
                      Republika e Kosovës - Republic of Kosovo 

                        Komuna – Municipality 

                                                      Hani i Elezit 

        04/1021/2023 

 

 

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA  

 

 

RAPORTI I PUNËS DHE AKTIVITETEVE 

JANAR-DHJETOR 2022 

 

 

 

 

Hani i Elezit, 2023 

 



DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA JANAR-DHJETOR 2022 

 

Drejtoria për Buxhet dhe Financa për periudhën janar – dhjetor 2022, funksionin e vet e ka 

ushtruar në bazë të kompetencave dhe përgjegjësive ligjore mbi qeverisjen e Komunave të 

Republikës së Kosovës, Statutin e komunës së Hanit të Elezit, Ligjin mbi menaxhimin e 

financave publike dhe përgjegjësitë, Ligjin mbi financat e pushtetit lokal, Ligjin mbi 

vetëqeverisjen lokale, Ligjin mbi tatimin në pronën e paluajtshme, Rregulloret dhe udhëzimet 

administrative nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT). 

Drejtoria për Buxhet dhe Financa me qëllim të realizimit sa më efikas të të gjitha kompetencave 

dhe përgjegjësive, në periudhën janar – dhjetor 2022 ka funksionuar kryesisht në tre (3) sektorë: 

1. Sektori për buxhet dhe financa, 

2. Sektori për të hyra dhe 

3. Sektori i tatimit në pronë. 

 

Drejtoria për Buxhet dhe Financa e menaxhuar nga drejtoresha e 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 në 

planin e punës së drejtorisë. Aktiviteti i drejtorisë ka qenë i përqëndruar në realizimin e buxhetit 

sipas dinamikës së planifikuar dhe menaxhimin sa më efikas të buxhetit.  

 

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: 

 

1. SEKTORI PËR BUXHET DHE FINANCA  

 

 Ky sektor ka kryer këto aktivitete: 

 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 2022, nëpër të gjitha kategoritë ekonomike si: 

paga dhe mëditje, mallra dhe shërbime, shpenzime komunale, subvencione e transfere 

dhe investime kapitale, 

 Përgatitja e propozim vendimit për bartjen e bilanceve të pashpenzuara nga të hyrat 

vetanake 2020 dhe 2021 në vitin vijues 2022 në shumë  prej 72,737.76 €, 

 Përgatitja e vendimit për transferin e mjeteve nga kategoria Rezerva në kategorinë e 

Investime Kapitale në vlerë prej 15,000.00 €, 

 Përgatitja e raportit final të konsoliduar dhe analitik i bilancit të gjendjes për vitin 2022 dhe 

publikimi i tyre në ueb-faqen e komunës, 



 Përgatitja dhe hartimi i raporteve tremujore për ekzekutimin e buxhetit për periudhat:  janar-

mars 2022, janar-qershor 2022, janar-shtator 2022,  

 Përgatitja dhe hartimi i raporteve mujore, 3 mujore, 6 mujore, 9 mujore dhe janar-dhjetor të 

buxhetit sipas drejtorive, sipas  kategorive të shpenzimeve dhe publikimi i tyre në ueb-faqe të 

komunës,  

 Gjatë muajit Prill kemi pasur auditimin e jashtëm për vitin 2021 nga Zyra Kombëtare e 

Auditimit dhe e kemi pranuar raportin final të auditimit, 

 Është publikuar raporti final i Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitin 2021 në ueb faqe të 

Komunës, 

 Mbajtja e tri debateve publike me qytetarët me datën 24.06.2022 në 3 lokacione që kishte të 

bëjë me Kornizën Afatmesme  Buxhetore Komunale për periudhën afatmesme 2023-2025, 

 Përgatitja e Kornizës Afatmesme Buxhetore të Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2023-

