
 

 
 

REPUBLIKA E KOSOVËSREPUBLIKA E KOSOVËSREPUBLIKA E KOSOVËSREPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA// REPUBLIKA KOSOVA// REPUBLIKA KOSOVA// REPUBLIKA KOSOVA/    REPUBLIC OF KOSOVOREPUBLIC OF KOSOVOREPUBLIC OF KOSOVOREPUBLIC OF KOSOVO    
    

KOMUNA E GJAKOVËSKOMUNA E GJAKOVËSKOMUNA E GJAKOVËSKOMUNA E GJAKOVËS    
OPSTINA DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVAOPSTINA DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVAOPSTINA DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVAOPSTINA DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA    

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

KORNIZA AFATMESME BUXHETORE 
KOMUNALE 

 
2012 - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Korrik / 2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 2

 
 
 

KOMUNA E GJAKOVËS 
 
 
Deklarata  e  VIZIONIT 
 
GJAKOVA  – qytet i vlerave e standardeve evropiane, me një ekonomi konkurruese , një 
qytet I sigurt qe promovon shëndet, arsimim dhe zhvillim te qëndrueshëm dhe ambient te 
sigurte, ku përfshihen te gjithë, dhe ku shanset individuale për jetën zgjerohen shume.  
 
Deklarata  e  MISIONIT 
 
Komuna  e Gjakovës  si mision te vetin ka zhvillimin me te shpejtuar ekonomik te saj sipas 
prioriteteve te Strategjisë Komunale për Zhvillim Ekonomik te Komunës duke siguruar 
ambient te sigurt dhe tërheqës për investitorët.  Do te inkurajoje, mbështesë bashkërendoj 
dhe koordinoj me efikasitet politika,aktivitete e burime qe i kontribuojnë prosperitetit e 
zhvillimit ekonomik te qëndrueshëm te Komunës,fuqizimit te biznesit dhe sipërmarrjes, për 
një mirëqene me te larte njerëzore. 

 
I. KORNIZA AFATMESME BUXHETORE PËR KOMUNËN E GJAKOVËS 
 
Korniza afatmesme buxhetore komunale e Gjakovës reflekton kërkesat për financim nga 
Fondet e Buxhetit të Kosovës për Komuna ( Grandi i Qeverisë, të hyrat vetanake) dhe 
financimet tjera 
 
Korniza afatmesme buxhetore komunale është pjesë përbërëse e Kornizës afatmesme të 
shpenzimeve (KASH) të Kosovës, është e ndërtuar në përputhje me Ligjin për Menaxhimin e 
financave publike dhe përgjegjësitë Nr. 03/l-048 si dhe  procedurat buxhetore të dhëna nga 
MFE përmes Qarkores së parë buxhetore nr. 2012/01, të dt.13.05.2011. si dhe Qarkores së 
dytë buxhetore nr.2012/02, të dt.28.06.2011 për Komuna si dhe limiteve të përcaktuara për 
shpenzimet operative dhe të investimeve kapitale. 
Me KAB – Komunale do të paraqiten shpjegimet e politikave – prioriteteve të tanishme dhe 
afatmesme të Gjakovës si dhe projeksionet lidhur me mënyrën me të cilin Buxheti i Komunës 
do të përmbushë projektet me prioritet që do të përcaktohen sipas buxhetit për vitet 2012-14 
 
Korniza afatmesme buxhetore ( KAB ) komunale paraqet një mjet të procesit për zhvillimit të 
buxhetit që bënë ndërlidhjen e resurseve në dispozicion me prioritete e komunës, duke u 
bazuar në qëndrueshmërinë e programeve komunale gjatë periudhës së ardhshme 3 
vjeçare. Me KAB – Komunale do të paraqiten shpjegimet e politikave – prioriteteve të 
tanishme dhe afatmesme të Gjakovës si dhe projeksionet lidhur me mënyrën me të cilën 
buxheti i Komunës do të përmbush projektet me prioritet që do të përcaktohen sipas buxhetit 
për vitet 2012– 2014. 
 
Kjo Kornizë afatmesme buxhetore mbështetet në prioritetet e zhvillimit të komunës të 
përcaktuara me Strategjinë e Zhvillimit ekonomik të Komunës së Gjakovës. 
 
II.  KUPTIMI I BUXHETIMIT 
 
Buxhetimi është proces i përgatitjes, përpilimit dhe monitorimit të buxhetit financiar. 
Buxhetimi është proces i alokimit të resurseve për të arritur objektiva të caktuara sociale dhe 
ekonomike. Pasi që resurset janë të kufizuara, kështu që ato do të alokohen ndërmjet 
nevojave prioritare për të siguruar efektivitet dhe efikasitet më të madh. 
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Buxheti është ndër instrumentet kryesor menaxherial për planifikimin dhe kontrollimin e një 
Departamenti brenda Organizatës. 
Buxheti i organizatës duhet të jetë i ballansuar, i përgatitur në mënyrë transparente dhe i 
bazuar në kriteret objektive. 
 Nëse dështoni të planifikoni,ju planifikoni të dështoni 
Përdorimi i buxhetit në mënyrë efektive është instrumenti kryesor i suksesit. 
 
