NP “PARQE DHE GJELBËRIME”
- SHKUP

PROGRAM PËR INVESTIME
i NP “Parqe dhe gjelbërime”
për vitin 2018

Shkup, dhjetor, viti 2017

Hyrje

Investimet e parapara për vitin 2018 të NP “Parqe dhe gjelbërime” janë në
drejtim të furnizimeve të planifikuara të mjeteve permanente të llojit të automjeteve të
lehta dhe të rënda si dhe furnizimin e pajisjeve dhe të mjeteve të punës, që do të jenë
në funksion të zmadhimit të efikasitetit të mirëmbajtjes dhe ngritjes së sipërfaqeve të
reja të gjelbërimit, që do të zmadhonin përqindjen e realizimit të Programit tonë të
punës me qëllim të vetëm – Qyteti i Shkupit të jetë një qytet më i bukur, më i pastër dhe
më i gjelbër.
Gjatë viteve të kaluara, NP “Parqe dhe gjelbërime” – Shkup realizoi investime në
pajisje më moderne për realizimin e veprimtarisë së saj themelore me qëllim që ta
mirëmbaj, rregulloj dhe mbroj gjelbërimin urban në territorin e Qytetit të Shkupit, si dhe
për ngritjen e sipërfaqeve të reja të gjelbëruara. Ashtu edhe për vitin 2018, standardet
tona në këtë aspekt janë të fokusuar drejtë një niveli më të lartë, i cili me kapacitetet e
disponueshme dhe personelit të kualifikuar të njerëzve nga njëra anë dhe mekanizimit
më të mirë, nga ana tjetër, do të rezultojë që Qyteti i Shkupit të bëhet një metropol i
vërtetë.
Realizimi i Programit për investime për vitin 2018, së pari do të varet nga mjetet
financiare të cilat do të sigurohen kryesisht nga të ardhurat prej shoqatave të
konektuara, përkatësisht nga të ardhurat nga NP “Ujësjellësi dhe kanalizimi”, të cilat
fitohen si kompensime për punën tonë në pajtim me Programin vjetor të miratuar nga
ana e Këshillit të Qytetit të Shkupit, ose nga faturat e përgjithshme të faturuara nga uji
dhe nga ujërat e zeza prej shfrytëzuesve final, më pas edhe nga mjetet financiare nga
ngritja e sipërfaqeve të reja të gjelbëruara dhe nga të ardhurat tjera, dhe së treti, nga
mjetet e fituara si subvencione nga Qyteti i Shkupit.
Shpresojmë se gjatë vitit 2018, do të realizohet pjesa më e madhe dhe e
konsiderueshme për furnizim të automjeteve të lehta dhe të rënda të parapara, më pas
edhe për furnizim të pajisjeve teknike dhe të mjeteve të punës siç janë pajisjet e zyrave
dhe pajisjet informatike, të cilat do të mundësojnë realizim më efikas të detyrave
programore si për nga cilësia ashtu edhe për nga sasia, që ne i kemi si obligime ndaj
qytetarëve dhe ndaj Qytetit të Shkupit. Ashtu siç theksuam më lartë, si kusht për
realizimin e Programit për investime për vitin 2018, dhe vetë përqindja e realizimit të
programit do të varet nga mjetet e disponueshme financiare të NP “Parqe dhe
gjelbërime” – Shkup gjatë vitit 2018.
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Investime të planifikuara dhe të realizuara
të NP “Parqe dhe gjelbërime” – Shkup gjatë vitit 2017
Në suaza të mundësive të saja NP “Parqe dhe gjelbërime” – Shkup, nga
investimet e planifikuara me Programin për investime për vitin 2017, rëndësia primare iu
dha mekanizimit të imët, përkatësisht pajisjeve dhe mjeteve të punës me të cilët do të
zmadhohet efikasiteti i veprimtarisë sonë themelore. Jo më pak me rëndësi është edhe
pjesa e automjeteve të lehta dhe të rënda, ku për shkak të mungesës së mjeteve
financiare nuk u realizuan investimet përkatëse dhe tani janë pjesë e investimeve të
parapara të mjeteve më të domosdoshme permanente, me qëllim të vetëm që të
përmirësohet dhe zmadhohet efikasiteti gjatë funksionimit të ndërmarrjes publike.
Prej investimeve të parapara në Programin për investime gjatë vitit 2017, NP
“Parqe dhe gjelbërime”, janë realizuar furnizimet e këtyre mjeteve permanente vijuese:

TABELA 1.
PAJISJE DHE MJETE TË PUNËS

Nr.
rend.

