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KUSH JEMI

VIA është kompani ndërtimi e themeluar në vitin 2014. Emri i 
saj rrjedh nga fjala latine VIA që do të thotë; rrugë apo drejtim, 
domethënie kjo e cila njëherazi paraqet vizionin e kompanisë: 
“Rruga drejt të ardhmes”. 
VIA është kompani me pronësi private e themeluar pas një ek-
sperience 16 vjeçare si pjesë e kompanisë EUROKOS, kompani 
e cila edhe sot mbetet partnere e jona kryesore. Zyra qëndrore 
e VIA-së ndodhet në Gërlicë, Ferizaj, RKS.
Kompania VIA ofron shërbime të cilësisë së lartë në fushën e 
ndërtimit, sinjalizimit, mirëmbajtjes, prodhimit dhe transportit. 
Me përvojën tonë në projektet e ndërtimit, mirëmbajtes, sinjali-
zimi dhe prodhimit, kemi arritur që për një kohë të shkrurtër të 
fitojmë besueshmëri dhe vlerësim.

Fokusi ynë është të punojmë në partneritet me klientët tanë, 
pasi që kemi përvojë të madhe në fushën e inxhinierisë civile, 
ku mund të ofrojmë asistencën tonë që nga fazat fillestare të 
projektit. Për ta bërë të mundur zbatimin e projekteve kom-
plekse në çfarëdo mjedisi apo programi strikt të zbatimit, ne 
përdorim stafin tonë me shumë eksperiencë, i cili i ka njohuritë 
dhe përkushtimin për të zbatuar projekte cilësore dhe në kohë, 
duke siguruar një qasje të përgjegjshme për mjedisin, sigurinë 
dhe cilësinë. Që në fillesat tona, në vitin 2014, kemi zbatuar 
projekte, të cilat kanë lënë gjurmë suksesi. Vizioni, guximi dhe 
ekspertiza, janë elementet kyçe të suksesit në të gjithë fushat 
ku ne veprojmë.
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Rr “ Mehmet Gradica”, Stacioni I Trenit 

Gerlice, Ferizaj 70000 RKS 

Tel:       +381 (0) 290 310 300 

Mob:    +377 (0) 44 374 133 

   +377 (0) 44 500 516

web:   www.via-ks.com

e-mail:   info@via-ks.com



8



9

MENAXHMENTI DHE STAFI

Bërthama e njëjtë e stafit të menaxhimit, inxhinierëve, tekni-
këve dhe punëtorëve në terren, të cilët janë zhvilluar bashkë 
me kompaninë që nga fillimet e saj, e të cilët janë shtuar ndër 
vite, ka bërë që kompania të bëj hapa të shpejtë në zhvillimin 
e saj. 
Përhapja dhe thellësia e njohurive bazë, e arritur përmes këty-
re viteve, ka bërë që këto njohuri të integrohen në specifikat e 
projekteve të reja, me të cilat ka evoluar. 

Kompania mbart një reputacion shumë krenar për ofrimin e 
punëve cilësore e me një përkushtim të dedikuar ndaj marrëdh-
ënieve tona me klientët dhe partnerët, pa të cilët nuk do të 
kishim arritur suksesin të cilin e gëzojmë sot. Ne, kombinojmë 
vlerat e inxhinierisë dhe zgjidhjet e problemeve për t’ua dhënë 
klientëve tanë mundësitë më të mira që iu përshtaten kërke-
save të tyre, si rezultat i përvojës tonë. Ne, ofrojmë qasje flek-
sibile, që është atribut jetik në këtë fushë.
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STRATEGJIA E BIZNESIT

Fokusi dhe përqendrimi ynë ka qenë gjithmonë në gjetjen e 
zgjidhjeve dhe parashikimin e problemeve. Asnjë nga projektet 
tona nuk ka pasur ndonjë vonesë në zbatimin e saj. Nuk është 
kërkuar një herë të vetme, që papritur të përshpejtohen puni-
met, sepse i gjithë stafi ynë i menaxhimit dhe ata në terren, 
janë trajnuar për efikasitet në projekte.  

Kompania ka investuar shumë gjatë këtyre viteve në resurset 
humane, teknologjinë dhe inovacionin. Ne, kemi nxitur brenda 
kompanisë tonë, zhvillimin e mëtejshëm të zgjidhjeve dhe in-

ovacioneve në sektorin e inxhinierisë civile, ku gjithmonë kemi 
qenë të suksesshëm në gjetjen e zgjidhjeve me kosto efek-
tive për klientët tanë. Ky sektor është gjithmonë e më shumë 
në zhvillim. Andaj, dhe ne gjithmonë po i shtyjmë kufijtë tanë 
në çdo projekt të ri që marrim. Ne, e kemi përkushtimin dhe 
mundësinë t’iu bëjmë ballë sfidave të këtij sektori, duke shqyr-
tuar gjithmonë metodologjitë e reja për të përmbushur nevojat 
dhe për të promovuar imazhin e këtij sektori, e bashkë me to 
dhe të kompanisë tonë.
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PORTOFOLIO E PROJEKTEVE