III. OBJEKTIVAT E KORNIZËS AFATMESME BUXHETORE KOMUNALE 
 
Me kornizën afatmesme buxhetore 2012 – 2014  të komunës së Gjakovës synohen të 
arrihen këto objektiva: 
 

� Përmirësimi i kushteve të jetesës dhe mirëqenies së qytetarëve 
� Përmirësimi i shërbimeve për qytetarët 
� Zhvillimi dhe  rigjenerimi i infrastrukturën lokale; 
� Përmirësimi dhe avancimi i shërbimeve shëndetësore për qytetarët 
� Zhvillimi dhe avancimi i metodave me të reja shkencore në sferën e arsimit, kulturës 

dhe  sportit; 
� Ofrimi brenda mundësive buxhetore i  mjete për nevojtarët dhe të dëmtuarit; 
� Përkrahja dhe krijimi i kushteve me të favorshme për zhvillimin e biznesit,  

 
 

1. Perspektiva e politikave fiskale 
 
 Korniza makroekonomike  
 

• (KASH-i) – Është një buxhet i integruar dhe që përmban prioritetet (një minimum 
prej tri vitesh) për implementim të Planit Strategjik. 

 
• KASHI-i  - duhet të strukturoret brenda një kornize makroekonomike disavjeçare që 

merr parasysh vlerësimin e shpenzimeve dhe të hyrave të gjithmbarshme 
qeveritare. Një KASH i mirë merr parasysh shpenzimet periodike ashtu edhe 
investimet kapitale. 

 
 

1.2 Qëllimi i KASH-it 
 

• Përmirësimi i para-shikueshmërisë së buxheteve; 
• Rritja e qëndrueshmërisë së buxhetit; 
• Sigurimi i kalimit të financimit nga donatorët drejt përkrahjes së përgjithshme 

buxhetore, 
• Forcimi buxhetit të orientuar nga rezultatet, që fokusohen në përmirësimin e ofrimit 

të shpenzimeve dhe 
• Planin e Veprimit të Partneritetit Evropian (PVEP). 

 
Përfitimet nga KASH-i janë shumë dimensionale dhe për arsye ilustruese mund të 
kategorizohen në tri grupe kryesore: Kredibiliteti, Strategjia dhe Transparenca. 
 

1.3  Elementet kryesore të KASH-it 
 
KASH-i Komunal ka për qëllim të përfaqësoj dokument të nivelit strategjik. Elementet 
kryesore që përbëjnë KASH-in përfshijnë aspektet në vijim: 
 

a) Prioritetet e Zhvillimit Strategjik Komunal 
b) Objektivat e Politikës Fiskale të Komunës 
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c) Korniza Fiskale Komunale 
d) Korniza Buxhetore Komunale 
e) Përformanca Programore. 

 
Komuna e jonë ka tashmë të miratuara këto dokumente strategjike si : 
 

• Strategjia e Zhvillimit të Komunës së Gjakovës  - të mbështetur në Objektivat 
Zhvillimore të Mijëvjeqarit (OZHM) 

• Planin Zhvillimor Komunal (PZHK) 
• Planin Zhvillimor Urban (PZHU) 

 
1.4  Buxheti i bazuar në Programe  - Misioni, qëllimi  synimet dhe parimet e 

përgjithshme për zhvillim  i Qeverisë  Lokale  
 
Korniza makroekonomike është në përputhje me kornizën  makroekonomike të Kosovës dhe 
sipas dokumenteve të Kornizës afatmesme të shpenzimeve ( KASH ). 
 
Dokumenti i KAB – është përgatitur në pajtim me modelin e dhënë në dokumentin e MEF- 
dhe në përputhje  me limitet përkatëse buxhetore . 
 
KAB-i pas prezantimit në Bordin e Drejtorëve ,kalon edhe në Komitetin për Politikë dhe 
Financa (KPF) për miratim në bazë të vërejtjeve dhe sugjerimeve të ndërmarrura nga ana e 
tij. Pas kësaj procedure Buxheti në fund aprovohet nga Asambleja komunale. 
 
Misioni i Qeverisë komunale për periudhën afatmesme buxhetore 2012-2014, është 
përshpejtimi i ritmeve të zhvillimit ekonomik,shtimin e mundësive për shkollim, 
përkujdesje më të madhe për shëndetin, kulturën rininë dhe sportin, lëmin e bujqësisë 
si dhe zhvillimin e qëndrueshëm të mjedisit dhe infrastrukturës komunale si qeshtje 
më kryesore që mund të ndikojnë për përmirësimin e shpejt të gjendjes ekonomike e 
shoqërore të banorëve të komunës. 
 

Qëllimet 

• Krijimi i kushteve të favorshme për zbatimin e Planit Zhvillimor Komunal (PZHK) dhe 
Planit Zhvillimor Urban (PZHU).  

• Promovimi dhe zhvillimi ekonomik në përgjithësi duke transformuar Gjakovën  në vend 
atraktiv për investitorë dhe turistë, vendor dhe  të huaj. 

• Përmirësimi dhe ofrimi i infrastrukturës për nevojat e komunitetit të biznesit dhe 
qytetarëve në tërësi.  

• Ruajtja, mbrojtja dhe rehabilitimi i monumenteve të trashëgimisë kulturo dhe historike     
     dhe resurseve natyrore.  
• Rritja e atraksionit për investitorët e jashtëm dhe të brendshëm përmes përgatitjes së 

ofertës lokale zhvillimore 
• Përmirësimi i shërbimeve të edukimit, shëndetësisë dhe sportit. 
• Bashkëpunim ndërkufitar për zhvillime me interes të përbashkët. 

