
 

 
 

 

 
    Republika e Kosovës - Republic of Kosova                   

Komuna  -  Municipality 
Hani i Elezit 

                             
                   

                  04/Nr. 973 /2021 
Data:09.02.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Shabi.rexhallari@rks-gov.net 

RAPORTI I PUNËS 
PËR VITIN 2020 
DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA 

shabi.rexhallari 
2/9/2021 

 



 

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA 

 
Drejtoria për Buxhet dhe Financa me qëllim të realizimit sa më efikas të të gjitha kompetencave 
dhe përgjegjësive, në periudhën janar – dhjetor 2020 ka funksionuar me katër (4) sektorë: 
 

1. Sektori për Buxhet  
2. Sektori për Financa 
3. Sektori për të Hyra 
4. Sektori i Tatimit në Pronë 

 
Drejtoria për Buxhet dhe Financa e menaxhuar nga drejtori i drejtorisë dhe me një staf prej (7) 
zyrtarëve, gjatë kësaj periudhe kishte një angazhim permanent, me një përkushtim të madh në 
drejtim të realizimit sa më të suksesshëm të të gjitha objektivave dhe detyrave të parashikuara. 
 
Aktiviteti i drejtorisë ka qenë i përqendruar në realizimin e buxhetit sipas dinamikës së 
planifikuar dhe menaxhimin sa më efikas të buxhetit, por shkak të situatës së krijuar nga 
pandemia me COVID-19 kemi pasur pak vështirësi për shkak të rrethanave të krijuara qoftë edhe 
me reduktim të stafit. 

 
Me qëllimin kryesor që të bëjmë një prezantim sa më gjithëpërfshirës të punëve dhe aktiviteteve 
të zhvilluara gjatë kësaj periudhe, në vazhdim me prioritet mbi të gjitha do të veçojmë: 

 
SEKTORI I BUXHETIT  

 
 Përpilimi dhe përgatitja e rrjedhës së parasë së gatshme për të gjitha programet dhe nën-

programet buxhetore, me zotimet dhe shpenzimet e parashikuara të mjeteve buxhetore 
sipas dinamikës së planifikuar për vitin 2020, nëpër të gjitha kategoritë ekonomike si: 
paga dhe mëditje, mallra dhe shërbime, shpenzime komunale, subvencione e transfere 
dhe investime kapitale. 

 Përgatitja e raportit final të konsoliduar dhe analitik të bilancit të gjendjes për vitin 2019 
dhe publikimi i tyre në ueb-faqen e komunës me datën 30.01.2020 

 Përgatitja e propozim vendimit për rritjen e buxhetit nga të hyrat vetanake për arsye se 
kemi pasur një tejkalim të të hyrave vetanake për 32,306.51 € për vitin 2019 (vendimi 
nr.01/984/2020 i datës 27.02.2020). 

 Përgatitja e propozim vendimit për bartjen e bilanceve të pashpenzuara nga të hyrat 
vetanake 2019 në vitin vijues 2020 në shumë  prej 85,891.91 € (vendimi nr. 01/983/2020 
i datës 27.02.2020).  

 Aprovimi i vendimit nga kuvendi komunal për ndarjen e mjeteve financiare në shumë 
prej 10,000.00 € për menaxhimin e situatës emergjente të krijuar nga pandemia me 
COVID-19 për sigurimin e  artikujve (pakove) ushqimore, pakove higjenike për familjet 
me gjendje të rëndë ekonomike, dezinfektimin e objekteve publike, furnizimin me pajisje 



dhe mjete mbrojtëse për QKMF-në dhe nevojat tjera që dalin si rezultat i parandalimit të 
kësaj sëmundjeje (vendimi me nr. 01/2259/2020 i datës 07.04.2020). 

 Përgatitja dhe hartimi i raporteve tremujore për ekzekutimin e buxhetit për periudhat:  
janar - mars 2020, janar – qershor 2020, janar-shtator 2020. 

