NP “PARQE DHE GJELBËRIME”
- SHKUP

PROGRAM PËR INVESTIME
i N.P. “Parqe dhe gjelbërime” për vitin 2022

Shkup, dhjetor, viti 2021

Faqe 2

Hyrje në programin

Investimet e parapara për vitin 2022 të NP “Parqe dhe gjelbërime” janë në
drejtim të prokurimeve 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, N.P. “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 2022, 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.
Qëllimi i programit
Qëllimi kryesor i Programit për investime të NP Parqe dhe Gjelbërime – Shkup
për vitin 2022 është përmes investimit në infrastrukturën e sipërfaqeve të gjelbra dhe
pajisjen të përmirësohen aktivitetet teknike-operative, komerciale, financiare dhe
organizative të ndërmarrjes me qëllim të mundësimit të rritjes së efikasitetit dhe
përmirësimit të shërbimeve për një Shkup më të gjelbër, më të pastër dhe urban.
Objekti i programit
Programi për investime i NP Parqe dhe Gjelbërime për vitin 2022 në vete
përmban vlera financiare të investimeve të veçanta dhe investuese me qëllim
përmirësimin e efektivitetit në punën e Ndërmarrjes.
Realizimi i Programit për investime për vitin 2022, 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 të fundit, 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.
Faqe 3

Shpresojmë se gjatë vitit 2022, 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 2022, dhe vetë përqindja e realizimit të
programit do të varet nga mjetet e disponueshme financiare të NP “Parqe dhe
gjelbërime” – Shkup gjatë vitit 2022.

Faqe 4

Investime të planifikuara dhe të realizuara

të NP “Parqe dhe gjelbërime” – Shkup gjatë vitit 2021
Gjatë vitit 2021 nga prokurimet e parapara janë realizuar vetëm prokurimet vijuese
TABELA 1.

(I) Prokurimi i pajisjes dhe
mjeteve për punë

Planifikuar
2021

sasia

1

Furnizimi i kositëseve të
motorizuara të barit (me shportë)

35

1,445,500,00

35

582,330,00

2

Kositëseve traktorike të barit me
tri thika

5

3,245,000,00

5

1,873,687,00

3

Makina zhbiruese

10

708,000,00

10

606,378,00

4

Kositëse bari me pe

20

700,000,00

20

699,740,00

Sasia

Realizuar 2021

Gjithsej: Pajisje dhe mjete të punës

6,098,500,00

(II) Prokurimi i pajisjeve
informatike dhe tjerë

sasia

Planifikuar
2021

1

Kompjuterë personaë

30

1,260,000,00

2

Laptopa

3

189,000,00

3

189,000,00

3

Aparat për karrikim të
pandërprerë

1

35,400,00

1

34,220,00

4

Kondicionerë

8

270,810,00

2

25,998,00

Gjithsej: pajisje informatike dhe

1,755,210,00

3,762,135,00

sasia

30

Realizuar 2021
1,260,000,00

1,509,218,00

tjerë

GJITHSEJ: (I и II)

7,853,710,00

5,271,353,00

TABELA 2

Rikapitular
Nr.
rend.

PËRSHKRIMI

PLANIFIKUAR
2021

REALIZUAR
2021

Pajisje dhe mjete për punë

6,098,500,00

3,762,135,00

Pajisje informatike dhe
tjerë

1,755,210,00

1,509,218,00

7,853,710,00

5,271,353,00

1
2

Gjithsej:

INVESTIME TË PARAPARA
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NË NP “PARQE DHE GJELBËRIME” – SHKUP PËR VITIN 2022

NP “Parqe dhe gjelbërime” në Programin e saj për investime për vitin 2022, i parashikon këto
investime të mjeteve permanente me të cilat do ta rrisë produktivitetin dhe efikasitetin e punës së saj:

Nr
.re
nd

PËRSHKRIMI

Sasi
a

Çmimi për
njësi pa TVSH

Çmimi për
njësi me TVSH

GJITHSEJ

1

2

3

4

5

6

Pajisja dhe mjete për punë
1

Sharra motorike (të mëdha)