Rrugët lidhin njerëzit, qytetet dhe vendet, ato janë arteritet e botës dhe baza për bashkëveprim 
global. Me krenari, pasion dhe përsosmëri ne përpiqemi për të arritur përmisimin e vazhdueshëm, 
të tejkalojmë kërkesat e ardhshme me projektet e sotme dhe të tejkalojmë pritjet për të gjitha 
projektet që ne ekzekutojmë.
Cilësi e jashtëzakonshme dhe zgjedhja e materialit ndërtimor të klasit të parë janë prioritet tona 
gjatë ekzekutimit të cilido qoftë projekt.
Kudo ku mund të zhvillohen punime si në autostradë, rrugë nacionale, rrugë urbane, rrugë të 
reja ose projekte të rehabilitimit e mirëmbajtjes, stafi ynë i kualifikuar i kushton njohuritë e tyre 
të shquara teknike dhe angazhim profesional dhe personal për të krijuar alternativat më të mira.
Rëndësi të veçantë i jepet zgjedhjeve të qëndrueshme dhe ekologjikisht të zbatueshme, duke 
filluar nga plani fillestar e deri në mirëmbajtje.

VIA ka ekzekutuar rrugë, ura të larta, mbikalime apo nënkalime duke përdorur teknika të reja të 
ndërtimit. Nëpërmjet projektimit dhe ndërtimit janë zhvilluar metoda të reja në kompani.
Duke përdorur këtë ekspertizë të shquar dhe përvojë në lidhje me nivelin e lartë të aftësive dhe 
besueshmërisë i garanton çdo klienti një zgjedhje me kosto efektive dhe cilësinë më të lartë 
në punët e ndërtimit.
Inxhinierët dhe stafi I VIA-së janë përballur me çdo sfidë, dhe janë veçanërisht të përgatitur 
mirë për çdo projekt që kërkojnë propozime të veçanta të projektimit ose menaxhimin gjithë 
përfshirës të projektit.

RRUGËT DHE URAT
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EKZEKUTIMIN E PUNIMEVE NË NDËRTIMIN E RRUGËVE 
LIDHËSE, PLATFORMAVE, RRUGËT E TURBINAVE FAZA II 
DHE FAZA III, KITKË

EKZEKUTIMIN E PUNIMEVE NË NDËRTIMIN E RRUGËS 
KITKË FAZA I L=2500M

INVESTITOR VITI VLERAEMRI I PROJEKTIT

NTP EUROKOS SHPK

NTP EUROKOS SHPK

2016-2016

2017-2017

106,000.00 €

220,100.00 €



Një rrugë nuk përfundon me inaugurim e saj, në fakt atëherë fillon dhe fusha që 
ne e bëjmë më së miri, mirëmbajtjen e tyre. Ne mirëmbajmë atë që ne dhe të tjerët 
kemi ndërtuar dhe intervenojmë për të riparuar dëmet e mundshme. Veprimet tona 
mund të ndihen në udhëtimin tuaj rrugor, duar të padukshme që marrin kujdesin e 
rrugëve të zakonshme, për rrugët e të gjithëve. Kjo na ka bërë të besueshëm dhe 
kompania VIA tani ka realizuar projekte për mirëmbajtjen e disa rrugëve shumë të 
rëndësishme në tërë Kosovën. Rrugët që kemi mbikëqyrjen kanë qenë në mesin e 
atyre më të sigurta.

MIRËMBAJTJE
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MIRËMBAJTJA VERORE DHE DIMËRORE E RRUGËVE NA-
CIONALE DHE REGJIONALE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
2015/2016, REGJIONI FERIZAJ 1

MIRËMBAJTJA DIMËRORE E RRUGËVE LOKALE NË
TERITORIN E KOMUNËS SË SHTËRPCËS

MIRËMBAJTJA VERORE DHE DIMËRORE E RRUGËVE NA-
CIONALE DHE REGJIONALE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
2014/2015, REGJIONI FERIZAJ 1

INVESTITOR VITI VLERAEMRI I PROJEKTIT

MINISTRIA E 
INFRASTRUKTURËS

MINISTRIA E 
INFRASTRUKTURËS

KOMUNA SHTËRPCË

2014-2015

2015-2016

2016-2017

1,059,700.00 €

877,000.00 €

18,000.00 €
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PUNIMI I GABIONEVE ME GURË NË RRUGËN PËR TETOVË
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MIRËMBAJTJA E RRUGËVE GJATË SEZONIT VERORË DHE 
DIMËROR NË KOMUNËN E KAÇANIKUT

MIRËMBAJTJA VERORE DHE DIMËRORE E RRUGËVE NA-
CIONALE DHE REGJIONALE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
2016/2017, REGJIONI FERIZAJ 1