 Në bazë të kërkesës së komunës për auditim të brendshëm për vitin 2019 është bërë 
auditimi nga Ministria e Financave-Departamenti i Auditimit, është bërë auditimi për 
buxhetin, shpenzimet dhe menaxhimin e pasurisë nga data 05.02-31.05.2020, pas 
auditimit ata e kanë bërë raportin e Auditimit të brendshëm të komunës Hani i Elezit me 
datë 11.06.2020 ku janë dhënë 4 rekomandime. Ky raport iu është sjellur edhe kuvendit 
të komunës si informim i auditimit të brendshëm. 

 Është përgatitur plani i veprimit për zbatimin e rekomandimeve raportit të auditorit të 
MF-së për vitin 2019. 

 Përgatitja e pasqyrave financiare për  vitin 2019 dhe përcjellja e raportit për Zyrën e 
Auditorit Përgjithshëm (ZAP). Nga data 25.06-15.07.2020, kemi pasur auditimin e 
rregulltë vjetor në menaxhimin dhe operimin me mjetet buxhetore të komunës për vitin 
2019, nga Zyra e Auditorit të Përgjithshëm (ZAP-i). Nga ky raport që ka dal sipas ZKA-
së është vlerësuar si raport “i pamodifikuar”  ku edhe janë dhënë 7 rekomandime. 

 Është përgatitur plani i veprimit për zbatimin e rekomandimeve raportit të auditorit për 
vitin 2019. 

 Është përgatitur raporti lidhur me progresin për zbatimin e rekomandimeve të auditimit 
për vitin 2019 sipas rregullores së punës per zbatimin e auditimit dhe planeve të veprimit 
dhe është dorëzuar me datën 30 gusht te Zyra Kombëtare e Auditimit.  

 Është mbajtur një takim publik me qytetarët me datën 15.06.2020 që kishte të bëjë me 
parashikimet buxhetore për periudhën afatmesme 2021-2023. 

 Miratimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2021-
2023, ky dokument zhvillimor i miratuar në Kuvend më datën 30.06.2020 dhe publikuar 
në ueb-faqe të komunës. 

 Mbajtja e takimit konsultativ rreth hartimit të Projekt – Buxhetit për vitin 2021-2023 me 
datën 26 gusht 2020 në sallën e takimeve të komunës së Hanit të Elezit (vlenë të 
theksohet se për shkak të situatës së pandemisë është mbajtur vetëm një takim). 

 Miratimi i Projekt Buxhetit për vitin 2021 dhe parashikimet buxhetore per vitet 2022-
2023, i miratuar me datën 30.09.2020 (nr. i vendimit 01/6679/2020). 

 Është përgatitur propozim vendimi për rialokim dhe transfer të mjeteve në kuadër të 
kategorive ekonomike shpenzime kapitale, mallra dhe shërbime dhe rezerva, ku shuma ka 
qenë 262,812.30 €, me nr të vendimit 01/5342/2020 të datës 31.08.2020. 

 Është përgatitur propozim vendimi për transfer të mjeteve në kuadër të kategorisë 
ekonomike paga dhe mëditje për vitin 2020, për pagesën e shujtave për personelin 
arsimor për obligimet e vitit 2017, ku shuma ka qenë 38,119.00 €, por nuk është 
ekzekutuar nga MF-ja, (nr. i vendimit 01/8705/2020 të datës 26.11.2020). 
 



SEKTORI I FINANCAVE  

 
Gjatë kësaj periudhe janar – dhjetor 2020  ka pasur këto aktivitete : 

 
 Përpunimi, harmonizimi dhe barazimi i evidencave të detajizuara te të gjitha llojet e të 

hyrave dhe të dalurave buxhetore sipas programeve buxhetore, fondeve dhe kodeve 
ekonomike në Sistemin informativ të menaxhimit financiar të Kosovës (SIMFK). 
 

 Përgatitja e raporteve për barazim me thesarin për tremujorin e shpenzimeve, barazimin 
mujor me të hyrat, tremujor me të hyrat vetanake dhe alokimin e tyre nëpër kategoritë 
ekonomike të shpenzimeve (KESH). 