Synimet 

• Ulja e shkalles së papunësisë dhe varfërisë me vëmendje të veçantë në zonat rurale  
• Zhvillimi hapësinor i balancuar dhe shpërndarja e funksioneve. 
• Sigurimi i qasjes në infrastrukturë për të gjithë dhe përmirësimi i rrjetit të  
      infrastrukturës së brendshme duke ofruar shërbime publike cilësore, llojllojshmëri dhe   
      cilësi të telekomunikimeve. 
• Ofrimi i shërbimeve publike dhe infrastrukturës sa më afër qytetarit  
• Arsimimi cilësor dhe i vazhdueshëm për të gjithë. 
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• Avancimi i shërbimeve mjekësore specialistike. 
• PZHK dhe PZHU synon që secili qytetar të ketë qasje në hapësirë adekuate të   
     banimit. 
• Aplikimi i politikave që promovojnë zhvillimin e zonave rurale 
• Rregullimi dhe formalizmi i vendbanimeve joformale dhe ndërtimeve ilegale. 
• Mbrojtja e tokës kualitative bujqësore jashtë zonës urbane.  
• Ulja e shkallës së ndotjes dhe degradimit të mëtutjeshëm të mjedisit dhe mbrojtja e  
      resurseve natyrore konform kompetencave që lejohen ne kuadër të ingerencave  
       ligjore lokale   
• Ruajtja dhe ripërtëritja e trashëgimisë kulturore  
• Shfrytëzimi sa ma racional i te gjitha resurseve në mënyrë që ato të jenë të 

mjaftueshme dhe në shfrytëzimin edhe për gjeneratat e ardhshme. 
• Vendosja e kontrollit dhe menaxhim i zonave të rrezikuara ose ndikuara nga vërshimet 
dhe erozioni 

 
 
Parimet e përgjithshme për zhvillim 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zhvillim i planifikuar 
hapësinor 
 

Çdo zhvillim i ardhshëm duhet të jetë i planifikuar 
dhe i mbështetur me vendime përkatëse 
 

Zhvillimi i 
baraspeshuar  
 

Për aq sa është e mundur, territori i Komunës së 
Gjakovës duhet zhvilluar në mënyrë të 
baraspeshuar 
 

Zhvillimi kompakt  
 

Në të mirë të shfrytëzimit sa më racional të 
hapësirës dhe mbrojtjes së resurseve duhet 
synuar zhvillim sa më kompakt në hapësirë, më të 
fokusuar dhe dendësi më të madhe të zënies së 
hapësirës  
 

Zhvillimi i 
qëndrueshëm 
 

Synon shkallën sa më të lartë të bilancit në mes të 
zhvillimit social, ekonomik dhe mjedisor 
 

Stimulimi i sinergjive 
dhe shmangie nga 
konfliktet potenciale 
 

Parim për të shfrytëzuar në mënyrën më të mirë 
tendencat zhvillimore të sektorëve të ndryshëm 
dhe autoritetet ( komunat fqinje, niveli qendror etj.) 
 

Subsidiariteti 
 

Komuna gjatë zbatimit të PZHK, do të marr 
përsipër përgjegjësi apo ndërmarr veprime në 
raste ku ato më mirë mund të realizohen në nivelin 
lokal 
 

Integrimi në Evropë 
 

Çdo zhvillim i udhëzuar me Plan duhet për aq sa 
është e mundur të kontribuoj në procesin e 
integrimit të Kosovës në BE. 
 

Zhvillimi  
komplementar 
 

Funksioni themelor i një vendbanimi i plotëson 
funksionet e vendbanimit tjetër 
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Tabela.1 
 
Pasqyra e Buxhetit sipas Drejtorive-Programeve buxhetore për periudhën 2012/14 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.5  Perspektiva e politikave fiskale 
 

Një vëmendje e veçantë duhet kushtuar politikave fiskale ( politikës së të ardhurave si nga 
grandi i qeverisë, të hyrave vetanake komunale si dhe shpenzimeve. 
 
Për vitin fiskal 2012 parashohim një buxhet  në shumën prej: 18.292.716,00 €, dhe atë: ( Nga 
Grandi i Qeverisë shuma prej: 15.509.428,00 €, dhe nga të hyrat vetanake komunale shuma 
prej : 2.783.288,00 €). 
Krahasuar me buxhetin e fundit (aktual) për vitin 2011 i cili është në shumë prej: 
(17.973,465,00 €), rrjedhë se  në total kemi një rritje të buxhetit fillestar për vitin 2012 në 
vlerë prej: 319.251,00 €, apo për: +2% më të lartë . 
 
Më se : 31% të buxhetit total të vitit fiskal 2012 e përbëjnë Investimet kapitale, të cilat 
paraqesin një bazë mjaft solide për zhvillimin e infrastrukturës komunale, pastaj në sferën e 
arsimit, kulturës,sportit,shëndetësisë dhe sferave tjera me interes të posaçëm, për një baze 
për zhvillim ekonomik më të madh dhe më të qëndrueshëm sipas prioriteteve të periudhës 
tre vjeçare të Komunës. 
 
Procesi i plotë i buxhetimit përfshinë ndërlidhjen dhe diskutimet gjatë përgatitjes dhe 
ekzekutimit ndërmjet të gjitha niveleve  të menaxhimit, një sistem i organizuar mirë i 
buxhetimit ka një efekt motivues. 
 

