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 Hyrje  

 
Korniza Afatmesme Buxhetore  (KAB) që po prezantojmë, është një dokument i cili miratohet në parim çdo vit 

nga Asambleja Komunale dhe paraqet dokumentin kryesor mbi bazën e të cilit do të hartohet Buxheti vjetor 

2023.Ky material siguron një analizë të hollësishme të shpenzimeve publike dhe përcakton parametrat dhe 
prioritetet kryesore për zhvillimin e vazhdueshëm të buxhetit vjetor. Gjithashtu, KAB-i siguron mekanizmat e 

nevojshme, përmes të cilave, objektivat me prioritet, të identifikuara në dokumentet strategjike të komunës, aty ku 

ekzistojnë, të integrohen sa më mirë në procesin buxhetor. 

 
Hartimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore përbën një detyrim për institucionet buxhetore komunale të kërkuar nga 

Qarkorja Buxhetore Komunale 2023/01 e lëshuar nga Ministria e Financave me dt.15.05.2022.   

 
Ky dokument do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve me prioritet të zhvillimit dhe identifikimin e prioriteteve 

të shpërndarjes së burimeve komunale për periudhën 2023-2025. 

Janë katër faza të përmbledhura për zhvillimin e KAB Komunale dhe afatet kohore, si në figurën e mëposhtme:   
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Komuna e Kamenicës shtrihet në anën lindore të Kosovës. Kufizohet me Komunën e Ranillugut,Gjilanit, 

Prishtinës, Novobërdës si dhe komunat e RS të Serbisë ( Bujanocit, Medvegjës dhe Vrajës). Si tërësi, ka një 
sipërfaqe prej 414 km2. Përmes saj kalon lumi Krivareka.  Kamenica gjendet 10 km. larg magjistrales   Bujanoc – 

Gjilan, me te cilën lidhet me qendrat tjera të Kosovës. Gjilani ndodhet në largësi prej 30 km., ndërsa Prishtina afër 

80km. Në Prishtinë mund të shkohet edhe rrugës më të shkurtër, nëpër Novobërdë dhe Llabjan, ku në të dy 
drejtimet rruga shkurtohet për 55 km . Transportin ajror , Kamenica e realizon nga aeroporti i Prishtinës (  90 km 

largësi) dhe më rrallë nga ai i Petrovecit të Shkupit, (100km largësi).                          

         Territori i Komunës së Kamenicës është kodrinoro-malorë (70%) dhe rrafshinor (30%), me disa lugina rreth 

lumenjve Krivarekë, Desivojcë dhe Hogosht që shtrihen në veri. Toka është kryesisht pjellore, e pasur edhe me 
kullosa, e përshtatshme për zhvillim të pemëtarisë, perimtarisë,lavërtarisë dhe blegëtorisë.  

 

Kamenica ka  klimë të mesme kontinentale, me verëra të nxehta dhe dimra të ftohtë. 

Reshjet atmosferike mesatarisht sillen prej 499 – 675 l/m2. Lartësia më e ulët mbidetare është 380m te “ Dheu i 
bardhë”, kurse ajo më e larta është 1223m te “ Guri i Zi”. Erërat më të shpeshta janë ato veriore, ndërsa më të 

rrallat janë ato jugore.  

POPULLËSIA  

 Komuna e Kamenicës ka 58 vendbanime,me numer të popullësisë 36085 banor(Vlersimi i popullsisë sipas 
rexhistrimit në vitin 2011).Dendësia e banorëve në një kilometer katror është 88 banor.Nga numri i përgjithëshëm 

i popullates rreth 61%  i takon grupmoshave deri ne 40 vjet.Nga ky numër rreth 10% e tyre janë të punësuar(apo 

http://kk.rks-gov.net/kamenice/getattachment/City-guide/Geography/KOMUNA_VENDBANIMET.jpg.aspx
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3.642).Pjesa dërmuese e popullatës jeton në fshatra dhe merret me veprimtari bujqësore dhe blegtorale.Struktura 
etnike e banorëve të saj është mbi 92% apo 34.186 banorë shqiptar dhe pjesa tjetër prej 8% të tjerë.Përbërja 

gjinore e popullsisë të Komunës së Kamenicës është: nga 36.085 banorë, 18.559 janë meshkuj apo shprehur në 

përqindje 51.43% ,ndërsa 17.526 janë femra apo shprehur në përqindje 48.57%. Në Administratën Komunale të 
kamenicës janë 1186 të  punësuar, prej tyre 745 meshkuj dhe 441 femra ,perqindja e pjesëmarrje gjinore  meshkuj 

62.82%  dhe femra 37.18%. 

 

KULTURA: 

 

Komuna e Kamenicës ka bërë përpjekje që të bëjë identifikimin dhe inventarizimin e trashëgimisë kulturore .Kjo 

më se miri vërtetohet si “Kalaja e Kamenicës””Kisha e Dëftimit të Shën Marisë”,Manastir Burg-Ajnoc,Manastir 
Rgjavc-Mocare,Kisha e Shen Gjonit –Berivojce,Nekropole i hereshem-Koretin,Teqja e Shen Zenelit-

Topanicë,Lokalitete arkeologjik ORDINE-Karaqeve e Eperme. 

Komuna e Kamenicës ,e njohur ndër biblotekarët me emrin Gurashi, ka 7 biblioteka publike me rreth 56.769 libra. 
Biblioteka kryesore ka 6.275 libra, ndërsa degët në Srezovc, Tygjec, Hogosht, Desivojcë, Karaçevë dhe Roganë 

kanë 50.494 libra. Është me rëndësi të theksohet se në këtë komunë, pasojat e masave të dhunëshme (1990-1999) 

dhe luftës serbe kanë qenë më të vogla dhe, së këndejmi, si e vetmja komunë në Kosovë, librat nuk janë dëmtuar 

dhe kjo është e vetmja komunë, ku mbetet numri i njëjtë i bibliotekave në koleksione. 
 

SPORTI: 

 
Në komunen tonë ekzistojnë  11 ekipe te rexhistruara në  Futboll, Volejboll, Atletikë, Shenjëtari, Karate, Shah 

dhe ping pong. 

 

 

Vizioni i mëposhtëm për Komunën e Kamenicës i definuar pas konsultimeve me akterët e rëndësishëm të jetës 

politike ekonomike e sociale në Komunë bazohet edhe në dokumentet afatmesme dhe afatgjata strategjike, që ka 

zhvilluar komuna siç janë:  
 

1. Draft Plani Zhvillimor komunal 2013-2023+ 

2. Plani Zhvillimor urban 2012-2018+ 
3. Kornizën Afatmesme te shpenzimeve 2023-2025 të Qeverisë së Kosovës 

4. Qarkoret Buxhetore Komunale 2023-2025(Qarkorja I) te lëshuar ne Ministria e Financave te Qeverise se 

Republikës se Kosovës.  

5. Plani për Efiqience të Energjisë 2016-2020 
6. Plani i Mobilitetit  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Atributet me te rëndësishme te çfarëdo dokumenti të planifikimit strategjik dhe të vizionit të definuar janë; së pari 

lehtësia e komunikimit si dhe  së dyti llogaridhënia. Me qëllim të përmbushjes së këtyre dy atributeve binjake, 

prioritetet strategjike të Komunës në periudhën afatmesme janë grupuar në pesë prioritete që do të mundësojnë 
realizimin e qëllimit të vizionit tonë për Komunën.  

 

Katër nga këto prioritete kanë të bëjnë me realizimin e objektivave  dhe kontribuojnë në zhvillimin e shërbimeve 
më të mira komunale për qytetarët.  

 

Bazuar edhe në vizionin nga Plani hapësinor i Komunes  se Kamenices ,komuna në të ardhmen do te jete 
si: Urë e zhvillimit të lidhjes së Kosovës me rajonin, rrjet funksional i fuqishëm i qyteteve dhe fshatrave, 
atraktive për të jetuar dhe punuar në to, me aktivitete ekonomike tregtare, industriale dhe turizëm, 
atraktive për investime dhe ndërmarrësi në industrinë përpunuese, agrobiznes, turizëm shërues e 
rekreativ me plotësimin e kritereve për mbrojtje të mjedisit.  
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II. Deklarata e Komunës në lidhje me prioritetet strategjike zhvillimore 2023-2025 

 

Korniza Afatmesme Buxhetore Komunale 2023-2025paraqet dokumentin kryesor mbi bazën e të cilit do të 

hartohet buxheti vjetor për vitin vijues 2023.Qëllimi kryesor i përcaktimit të prioriteteve është që të bëhet 

ndërlidhja e planifikimit buxhetore në përputhje me Objektivat Strategjike Komunale 2023-2025.Gjatë 

përgaditjes dhe dorëzimit të kërkesave të tyre buxhetore për vitin 2023 dhe parashikimet (2024-2025) nga 

Drejtoritë e caktuara tregojnë se si plani i tyre buxhetor i përgjigjet prioriteteve të Komunës të paraqitura më 

poshtë . 

           1.Krijimi i kushteve te përshtatshme për zhvillimin e aktiviteteve bujqësore  ne komunën e 

Kamenicës 

 1.Avansimi i Bujqësisë  nga Bujqësia  ekstenzive, në Bujqësi intenzive. 

 2.Subvencionimin e Fermerëve në Sektorin e Lavërtarisë.                     

 3.Subvencionimin e Fermerëve në Sektorin e Pemëtarisë.                     

 4.Subvencionimin e Fermerëve në Sektorin e Blegtorisë.                      

 5.Ndihmën e Fermerëve për Grante.                             

 6.Këshillimet( trajnimet e vazhdueshme për Fermerë)                   

 7.Përcjelljen e mbjelljeve Pranverore, Vjeshtore. 