 Përgatitja e nën-alokimeve te nën-programet e shkollave nëpër kategoritë ekonomike: 
paga dhe mëditje, mallra dhe shërbime, shpenzime komunale. 
 

 Mbajtja e evidencave të sakta dhe shtimi i efikasitetit në arkëtimin dhe bankimin e 
pagesave – inkasimet në arkë, depozitimet bankare, transferi i të hyrave komunale dhe 
alokimin e këtyre mjeteve nga fondi i BKK-së dhe të hyrave vetanake. 

 Llogaritja dhe realizimi i të gjitha pagesave të destinuar për pagesën e pagave dhe 
mëditjeve, të këshilltarëve komunal, komiteteve të ndryshme të kuvendit, sektorit të 
arsimit dhe sektorit të kujdesit primar shëndetësor. 
 

 Në këtë periudhë raportuese janar-dhjetor 2020, nga të gjitha programet dhe nën-
programet buxhetore sipas kërkesave të parashtruara janë iniciuar procedurat duke u bërë 
zotimi i mjeteve në 1,258 urdhër zotimi për pagesa (UZP), pastaj është vazhduar me 
procedimin e tyre në formë të shpenzimeve dhe çertifikimi i të gjitha shpenzimeve për të 
gjitha kërkesat e parashtruara dhe vendimet e marrura për shpenzime, prej të cilave 
përfundimisht me gjendjen e datës 24.12.2020, janë ekzekutuar në total 1,444 pagesa, për 
kategoritë ekonomike: mallra dhe shërbime, shpenzime komunale, subvencione dhe 
transfere dhe shpenzime kapitale ku shuma e mjeteve është në lartësi prej 1,509,945.00 € 
(pa përfshirjen e Pagave dhe Shtesave të cilat menaxhohen dhe mbikëqyren nga MF-ja 
dhe MAP-i, të cilat janë shpenzuar në shumë prej 1,577,266.70 €).  
 

 Vërejtje: Me datën 05.01.2021 kemi marrur njoftimin nga Ministria e financave që një 
numër i caktuar i kuponëve të shpenzimeve të çertifikuara nga ana e komunës me datën 
24.12.2020 nuk kanë arritur të procedohen në bankë, përkatësisht janë refuzuar nga 
sistemi në momentin e arritjes së limitit minimal të lejuar sipas legjislacionit në fuqi për 
rregullën fiskale të bilancit bankar të shfrytëzueshëm. Shuma e mjeteve që janë kthyer 
është 28,791.93€ apo 14 pagesa dhe këto obligime do të mbesin si obligime të vitit 2020 
që do të paguhen me buxhetin e vitit 2021. 
 



BUXHETI KOMUNAL PËR VITIN 2020 

 
Buxheti i komunës së Hanit të Elezit i ndarë sipas ligjit me nr. 07/L-001 mbi ndarjet buxhetore të 
Republikës së Kosovës për vitin 2020 ka qenë në lartësi prej 2,742,094.82 Euro.  
 
Ky buxhet është ndarë sipas kategorive ekonomike si në vijim:  
 Paga dhe shtesa.............. 1,519,196.00 €,  
 Mallra dhe shërbime.......... 303,236.00 €,  
 Shpenzimet komunale.......... 60,000.00 €,  
 Subvencione dhe transfere... 61,104.00 €,   
 Shpenzime kapitale............ 629,772.00 €, 
 Rezervat............................. 168,786.82 €, 
 Totali i buxhetit..............  2,742,094.82 €. 