Buxheti
2012 2013 2014

Zyra e kryetarit 157,760.00         189,760.00           210,760.00          

Zyra e Kuvendit Komunal 139,290.00         139,114.00           139,214.00          

Administrata 689,800.00         694,300.00           710,300.00          

Inspeksioni 136,300.00         138,300.00           141,300.00          

Prokurimi 24,800.00           25,800.00             26,800.00            
Buxhet dhe Financa 2,364,200.00      2,465,200.00        2,519,200.00       

Sherbime Publike 1,412,900.00      2,033,900.00        2,184,400.00       

Mbrojtja civile dhe Shpetim 359,428.00         363,428.00           367,428.00          
ZKK- 55,600.00           36,600.00             37,600.00            
Agrokultura 526,211.00         661,581.00           759,561.00          
Kadastra,gjeodezi,pronë 128,392.00         130,392.00           132,392.00          
Planif.urban.mbrojtja e ambientit 162,500.00         208,500.00           210,000.00          

Shendetsi dhe Mirq. Soci. 2,499,828.00      2,423,501.00        2,460,501.00       

Zhvillimi ekonomik 917,283.00         780,544.00           765,265.00          
Kulturë,Rini,Sport 470,160.00         566,160.00           608,160.00          

Arsimi dhe Shkenca 8,248,264.00      8,125,405.00        8,162,405.00       

TOTALI 18,292,716.00    18,982,485.00      19,435,286.00     

Organizatat buxhetore Projeksioni provues
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Vlerësimi i përformansës- Përformansa e një Programi buxhetor mund të vlerësohet nga 
aftësia e menaxherit të Programit për të kontrolluar buxhetin e tij. 
 
Kontrolli: Procesi i krahasimit të rezultateve reale me rezultatet e planifikuara apo të 
buxhetuara, dhe raportimi i variacioneve. 

 
 
Tabela nr.2 
 

Krahasimi i Buxhetit : 2011/2012 
 

                        

      

Nr. Krahasimi I Buxhetit 2011/2012 %-Përqindja
Buxheti - 2011 100
Buxheti - 2012 1.02
Ndryshimi              (+2)

17,973,465            
18,292,716            

319,251                 

Buxheti -2011      
17,973,465 

Buxheti-2012,  
18,292,716 

Ndryshimi         
+ 319,251 

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

1 2 3
 

 
 
 
 

1.6     Parashikimi i të hyrave komunale. 
 
Të hyrat komunale të komunës sonë realizohen në bazë të Rregullores mi Tarifat dhe 
Ngarkesat Komunale, Rregullores mbi tatimin në Pronë si dhe dispozitave tjera ligjore të cilat 
përcaktojnë llojet e ndryshme të të hyrave komunale me të cilat komuna ka të drejtë të caktoj 
dhe inkasoj siç janë licencat e bizneseve dhe të hyrat tjera vetanake komunale. 
Të hyrat realizohen nëpërmes Drejtorive komunale të cilat participojnë në krijimin e të hyrave 
vetanake të komunës . 
 
Bazën e të hyrave komunale e përbëjnë Tatimi në pronë të cilat të hyra duhet shpenzuar 
ekskluzivisht  në sferën e projekteve për investime kapitale në infrastrukturën rrugore, 
ujësjellës, kanalizim etj. 
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Tabela 3. Parashikimi i të hyrave buxhetore komunale 2012-2014. 
PLANI  MUJOR  I  TE  HYRAVE  VETANAKE  KOMUNALE  SIPAS  DREJTORIVE  PER  

PERIUDHEN  2012-2014  -  KK-GJAKOVE   
Kodet BURIMET E  TË  HYRAVE  Planifikimi - 

për vitin 2012  
 Planifikimi - 
për vitin 2013  

 Planifikimi - 
për vitin 2014  

1) Drejtoria e Urbanizmit      566.400.00       583.800.00       583.800.00  
50009 Leje nderti-Komp.për rregull e tokë.ndërtim      500.000.00      515,000.00      515,000.00 

50407  Komp.për shfrytz.e përkoh.të tok.ndërt.-si            1,100.00           1,200.00           1,200.00 

50011  Taksa komunal. për shfryt .hapësirës publ.         25,000.00        26,000.00        26,000.00 
50405 Sh.sip.publike-urbanizmi        33,000.00        34,000.00        34,000.00 
50408 Qeraja           7,300.00           7,600.00           7,600.00 
2) Drejtoria e Shërbimeve Publike 39.200,00        41.120,00        41.120,00 

50103 Dënim ne trafik -sekuestr.automjeteve           4.000.00           4.200.00           4.200.00 
50002 Lejet e përkohsh për shfrytëzi e rrugës              600.00              620.00               620.00  
50008 Të hyrat nga parkingjet           7,000.00           7.300.00           7.300.00 
50005 Leje për taxi - vijat e autobusëve           3,600.00           3,800.00           3,800.00 
50406 Të hyrat nga tregjet 20.000.00          21.000.00          21.000.00 
50401 Shitja e automjeteve           4.000.00            4.200.00            4.200.00 

3) Drejtoria e Inspekcionit        110.000.00        115.000.00        115.000.00 
50505 Dënimet nga Inspekcioni - veterina etj        40.000.00        42.000,00        42.000,00 
50507 Lejet për plotësimin e kushtev.sanit.teknik        50.000.00        52.000,00        52.000,00 