 8.Organizimin e Korrje- Shirjeve                  

 9.Subvencionimin e Fermerëve në sektorin e Bletarisë 

 

 

2.Përmirësimi i ambientit të Komunës dhe qëndrueshmëria e tij  

       -     Rregullimi i pritoreve te autobuseve 

       -     Rregullimi i shtigjeve per ecje dhe ciklizem 

- Rritja e hapësirave gjelbëruese në komunën e Kamenicës, 
- Mirëmbajtja e Hapësirave të hapura publike në baze të planit për mirëmbajtjen e  hapësirave të hapura 

publike; 

- Zgjerimi i rrjetit 100% në fushën e mbeturinave; 

- Rritja e inkasimit, dhe inkasimi i borxheve nga shfrytëzuesit e HP (kioskat dhe garazhet); 
- Mirëmbajtja e infrastrukturës ne harmoni me Planin e mobilitetit; 

- Vendosja e sinjalizimit vertikal dhe horizontal; 

- Përmirësimi në furnizimin me ujë; 
- Zgjerimi i rrjetit të ujësjellësve në lokalitete të ndryshme; 

- Përfundimi i punëve të projektit të ujësjellësit në Roganë, Muqiverc, Dajkoc, Shipashnicë e Poshtme, 

Novosellë dhe Hodonoc; 

- Ndërrimi i gypave të ujësjellësit në lagjen Iliria, Malësia dhe Berivojcë; 
- Përfundimi i punimeve të bulevardit në qendër, me gjithë infrastrukturën përcjellëse; 

- Rritja e numrit të stafit profesional; 

 
 

3.Shëndetësi-Sigurimi i shëndetit sa më të mire për të gjithë qytetarët e komunës se Kamenicës 

përmes një sistemi shëndetësor më efikas brenda resurseve humane materiale të disponueshme 

 Hartimi i strategjisë për shëndetësinë në nivelin e kujdesit parësor 
Investimi ne klinika digjitale 

Krijimi i kuzhines popullore dhe koncepit foods bank 

 Sigurimi i shëndetit sa ma të mirë për të gjith qytqtaret e Komunes Së Kamenicës,përmes një sistemi 

shëndetsor ma efikas brenda resurseve humane e materiale të disponushme:  

 Përmirsimi i infrastruktures – 

 Sigurimi i aparatures materialeadekuate – 

 Ngritja e resurseve humane – 
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 Financimi i qëndrushëm ( ku duhet përmendur renovimin total të QKMF-së në Kamenicë. Renovimi i 

objektit të vjetër për shërbimin e emergjencës,renovimi i objektit të stomatologjis dhe AMF-të në teren 
sipas nevojes  .                  

 

  

4.Arsim-Kulturë-Te ngritet niveli i mësimdhënësve në të gjitha shkollat e komunës, përmes 

rikualifikimit të kuadrit sa më kompetent në procesin mësimor . 

 

 Investime ne kabinete shkollore 
Digjitalizim dhe sistem i perbashkete prind-mesues-nxenes 

 Bursa te rregullta per studente 
 Deri në  vitit 2025, të ndërtohen dy çerdhe duke trefishuar numri i nxënësve që ndjekin shkollimin 

parafillor. 

 Të renovojmë plotësisht shfmu”Metush Krasniqi” dhe Gjimnazin “Ismail Qemali” 

 Të orjentojmë nxënësit drejtë shkolllimit profesional.  

 Të themelojmë dhe funksionalizojmë Qendrën e Orjentimit në Karierë. 

 Të ndalim trendi negativ të regjistrimit të nxënësve në shkollimin e mesëm të lartë në Kamenicë. 

 Të avancojmë planifikim bazuar në KKK dhe hartimin e instrumenteve të vlerësimit. 

 Të nxisim krijimin e klubeve nëpër shkolla që të kultivohet punë ekipore dhe hulumtuese. 

 Të avancojmë bashkëpunimin me organizata vendore dhe ndërkombëtare për realizimin e projekteve që 

ngrisin vetëdijen për ruajtjen e ambientit dhe shëndetin. 

 Të avancojmë bashkëpunimin me  komunitetin. 

 Subvensionojmë të gjithë nxënësit fillorë të cilët duhet të udhëtojnë deri në shkollë. 

 Të ngrisim nivelin e pastërtisë në shkolla dhe ambientin rreth tyre. 

 Të hartojmë dhe miratojmë rregulloren për organizimin e sistemit arsimor komunal dhe rregulloren për 

masat disiplinore për mësimdhënësit, nxënësit dhe personelin ndihmës. 
 

  

.  

Përmirësimi i ambientit biznesor dhe tërheqja e investimeve të reja  

 Ndertimi i tregut te gjelber dhe tregjeve mobile 

 Krijimi I bujtinave malore 

 Qendra teknologjike 

 Krijimi I fondit per zhvillimin e bizneseve mikro dhe te vogla 

 Hartimi i strategjisë për Zhvillim Ekonomik Lokal  

 Përkrahja e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme 

 Mbështetje për biznese  start up  për gratë  dhe të rinjët  

 Zhvillimi i Turizmit                      

 Bashkëpunimi me diasporën               

 Zhvillimi Socio ekonomik                              

 Fuqizimi i Ekonomisë Lokale përmes investimit ne kapitalin njerëzor                    

 Krijimi i inkubatorit te biznesit  

 Përmirësimi i ambientit biznesor dhe tërheqja e investimeve të reja .  
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III. Korniza Fiskale Komunale   

3.1  Ndonëse komuna nuk udhëheqë drejtëpërdrejtë politikën makroekonomike (kjo është kompetencë e qeverisë 

qëndrore) mjedisi i përgjithshëm ekonomik ndikon në pasqyrën fiskale komunale dhe si i tillë do të trajtohet si 
vijon (shih tabelën më poshtë).  Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës është në përputhje me kornizën  

makroekonomike të Kosovës dhe sipas dokumenteve të Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2023-2025 

të përpiluar nga Qeveria e Kosovës.  

 

Aktualisht financimi komunal përfshinë: të hyrat vetanake, grandet qeveritare që janë pjesë integrale e e 

Kornizës Afatmesme të shpenzimeve 2023-2025.Nga ky aspekt i KASH-it Kamuna e Kamenicës ka pësuar 

reforma progresive të financimit edhe atë te Grandi i Arsimit .Të gjitha parimet ,kriteret dhe formulat e zbatuara 

për grandet qeveritare për financim të komunave për vitin 2023-2025 si dhe pjesëmarrja e buxhetit komunal janë 

në përputhëshmëri me Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal.Komunat nga viti në vit kanë një shkallë të rritur të 
decentralizimit fiskal dhe transparancës.Komunat kanë kompetenca dhe fleksibilitet në shpenzime të të hyrave 

vetanake. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Progresi Progresi Progresi 

 Diferenca                       1                      2                       3 

                 2,025                      1  2023-2022  2023-2024  2024-2025 

 Numri I 

Punetoreve 1,186              1,186               1,186               1,189                1,189                1,189                

 Grandi I 

pergjitheshem 4,129,292.00  3,842,928.00   4,071,728.00   5,360,529.00    5,744,369.00    6,119,851.00    1,288,801.00 131.65      107.16      106.54      

 Grani I Arsimit 3,089,906.00  4,628,649.00   4,659,800.00   4,483,745.00    4,676,318.00    4,688,580.00    (176,055.00)   96.22        104.29      100.26      

 Grandi I 

shendetesise 1,150,672.00  1,278,384.00   1,278,384.00   1,397,854.00    1,467,747.00    1,541,134.00    119,470.00    109.35      105.00      105.00      

 Sherbimet sociale 

rezidenciale 170,000.00     175,000.00      177,250.00      183,000.00       185,000.00       185,000.00       5,750.00        103.24      101.09      100.00      

 Total Grandet 8,539,870.00  9,924,961.00   10,187,162.00 11,425,128.00  12,073,434.00  12,534,565.00  1,237,966.00 112.15      105.67      103.82      

 te hyrat vetanake 862,074.00     800,459.00      883,430.00      956,771.00       995,593.00       1,037,707.00    73,341.00      108.30      104.06      104.23      

 Totali 9,401,944.00  10,725,420.00 11,070,592.00 12,381,899.00  13,069,027.00  13,572,272.00  1,311,307.00 111.84      105.55      103.85      

Paga dhe meditja 7,545,916.00    7,300,000.00      7,642,413.00      7,680,320.00       7,718,000.00       7,756,590.00       37,907.00        100.50       100.50       100.49        

Mallra dhe sherbime 900,000.00       1,354,350.00      1,769,200.00      1,943,000.00       2,005,300.00       2,058,300.00       173,800.00      109.82       109.82       103.21        

Shpenzime komunale 184,000.00       195,000.00        211,800.00        238,000.00         245,000.00         255,000.00         26,200.00        112.37       112.37       102.94        

Subvencione 120,000.00       211,000.00        343,000.00        447,000.00         542,000.00         557,000.00         104,000.00      130.32       130.32       121.25        

Investime Kapitale 652,028.00     1,665,070.00   1,104,179.00   2,073,579.00    2,558,727.00    2,945,382.00    969,400.00      187.79       187.79       123.40        

TOTALI 9,401,944.00  10,725,420.00 11,070,592.00 12,381,899.00  13,069,027.00  13,572,272.00  1,311,307.00    111.84       111.84       105.55        

              2,020                 2,021                 2,022                  2,023                  2,024 
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Trendet e financimit 2021 -2021 dhe vlerësimet 2023 -2025 

 

  Viti 2021 Viti 2022 Viti 2023 Viti 2024 Viti 2025 

Drejtoria  Buxheti  Vlerësuar Vlerësuar Vlerësuar Vlerësuar 

Paga dhe Meditja           7,300,000.00        7,642,413.00  7,680,320.00 7,718,000.00 7,756,590.00 

Mallra dhe sherbime            1,354,350.00        1,769,200.00  1,943,000.00 2,005,300.00 2,058,300.00 

Shpenzime komunale               195,000.00           211,800.00  238,000.00 245,000.00 255,000.00 

Subvencione dhe transfere               211,000.00           343,000.00  447,000.00 542,000.00 557,000.00 

Shpenzime kapitale            1,665,070.00        1,104,179.00  2,072,387.00 2,558,727.00 2,945,382.00 

TOTALI          10,725,420.00      11,070,592.00  12,381,899.00 13,069,027.00 13,572,272.00 

Burimet e Financimit          10,725,420.00      11,070,592.00       12,381,899.00  13,069,027.00         12,184,866.00  

Grandet Qeveritare            9,924,961.00      10,187,162.00       11,425,128.00          12,073,434.00          11,185,326.00  

Te hyrat vetanake               800,459.00           883,430.00  956,771.00              995,593.00               999,540.00  

Grantet dhe Donatoret                     12,756.00          

HUAMARRJA                    73,710.00          



3.2 Tendenca e të hyrave komunale dhe parashikimi afat-mesëm 2023-2025 

 

 
 

Komuna e Kamenicës si burim kryesor te  hyrave ka fondin e Grandit Qeveritar dhe hyrat vet anakë në mundësi 

financimi nga Donatoret apo pagesa nga Palet e treta (Ministritë e ndryshme). 
 