2025, ky dokument zhvillimor i miratuar në Kuvend Komunal me datën 30.06.2022, është 

dërguar në Ministri të Financave dhe publikuar në ueb-faqe të komunës, 

 Përgatitja e raporteve për barazim me thesarin për çdo muaj të vitit 2022, si dhe raportin 

për periudhën janar-dhjetor të shpenzimeve për vitin 2022, 

 Përgatitja e nën-alokimeve te nën-programet e shkollave nëpër kategoritë ekonomike: 

mallra dhe shërbime, shpenzime komunale, 

 Llogaritja dhe realizimi i të gjitha pagesave të destinuar për pagesën e pagave dhe shtesave, 

të këshilltarëve komunal, komiteteve të ndryshme të kuvendit, pagesa e katër këshillave të 

fshatrave, të sektorit të arsimit dhe sektorit të kujdesit primar shëndetësor, 

 Ekzekutimi i shujtave të mësimdhënësve që rrjedhin nga Kontrata Kolektive për vitet 2018, 

2019 dhe 2020, 

 Ekzekutimi i pagave Jubilare në kuadër të Arsimit dhe Shëndetësisë, 

 Në bazë të kërkesës së komunës për auditim të brendshëm për vitin 2021 dhe vitin 2022 

është bërë auditimi nga Ministria e Financave - Departamenti i Auditimit, është bërë auditimi me 

objektivë për buxhetin, realizimin e shpenzimeve dhe resurset humane-personelin nga data 

22.08.2022. Më datë 11.10.2022 kemi pranuar draft raportin e auditmit të brendshëm  dhe më 

28.10.2022 kemi pranuar raportin final të auditimit me gjithsej 9 të gjetura apo rekomandime. Ky 

raport është dërguar edhe në Kuvendin e Komunës si informim i auditimit të brendshëm, 



 Është përgatitur plani i veprimit për zbatimin e rekomandimeve raportit të auditorit të MF-

së për vitin 2021 dhe 2022 dhe i njejti është publikuar në ueb faqen e Komunës, 

 Është pranuar Qarkorja e dytë buxhetore 2023/02 dhe është bërë shpërndarja e mjeteve 

nëpër të gjitha programet dhe nënprogramet Komunale dhe në të gjithë kategoritë buxhetore, 

gjegjësisht është hartuar projekt buxheti për vitin 2023 dhe parashikimet e hershme për vitet 

2024-2025, 

 Janë mbajtur 8 debate buxhetore për projekt buxhetin 2023-2025 nëpër lokacione të 

ndryshme, 

 Janë përgatitur procesverbalet dhe raportet e debateve buxhetore dhe të njejtat i kemi 

publikuar edhe në ueb faqe të Komunës, 

 Është miratuar në Kuvend Komunal Projekt Buxheti për vitin 2023 dhe parashikimet për 

vitet 2024 dhe 2025 më datë 29.09.2022, 

 Është dorëzuar Projekt Buxheti 2023 i miratuar në Kuvend Komunal në Departamentin e 

Buxhetit – Ministria e Financave më datë 30.09.2022, 

 Është publikuar në ueb faqen e Komunës projekt buxheti 2023, buxhetimi i përgjegjshëm 

gjinor, Investimet Kapitale,  

 Është hartuar plani i ndarjes së subvencioneve për vitin 2023 dhe është dorëzuar pran 

ZKM-së më datë 30.09.2022, 

 Është përgatitur raporti lidhur me progresin për zbatimin e rekomandimeve të auditimit për 

vitin 2021 nga ZKA sipas rregullores së punës per zbatimin e auditimit dhe planeve të veprimit 

dhe është dorëzuar me datën 30.09.2022 te Zyra Kombëtare e Auditimit, 

 Është dorëzuar çdo 3 muaj raporti i monitorimit sipas periudhave të Investimeve Kapitale 

në Departamentin e Buxhetit – Ministria e Financave,  

 Është bërë rialokimi i mjeteve nga Investime Kapitale në Investime Kapitale në muajin 

shtator 2022, 

 Në këtë periudhë raportuese janar - dhjetor 2022, nga të gjitha programet dhe nën-

programet buxhetore sipas kërkesave të parashtruara janë iniciuar procedurat duke u bërë zotimi 

i mjeteve në 1363 urdhër zotimi për pagesa (UZP), pastaj është vazhduar me procedimin e tyre 

në formë të shpenzimeve dhe aprovimi i të gjitha shpenzimeve për të gjitha kërkesat e 

parashtruara dhe vendimet e marra për shpenzime, prej të cilave përfundimisht me gjendjen e 

datës 27.12.2022, janë ekzekutuar në total 1479 pagesa, ku shuma e mjeteve është në lartësi prej 