 
Ndërsa buxheti përfundimtar është në shumë prej 3,277,468.59 €, që d.m.th. është rritur 
buxheti edhe për 535,373.77 € duke përfshirë: 
 Bartjen e mjeteve të pashpenzuara nga të hyrat vetanake të vitit 2019 në shumë prej 

85,891.91 €; 
 Donacionet e pashpenzuara të vitit 2019 në shumë prej 114.08 €;  
 Donacionet nga DEMOS - Ngritja e performancën komunale 2020 në shumë prej 

49,315.00 €; të shfrytëzuara për projektin “Ndërtimi i sallës së sportit në SHFMU 
Gorancë”; 

 
 Donacionet nga UNIONI EUROPIAN (IPA FONDET) në shumë prej 61,738.34 € (Kësti 

i parë) për projektin “Aksione të përbashkëta për mbrojtjen e mjedisit përmes 
përmirësimit të sistemit të ujërave të zeza dhe sistemit të kanalizimit në fshatin Seçishtë”; 

 
 Buxhet shtesë me rishikim të buxhetit nga Qeveria e Kosovës për funksionalizimin e 

Çerdhes se fëmijëve në shumë prej 45,000.00 € dhe shtimin e stafit prej 13 personave; 
 
 Mbështetje financiare nga Qeveria e Republikës së Kosovës sipas vendimit me nr. 01/23 

të datës 13.08.2020 pika 1.2 e MASËS 12, për zbatimin e Programit të Rimëkëmbjes 
Ekonomike për menaxhimin e situatës së krijuar nga pandemia COVID-19, në vlerë prej 
281,412.61 €; 

 
 Mbështetja financiare nga Qeveria e Republikës së Kosovës sipas vendimit me Nr. 01/23 

të datës 13.08.2020 për zbatimin e Programit të Rimëkëmbjes Ekonomike lidhur me 
MASËN 11 – Mbështetja e sektorit  arsimit për të mundësuar fillimin dhe mbarëvajtjen 
me sukses të mësimit gjatë vitit shkollor 2020/21, në vlerë prej 16,381.13 €; 

 
 Buxhet shtesë nga Qeveria e Republikës së Kosovës me nr. vendimit 06/38 të datës 

30.10.2020 përmes Ministrisë së Punëve të Brendshme për bartjen e mjeteve në 
kategorinë paga dhe shtesa për shërbimin e zjarrfikësve në shumë prej 6,930.00 €; 

 
 Zvogëlimi i buxhetit në kategorinë paga dhe shtesa nga Qeveria e Republikës së Kosovës, 

Vendimi  Nr. 09/50 dt. 21.12.2020 në shumë prej 11,409.30 €, si kursime të mbetura. 



RAPORT I EKZEKUTIMIT BUXHETIT SIPAS KATEGORIVE TË  SHPENZIMEVE 
2020 

Përshkrimi Buxheti 
Aktual Alokimi Shpenzimi 

Mjetet e pa 
shpenzuara 
(të zotuara 
dhe të lira) 

% 

PAGAT DHE 
SHTESAT 1,584,766.70 1,584,766.70  1,577,266.70  7,500.00 99.53 
MALLRAT DHE 
SHËRBIMET  436,366.99  430,924.87    382,355.03  54,011.96 87.62 
SHPENZIMET 
KOMUNALE 62,000.00     61,999.98  61,959.21  40.79 99.93 
SUBVENCIONET DHE 
TRANSFERET 161,240.87  158,940.87  155,945.50  5,295.37 96.72 
INVESTIMET 
KAPITALE 1,033,093.21 945,179.90  909,685.26  123,407.95 88.05 

REZERVAT 0.82 - - 0.82 0.00 
TOTALI 3,277,468.59  3,181,812.32  3,087,211.70  190,256.89 94.20 

 
 

Në bazë të këtij raporti shpenzimi i buxhetit është në shumë prej 3,087,211.70 € apo 94.20%, 
ndërsa mjete të pashpenzuara janë në shumë prej 190,256.89 € apo 5.80% e buxhetit. Nga këto 
mjete të pashpenzuara shumat prej: 

 57,541.91 € apo 1.76%,  janë mjete nga të hyrat vetanake dhe barten për vitin vijues 
2021;  

 34,015.01 € apo 1.04%, janë mjete nga granti qeveritar dhe kthehen në buxhet të shtetit, 
ku një pjesë e tyre shuma prej 28,791.93 € janë kthyer nga MF si mjete të pa shpenzuara 
pa fajin e komunës, nuk kanë arritur të procedohen në bankë, përkatësisht janë refuzuar 
nga sistemi dhe mbesin si obligime për vitin 2020; 

 24,696.82€ apo 0.75%, janë mjete nga donacionet dhe barten në vitin vijues; 
 74,003.15 apo 2.26%, janë mjete të paalokuara nga të hyrat vetanake për shkak se nuk 

kemi arritur me e përmbush planin e të hyrave vetanake (dmth nuk i kemi pasur mjetet 
grumbulluara për shfrytëzim). 