Paraqitja Grafike e Buxhetit te Komunes se Kamenices për vitet 2023-2025 
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Duke analizuar trendin e planifikimit për tri vitet e ardhshme (2022-2025) Grandet Qeveritare për  Komunën e 
Kamenicës ka  një rritje prej 12.15% sidomos kjo është reflektuar më së shumti të Grandi i Përgjithshëm/rritje/ 

prej 31.65%, Grandi i Arsimit/zvoglim/ prej 3.8% dhe Grandi i Shëndetësisë/rritje/ prej 9.55%. Krahasur me vitin 

2022.Vlenë për tu përmendur edhe Grandi Specifik për Shërbime Sociale Rezidenciale që ka një rritje krahasuar 
me vitin 2022 prej 3.24%. 

Grandi i Përgjithshëm 

 
 Grandi i Përgjithshëm për vitin 2023në Komunën e Kamenicës  ka një rritje     prej 1,288,801.00€ ose shprehur 

në % prej 31.65%. 
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Grandi i Arsimit 
Grandi i Arsimit- krahasuar me vitin 2022 ka një zvoglim prej  3.8% apo të shprehur në shumë prej 176,055.00  

 

 
 

 
 

 

Grandi i Shëndetësisë 
Krahasuar me vitin 2022 kemi një buxhet të rritur shprehur ne % 9.35%  në shumën  prej 119,470.00€  
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Grandi i Shërbimeve Sociale Rezidenciale 

 –Krahasuara me vitin 2022 ka një rritje në shumën prej 5,750.00€ apo shprehur ne përqindje prej 3.24%. 

 

 
 

 Tabela 2: Të hyrat vetanake komunale sipas burimit për periudhën 2021-2025 

Të hyrat tatimore/Tatimi në prone,dhe tatami në tokë/ vazhdojnë të kenë pjesëmarrjen më të lartë në të hyrat e 

përgjithshme dhe pritet të rriten rreth 25.82% në periudhën afatmesme. 
Për vitin 2023 planifikohet një rritje  të planifikimit të Tatimit në Pronë në krahasim me vitin 2022.Planifikimi i 

Tatimit në pronë për vitin 2023 në shumën prej 535,046.00 euro të planifikuara ndërsa për vitin 2024 kemi  të 

planifikuar shumën prej 552,782.00 duke llogaritur tatimi në tokë. 

Vërejtje : Komuna e Kamenicës financohet nga Grandi qeveritar  dhe vazhdon edhe më tutje të financohet nga ky 
fond burimor që në përqindje japin 92.27% të buxhetit total në nivel komunal. 

 

Nr. 
Përshkrimi 

Realizimi 

2022 

Parashikimi 

2023 

Parashikimi 

2024 

Parashikimi 

2025 

1 Tatimi në pronë 

     

502,648.00  

     

300,583.00  

     

306,595.00  

      

314,259.00  

2 Tatimi në tokë   

     

234,463.00  

     

246,187.00  

      

258,496.00  

3 Licencat dhe lejet 

         

1,518.00  

         

5,000.00  

         

5,000.00  

          

5,000.00  

4 Certifikatat dhe dokumentet zyrtare 

     

109,107.95  

     

108,000.00  

     

107,000.00  

      

100,000.00  

5 Taksat e pajisjeve motorike 

       

67,261.60  

       

63,500.00  

       

64,200.00  

        

63,000.00  

6 Lejet per ndertesa 

       

59,194.54  

       

20,000.00  

       

20,000.00  

        

25,000.00  

7 Taksat tjera komunale 

       

66,379.50  

       

20,266.00  

       

45,718.00  

        

37,000.00  

10 Te hyrat nga qiraja 

       

37,689.67  

       

33,000.00  

       

35,000.00  

        

34,000.00  

11 Bashke-pagesat per arsim 

       

63,542.60  

       

19,500.00  

       

20,000.00  

        

25,000.00  
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12 Bashke-pagesat per shëndetësi 

       

25,855.60  

       

45,000.00  

       

45,000.00  

        

40,000.00  

13 Ngarkesat tjera komunale 

       

18,465.92  

       

24,500.00  

       

23,500.00    

14 Shitja e aseteve 

            

680.00  

         

4,000.00  

         

4,000.00  

          

4,000.00  

15 Të hyrat nga gjykatat 

              

84.96  

         

1,000.00  

         

1,000.00  

          

1,000.00  

16 Të hyrat nga gjobat në trafik          

17 

Te hyrat nga Agjencioni Pyjor i 

Kosovës         

18 Të hyrat tjera 

         

8,513.50  

       

77,959.00  

       

72,393.00  

      

130,952.00  

Total  

     

908,288.87  

     

956,771.00  

     

995,593.00  

   

1,037,707.00  

  

 

 

2.1 Donatorët e jashtëm (ndërkombëtarë) 

Të prezantohet trendi i pjesëmarrjes së donatorëve të huaj (përmes garantëve) për vitet 2023-2025 në buxhetin e 
komunës si dhe parashikimi afat-mesëm i kontributit tyre dhe projektet që planifikohet të mbështeten si financim 

komplet i donatorit apo me bashkë-pjesëmarrje.       

  



 

 

 

 

 

 

 

Kodi i 

projktit 2022 2023 2024 Total

18391 400,000.00        318,766.00        718,766.00       

18443 300,000.00        471,547.00        771,547.00       

18351 147,110.00        147,110.00       

15541 40,000.00          310,000.00        350,000.00       

18779 200,000.00        550,000.00        850,000.00   1,600,000.00   

18610 60,000.00          60,000.00         

18935 60,000.00          60,000.00         

18968 10,000.00          10,000.00         

14743 100,000.00        100,000.00       

18241 300,000.00        300,000.00       

18249 279,277.00        279,277.00       

19037 150,000.00        150,000.00       

19060 100,000.00        100,000.00       

10041 40,000.00          36,582.00          76,582.00         

10041 78,751.00          78,751.00         

10041 100,000.00        151,614.00        251,614.00       

10041 40,000.00          36,826.00          76,826.00         

10041 100,000.00        155104.86 255,104.86       

10041 50,000.00          144,042.00        194,042.00       

2,495,138.00    2,234,481.86    850,000.00   5,579,619.86   

Asfaltimi I rruges Varrezat e Deshmoreve -Jallaqe

Ndertimi I qerdhes ne fshatin Koretin 

Rregullimi i shtratit dhe zonave te degraduara te lumi Desivojce

Asfaltimi I rruges "Ramadan Kallaba" Rogocice

Asfaltimi I rruges "Banim I RI" Rogacice

Afaltimi I rruges "Maliq Selishta" Karaqeve

Asfaltimi I rruges "Bugacaj"Koretin 

Ndertimi I Kanalizimit atmosferik dhe trotuarit Kamenice-Berivojcë

Asfaltimi I rruges "Arifi" Leshtar 

 Rregullimi i rrugeve ne Malesin e Kamenices, Asfaltimi rruges Feriqev-Gjyryshevc, 

EMRI I PROJEKTIT

Ndertimi i Bulevardit te qytetit ne Kamenice

Krijimi i hapesirave gjelberuese dhe rekreative per femije ne Kamenice

Ndertimi i salles se sportit ne Kamenice

Rregullimi i shtratit te lumit Kriva Reka Domoroc

Ndertimi i shkolles fillore F Noli  Kamenice

Ndertimi i shtatores se veprimtarit kombetar "Metush Krasniqi"Kamenice

Shtatorja e Ïse Kastratit" Kamenice

Busti i Nevzad Kryeziut Kamenice

Asfalltimi i rruges Muciverc Krenidell



 

3.2.2 Politikat e reja  

 

 
Komuna e Kamenicës për vitet (2023-2025)  dhe inicimi apo  ushtrimi i politikave komunale duhet të jetë në 

harmoni me politikat e reja që janë  iniciuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës .  

Shpenzimet rrjedhëse: Drejtoritë/Programet dhe nën programet/ duhet të bëjnë kërkesat e tyre përbrenda 

kufizimeve buxhetore.. Shpenzimet operative për vitin 2023 dhe vlerësimet për vitet 2024-2025 do të pësojnë 
ngritje të në krahasim me vitin 2021. 