INVESTITOR VITI VLERAEMRI I PROJEKTIT

MINISTRIA E 
INFRASTRUKTURËS

KOMUNA KAÇANIKUT

2017-vazhdon

2017-vazhdon

600,000.00 €

68,500.00€



Kompania jonë i kushton një vëmendje të veçantë elementeve horizontale dhe vertikale të 
ndriçimit me ngjyra dalluese për të ofruar një rrugë të sigurtë dhe duke shpëtuar jetë, ve-
çanërisht gjatë kushteve të vështira atmosferike. Vija të bardha që shtrihen në mes të rrugës, 
vija të bardha që i ndajnë korsitë nga njëri-tjetri dhe vija në skaje që shënojnë anën e asfaltit, 
shpesh janë të përcaktuara për parandalimin e aksidenteve. Prandaj, kur ne vendosim në më-
nyre precize këto rreshta fluoreshente, na duket se jemi duke krijuar një tortë gjigante me fjalët 
më të mira për ju, përdoruesit e kësaj rruge.

SINJALIZIM
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FURNIZIM ME TABELA PËR NEVOJA TË KOMPANISË

SINJALIZIMI I RRUGËS NË FSHATIN KOLIQ

SINJALIZIMI I RRUGËS FERIZAJ-SHTIME

SINJALIZIMI I RRUGËS SIQEVË-SHARBAN

SINJALIZIMI I RRUGËS BRAHIM ADEMI NE FERIZAJ

SINJALIZIMI I RRUGËS NË FSHATIN GAÇKË

INVESTITOR VITI VLERAEMRI I PROJEKTIT

ESKAVATORI COMPANY

ESKAVATORI COMPANY

ESKAVATORI COMPANY

PAPENBURG & ADRIANI

PAPENBURG & ADRIANI

PAPENBURG & ADRIANI

2014-2014

2015-2015

2015-2015

2015-2015

2015-2015

2015-2015

2,600 €

2,100 €

25,400 €

25,400 €

6,100 €

70,000 €
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MONTIMI I PAHIVE ELASTIKE NË FSHATIN GJURGJEDELL
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SINJALIZIMI I RRUGËS NË FSHATIN TËRPEZË

SINJALIZIMI I RRUGËS NË FSHATIN DOBERQAN
- BUQIBABË
SINJALIZIMI I RRUGËS GËRLICË-VITI-KLLOKOT

SINJALIZIMI I RRUGËS M2, FERIZAJ-HANI ELEZIT

SINJALIZIMI I RRUGËS NE FSHATIN STUBËLL

SINJALIZIMI I RRUGËS NË FSHATIN LUBISHTË

SINJALIZIMI I RRUGËS NË FSHATIN RIMANISHTË 
- VRANIDOLL

INVESTITOR VITI VLERAEMRI I PROJEKTIT

N.P.SH BAGERI

TALI SHPK

N.P.SH BAGERI

N.P.SH BAGERI

TALI SHPK

TALI SHPK

ESKAVATORI COMPANY

2015-2015

2015-2015

2015-2015

2015-2015

2015-2015

2016-2016

2016-2016

24,30 €

9,100 €

4,500 €

15,000 €

13,300 €

3,500 €

6,400 €
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SINJALIZIMI I RRUGËS LLABJAN

SINJALIZIMI I RRUGËS KAQIBEG-BATLLAVË-SURKISHË

SINJALIZIMI I RRUGËVE BRËNDA QYTETIT TË VITISË

SINJALIZIMI I RRUGËS NË NJË FSHAT NË MITROVICE

SINJALIZIMI I RRUGËS IVAJË-STRAZHË

SINJALIZIMI I RRUGËS NË FSHATIN GJURGJEDELL

SINJALIZIMI I RRUGËS GORANË-GLLOBOQICË

SINJALIZIMI I RRUGËS NË FSHATIN MAKRESH

INVESTITOR VITI VLERAEMRI I PROJEKTIT

TALI SHPK

TALI SHPK

PAPENBURG & ADRIANI

PAPENBURG & ADRIANI

PAPENBURG & ADRIANI

INTEGRAL SHPK

N.P.SH BAGERI

ESKAVATORI COMPANY

2016-2016

2016-2016

2016-2016

2016-2016

2017-2017

2017-2017

2017-2017

2017-2017

2,000 €

1,000 €

3,000 €

17,500 €

4,400 €

3,500 €

30,600 €

34,600 €







MISIONI

Si një nga më të larmishmit në ndërtim, ne përpiqemi që t’u 
sigurojmë  klientëve tanë standardet më të larta në cilësi, 
vlerë dhe shërbim në çdo projekt.
Pangjashmëria e projektit, është elementi themelor i modelit 
të biznesit tonë. Përvoja jonë, aftësitë dhe burimet, na 
mundësojnë për të zbatuar projektet e të gjitha madhësive 
dhe fushave në ndërtim. Duke ndërtuar një firmë financiarisht 
të fortë, jemi të përkushtuar për krijimin e mundësive, 
ndërtimin e karrierës dhe zhvillimin e kompaninë tonë. 