 
SEKTORI I TATIMIT NË PRONË  

 
Gjatë këtij viti, kjo zyre ka pasur këto aktivitete: 
 
 Kryerja e të gjitha punëve organizative, informative dhe zbatimi i formave më efikase për 

fillimin e punës për vitin 2020. 
 Regjistrimi dhe mbajtja e saktë e pagesave të realizuara dhe evidentimi i borxheve nga 

tatim-obliguesit për periudhën e deritanishme 2020 (kalkulimi i kamatave dhe 
ndëshkimeve) krahas operimit me të dhënat me softver, mbajtja e të dhënave të posaçme 
në excel. 

 Është bërë shpërndarja e faturave gjatë muajëve shkurt-mars, i cili shërbim është kryer 
nga  punëtorët me kontratë për shërbime të veçanta.  



 Faturimi i tatimit në pronë dhe në tokë për vitin 2020 ka qenë 151,642.32 €, ndërsa  të 
hyrat e tatimit në pronë dhe në tokë janë inkasuar në shumë prej 97,071.13 €, këtu 
përfshihen edhe borxhet nga vitet e kaluara.  

 Gjithashtu, në vitin 2020 kemi arritur 20 marrëveshje për pagesën me këste të tatimit në 
pronë, ndërsa nuk kanë mundur me ju përmbajtur marrëveshjeve për shkak të situatës së 
krijuar nga pandemia COVID-19. 

 Me datën 05.05.2020 për shkak të rasteve pozitive me Corona Virus, Ministri i Financave 
dhe Transfereve ka marrë vendim që të pezullohet aplikimi i llogaritjes së interesit 
(kamatës) dhe gjobës për mos pagesën e tatimit në pronën e paluajtshme deri me datën 
31.12.2020. 

 Gjatë vitit 2020 në zyrën e tatimit në pronë kemi pasur 103 ankesa nga tatimpaguesit, nga 
të cilat:  

 44 kanë qenë për objekte (shtëpi, bujqësore);   
 51 për parcela (parcelë për shtëpi familjare) dhe  
 8 ankesa dhe kanë qenë të destinuara për MF-Departament të tatimit në pronë.  

 
Komisioni komunal i ankesave ka dalë në vendin e ngjarjes te secila pronë dhe kanë verifikuar 
ankesat, ku prej 95 ankesave që kanë qenë, prej tyre tetëdhjetë e tre (83) ankesa kanë qenë të 
bazuara apo në favor të palëve, ndërsa dymbëdhjetë (12) ankesa janë refuzuar si të pabazuara, 
ndërsa për 8 ankesa që janë dërguar në MF ende nuk kemi marrur përgjigje nga departamenti i 
tatimit në pronë për shkak se ende nuk i kanë shqyrtuar ata për shkak të reduktimit të stafit. 

Gjatë vitit 2020 zyra e tatimit në pronë ka bërë regjistrimin e 80 kontratave të shitblerjes së 
objekteve si dhe parcelave në sistem PROTAX, bazuar në shënimet që ka korresponduar zyra e 
kadastrit, këto kontrata kanë qenë nga viti 2018-2019.  