1. Pagat dhe mëditjet:Bazuar nga Qarkorja 2023/01 organizatat buxhetore duhet të planifikojnë rritjen vjetore të 

faturësnë nivel 0.5%.Krahasuar me vitin 2022 kategoria për paga dhe mëditje kan një rritje  prej 0.50% bazuar ne 

politika te reja te Qeverisë për Arsim /Numri I specialisteve te IT , numri i këshilltarëve të karrierës me bazë 

në shkollë kl 6 deri /. 
2.Komuna e Kamenicës ne planifikimin e buxhetit  për të hyra vetanake 2023-2025 ka marrë mesatarën trivjeqare 

të realizuar për secilën kod ekonomik të të hyrave .Nga viti në vit po ballafaqohet edhe me problemin e inkasimit 
të të  hyrave vetanake e sidomos duhet cekur  Tatimin në prone.€ 

 

3.3 Tendenca e shpenzimeve komunale dhe parashikimi i tyre afat-mesëm 2020-2025 
 

Duke u bazuar në Qarkoret Buxhetore 2023/01 Komuna e Kamenicës ka një rritje të buxhetit për 1,311,307.00€ 

apo shprehur në % 11.84% më të lartë krahasuar me vitin 2022. 
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Procesi i planifikimit të buxhetit duhet të përfshijë këto aspekte: 

 Buxhetimi në nivel të programeve dhe nën-programeve, në përputhje me strukturën 

                                 ekzistuese të planit kontabël, 

 Përmirësimet në qasjen e buxhetimit të orientuar drejt rezultateve dhe performancës, 

 Zbatimi i konceptit shumëvjeçar mbi planifikimin e projekteve kapitale si dhe, 

 Prezantimi tabelar mbi burimet e financimit dhe strukturën e shpenzimeve sipas 

 kategorive të shpenzimeve për vitin 2023 dhe projeksionet për vitet 2024-2025. 

 

Parashikimi i shpenzimeve për periudhën 2023-2025 

 

4.3.1 Shpenzimet rrjedhëse në periudhën afatmesme 2023-2025 planifikohen të kenë një rritje prej 8.48%. 
krahasuar me periudhën 2022.Gjatë vitit 2023 shpenzimet rrjedhëse janë planifikuar të kenë rritje prej 3.43% duke 

vijuar gjatë vitit 2024 me rritje prej 1.96% dhe rritje prej 3.09% gjatë vitit 2025. 

Kategoria e shpenzimeve për paga dhe shtesa planifikohet të rritet me një mesatare prej rreth 0.50% përgjatë 

periudhës së ardhshme afat-mesme. Gjatë vitit 2023 planifikohet të ketë rritje prej 0.5%. Ndërsa, gjatë viteve 

vijuese 2023 dhe 2024 planifikohet rritje e lehtë prej 0.5% në këtë kategori të shpenzimeve. 

   

        
 4.3.2Mallrat dhe Shërbimet: /Kategoria e mallrave dhe shërbimeve pritet të rritet me një mesatare 

prej 22.85% në periudhën afatmesme. Pjesëmarrja e kategorisë për mallra dhe shërbime   në shpenzime 

te përgjithshme te buxhetit te komunës ,gjate këtyre viteve 2023 do te jete 15,69% , ndërsa krahasuar 

me vitin  2022 ka rritje prej 9.82%.Kjo rritje është bazuar në rritje të cmimeve për furnizime dhe 
shërbime. 

.              4.3.3 Shpenzimet  Komunale  

  Në bazë të kufijve të caktuar nga KAB-I për vitin 2023-2025 del se komuna e Kamenicës ka 
bërë planifikimin e buxhetit me rritje për shkak të shpenzimeve të mëdha, sidomos kategoria për 

rryme ngase ka shpenzime në ndriçime publike sepse kemi shtrirje të rrjetit të ndriqimit publik në 

fshatra dhe qytete . Pjesëmarrja e kategorisë për shpenzime komunale  në shpenzime te 
përgjithshme te buxhetit te komunës ,gjate këtyre viteve 2023-2025 do te jete 1.92% , ndërsa 

krahasuar me vitin  2022 ka rritje prej 12.37% . 

 

4.3.4 Subvencionet: 
Në bazë të kufijve të caktuar me KAB-I për vitin 2023-2025 del se komuna e Kamenicës ka një 

planifikim të buxhetit të rritur krahasuar me vitin 2022.Kemi kërkesa për subvencionim për 

biznese të ndryshme dhe aktivitetet e planifikuara nga Grupi i grave dhe Drejtoria për ekonomi,  
kërkesa për subvencionim edhe në përkrahje të bujqve të komunës, subvencionimi në Drejtorinë 

për KRS për aktivitetet vjetore /manifestimet/ dhe përkrahje klubeve të ndryshme..Pjesëmarrja e 

kategorisë për subvencione  në shpenzime të përgjithshme të buxhetit të komunës, gjate  vitit 

2023 do te jete 3.61%,ndërsa krahasuar me vitin 2022 ka rritje prej 30,32%. 
 

4.3.5 Projektet Kapitale: Në bazë të kufijve të dalur nga KAB-I për vitin 2023-2025 del se komuna 

e Kamenicës ka një planifikim të buxhetit më të lartë krahasuar  me vitin 2022ka një rritje   prej 87.79 
% apo (969,400.00) €.Kjo rritje  ka rezultuar të jetë si rezultat i ndarjes dhe rritjes së Grandit të 

Përgjithëshëm.Pjesëmarrja e kategorisë për Investime kapitale  në shpenzime të përgjithshme të 

buxhetit të komunës, gjatë këtij viti 2023 do të jetë 16.74% . 
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RREZIQET AFATMESME 2023-2025 

 

Korniza bazë e paraqitur në KAB-i përcillet, si çdo vit, me rreziqe, të cilat mund ta ndryshojnë Pasqyrën dhe 
strukturen e shpenzimeve të planifikuara  gjatë realizimit . Krahasuar me vitin e kaluar, rreziqet vazhdojnë të jenë 

të evidente  kryesisht me origjinë nga rastet gjygjësore/Detyrimet Kontigjente/,të Arkëtueshmet,Detyrimet e 

papaguara dhe Memorandume e nënshkruara . 

 Rreziku nga detyrimet kontigjente që rrjedhin nga kontrata kolektive në Arsim-Në plan 

afatmesëm si masë shtesë që duhet të ndërmirret në funksion të menaxhimit të këtyre rreziqeve është 

përfshirja në planifikim të Ligjit të Buxhetit si ndarje buxhetore për mundësi të keqklasifikimit dhe 
ndryshimit të structures kategorive ekonomike. Sipas Pasqyrave vjetor financiar për vitin 2021, Detyrimet 

Kontigjente  për Komunë tone  arrinin në 961,435.83€ euro.Lëvizjet e këtyre detyrimeve nga viti 2019 ka 

një rritje prej 509%. Në vitin 2021, pagesat e bazuara në vendimet e gjykatave përbënin 0.51% të 

shpenzimeve aktuale të organizatave buxhetore në shumë prej 50,607.37 euro nga shuma totale e 
shpenzimit 10,015,180.03. 

 Rreziku fiskal nga mbledhja e të hyrave- Ashtu siç u përmend edhe tek rreziqet situata e re e krijuar 

nga pandemia COVID-19 rëndon procesin e mbledhjes së të hyrave buxhetore. Edhe pse pandemia është 

duke u zbehur në nivel global, ekziston ende rreziku i shfaqjeve të reja të virusit, që janë rezistente ndaj 
vaksinave dhe mund të kërkojnë rivendosjen e masave kufizuese.Pas pandemisë një rrezik shtesë lidhet 

me paaftësinë e bizneseve apo ekonomive familjare të cilët nuk do të mund të paguajnë detyrime e veta 

për shkak të përkeqësimit të situatës së tyre financiare. Një rrezik I rëndësishëm fiskal i lidhur me të hyrat 
tatimore është se a mund të mblidhen tatimet e arkëtueshme apo jo. Sipas Pasqyrave vjetor financiar për 

vitin 2020, llogaritë e arkëtueshme të pa mbledhura për Komunë tone  arrinin në,2,123,197.53 

euro.Trendet e rritjes në krahasim me vitin 2020 për vitin 2022 janë 32,69% më shumë. 

 Detyrimet e papaguara- Neni 39 i Ligjit për MFPT përcakton se detyrime të papaguara janë pagesat që 

kanë kaluar afatin e pagesës mbi 30 ditë. Ndryshe nga viti i kaluar, raporti vjetor financiar i Komunë së 
Kamenicës  për vitin 2019 përfshinë një aneks për detyrimet e papaguara të cilat përfshijnë zotimet 

financiare, llogaritë e pagueshme dhe detyrimet e papaguara, duke e bërë ndarjen e këtyre shumave në dy 

kategori sipas vjetërsisë: i) më pak se 30 ditë; dhe ii) më shumë se 30 ditë. Në vitin 2021,  sipas raporti 
vjetor financiar i Komunës së Kamenicës  për vitin 2021 faturat  e bazuara në sipas nenit 39 kanë qenë 

89,249.11€ që nuk I kanë kaluar 30 ditë apo në raport me buxhetin total 0.89%. 