2

55,000,00

64,900,00

129,800,00

10

33,000.00

38,940,00

389,400.00

35

35,000.00

41,300.00

1,445,500,00

4

Kositëse bari me motor (me shportë)
Kositëse bari-traktor me dy thika me
shportë

5

320,000,00

377,600,00

1.888.000.00

5

Fryrëse të mëdha

20

38,700,00

45,666,00

913,320,00

6

Trimerë

20

51,500,00

60,770,00

1,215,400,00

5,069,000,00
5,981,420,00
Çmimi për
Çmimi për
njësi pa TVSH njësi me TVSH

5,981,420,00

2
3

Sharra motorike për krasitje të gardhit
të gjallë

Gjithsej:
Mjete të rënda

Sasi
a

GJITHSEJ

Plehrambledhës-furgon
1

2

4,200,000,00

4,956,000,00

9,912,000,00
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2

Autobot për ujë

1

4,650,000,00

5,487,000,00

5,487,000,00

3

Kamion- Platformë pune (teleskopike)

1

7,100,000,00

8,378,000,00

8,378,000,00

4

Rimorkio për punëtorë në terren

4

260,000,00

306,800,00

1,227,200,00

5

Kamion me kabinë të dyfishtë

1

3,400,000,00

4,012,000,00

4,012,000,00

6

Kamion me një kabinë

1

3,400,000,00

4,012,000,00

4,012,000,00

27,990,000,00

33,028,200,00

33,028,200,00

10

45,000,00

47.250.00

472,500,00

Gjithsej automjete të rënda:

Pajisje informatike
1

Kopjuterë personalë

2

Laptopë

3

70,000,00

73,500,00

220,500,00

3

Printerë multifunksionalë

2

36,000,00

37,800,00

75,600,00

4

Ndërprerës i kontrollueshëm

2

30,000,00

31,500,00

63,000,00

5

Modul SFP

2

6,000,00

6,300,00

12,600,00

804,000,00

844,200,00

844,200,00

250,000,00

295,000,00

295,000,00

Gjithsej pajisje informatike:

Investim në lloj tjetër mallrash,
pajisje dhe instalime
1

Aparat për shpim nën presion

2

Instalimi i energjisë elektrike në objekte

300,000,00

354,000,00

354,000,00

Gjithsej:

550,000,00

649,000,00

649,000,00

Çmimi për
njësi pa TVSH

Çmimi për
njësi me TVSH

GJITHSEJ

12,000,000,00
12,711,864,00

14,160,000,00
15,000,000,00

14,160,000,00
15,000,000,00

Investime nga subvencionet nga
qyteti i Shkupit

1

Sistem për detektime në distancë të
zjarreve pyjore

1

sasi
a
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2
Pyllëzimi i Pyllit-park Vodno

Gjithsej:

24,711,860,00

29,160,000,00

29,160,000,00

RIKAPITULAR

Nr.
rend.

PËRSHKRIMI

SHUMA

1

Investime në pajisje dhe mjete për punë

5,981,420,00

2

Investime në automjete të rënda

3

Investime në pajisje informatike

844,200,00

4

Investim në lloj tjetër të mallrave dhe pajisjes

649,000,00

5

Sistem për detektime në distancë të zjarreve pyjore

14,160,000,00

6

Pyllëzimi i Parkut-pyll Vodno

15,000,000,00

Gjithsej:

69,662,820,00

33,028,200,00
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BURIME TË FINANCIMIT

Numri
rendor.

PËRSHKRIMI

SHUMA

1

Të ardhura personale

40,502,820,00

2

Subvencione të Qytetit të
Shkupit

29,160,000,00

Gjithsej:

69,662,820,00

Përgatiti:
Jakimovska Zdravka

NP PARQE DHE GJELBËRIME
Drejtor,
Sotirovski Angele
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