2,704,227.52 € ku përfshihen kategoritë ekonomike mallra dhe shërbime, shpenzime komunale, 

subvencione dhe transfere, ndërsa shpenzimet për kategorinë ekonomike paga dhe  shtesa të cilat 

menaxhohen dhe mbikëqyren nga MFPT-ja janë në shumë prej 1,694,967.79 €. 

 

Buxheti i komunës së Hanit të Elezit i ndarë sipas Ligjit me nr. 08/L-066 mbi ndarjet buxhetore 

të Republikës së Kosovës për vitin 2022 është në lartësi prej 2,759,758 Euro.   

 

Ky buxhet është ndarë sipas kategorive ekonomike si në vijim: 

 Paga dhe shtesa ............. 1,756,083.00 €, 

 Mallra dhe shërbime .......... 385,975.00 €, 

 Shpenzimet komunale ..........67,700.00 €, 

 Subvencione dhe transfere ... 80,000.00 €, 

 Shpenzime kapitale ........... 455,000.00 €, 

 Rezervat...............................15,000.00€, 

 Totali i buxhetit..................2,759,758.00 €. 

Ndërsa buxheti përfundimtar është në shumë prej 2,997,869.29 €, që d.m.th. është rritur 

buxheti edhe për  238,111.29 € duke përfshirë: 

 Bartjen e mjeteve të pashpenzuara nga të hyrat vetanake të vitit 2020 dhe 2021 në 

shumë prej            72,737.76 €; 

 Grant shtesë për projektin kapital “Shtimi i kapaciteteve të ujit dhe rregullimi i rrjetit të 

ujësjellësit” në vlerë prej 37,150.00 €,  

 Donacion prej IPA Fondeve për projektin “ Mbrojtja e mjedisit përmes përmirësimit të 

ujërave të zeza dhe Kanalizimeve Atmosferike” në shumë prej 62,124.45 €.  

 Bazuar në vendimet nga Qeveria e Republikës së Kosovës nr: 09/56 të datës 26.01.2022 

(Janar-Qershor) dhe vendimi nr: 12/89 të datës 20.07.2022 (Korrik-Dhjetor) janë ndarë 

mjete shtesë për personelin shëndetësor dhe stafin mbështetës që janë të ekspozuar 

drejtëpërdrejtë me rrezikun nga Covid-19  në vlerë prej 20,286.00 € mbi pagën bazë dhe 

shtesa prej  1,890 € në kategorinë e pagave dhe mëdijeve në Sektorin e Shëndetësisë.  

 Donacion nga Qeveria Japoneze për projektin “Ndërtimi i aneksit për këmbësor në urën e 

Seçishtës”, në vlerë prej 43,809.00 €; 

 Donacione të mbetura të cilat janë bartur nga vitet e kaluara në vlerë prej 114.08 €. 

 



RAPORTI I EKZEKUTIMIT TË BUXHETIT PËR PERIUDHËN JANAR-DHJETOR 

2022 

Kategoritë ekonomike të 

shpenzimeve 
Buxheti 2022 

Realizimi janar-

dhjetor 2022 
% Buxheti 2021 

Realizimi janar-

dhjetor 2021 
% 

Paga dhe shtesa 1,782,139.58 1,694,967.79 95.11% 1,645,045.11 1,645,045.11 100.00% 

Mallra dhe shërbime 410,759.93 396,616.33 96.56% 355,065.39 348,741.08 98.22% 

Shpenzime komunale 67,700.00 67,684.20 99.98% 65,100.00 64,899.87 99.69% 

Subvencione dhe trans. 87,000.00 85,967.00 98.81% 80,290.00 72,465.00 90.25% 

Shpenzime kapitale 606,460.78 458,992.20 75.68% 533,593.31 503,312.41 94.33% 

Qeveria Japoneze 43,809.00 0.00 0.00%       

Rezervat   - - 55,000.00 -   

TOTALI 2,997,869.29 2,704,227.52 90.20% 2,734,093.81 2,634,463.47 96.36% 

 

 

2. SEKTORI PËR TË HYRAT 

 

Në kuadër të këtij sektori janë kryer këto aktivitete: 

 

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

sipas programeve buxhetore, fondeve dhe kodeve ekonomike në Sistemin informativ të 

menaxhimit financiar të Kosovës (SIMFK). 