 Memorandum bashkëpunimi lidhur në mes të Komunës dhe Ministrive –Komuna e Kamenicës ka të 

nënshkruara Memorandume të ndryshme për projekte të caktuara me Ministri të ndryshum .Sipas Ligjit të 
Buxhetit për vitin 2022 – dhe parashikimit 2023-2024 kemi projekte  të cilat paraqesin rrezik për devijim 

të planifikimit të buxhetit komunal .Në obligimet e Komunës përmendet Komuna duhet të I ndërrmerr të 

gjitha masat që projekti të përfundoj në përputhje me ndarje buxhetore .Projektet janë shumëvjeqare dhe 

ndarjet e buxhetore sipas Memorandumeve prej vitit në vit kanë ndryshuarme Ligj të Buxhetit  ndërsa OE 
kryen punët sipas planit dinamik .  
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KORNIZA E SHPENZIMEVE 2023-2025 
 

 

 

Nr. Përshkrimi 

 Shpenzimi                    

2021 

 Buxheti                         

2022 

 Vlerësimi                          

2023 

 Vlerësimi                          

2024  

 Vlerësimi                          

2025 

a b  g   f   g   g   g  

1 

TË HYRAT KOMUNALE 

TOTALE 

       

10,015,180.03  11,070,591.00 12,381,899.00 

   
13,069,027.00  

   
13,572,272.00  

1.1 Grantet qeveritare 

          

9,238,750.69  10,187,161.00 

   

11,425,128.00  

   

12,073,434.00  

   

12,534,565.00  

1.2 Të hyrat vetanake 
             

531,732.16  883,430.00 
        
956,771.00  

        
995,593.00  

     
1,037,707.00  

1.3 Grandet dhe Donatoret  

               

36,047.15          

1.4. HUAMARRJA 
               

30,611,.41          

2 

SHPENZIMET 

KOMUNALE TOTALE 

       

10,015,180.03  11,070,592.00 

   

12,381,899.00  

   

13,069,027.00  

   

13,572,272.00  

2.1 Shpenzimet rrjedhëse 

       

8,839,781.70  9,966,413.00 10,308,320.00 10,510,300.00 10,656,722.50 

2.1.1 Pagat dhe mëditjet 

   

7,208,600.64  7,642,413.00 

       

7,680,320.00  

       

7,718,000.00  

       

7,756,590.00  

2.1.2 Mallrat dhe Shërbimet  

   

1,151,631.46  1,769,200.00 

       

1,943,000.00  

       

2,005,300.00  

       

2,058,300.00  

2.1.3 Shpenzimet komunale      196,826.10  211,800.00 

          

238,000.00  

          

245,000.00  

          

255,000.00  

2.1.4 Subvencionet      282,723.50  343,000.00 

          

447,000.00  

          

542,000.00  

          

557,000.00  

2.2 Shpenzimet kapitale 

   

1,175,398.33  1,104,179.00 

     

2,073,579.00  

     

2,558,727.00  

     

2,945,382.00  
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Parashikimi i Buxhetit për vitin 2023 

 

Programi Stafi  Paga  
 Mallra dhe 
Sherbime  

 Shpenzime 
Komunali  

 
Subvencione  

 Invest 
Kapitale   Totali  

Zyra e Kryetarit 28 
         

235,000.00  
          

150,000.00    
      

200,000.00  
      

595,363.00  
       

1,180,363.00  

Zyra e Kuvendit Komunal    

         

110,000.00  

            

15,000.00        

          

125,000.00  

Administrata dhe Personeli 37 
         

205,000.00  
          

180,000.00      
        

25,000.00  
          

410,000.00  

Ceshtja Gjinore 1 
             

7,600.00  
              

2,000.00    
          

7,000.00    
            

16,600.00  

Buxhet dhe Financa 25 

         

163,000.00  

            

25,000.00        

          

188,000.00  

Ekonomi dhe Diaspore 5 

           

42,000.00  

            

30,000.00    

        

80,000.00    

          

152,000.00  

Infrastruktura Publike 17 
         

130,000.00  
          

250,000.00  
     

150,000.00    
        

30,000.00  
          

560,000.00  

Zjarrefikset dhe Inspektimet  37 
         

295,000.00  
            

60,000.00      
      

120,000.00  
          

475,000.00  

Menaxhimi I katastrofave 

natyrore 6 

           

40,000.00  

            

39,000.00      

        

18,000.00  

            

97,000.00  

ZLK 8 

           

51,000.00  

            

12,000.00    

        

15,000.00  

      

100,000.00  

          

178,000.00  

Bujqësi dhe Pylltari 22 
         

135,000.00  
            

20,000.00    
      

100,000.00  
      

103,000.00  
          

358,000.00  

Kadaster dhe Xheodezi 11 
           

85,000.00  
            

20,000.00      
        

50,000.00  
          

155,000.00  

Urbanizem 12 

           

89,700.00  

            

30,000.00      

   

1,420,163.00  

       

1,539,863.00  

Administrate -Shendetësi 4 

           

32,000.00  

            

20,000.00        

            

52,000.00  

Sherbimet e shendetësise 
Primare 161 

      
1,392,824.48  

          
230,000.00  

       
32,000.00      

       
1,654,824.48  

Sherbimet sociale  13 
           

82,139.40  
              

7,300.00      
        

16,000.00  
          

105,439.40  

Sherbimet sociale rezidenciale 11 

           

91,000.00  

            

75,000.00  

         

8,000.00    

        

20,000.00  

          

194,000.00  

Kulture rini dhe sport 22 
         

160,000.00  
            

70,000.00    
        

90,000.00  
        

35,000.00  
          

355,000.00  

Administrate-Arsim 10                                                       
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72,000.00  500,000.00  55,000.00  50,000.00  26,201.00  703,201.00  

Arsimi Parashkollor 32 
         

173,822.00  
            

20,000.00        
          

193,822.00  

Arsimi Fillor 538 
      

3,027,194.12  
          

150,000.00        
       

3,177,194.12  

Arsimi I Mesem 198 
      

1,098,720.00  
          

100,000.00        
       

1,198,720.00  

TOTALI  1198 

      

7,718,000.00  

       

2,005,300.00  

     

245,000.00  

      

542,000.00  

   

2,558,727.00  

     

13,069,027.00  

 

 

Vëmendje: Komuna do  të bëjë rregullim të brendshëm të stafit dhe totali i stafit për vitin 2023 duhet të jetë 1192 ndërsa 

propozimi është  rritja e nr të stafit  prej 6 punëtorëve në disa programe dhe nënprograme.Mbetet të rishikohet pozitat e lira 

nga disa programe dhe nënprograme 

 

Parashikimi i Buxhetit per vitin 2024 

 

Programi Stafi  Paga  
 Mallra dhe 
Sherbime  

 Shpenzime 
Komunali  

 
Subvencione  

 Invest 
Kapitale   Totali  

Zyra e Kryetarit 28 

         

237,000.00  

          

150,000.00    

      

200,000.00  

      

629,374.00  

       

1,216,374.00  

Zyra e Kuvendit Komunal    
         

110,000.00  
            

15,000.00        
          

125,000.00  

Administrata dhe Personeli 37 
         

207,000.00  
          

190,000.00      
        

25,000.00  
          

422,000.00  

Ceshtja Gjinore 1 
             

7,700.00  
              

2,000.00    
          

7,000.00    
            

16,700.00  

Buxhet dhe Financa 25 

         

165,000.00  

            

25,000.00        

          

190,000.00  

Ekonomi dhe Diaspore 5 
           

43,000.00  
            

30,000.00    
        

80,000.00    
          

153,000.00  

Infrastruktura Publike 17 
         

135,000.00  
          

260,000.00  
     

160,000.00    
        

30,000.00  
          

585,000.00  

Zjarrefikset dhe Inspektimet  37 
         

305,000.00  
            

70,000.00        
          

375,000.00  

Menaxhimi I katastrofave 

natyrore 6 

           

40,000.00  

            

39,000.00      

        

18,000.00  

            

97,000.00  

ZLK 8 
           

52,000.00  
            

15,000.00    
        

20,000.00  
      

100,000.00  
          

187,000.00  

Bujqësi dhe Pylltari 22 
         

137,000.00  
            

20,000.00    
      

100,000.00    
          

257,000.00  

Kadaster dhe Xheodezi 11 
           

90,000.00  
            

20,000.00      
        

60,000.00  
          

170,000.00  

Urbanizem 12 

           

90,148.00  

            

30,000.00      

   

1,620,807.00  

       

1,740,955.00  

Administrate -Shendetësi 4 
           

33,000.00  
            

20,000.00        
            

53,000.00  

Sherbimet e shendetësise 
Primare 161 

      
1,399,788.60  

          
240,000.00  

       
32,000.00      

       
1,671,788.60  

Sherbimet sociale  13 
           

86,246.37  
              

7,300.00      
        

16,000.00  
          

109,546.37  

Sherbimet sociale rezidenciale 11 

           

92,000.00  

            

75,000.00  

         

8,000.00    

        

20,000.00  

          

195,000.00  

Kulture rini dhe sport 22 
         

180,000.00  
            

80,000.00    
      

100,000.00  
      

400,000.00  
          

760,000.00  

Administrate-Arsim 10 
           

72,000.00  
          

500,000.00  
       

55,000.00  
        

50,000.00  
        

26,201.00  
          

703,201.00  

Arsimi Parashkollor 32 
         

173,822.00  
            

20,000.00        
          

193,822.00  

Arsimi Fillor 538 

      

3,002,165.03  

          

150,000.00        

       

3,152,165.03  

Arsimi I Mesem 198 
      

1,098,720.00  
          

100,000.00        
       

1,198,720.00  

TOTALI  1198 
      

7,756,590.00  
       

2,058,300.00  
     

255,000.00  
      

557,000.00  
   

2,945,382.00  
     

13,572,272.00  
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IV. Korniza e Performancës së Shpenzimeve  

 
4.1 Kapitulli i Performancës Programore mund të hartohet në konsultim dhe me kontributin e drejtorëve / 

menaxherëve kryesorë të programeve. Prezantimi i thjeshtë por gjithëpërfshirës i aspekteve kryesore të 

performancës duhet të kryhet për programet kryesore.  

 

 Lidhja me prioritetet politike strategjike; 

 Renditja e objektivave programore; 

 Skicimi i matjeve specifike të performancës; 

 Paraqitja e resurseve totale buxhetore. 