50211 Sherbime-pije alkoholike        20.000.00        21.000.00        21.000.00 
4) Drejtoria e Agrikulturës           8.000.00           8.300.00           8.300.00 

50012 Shëndrrimin e tokës bujqës.në jo-bujq.           8.000.00            8.300.00            8.300.00 
5) Kadastra      143,100.00      148,200.00        148,200.00 

50504 Të hyrat nga shërbimet kadastrale      141,000.00      146,000.00      146,000.00 
50503 Ekspertiza kadastrale           2,100.00           2,200.00           2,200.00 

6) Administrata e përgjithshme      126,000.00      131,800.00      131,800.00 
50020 Tenderet e ndryshem        10,000.00        10,300.00        10,300.00 
50013 Qertifikatat e lindjes,vdekjes etj        48,000.00        50,000.00        50,000.00 
50014 Qertifikatat e kurorizimit        27,000.00        28,000.00        28,000.00 
50016 Qertifikatat tjera        18,000.00        19,000.00        19,000.00 
50018 Vertetime  te dokumenteve 

ndryshme,shkresa,ankesa 
       15,000.00        16,000.00        16,000.00 

50019 Taksa administr.ndryshme            8,000.00           8,500.00           8,500.00 
7) Drejtoria për Zhvillim ekonomik      422.840.00      430.580.00      430.580.00 

50290 Leje pune-për biznese           5.040.00 5.200.00 5.200.00 
50221 Leje për vazhd.e orarit të punes -Hoteleria        14,200.00        15.000.00        15.000.00 
50204 Taksa mbi firmën e bizneseve      233,600.00      234.380.00      234.380.00 

  50001 Taksa për regjistrimin e automjeteve        170.000.00        176.000.00        176.000.00 
8) Drejtoria për Buxhet dhe Financa      842,100.00      851.200.00      851.200.00 

50408 Qiraja për lokalet e komunës         90,000.00        91,000.00        91,000.00 
50203 Eksploat.resureseve natyrore,             2,100.00           2,200.00           2,200.00 
40110 Tatimi mbi pronën       750,000.00      758,000.00      758,000.00 

9 Kulturë , Rini dhe Sport        30,000.00        30,000.00          30,000.00 
10 Denimet në trafik-direkt nga MEF-i      140,000.00      141,000.00        141,000.00 

11 Denimet nga Gjykatat      170,000.00      171,000.00        171,000.00 

 TOTALI I ADMINIST. KOMUNALE(direkt 
dhe indir) -I- 

  2,598,288.00   2,656.000.00     2,656.000.00 

50409 Arsimi      125,000.00      134,000.00        134,000.00 

50409 Shëndetësia        60,000.00        63,000.00          63,000.00 

 SUB TOTALI:                           (  I + II +III.) 
 

  
2,783,288.00 

 
 2,849.000.00 

 
 2,849.000.00 
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2 .Korniza komunale e shpenzimeve buxhetore 
 

2.1   Vlerësimet e hershme të programeve buxhetore 
 
Me vlerësimet e  shpenzimeve buxhetore ( Qarkorja e parë Buxhetore nr. 2012/01 të dt. 13.05.2011 

dhe Qarkorja e dytë buxhetore 2012/02, të dt. 28.06.2011 përfshihen kornizat e shpenzimeve të secilit 

program buxhetor duke u bazuar në burimet e të hyrave dhe duke u modifikuar vetëm nga treguesit 

makro-ekonomik dhe fiskal dhe duke pas për bazë limitet e para buxhetore për vitin  2012. 

 

Kjo kornizë paraqet parashikimin 3 vjeçar  (2012/14 të shpenzimeve të përgjithshme komunale, sipas 

Drejtorive (Programeve buxhetore) 

 
 
Tabela 4. Vlerësimet e hershme të buxheti 2012/2014 
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Zyra e Kryetarit 53 35 70 0 53 37 100 0 53 38 120 0

Zyra e Kuvendit të KomuneS 132 8 132 7.5 132 7.6

Administrata e pergjithshme 209 356 0 125 209 377.5 0 108 209 389 0 112

Inspekcioni 106 30 0 0 106 32 0 0 106 35 0 0

Prokurimi 21 4 0 0 21 5 0 0 21 6 0 0

Buxhet dhe Financa 124 40 0 2200 124 41 0 2300 124 45 0 2350

Sherbimet Publike 36 27 0 1350 36 28 0 1970 36 28.4 0 2120

Mbojtja civile dhe shpetim 266 83 0 10 266 86 0 11 266 89 0 12

ZKK 21 15 20 0 21 16 0 0 21 17 0 0

Bujqësia 63 33 160 270 63 34 234 330 63 35 281 380

Kadastra 78 50 0 0 78 52 0 0 78 54 0 0

Urbanizmi 70.5 28 3 61 70.5 30 3 105 70.5 31 3 105

Shendetesia 1948 289 70 193 1948 301 75 100 1948 313 80 120

Zhvillimi ekonomik 61.5 17 839 61.5 17 702 61.5 18 686

Kulturë,Rini,Sport 133 127 60 150 133 133 100 200 133 140 110 225

Arsimi 6852 905 20 471 6852 930 23 320 6852 950 30 330

SUB TOTALI 10174 2047 403 5669 10174 2127 535 6146 10174 2196 624 6440

KOMUNA E GJAKOVËS

PLANI I BUXHETIT

Vlerësimi i herëshëm Viti          
( 2014)