 Përgatitja e raporteve për barazim me thesarin si: barazimin mujor, tremujor me të hyrat 

vetanake. 

 Përgatitja e raporteve për të hyrat vetanake për periudhën janar-dhjetor 2022 sipas drejtorive, 

sipas llojit të të hyrave dhe publikimi i raporteve në ueb-faqe të komunës. 

 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 sipas planifikimit të drejtorive. 

 

 

 

 

 

 



RAPORT I TË HYRAVE VETANAKE PËR PERIUDHËN JANAR-DHJETOR 2022 

 

Nr Përshkrimi 
Realizimi  

2022 

Realizimi 

2021 

Krahasimi në 

euro 2022-2021 

    2 3 5=2-3 

1 Certifikatat e lindjes 196.00 130.00 66.00 

2 Certifikatat e kurorëzimit 610.00 710.00 (100.00) 

3 Certifikatat e vdekjes 114.00 52.00 62.00 

4 Certifikata tjera ofiqarie 6,744.00 5,880.00 864.00 

5 Taksa për verifikimin e dok. të ndryshme 33.00 35.00 (2.00) 

6 Taksa administrative 509.00 40.00 469.00 

I Administrata e Përgjithshme      8,206.00       6,847.00        1,359.00  

7 Tatimi në pronë dhe në tokë 163,301.29 139,134.35 24,166.94 

8 Taksë për regjistrim të automjeteve 19,890.00 19,350.50 539.50 

II Buxhet dhe Financa 183,191.29 158,484.85 24,706.44 

9 Të hyrat nga reklamimet publike 11,880.70 12,280.00 (399.30) 

10 Licenca tjera për afarizëm 670.00 240.00 430.00 

11 Taksa tjera administrative 276.00 423.90 (147.90) 

12 Gjobat tjera - - - 

III Shërbimet Publike 12,826.70 12,943.90 (117.20) 

13 Ndërrim destinimi i tokës 187.50 623.22 (435.72) 

14 Shfrytëzimi i pronës publike 615.00 - 615.00 

IV Bujqësia dhe Zhvillimi Rural 802.50 623.22 179.28 

15 Të hyrat nga ushtrimi i veprimt. afariste 71,127.28 75,783.89 (4,656.61) 

16 Gjoba nga Inspektoriati 500.00 

  17 Licenca për pranim teknik të lokalit - 20.00 (20.00) 

V Zhvillimi Ekonomik                                   71,627.28     75,803.89       (4,176.61) 

18 Taksa komunale për leje ndërtimi 2,717.98 10,317.43 (7,599.45) 

19 Taksa komunale për demolim - - - 

20 Taksë për bartjen e pronësisë 5,838.00 5,280.00 558.00 

22 Shërbime të ndryshme kadastrale 
 

4,918.50 (4,918.50) 

23 Taksë për legalizim të objekteve 1,147.24 2,465.22 (1,317.98) 

24 Shfrytëzimi i pronës publike 4,943.90 6,535.82 (1,591.92) 

25 Të hyrat nga shitja e pasurisë 13,022.00 6,640.00 6,382.00 

26 Gjobat nga inspektoriati 550.00 - - 

27 Të hyra nga konfiskimi 882.88 

  28 Taksa tjera administrative 10,423.00 

  29 Gjobat tjera - - - 

VII Urbanizimi dhe Kadastri 39,525.00 36,156.97 3,368.03 

30 Participimet në Arsim 10,835.00 10,995.00 (160.00) 

VIII Arsimi 10,835.00 10,995.00 (160.00) 