 

 

Tabelat e mëposhtme janë paraqitur si ilustrim rreth prioriteteve strategjike të dalura nga synimet e  drejtorive  në 
planifikimin afatmesëm dhe lidhja me të paktën një objektiv të performancës për secilin departament.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ZYRA E KRYETARIT 

 

A.Ndërlidhja e Prioriteteve e Strategjike me Procesin Buxhetor  

1. Misioni  

 

Administrata  e Komunës së  Kamenicës angazhohet për kryerjen e shërbimeve në mënyrë cilësore,  efektive e 

transparente. Komuna angazhohet në mirëmenaxhimin e të mirave publike duke bërë planifikimin e mirëfilltë në 

të gjitha fushat në të cilat komuna është kompetente. Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik brenda zonës; 

promovimi i një mjedisi që siguron mirëqënie sociale, ekonomike, siguri, shëndet dhe rritje; si dhe promovimi dhe 

ruajtja e trashëgimisë dhe kulturës sonë janë pjesë e misionit të Komunës. Gjithë kjo, duke u angazhuar ndaj 

parimeve të Deklaratës Univerzale të të Drejtave të Njeriut dhe Kushtetutës së Kosovës.  

Kryetari i Komunës, në pajtim me dispozitat e LVL-së dhe Statutit të Komunës, është përgjegjës të:  
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 përfaqësojë Komunën dhe të veprojë në emër të saj;  

 udhëheqë ekzekutivin e Komunës dhe administratën e saj dhe të mbikëqyrë administrimin financiar të 

Komunës;  

 ushtrojë të gjitha kompetencat, të cilat nuk i jepen në mënyrë eksplicite Kuvendit të Komunës apo 

komiteteve të tij; 

 ekzekutojë aktet e Kuvendit të Komunës; 

 emërojë dhe shkarkojë zëvendësin e tij/saj;  

 emërojë dhe shkarkojë drejtorët, të cilët i ndihmojnë atij në kryerjen e detyrave;  

 organizojë punën dhe të drejtojë politikën e Komunës;  

 propozojë rregullore apo akte të tjera për miratim në Kuvendin e Komunës; 

 propozojë zhvillimin komunal, planet rregulluese dhe investuese, të propozojë buxhetin vjetor për 

miratim në Kuvendin e Komunës dhe të ekzekutojë buxhetin e miratuar;  

 raportojë para Kuvendit të Komunës për situatën ekonomike – financiare të Komunës dhe për zbatimin e 

planeve investuese të Komunës, së paku një herë në gjashtë muaj, apo kurdoherë që kërkohet nga 

Kuvendi i Komunës; 

 kërkojë që Kuvendi i Komunës ta shqyrtojë një akt komunal para hyrjes në fuqi, kur konsiderohet se akti 

bie në kundërshtim me legjislacionin në zbatimin, apo interesin e komuniteteve; 

 mbikëqyrë administrimin e përgjithshëm financiar;  

 delegojë përgjegjësi te anëtarët e Këshillit të Drejtorëve dhe të mbikëqyrë zbatimin e përgjegj 

3.Objektivat dhe Aktivitetet  

Gjatë vitit 2022, Komuna ka pasur qëllim të arritjes së këtyre objektivave: 

- Administratë publike në shërbim të qytetarëve: 

- Transparencë; llogaridhënie dhe përfshirje e qytetarëve në vendimmarrje, 

- Joshja e investimeve të reja përmes planifikimit të kujdesshëm, prezentimit serioz si dhe angazhimit 

dinamik për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik , 

- Rritja e prodhimeve vendore dhe subvencionimi në bujqësi, 

- Ngritje të cilësisë në shëndetësi, arsim, kulturë dhe rini e sport etj. 

  

 

 

Sektori i auditimit të brendshëm- Njësia e auditimit të brendshëm përbëhet nga tre auditorë. Kjo njësi gjatë vitit 
fiskal, kryen disa auditime nëpër drejtoritë komunale. NJAB-ja ka për mision të kontrollojnë ecurinë e punëve dhe 
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shërbimeve të cilat ofrohen në organizatën tonë buxhetore. Qëllimi i tyre është që të ngrihet niveli i performancës 
së Komunës. Në kuadër të misionit të saj, Njësia e auditimit të brendshëm: - siguron zbatimin adekuat dhe 

respektimin e ligjeve, rregulloreve, politikave, udhëzimeve dhe doracakeve; - siguron përgatitjen dhe dorëzimin 

me kohë të planeve për auditim të brendshëm; - organizon, kryen dhe mbikëqyrë ushtrimin e të gjitha aktiviteteve 
të auditimit të brendshëm dhe dorëzon rezultatet e auditimit para Komisionit të auditimit; - përgatit dhe dorëzon 

raporte tremujore dhe vjetore mbi të gjitha aktivitetet e auditimit të NJAB-së te Komisioni i auditimit; - kryen 

auditime të brendshme në pajtim me rregullat, politikat, doracakët, udhëzimet dhe standardet profesionale të 

nxjerra nga organet qendrore dhe lokale, në pajtim me legjislacionin në fuqi; - shqyrton të gjitha të dhënat 
teknike, ekonomike dhe financiare, si dhe informatat e dokumentit në posedim ose kontroll të subjektit në 

auditim; - kopjon të dhënat, informatat apo dokumentet për qëllime të auditimit të brendshëm dhe siguron që 

kopjet në fjalë të jenë origjinale ose të vërtetuara; - mund të kërkojë nga cilido zyrtar, punonjës, këshilltar që të 
ofrojë dëshmi fizike, shënime ose dëshmi gojore, ose informata të tjera mbi ështjet që kanë të bëjnë me auditimin 

ose mbi aktivitetet që janë në auditim; ka qasje pa pengesë në stabilimentet e subjektit në auditim, dhe verifikon 

dhe vlerëson vlerat materiale dhe monetare të subjektit, në pajtim me rregullat dhe legjislacionin në fuqi; - 
propozon masat që duhet të ndërmerren nga subjekti përkatës; - merr informata të certifikuara nga Thesari, BPK-

ja dhe cilado organizatë publike apo private në lidhje me xhirollogarinë aktuale apo të mbyllur; - për punën e vet i 

përgjigjet Kryetarit të Komunës; - kryen edhe punë të parapara sipas ligjit, Statutit të Komunës së Kamenicës  dhe 

rregulloreve në fuqi, si dhe vendimeve dhe urdhëresave të kryetarit të Komunës. 
 

Sektori i burimeve njerëzore - Sektori i burimeve njerëzore ushtron kompetenca në përputhje me autorizimet, 

përgjegjësitë, të drejtat dhe detyrimet ligjore që i përkasin, në funksion të zbatimit të kërkesave ligjore të 
dispozitave të Ligjit për shërbimin civil, Ligjit të punës dhe akteve të brendshme të Komunës; Në kuadër të 

kompetencave dhe përgjegjësive që ka, bën: - vlerësimin dhe miraton kërkesat për plotësimin e vendeve të punës, 

në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe mundësitë buxhetore të Komunës; - hartimin dhe shpalljen e 
konkurseve për plotësimin e vendeve të lira, në përputhje ne ligjin dhe procedurat në fuqi; - propozimin e 

komisionit për përzgjedhjen e kandidatëve për plotësim të vendeve të lira, në përputhje me ligjin dhe procedurat; - 

hartimin e vendimeve dhe formën e kontratave për kandidatët e përzgjedhur; - inicimin e procedurës disiplinore 

ndaj nëpunësve civilë, në rastet e shkeljeve të detyrave të punës dhe shkeljeve të tjera të kodit të mirësjelljes, me 
kërkesë të zyrtarit kompetent; - zbatimin e pezullimit parandalues, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi; - 

përkujdesje për të drejtat dhe detyrimet e të punësuarve në kuadër të Komunës së Kamenicës, në pajtim me 

dispozitat e ligjeve në fuqi; - krijimin, kultivimin dhe ruan relacionet e bashkëpunimit me zyra dhe asociacione që 
mbrojnë dhe promovojnë të drejtat dhe obligimet e nëpunësve civilë dhe publikë; - hartimin dhe kujdeset për 

evidencën e punëtorëve -shërbyesve civilë të drejtorive të administratës komunale, në përputhje me rregullat dhe 

procedurat e legjislacionit në fuqi; - bashkëpunon me të gjitha drejtoritë komunale; - kryen edhe punë të tjera, në 

bazë të ligjeve të aplikueshme në kuadër të fushëveprimtarisë së Sektorit. Njësia e personelit udhëhiqet nga 
udhëheqësi/menaxheri i Personelit, i cili rekrutohet nga Kryetari i Komunës, në përputhje me Ligjin për 

vetëqeverisje lokale dhe procedurat për legjislacionin civil; Udhëheqësi/menaxheri i Personelit dhe zyrtarja e lartë 

për punën e tij/saj, i raporton Kryetarit të Komunës. 
 