18,293                      18,982                      19,434                      
 VITI 2012  ( 000 €)  VITI 2013  ( 000 €)  VITI 2014  ( 000 €)

SPECIFIKACION

Emri i  Drejtorisë/Programit 
‘000 euro

Vlerësimi i hershëm Viti                               
( 2012 )

Vlerësimi i hershëm Viti            
( 2013 )
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2.2  Projeksionet e shpenzimeve të buxhetit komunal 
 

Nga MEF-i, me dt. 13. 05 .2011, me Qarkoren e parë Buxhetore nr.2012/01 për Komuna,si 
dhe me  Qarkorja e dytë buxhetore 2012/02, të dt. 28.06.2011 janë publikuar Limitet e para 
buxhetore për Komunat për periudhën tre vjeçare: 2012 – 2014.  
Për Komunën e Gjakovës për vitin 2012, janë ndarë mjete buxhetore në shumë prej 
gjithsejtë: 18.292.716,00 € ( Grand Qeveritarë  15.509.428,00€, dhe Të hyrat vetanake: 
2.783.288,00 €) 
 
         2.3   Financimi Komunal për vitin 2012-2014 
 
          -     Financimi komunal nga grandet qeveritare  
 
Parimet kryesore që rregullojnë përcaktimin dhe ndarjen e secilit prej grandeve qeveritare 
për komunat 1 si dhe shumat agregate janë gjithashtu në pajtim me LFPL. 
 
Grandet qeveritare për komuna bazohen në kritere të drejta, transparente dhe objektive duke 
ju dhënë kështu komunave autoritet më të madh në vendimet e tyre për shpërndarjen dhe 
shpenzimin e fondeve. Grandet qeveritare për financimin komunal janë si më poshtë: 
 
• Grandi i Përgjithshëm, i parashikuar për financim të shërbimeve në pajtim me 

kompetencat komunale ; 
• Grandi specifik i Arsimit, me sistem të hapur i cili do të financoj koston e ofrimit të nivelit 

minimal të standardeve në arsimin para-universitar dhe 
• Grandi specifik i Shëndetësisë, i cili do të financoj koston e ofrimit të nivelit minimal të 

standardeve në kujdesin shëndetësor parësor. 
 
Duhet ceket se me Qarkoren e parë Buxhetore për Komunat nr.2012/01  për vitet 2012/14, te 
dt.13.05.2011, si dhe me Qarkoren e dytë buxhetore 2012/02, të dt. 28.06.2011 të publikuar  
nga ana e MEF-it, janë përcaktuar limitet e shpenzimeve operative dhe atyre kapitale për 
vitin fiskal 2012. 
 
Struktura e Buxhetit komunal për vitet 2012-2014, sipas burimeve te financimit duket si vijon: 
Grandi i Qeverisë për Komunën e Gjakovës për vitet : 2012-2014 , është si vijon: 
 

Tabela nr. 5   Financimi Komunal  2012     -       GJAKOVË 
 

Grandi  I 
Përgjithshëm 

Grandi specifik 
I Arsimit 

Grandi specifik i 
Shëndetësisë 

Te hyrat 
vetanake 

TOTALI I 
FINANCIMIT 

 
5.851.178,00 € 

 
7.501.764,00 € 

 
2.156.486,00 € 

 
2.783.288 € 

 
18.292.716,00 € 

 
Tabela nr. 6   Financimi Komunal  2013     -       GJAKOVË 
 

Grandi  I 
Përgjithshëm 

Grandi specifik 
I Arsimit 

Grandi specifik i 
Shëndetësisë 

Te hyrat 
vetanake 

TOTALI I 
FINANCIMIT 

 
6.088.685,00 € 

 
7.801.800,00 € 

 
2.243.000,00 € 

 
2.849.000,00 € 

 
18.982.485,00 € 

 
 
 

                                                 
. 
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Tabela nr. 7   Financimi Komunal  2014     -       GJAKOVË 
 

Grandi  I 
Përgjithshëm 

Grandi specifik 
I Arsimit 

Grandi specifik i 
Shëndetësisë 

Te hyrat 
vetanake 

TOTALI I 
FINANCIMIT 

 
6.240.286,00 € 

 
8.036.000,00 € 

 
2.310.000,00 € 

 
2.849.000,00 € 

 
19.435.286,00 € 

 
 
 

KORNIZA AFATMESME BUXHETORE  2012 – 2014  SIPAS QARKORËS      
BUXHETORE  Nr, 2012/01 DHE  Nr, 2012/02  PER KOMUNA ,                                         

( KOMUNA E GJAKOVËS ) 
 
 
(STRUKTURA E BUXHETIT  2012-2014, SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE) 
 
 
Tabela nr. 8 

 
 
3 Programi komunal i investimeve publike (PIP) 

 

      Vlerësimi i Kapaciteteve Investuese  

 

Është hulumtim i potencialit dhe burimeve të mundshme për financim të zbatimit të Planeve 
Zhvillimore, si dhe drejtimit te Investimeve Kapitale Publike nga sektori publik si dhe nga ana 
e sektorit privat. VKI, duhet të përfshijë kontributet potenciale financiare nga kapacitetet 
ekzistuese  dhe atyre te mundshme. 
Kapacitetet ekzistuese përfshijnë: 