31 Taksa për shërbimet sociale 178.00 208.00 (30.00) 

32 Certifikata mjekësore 825.00 1,575.00 (750.00) 



33 Participimet në shëndetësi 5,984.90 7,855.30 -1,870.40 

34 Inspektimi Higjeniko-Sanitar - 20.00 (20.00) 

VII Shëndetësia dhe MS 6,987.90 9,658.30 -2,670.40 

A TË HYRAT DIREKTE 334,001.67 310,889.91 23,111.76 

35 Të hyrat nga dënimet në trafik 24,670.00 8,483.50 16,186.50 

36 Të hyrat nga dënimet në gjykata 156.26 - 0.00 

B TË HYRAT INDIREKTE 24,826.26 8,483.50 16,342.76 

  TOTALI I PËRGJITHSHËM (A + B) 358,827.93 319,373.41 39,454.52 

 

 

 

PLANIFIKIMI I TË HYRAVE  

 

 Planifikimi i të hyrave vetanake për vitin 2022 është në shumë prej 381,347.00 €. 

Komuna e Hanit të Elezit ka arritur të arkëtoj gjithsej  nga të hyrat direkte 334,001.67 € për 

periudhën janar-dhjetor 2022 dhe paraqesin 88 % € e planit të të hyrave vetanake, ndërsa në 

krahasim me  periudhën e njëjtë të vitit 2021 kemi një rritje prej 23,111.76 €. Ndërsa të hyrat 

indirekte për periudhën janar-dhjetor 2022 janë në shumë prej 24,826.26 €, ku 24,670 € janë nga 

dënimet në trafik ndërsa të hyrat nga dënimet në gjykata janë në shumë prej 156.26 €.  

 Në bazë të drejtorive kemi këto të hyra: 

 

 Drejtoria për Buxhet dhe Financa ka inkasuar të hyra në shumë prej 183,191.29  €;  

 Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik ka inkasuar të hyra në shumë prej 71,627.28 €;  

 Drejtoria e Urbanizmit ka inkasuar të hyra në shumë prej 39,525 €;  

 Drejtoria e Arsimit, Kulturë, Rini dhe Sport ka inkasuar të hyra në shumë prej 10,835 €; 

 Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ka inkasuar të hyra në shumë prej 6,987.90 € 

 Drejtoria e Shërbimeve Publike ka inkasuar të hyra në shumë prej  12,826.70 €;  

 Drejtoria e Administratës Komunale ka inkasuar të hyra në shumë prej  8,206 €.  

 Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural ka inkasuar të hyra në shumë prej 802.50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. SEKTORI I TATIMIT NË PRONË  
 

Gjatë kësaj periudhe, kjo zyrë ka pasur këto aktivitete: 

 

 Gjatë muajit shkurt kemi pranuar linkun për printimin e faturave të tatimit në pronë dhe 

tokë, ndërsa shpërndarja e tyre është bërë gjatë muajve mars-qershor 2022 për arsye të zgjatjes së 

afatit të ankesave dhe mungesa e stafit. Numri i faturave ka qenë 3477. 

 Sipas dispozitave ligjore, pas pranimit të faturave të tatimit në pronë dhe në tokë, 

qytetarët kanë parashtruar 98 kërkesa për korrigjim ndaj çertifikatës së pronës dhe 37 ankesa 

ndaj faturës së tatimit në pronë. 

 Gjatë periudhës janar-dhjetor 2022 kemi arritë të bëjmë 19 marrëveshje për pagesën me 

këste të tatimit në pronë. 

 Faturimi i tatimit në pronë dhe në tokë për vitin 2022 në komunën e Hanit të Elezit është 

225,572.00 Euro, ndërsa totali inkasuar i tatimit në pronë dhe tokë për periudhën janar-dhjetor 

2022 është 163,301.29 Euro apo 72% nga planifikimi duke përfshirë borxhet, kamatën dhe 

ndëshkimet nga vitet e kalauara.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drejtore për Buxhet dhe Financa 

Lindita Ballazhi 
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