 

 
 

Sektori për integrim evropian- Sektori për bashkëpunim ndërkombëtar dhe qytete, ushtron kompetenca në 

përputhje me autorizimet, përgjegjësitë dhe të drejtat dhe detyrimet ligjore dhe kërkesave të Kryetarit të 

Komunës. Në kuadër të kompetencave dhe përgjegjësive që ka, ky sektor: - ofron mbështetje profesionale dhe 
teknike për Kryetarin e Komunës, në krijimin dhe fuqizimin e marrëdhënieve me vende dhe qytete të vendeve të 

tjera; - kujdeset për organizimin dhe përgatitjet teknike të vizitave zyrtare jashtë vendit; - kujdeset për organizimin 

dhe përgatitjet teknike të pritjeve zyrtare brenda vendit; - kujdeset për organizimin dhe përgatitjet teknike të 
takimeve dhe konferencave rajonale dhe ndërkombëtare, të iniciuara nga Komuna e Kamenicës; - ofron informata 

dhe dokumente të nevojshme për aktivitetet ndërkombëtare të Kryetarit të Komunës; - ruan, mirëmban dhe 

sistemon dokumentacionin mbi marrëdhëniet ndërkombëtare të Komunës së Kamenicës me vende dhe qytete të 
vendeve të tjera; - kujdeset për shkëmbimin e informacioneve, dhuratave dhe letërkëmbimeve të Kryetarit të 

Komunës me personalitet ndërkombëtare; - përgatit materiale të nevojshme për nevojat e Komunës, për çështjet 
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që lidhen me integrimet evropiane; - hulumton programe të ndryshme të asistencës së BE – së, që ofrojnë 
mbështetje për qeverisje dhe zhvillim lokal; - kryen edhe punë të tjera, me kërkesë të Kryetarit të Komunës dhe në 

bazë të ligjeve të aplikueshme në kuadër të fushë-veprimtarisë së Sektorit. 

 
Sektori për komunikim me publikun,- ushtron kompetenca në përputhje me kërkesat e Kryetarit të Komunës 

Në kuadër të kompetencave dhe përgjegjësive që ka: - merr pjesë në takimet e drejtpërdrejta të Kryetarit të 

Komunës, brenda dhe jashtë Komunës; - përcjellë mbledhjet e Këshillit të Drejtorëve, të komiteteve dhe të 

Kuvendit të Komunës; - koordinon ndërlidhjen me shtypin vendor dhe atë ndërkombëtar, në lidhje me çështjet që 
kanë të bëjnë me veprimtarinë e Kryetarit të Komunës, drejtorëve të drejtorive dhe zyrave të tjera; - koordinon 

zhvillimin dhe zbatimin e akteve komunale për komunikim me publikun; - ofron informata për politikat e 

zhvillimit të Komunës; - mbikëqyrë zbatimin e Strategjisë për komunikim me qytetarë dhe administron Kodin e 
mirësjelljes së zyrtarëve për komunikim, për të mbajtur standarde të larta etike për zyrtarët për komunikim; - 

siguron transparencë dhe qasje publike për punën e drejtorëve të administratës komunale, të institucioneve 

arsimore dhe shëndetësore dhe të ndërmarrjeve publike lokale, duke u ofruar informata dhe dokumente qytetarëve 
dhe medieve; - informon publikun për vendimet që merr Kuvendi, me anë të konferencave dhe lëshimit të 

kumtesave për shtyp; - mban lidhje me shtypin lokal dhe mediet elektronike për çështjet që u takojnë organeve të 

Komunës; - siguron informacione brenda Komunës dhe është në bashkëpunim të përhershëm me drejtorët e 

drejtorive dhe shërbyesit civilë të punësuar në drejtoritë e administratës; - shoqëron përfaqësuesit e medieve 
brenda Komunës dhe regjistron deklaratat e zyrtarëve komunalë dhënë përfaqësuesve të medieve; -  seleksionon 

dhe arkivon shkrimet e gazetave që kanë të bëjnë me Komunën; - kryen edhe punë të parapara me ligj, Statutin e 

Komunës së Kamenicës dhe me rregulloret tjera 
 

Sektori ligjor i Komunës,- në kuadër të kompetencave dhe përgjegjësive që ka: - ofron ndihmë juridike, 

këshillime dhe bën ekspertizë për nevojat e Kabinetit të Kryetarit, drejtorive, sektorëve/njësive dhe të 
institucioneve të arsimit, të shëndetësisë dhe të ndërmarrjeve komunale; - shqyrton të gjitha projekt rregulloret që 

propozuesit ia dërgojnë për miratim Këshillit të Drejtorëve, komiteteve kompetente dhe Kuvendit të Komunës, 

duke garantuar pajtueshmëri me ligjet ekzistuese në fuqi dhe Statutin e Komunës; - shqyrton propozimet e 

vendimeve dhe akteve të tjera që i propozohen Kuvendit për miratim; - harton vendime dhe urdhëresa 
administrative, të kërkuara nga Kryetari i Komunës; - ruan dokumentacionin e Zyrës ligjore dhe bën shtypjen e të 

gjitha materialeve dhe akteve të tjera nga përgjegjësia e kësaj zyreje; - bashkëpunon me bashkëpunëtorët 

profesionalë dhe iu ndihmon atyre në aspektin ligjor në përgatitjen e vendimeve dhe akteve tjera juridike, si dhe të 
materialeve tjera të ndryshme; - përfaqëson dhe mbron interesin e Komunës dhe të institucioneve që financohen 

nga Komuna në procedurat gjyqësore civile, penale, përmbaruese dhe administrative në gjykatat e vendit në të 

gjitha nivelet; - ndërmerr të gjitha veprimet procedurale për mbrojtjen e interesit pasuror dhe juridik të Komunës, 

në përputhje me përgjegjësitë e përcaktuara me ligj; - kryen edhe punë të tjera, të parapara me ligj, me Statutin e 
Komunës së Kamenicës dhe me rregullore të tjera. 

 

Sektori i prokurimit,- aktivitetin, kompetencat dhe përgjegjësit i ushtron në kuadër të Ligjit (në fuqi) për 
prokurimin publik të Republikës së Kosovës, akteve dhe autorizimeve të autoritetit kontraktues-Kryetarit të 

Komunës, në përputhje me legjislacionin dhe procedurat në fuqi; Sektori i prokurimit dhe zyrtari i prokurimit, në 

kuadër të obligimeve, autorizimeve dhe përgjegjësive ligjore dhe duke hyrë në raporte kontraktuale me fondet 
publike dhe burimet publike, obligohet që ato t’i përdorin në mënyrën më ekonomike, duke marr parasysh 

qëllimin dhe lëndën e prokurimit. Sektori i prokurimit, aktivitetin e saj në fushën e prokurimeve e bazon në 

parimet e ekonomizimit dhe të transparencës, si dhe në atë të barazisë në trajtim të mosdiskriminimit dhe 

efikasitetit të ushtrimit të aktiviteteve të prokurimeve. Komuna e Kamenicës (si autoritet kontraktues) obligohet, 
me këtë edhe departamenti/Sektori i prokurimit, që në fushën e menaxhimit, shfrytëzimit, organizimit dhe 

deponimit në burimet publike dhe fonde publike në fushën kontraktuale të punëve publike në interes për 

Komunën e kamenicës, siguron dhe është përgjegjës që: - të gjithë operatorët ekonomik t’i trajtojë në mënyrë të 
barabartë dhe pa kurrfarë diskriminimi (si dhe pa kurrfarë favorizimi) dhe të veprojë me transparencë të plotë, në 

të gjitha fazat e prokurimit. Në këtë cilësi zyrtari i prokurimeve obligohet dhe është përgjegjës që të sigurojë 

pjesëmarrjen sa më të gjerë të operatorëve ekonomik të interesuar në procedurat e tenderimit; - të bëjë publikimin 
e të gjitha informacioneve dhe dokumenteve që kanë të bëjnë me aktivitetin e prokurimit, në përputhje me ligjin; - 

të sigurojë dhe eliminojë çdo tendencë të dhënies së kritereve, kërkesave dhe specifikimeve teknike që 
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diskriminojnë apo favorizojnë një apo më shumë operator ekonomik; - të sigurojë që të gjitha specifikacionet 
teknike të precizohen paraprakisht dhe me saktësinë më të madhe të mundshme, duke përfshirë të gjitha kërkesat 

dhe kriteret, si dhe metodat e përzgjedhjes së dhënies të saktësohen në njoftimin e kontratës; - konkursit të 

projektimit në ftesën për tender ose pjesëmarrje dhe në dosjen e tenderit, dhe që asnjë kërkesë, kriter apo 
specifikim që nuk është saktësuar, të mos përdoret në procesin e përzgjedhjes dhe të dhënies së kontratës me 

fondet publike në Komunën e kamenices; - të mbajë evidencën për tërë procesin e prokurimeve, prej fillimit të 

aktivitetit të prokurimit e deri në dhënien e kontratës; - në përputhje me ligjet dhe procedurat në fuqi, palës së 

interesuar (operatorit ekonomik) t’i ofrojë qasje të drejtpërdrejtë në të gjitha të dhënat lidhur me një aktivitet të 
prokurimit, përveç informacioneve sekrete afariste; - autoritetit kontraktues, është personi i vetëm i autorizuar për 

lidhjen dhe nënshkrimin e një kontrate publike në emër të autoritetit kontraktues (Komunës), pas plotësimit të 

gjitha kushteve të parapara ligjore. - Zyrtari i prokurimit është shërbyes civil dhe përgjigjet sipas dispozitave të 
Ligjit për shërbimin civil të Kosovës dhe largohet sipas procedurave të parapara me këtë ligj. - Sektori i 

prokurimit ushtron edhe funksione të tjera administrative në bazë të ligjeve në fuqi dhe akteve tjera nënligjore, si 

dhe në bazë të vendimeve apo urdhëresave të Kryetarit të Komunës, të cilit i përgjigjen me raporte periodike 3-
mujore dhe vjetore. - Kryen edhe punë të parapara me ligj, Statutin e Komunës së kamenices dhe me rregulloret 

në fuqi. 