а)Furnizimi i pajisjeve

Sasia

Vlera e
planifikuar për
vitin 2017

Sasia

Vlera e
realizuar gjatë
vitit 2017

Furnizimi i Sharrave
teleskopike
1

525P5S

8

480,000,00

8

443,680,00

2

Furnizimi i Sharrave
motorike

12

780,000,00

12

601,804,00

3

Furnizimi i Sharrave
motorike për krasitjen e
gardhit bimor

6

210,000,00

6

174,640,00

9

360,000,00

9

318,600,00

4

Furnizimi i kositëseve
motorike të barit (me
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shportë)

5

Furnizimi i kositëses
rrotulluese të barit (me
pjatë)

10

1,000,000,00

10

936,920,00

6

Furnizimi i kositëseve
traktorike të barit (me
shportë)

7

2,100,000,00

7

1,803,039,00

7

Furnizimi i kosave
motorike (i trimerëve)

20

800,000,00

20

797,680,00

8

Furnizimi i fshesës
motorike për gjethe
(fryrëseve)

10

450,000,00

10

409,460,00

9

Furnizimi i
motokultivatorit

3

270,000,00

1

257,250,00

3

480,000,00

3

143,442,00

Freza e dëborës
(fryrëse për borën)
10
GJITHSEJ: (а)

6,930,000,00

5,886,515,00
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TABELA 2

Pajisje dhe instalime

Pajisje dhe instalime

Nr.
PËRSHKRIMI
rend.

Sasia

Vlera e
planifikuar për
vitin 2017

Sasia

Vlera e
realizuar
gjatë vitit
2017

1

Kondicionerë

7

175,000,00

2

35,700,00

2

Ormanë rezistues ndaj zjarrit

1

75,940,00

1

70,728,00

250,940,00

106,428,00

Gjithsej:

TABELA 3.
Pajisje informatike
Nr.
rend.

1

2

3
4
5
6

PËRSHKRIMI

Aplikacioni për menaxhim me
bazat e të dhënave SQL
serverë me licenca të
shfrytëzimit (1+20)
Licenca të shfrytëzimit për
sistemin operativ Windows
Server 2012
Kompjuter personal me
monitor, tastierë, maus dhe
sistem operativ
Server rrjeti (NAS)me dy disk të
fortë
Skaner
Printer

Sasia

Vlera e planifikuar
për vitin 2017

Sasia

Vlera e realizuar
gjatë vitit 2017

1

369,000,00

1

370,231,00

17

53,000,00

17

48,452,00

10

246,400,00

7

197,736,00

1
2
2

40,000,00
9,000,00
18,000,00

1
2
2

29,495,00
9,454,00
11,882,00
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7
8

RAM memorie për server 16
GB
Orman për server

1
1

18,000,00
30,000,00

1
-

15,092,00
-

9

Kompjuterë personal (Lap Top)

1

22,000,00

1

22,184,00

GJITHSEJ:

805,400,00

704,526,00

Rekapitulari
Nr.
rend.
1
2
3

PËRSHKRIMI

Pajisje dhe mjete të
punës
Pajisje dhe instalime
Pajisje informatike
Gjithsej:

TË
PLANIFIKUAR
2017.
6,930,000,00

TË
REALIZUAR
2017.
5,886,515,00

250,940,00
805,400,00

106,428,00
704,526,00

7,986,340,00

6,697,469,00

INVESTIME TË PARAPARA
NË NP “PARQE DHE GJELBËRIME” – SHKUP PËR VITIN 2018
NP “Parqe dhe gjelbërime” në Programin e saj për investime për vitin 2018, i
parashikon këto investime të mjeteve permanente:

ТABELA 1.
I.

Automjete të lehta
Çmimi për
njësi pa TVSH

Vlera e
përgjithshme
pa TVSH

2

700,000,00

1,400,000,00

1

1,100,000,00

1,100,000,00

Nr.
PËRSHKRIMI

Sasia

ren.
1
2

Automjete të lehta
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Automjete terreni
Gjithsej: Automjete të lehta

II.

(I )

2,500,000,00

Automjete të rënda
Çmimi për
njësi pa TVSH

Vlera e
përgjithshme
pa TVSH

1

3,300,000,00

3,300,000,00

1

4,600,000,00

4,600,000,00

Nr.
PËRSHKRIMI

Sasia

ren.
а)

Kamionë

1

Kamion – Kiper me kabinë të
dyfishtë

2

Kamion për mbledhjen e gjetheve
dhe të mbeturinave tjera –
Mbeturina mbledhës
Gjithsej:

а)

7,900,000,00

b)

Traktor – (i madh)

1

Traktor me kabinë–i madh

1

800,000,00

800,000,00

2

Kositëse kyçëse me dy pjata

3

90,000,00

270,000,00

Gjithsej:
c)

b)

Rimorkio ngarkuese
Gjithsej: c)

Total gjithsej: (I + II)

а)

1

500,000,00

500,000,00
500,000,00

Gjithsej: Automjete të rënda(II)
(а+b+c)

III.