RAPORTI I TË HYRAVE VETANAKE PËR VITIN 2020 
 

Nr Përshkrimi 
Planifikimi 

2020 
Realizimi 

Janar-
dhjetor 2020 

Progresi 
në % 

1 Certifikatat e lindjes           200.00             85.00  42.50% 
2 Certifikatat e kurorëzimit           700.00           560.00  80.00% 
3 Certifikatat e vdekjes           180.00             79.00  43.89% 
4 Certifikata tjera ofiqarie        5,600.00        4,023.00  71.84% 
5 Taksa për verifikimin e dokum. të ndryshme             70.00             43.00  61.43% 
6 Taksa administrative           100.00             40.00  40.00% 
I Administrata e Përgjithshme                               6,850.00        4,830.00  70.51% 
7 Tatimi në pronë dhe në tokë    148,790.00      97,071.13  65.24% 
8 Taksë për regjistrim të automjeteve      16,200.00     17,480.00 107.90% 
II Buxhet dhe Financa                                   164,990.00    114,551.13  69.43% 
9 Të hyrat nga reklamimet publike      10,000.00      10,000.00  100.00% 



10 Licenca tjera për afarizëm           600.00           135.00  22.50% 
11 Taksa tjera administrative        1,000.00           665.00  66.50% 
12 Gjobat tjera           300.00           100.00  33.33% 
III Shërbimet Publike dhe Emergjencë                                      11,900.00      10,900.00  91.60% 
13 Të hyrat nga ushtrimi i veprimtar. Afariste      97,500.00      59,524.99  61.05% 
14 Licenca për pranim teknik të lokalit           100.00             20.00  20.00% 
IV Zhvillimi Ekonomik                                     97,600.00      59,544.99  61.01% 
15 Ndërrim destinimi i tokës                  -            475.00  0.00% 
16 Shfrytëzimi i pronës publike                  -            615.00  0.00% 
V Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural                                                -         1,090.00  0.00% 
17 Taksa komunale për leje ndërtimi        5,000.00      12,209.76  244.20% 
18 Taksa komunale për demolim           275.00                 -    0.00% 
19 Taksë për bartjen e pronësisë        2,900.00        2,870.00  98.97% 
20 Ndërrim destinimi i tokës        3,000.00                 -   0.00% 
21 Shërbime të ndryshme kadastrale      10,000.00        8,233.00  82.33% 
22 Tax për legalizim objekteve                  -            567.99  0.00% 
23 Shfrytëzimi i pronës publike        6,250.00        6,197.98  99.17% 
24 Gjobat nga inspektorati           200.00           680.00  340.00% 
25 Gjobat tjera           100.00                 -   0.00% 
VI Urbanizimi dhe Kadastri                             27,725.00      30,758.73  110.94% 
26 Participimet në Arsim           250.00           295.00  118.00% 
VII Arsimi                                                               250.00           295.00  118.00% 
27 Taksa për shërbimet sociale           200.00             85.00  42.50% 
28 Certifikata mjekësore        1,700.00        1,035.00  60.88% 
29 Participimet në shëndetësi        6,500.00        7,139.00  109.83% 
30 Inspektimi Higjeniko-Sanitar           150.00             10.00  6.67% 

VIII Shëndetësia dhe MS                                      8,550.00        8,269.00  96.71% 
A TË HYRAT DIREKTE      317,865.00    230,238.85  72.43% 
31 Të hyrat nga dënimet në trafik                  -       13,623.00  0.00% 
32 Të hyrat nga dënimet në gjykata                  -                  -   0.00% 
33 Të hyrat nga shitja e masës drusore  237.97 0.00% 
B TË HYRAT INDIREKTE                                         -       13,860.97  0.00% 

 
TOTALI I PËRGJITHSHËM (A + B)    317,865.00    244,099.82  76.79% 

 
Koment: Planifikimi i të hyrave vetanake për vitin 2020 ka qenë 317,865 €, kurse arkëtimi është 
në shumë prej 244,099.82 € apo 76.79 % e planit. Gjatë vitit 2020 për shkak të pandemisë me 
vendim të kuvendit komunal i kemi liruar taksat komunale për ushtrim të veprimtarisë afariste 
për (3) tre muaj dhe taksat për shfrytëzimin e pronave publike (qiratë) për (6) gjashtë muaj, ku 
shuma totale e lirimit ka qenë 22,812.06 € apo 7.18% e planit të të hyrave. 