• Buxhetin komunal, sektorin privat, sektorin publik, burimet natyrore, kapacitetet e 
infrastrukturës fizike (ndërtesat ), potenciali njerëzor (rinia) 

 
Ndërsa kapacitet e mundshme përfshijnë: 

KOMUNA E GJAKOVËS Buxheti - 2012 Buxheti - 2013 Buxheti - 2014

Pagat dhe mëditjet      10,173,871.00         10,173,871.00      10,173,871.00 
Mallrat & shërbimet        1,497,938.00           1,544,870.00        1,590,450.00 

Shpenzimet komunale           548,799.00              582,200.00           606,800.00 

Subvencionet dhe transfer           403,000.00              535,500.00           624,400.00 

Investimet kapitale        5,669,108.00           6,146,044.00        6,439,765.00 

TOTALI:      18,292,716.00         18,982,485.00      19,435,286.00 

PERIUDHA 2012 2013 2014
Grandi i Qeverisë      15,509,428.00         16,133,485.00      16,586,286.00 
Të Hyrat vetanake        2,783,288.00           2,849,000.00        2,849,000.00 
TOTALI:      18,292,716.00         18,982,485.00      19,435,286.00 

Burimet e financimit
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• Investimet nga jashtë, fondet ndërkombëtare, Pakti i Stabilitetit, BE dhe donacionet 
tjera, kreditë dhe grandet, dhe investimet e mundshme prej Qeverisë. 

 
 
Shumë komuna në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara, duke përfshirë edhe ato në Kosovë, 
kanë rol qendror në prioritizimin e investimeve kapitale dhe në aranzhimin e investimeve 
lokale përmes mekanizmave të cilat i kanë në dispozicion. Kjo mund të përfshijë gjenerimin e 
të hyrave lokale,vjeljen e taksave dhe tarifave,zhvillimin e partneriteteve publike-
private,aranzhimin e ndarjes së drejtë të projekteve kapitale dhe borxheve. 
 
Komunat po bëhen gjithnjë e më të vetëdijshme se investitorët ndërkombëtarë dhe të 
brendshëm, huadhënësit dhe agjencitë kreditore i konsiderojnë qeveritë lokale si klientë të 
mirë për biznes, me kusht që ato ti ndjekin praktikat e mira të afarizmit. 
Kryetari i Komunës së bashku me Kuvendi komunal si organ legjislativ dhe Komiteti për 
politikë dhe financa janë përgjegjëse për përgatitjen e buxhetit, i cili përfshinë programin e 
investimeve kapitale dhe buxhetin. 
 
Draft propozimi i Programit komunal për Investime publike përfshinë të gjitha Kërkesat – 
Propozimet fillestare të Drejtorive komunale (Programeve buxhetore) – Projektet e 
propozuara sipas prioriteteve të përcaktuara me Buxhetin për vitet 2012/14 sipas proceseve 
buxhetore të zhvilluara gjatë këtij vitit, dhe të cilat projekte përfshijnë një lëmi të gjerë të 
zhvillimi të gjithmbarshëm të Komunës,  
 
Sipas vlerësimeve të para te shpenzimeve totale buxhetore- investimet kapitale për vitin 
2012. përbëjnë shumën prej,: 5.669.108,,00 €, apo 31% te buxhetit total të komunës për vitin 
2012. Gjithashtu për vitin fiskal 2013 janë paraparë investime kapitale në shumë prej: 
6.146.044,00 €, ndërsa për vitin 2014 shuma prej: 6.439.765,00 €. Ne ketë KAB- fillestar 
kryesisht shpenzimet kapitale do te kalojnë nëpërmes  Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik, 
Shërbimeve publike,Buxhet dhe financa, Arsim, Shëndetësi  etj. 
 
 
Bashkangjitur: 
 
Lista emërore për shqyrtim dhe vlerësim e Projekteve kapitale sipas  
Kërkesave  (propozimeve) nga ana e Drejtorive komunale për periudhën 2012/14 
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LISTA E PROJEKTEVE KAPITALE ,  2012 - 2014 
Nr. 
Kod. 

Emri i Projektit Financime tjera     (bashkëfinancimet) 
Viti 2012 Viti 2013 Viti 2014 TOTALI: 

 LIMITI- KUFIRI ME BUXHET              
(2012-2014) 

5,669,108 6,146,044 6,439,765 18,254,917 

632 TOTALI: ( SIPAS  DREJTORIVE ) 5,669,108 6,146,044 6,439,765 18,254,917 

480 ZHVILLIMI EKONOMIK 839,121 702,044 685,765 2,226,930 

1. Vazhdimi ndërtimit te rrjetit te ujësjellësit te 

( Rekes se Keqe dhe Dushkajës ) 

100,000 150,000 260,900 510,900 

2. Ndërtimi I rrugëve me kubeza dhe trotuare  

ne qytet  ( A.P.Tepelena" "Ilir Soba") 

Prizrenit,  A.Buza,Londra, Bujar Roka etj. 

578,121 522,044 424,865 1,525,030 

3. Asfaltimi I rrugëve në Brekoc 150,000 30,000  180,000 

4. Ura në  Raqë 11,000   11,000 

470 BUXHET DHE FINANCA 2.200,000 2,300,000 2,350,000 6,850,000 
 
 
1. 

