68.500€
Kemi ekzekutuar ndrrimin e gypit ØAC200mm me gyp PEØ200mm në lagjen Dardania vlerë 24.318€
Kemi siguruar dy pompa për Stacionin e pompave në Damjan dhe një pompë për Stacionin e pompave në
vlerë 9.350€
Kemi ekzekutuar objektin e garazhave në parkinkun e automjeteve të kompanisë në vlerë 3.500€
Kemi ekzekutuar objektin e Fontanës para Drejtorisë në Gjakovë në vlerë 9.654€
Kemi bërë inventarizimin e Zyrës pritëse në objektin e drejtorisë në vlerë 9.500€
Kemi bërë ndarjen e zyreve në katin e dytë në drejtorinë në Gjakovë në vlerë 3.500€
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Gjithësejtë me mjete vetanake janë investuar

në Vitin 2013

621.336,00 €
Investimet me Participim me KK të Gjakovës
• Ujësjellësi i Lagjes së Çabratit" në vlerë 136.449,10 €. Këtu pjesmarrja e jonë si investitor
është 110.000,00 € kurse KK Gjakovë me 30.000 €.
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Investimet me MJETE
•
•
•

nga

Qeveria e Kosovës

“Ndërrimi I gypit Fi 200mm në zonën e Maqakës” vlerë 100.000 €.
“Ekzekutimi I kolektorit kryesor I linjes së ujit të pijshmëm për regjionin e Anadrinit “në vlerë
232.245,00 €.
Me donacion nga Qeveria e Kosovës kemi siguruar “Ekzekutimi I Kanalit Derivues (Kanionit) “në
vlerë 600.000,00 €. Nga gjatësia e kanalit që është 2.1km këtë vit janë ekzekutuar 900m kurse
pjesa tjetër pritet të përfundoi vitin e ardhëm.
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