1,070,000,00

9,470,000,00
11,970,000,00

Pajisje dhe mjete të
punës

Furnizimi i Pajisjeve
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1

Furnizimi i Sharrave teleskopike

3

51,000,00

153,000,00

2

Furnizimi i Sharrave motorike

4

50,000,00

200,000,00

3

Furnizimi i Sharrave motorike (të
vogla)

2

25,000,00

50,000,00

4

Furnizimi i Kositëseve motorike të
barit (me shportë)

10

35,000,00

350,000,00

5

Furnizimi i Kositëseve rrotulluese të
barit (me pjatë)

15

85,000,00

1,275,000,00

6

Furnizimi i kositëseve traktorike të
barit (me shportë)

7

260,000,00

1,820,000,00

7

Furnizimi i kosës motorike për kositje
(trimerë)

20

40,000,00

800,000,00

8

Furnizimi i thithëses motorike për
gjethet (fryrëse)

30

40,000,00

1,200,000,00

9

Furnizimi i motokultivatorit

3

80,000,00

240,000,00

10

Shpurës

3

60,000,00

180,000,00

GJITHSEJ: (а)

6,268,000,00

b)

Furnizimi i mjeteve të punës

11

Furnizimi i agregatit për energji
elektrike

1

160,000.00

160,000.00

12

Elevator kanali

1

260,000,00

260,000,00

13

Radio stacione

10

18,500.00

185,000.00

14

Shërbime për certifikim dhe implementim
të sistemit për menaxhim me cilësi, në
pajtim me Standardin ndërkombëtarë
ISO 9001:2008

1

400,000,00

400,000,00
1,005,000,00
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GJITHSEJ: (b)

GJITHSEJ: III. (а+b)

7,273,000,00

TOTAL GJITHSEJ:
Tabela.( I+ II+ III )

19,243,000,00

TABELA 2.
Pajisje të zyrave
dhe instalime dhe pajisje informatike
Nr.
PËRSHKRIMI

Sasia

ren.

а)

Çmimi për
njësi pa TVSH

Vlera e
përgjithshme
pa TVSH

Pajisje të zyrave dhe instalime

1

Pajisje të zyrave (tryeza, karrige
dhe etj.)

2

Kondicionerë

1,200,000,00

8

18,750,00

Gjithsej: (а)

150,000,00

1,350,000,00

b)

Pajisje informatike

1

Kompjuterë personal

20

30,000,00

600,000,00

2

Kompjuterë personal

3

60,000,00

180,000,00
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3

Kompjuterë personal (lap – top)

2

30,000,00

60,000,00

4

Printer multifunksional

4

15,000,00

60,000,00

5

Printer

5

6,000,00

30,000,00

Gjithsej:(b)
c)

930,000,00

Softuer

3,000,000,00

GJITHSEJ: Tabela 2.(а+b+c)

5,280,000,00

ТABELA 3.
Investime në punët ndërtimore - zejtare
Nr.
PËRSHKRIMI
ren.

1

2

SHUMA
Rikonstruksioni i çatisë nga
llamarina në barakën
administrative dhe zëvendësimi i
mbulesës së çatisë për shkak të
skadimit në punëtorinë e
mekanikës

2,000,000,00

Rikonstruksioni i barakës
administrative

6,000,000,00

Gjithsej:Tabela 3.

8,000,000,00
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TABELA 4.
Investime të parapara të cilat do të realizohen gjatë vitit 2018
Me mjete financiare nga Subvencionet nga Qyteti i Shkupit, të fituara gjatë vitit 2017
1.
2.

Kaldaja për kopshtet e
qelqit
Makina për prodhimin e
rasatit
Gjithsej:

4,000,000,00
2,000,000,00
6,000,000,00

Këto janë subvencione nga Qyteti i Shkupit që janë pranuar gjatë vitit 2017, dhe pritet që të
njëjtit të realizohen gjatë vitit 2018.

REKAPITULAR
Nr.
PËRSHKRIMI
ren.

SHUMA

1

(ТABELA 1)Investime në automjete të lehta dhe të rënda,
pajisje dhe mjete të punës

2

(ТABELA 2) Investimet në pajisjet e zyrave dhe në pajisjet
informatike, në instalimet dhe softuerin

5,280,000,00

3

(ТАBELA 3. ) Punët ndërtimore - zejtare

8,000,000,00

4

(ТАBELA 4. ) Mjete financiare të fituara nga Qyteti i Shkupit për
vitin 2017 - Subvencione

6,000,000,00

TOTAL GJITHSEJ Denarë:

19,243,000,00

38,523,000,00

faqe 11

BURIME TË FINANCIMIT
Nr.
PËRSHKRIMI
ren.

SHUMA

1

Të ardhura pronësore

2.

Subvencione nga Qyteti i Shkupit

29,523,000,00
9,000,000,00
38,523,000,00

Gjithsej:

Përpiloi: Zdravka Jakimovska
Kontrolloi: Biljana Veliçkovska

Lejoi: u.d. Drejtor,
Dr. Ardijan Muça

NP “PARQE DHE GJELBËRIME” - Shkup
Kryesues i KD,
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