Projekte te ndryshme kapitale me 

bashkëfinancim : (Rrypaj, Kushavec-Dol, 

Berjahë, Sh. Mazrek, Jahoc, Ramo Koronicë; 

Dugagjin Dujakë, Novosellë e Eperme, 

Palabardh , Bitesh etj.) 

 

 

2.200,000 

 

 

2,300,000 

 

 

2,350,000 

 
 

6,850,000 

180 SHERBIMET PUBLIKE 1,350,000 1,970,000 2,120,000 5,440,000 

1. Sanimi i rrugëve të asfaltuara 490,000 700,000. 800,000 1,990,000 
2. Sanimi i rrugëve me zhavorr 90,000 100,000 100,000 290,000 
3. Mirëmbajtja dimërore dhe verore e rrug 130,000 200,000 220,000 550,000 

4. Mirmbaj.dhe përhap.ndriq.pulik 130,000 130,000 150,000 410,000 
5. Mirmbaj.dhe ndert.i parqeve 70,000 220,000 250,000 540,000 
6. Sinjaliz.vertik. dhe horizontal  i rrugeve 70,000 120,000 150,000 340,000 

7. Kanalizim. e ujerave te zeza dhe te pijes 370,000 500.000 450.000 1.320,000 
163 ADMINISTRATA E PERGJITHSHME 125,000 108,000 112,000 345,000 

1. Ndërtimi I zyrës së vendit- Rogovë 25,000 - - 25,000 
2. Sowtveri për menagjimin e resurseve 

humane 

20,000 15,000 15,000 50,000 

3. Automjete për nevojat e Komunës 10,000 13,000 12,000 35,000 
4. Ndërtesa të banuara 70,000 80,000 85,000 235,000 

470 BUJQëSIA 270,000 330,000 380,000 980,000 
1. Kanale për ujitje ne bujqësi: 

(Duzhnje,Jabllanic,B.Bokës,Bec,Zhdrell,Jah

oc,Botushë,Popoc,Stubull,Berjahë,Sheremet,

Hereq) 

200,000 250,000 300,000 750,000 

2. Ndërtimi I pendëve etj. 70,000 80,000 80,000 230,000 
920 ARSIMI DHE SHKENCA 470,660 320,000 330,000 1,120,660 
 Renovimi - (mirmb) shkollave ,parafillor 

,fillor dhe të mesme )  - (GRANDI 
QEVERITAR) 

 

170,660 

 

320,000 

 

330,000 
 

820,660 

1. Renovimi I shk."Selman Riza" 20,000   20,000 

2. Renovimi I shk." Nimon Ferizi"- Lipovec 40,000   40,000 
3. Vazhdimi I objektit të shkollës "I.Boletini"- 

O. Hyle 

200,000   200,000 

4. Renovimi I sallës së eduk.fizike. "H.Zajmi" 40,000   40,000 
660 URABANIZMI 61,000 105,000 105,000 271,000 

1. PRRU  " JUGU 21,000   21,000 
2. PRRU  " JUGU  A" 15,000   15,000 
3. REVIDIMI I PLANEVE 25,000  25,000 50,000 
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4. PRRU  " ROGOVA"  65,000  65,000 
5. PRRU  "ZONA JUGORE INDUSTRIALE "  40,000  40,000 
6. PRRU  "SKIVJANI "   65,000 65,000 

  7. PRRU  "QYTETI I VJETER "   15,000 15,000 

730 SHENDETESIA PRIMARE 193,327 100,000 120,000 413,327 

1. Ndërtimi I QMF-së Qabrati 80,000   80,000 

2. Adaptimi I Qendrës Emergjente 40,000   40,000 

3. Aneksi dhe renovimi I QMF-së - "Orize" 40,000   40,000 
4. Pajisje mjekësore për Qendrën Emergjente 13,327   13,327 

5. Renovime dhe miormbajtje te objekteve 

shendets. 

20,000 100,000 120,000 240,000 

850 KULTURË ,RINI DHE SPORT 150,000 200,000 225,000 575,000 

1. Zërimi I Sallës Univerzale të Pallatit të 

Kulturës 

9,000 15,000 20,000 44,000 

2. Nyjet sanitare dhe zhveshtoret e teatrit 10,000 15,000 20,000 45,000 

3. Biblioteka - nyjet sanitare dhe dritaret 5,000 10,000 10,000 25,000 
4. Ndertimi I terreneve sportive me tepison-

P.Sporteve 

40,000 50,000 50,000 140,000 

5. Ndertimi I terrenit sportiv- futboll I madh 

(fushë me barë) 

60,000 80,000 80,000 220,000 

6. Klimatizimi dhe ventilimi I pjeserishem në 

sallen solemne-P.Kultures 

15,000 15,000 30,000 60,000 

7. Renovimi I bibliotekes ne Bishtazhin dhe 

Brekoc 

11,000 15,000 15,000 41,000 

180 EMERGJENCA-ZJARRFIKSAT 10,000 11,000 12,000 33,000 

1.  Bashkfinanc.ndertim punktit 

(Ponoshec,Demjan,Cermjan)  

10,000 11,000 12,000 33,000 

 
 
 
 
 
 
Gjakovë,                                                                                                            Kryetari, 

Korrik / 2011                                                                                                    Dr.Pal Lekaj 
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