 

 

 

Trendet e Financimit 2023-2025 

 
 

  Viti 2021 Viti 2022 Viti 2023 Viti 2024 Viti 2025 

Drejtoria  Shpenzimi  Buxheti Vlerësuar Vlerësuar Vlerësuar 

Paga dhe Meditja 
             

194,572.98  

         

226,500.00  

          

230,000.00  

             

235,000.00  

            

237,000.00  

Mallra dhe sherbime  
               

92,477.70  

         

100,000.00  

          

150,000.00  

             

150,000.00  

            

150,000.00  

Shpenzime komunale            

Subvencione dhe 
transfere  

             

142,496.50  

         

130,000.00  

          

150,000.00  

             

200,000.00  

            

200,000.00  

Shpenzime kapitale  
             

390,801.06  

         

433,628.00  

          

400,000.00  

             

400,000.00  

            

400,000.00  

TOTALI  
             

820,348.24  

         

890,128.00  
      

Burimet e 

Financimit  

             

820,348.24  

         

745,281.00  
      

Grandet Qeveritare  
             

479,887.66  

         

144,847.00  
      

Te hyrat vetanake  
             

245,831.48  
        

Grantet dhe Donatoret  
               

94,629.10  
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DREJTORIA E ADMINISTRATËS SË PËRGJITHËSHME 

Drejtore:Merita Agaj  

 

 

 

PRIORITETET BUXHETORE PËR VITIN 2023-2025 

 

 

Deklarata e misionit:  

 
Përmirësimi i struktures legjislative dhe efikasitetit praktik në implementimin e tyre, funksionalizimi i zyrës - 

qendrës për shërbime të qytetarëve, respektimit të publikut, ofrimi i shërbimeve të shpejta, trajtimit të njejtë të 

publikut, pa dallim gjinor, racor, fetar, pranon kërkesa që parashtrojne qytetaret, shkresat protokolohen, kujdeset 
ndaj objekteve dhe mjeteve tjera themelore që posedon Administrata Komunale, Planifikon buxhetin dhe 

menaxhon me të, koordinon punën e drejtorive dhe zyreve, takime me pale-qytetarë, merrë pjesë në mbledhje të 

Asamblesë, Mbledhje te KPF, mbledhje me komunitete tjera, Takime me instuticione më të larta (ministritë, 
SHPK, KFOR, OJQ, donatorë etj.) 

Gjithashtu lëshon urdhresa administrative, vendime të mara, mbanë takime, tryeza të rrumbullakta, konferenca me 

OJQ-të, shoqata të grave, raporton para kryetarit dhe këshilltarëve te Kuvendit si dhe kryen punë të tjera në bazë 

të statutit të Komunës.  
 

 

Deklarata e Vizionit 
 
Vizioni i Drejtorisë së Administratës së përgjithëshme është i bazuar  në kto shtylla, të cilat po i 

paraqesim më poshtë: 

Krijimi i hapësirës për kushte më të mira të punës, 

Thjeshtimi i procedurave për marrjen e dokumenteve  

Trajnimi i resurseve humane për ngritje te profesionalizmit, 

Ri funksionimi i aparatit te pritjes  

Funksionimin e një rampe digjitale tek dera e hyrjes ne parking te Komunës, 

Mobilimi i arhivës aktive në Administratën Komunale 

Arkitektura e brendshme, projektimi dhe ndërtimi i Hollit të objektit Komunal 

Deklarata e Qëllimit 

 

Qëllimi i Drejtorisë së Administratës së Përgjithëshme është i orientuar me sa vijon: 

 

Ofrimi shërbimeve sa më cilësore për qytetarët 

Rritja e efikasiteti, efektivitetit dhe azhuritetit në punë 

Rritja e kontrollit dhe raportimit në punë 

Transparencë maksimale 

Rritja e satisfaksionit të qytetarëve në raport me punën e Drejtorisë tonë 

Letësimi dhe ruajtja e dokumentacioneve ne Administraten Komunale 

Qasja më e lehtë për qytetarët për të kryer shërbime 
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Trendet e Financimit 2023-2025 

 

  Viti 2021 Viti 2022 Viti 2023 Viti 2024 2025 

Drejtoria 

ADMINISTRATA 
Shpenzimi  Buxheti Vlerësuar Vlerësuar Vlerësuar 

Paga dhe Meditja 
                 

187,465.98  

             

201,000.00  

         

203,500.00  

          

205,000.00  

             

207,000.00  

Mallra dhe sherbime  
                 

130,906.92  

             

151,200.00  

         

170,000.00  

          

180,000.00  

             

190,000.00  

Shpenzime komunale            

Subvencione dhe 

transfere  
          

Shpenzime kapitale  
                     

9,079.00  

               

55,000.00  

           

25,000.00  

            

25,000.00  

               

25,000.00  

TOTALI  
                 

327,451.90  

             

407,200.00  

         

398,500.00  

          

410,000.00  

             

422,000.00  

Burimet e 

Financimit  

                 

327,451.90  

             

407,200.00  

                        

-    

                         

-    

                            

-    

Grandet Qeveritare  
                 

306,996.99  

             

382,200.00  
      

Te hyrat vetanake  
                   

20,454.91  

               

25,000.00  
      

Grantet dhe Donatoret            

            

    
 

Drejtoria per Financa dhe Buxhet 

                                                          Drejtore:Ardita Dërmaku  
 

 

Deklarata e misionit : Bënë menaxhimin e buxhetit dhe Financave të Komunës,i siguron Drejtoritë me shërbimet e 

kontabilitetit dhe menaxhimit të shpenzimeve dhe informon lidershipin komunal me aktualitetet e ndërlidhura me buxhet të 
komunes.Ka te punësuar 25 punëtor.  

 

Administrata 
Deklarata e misionit : Pergadite rregulloret komunale per KPF,menaxhimin e financave komunale ,pregaditjen e buxhetit 

dhe prezentimin e buxhetit ne KPF per aprovim,mirembane gjitha llogarite komunale,per nje proces buxhetor me 

transparent,jep keshilla per KPF mbi buxhetin komunal,menaxhon llogarite komunale dhe raportet vjetore 
finaanciare,menaxhon thesarin,fondet komunale,mbikqyr dhe monitoron sistemet dhe procedurat per implementimin e 

buxhetit etj, 

Zyra e Tatimit ne Prone 
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Deklarata e misionit: Menaxhon ekskluzivisht vetem tatimin ne prone,pregaditjen e faturave,Distribuimin e faturave 
tatimore,inkasimin e tatimit ne prone dhe raportimin e rregullt prane MF. 

 

Zyra per Buxhet dhe Financa 
Deklarata e misionit: Menaxhon buxhetin dhe financat komunale per te gjithe administraten komunale,pergadit buxhetin 

brenda afateve kohore te percaktuara nga MF,mbane kontabilitetin dhe raporton mbi financat komunale. 

 

Zyra e Thesarit 
 

Deklarata e misionit: Menaxhon te gjitha shpenzimet e komunes sipas udhezimeve te dala nga MF ,per secilen departament 

 
 

 

 

 
2.Situata aktuale  

 

 

Objektivi i Drejtorisë për Buxhet dhe Financa 

-Inkasimeve të llogarive të arkëtueshme /tatimi në pronë,taksave për ushtrim të veprimtarisë për biznese ,për qira 

-Organizimi i fushatave senzibilizuese me qytetar lidhur me obligimet e tyre ,njoftimet e tyre me     vleren,tatimin 

mbi tokën 

-Rexhistrimi i objekteve të reja dhe rianketimi i pronave  

Objektivat e mësipërme të Drejtorisë do të realizohen përmes këtyre aktiviteteve : 

-mobilizimi i punëtorve në teren  

-takime me grupe të interesit  
-Njoftimi,billborda,angazhimi i zyrës së informimit ,publikimi i njoftimeve ,shtypja e buletinit mujor 
-siguroj mekanizma efektiv për  mbledhjen e tyre 

-Hartimi i planit të vjeljës së taksave nga subjektet afariste dhe vjeljen e qirasë nga qiramarrësit në teritorin e 

Komunës. 

 

 

 

 

Drejtoria për Buxhet dhe Financa për vitin 2021 ka një buxhet të ndarë në shumën prej 179,200.00€.Si objektivë për vitet 
2022-2024 organizimi në vazhdimësi i fushatave senzibilizuese me qytetar lidhur me obligimet e tyre ,njoftimet e tyre me 

vleren,tatimin mbi tokën  si objektivë e Drejtorisë  në bazë të KAB 2021-2023 ka rezultuar të  kemi një realizim të inkasuar 

të të hyrave për vitin 2020 në shumë prej 404,592.03€ që rezulton me një performancë të mirë të inkasimit me 54.24% të të 

hyrave të gjithëmbarshme komunale. Inkasimi i Tatimit në prone rezulton  që në krahasim me planifikimin vjetor  kemi 
rënje prej  14.70 % apo në vlerë 54,177.27 €' në krahasim me të hyrat e vitit 2019,. Në vitin 2020 në krahasim me vitin 2019 

kemi rënje  për 16.13% sa i përket inkasimit të taksave komunale mbi bizneset,kurse te inkasimi nga qiraja kemi rënje  për 

37%. 
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  Viti 2021 Viti 2022 Viti 2023 Viti 2024 Viti 2025 

Drejtoria B.F Shpenzimi  Buxheti  Vlerësuar Vlerësuar Vlerësuar 

Paga dhe Meditja 
                 

151,853.24  

             

161,000.00  

         

162,000.00  

          

163,000.00  

             

165,000.00  

Mallra dhe sherbime  
                   

18,098.04  

               

15,000.00  

           

25,000.00  

            

25,000.00  

               

25,000.00  

Shpenzime komunale            

Subvencione dhe 
transfere  

          

Shpenzime kapitale          
  

  

TOTALI  
                 

169,951.28  

             

176,000.00  

         

187,000.00  

          

188,000.00  

             

190,000.00  

Burimet e 

Financimit  

                 

169,951.28  

             

176,000.00  

                        

-    

                         

-    

                            

-    

Grandet Qeveritare  
                 

159,797.77  

             

176,000.00  
      

Te hyrat vetanake  
                   

10,153.51  
        

Grantet dhe Donatoret            

Stafi 
                               

25  
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DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE, AMBIENTIT DHE INSPEKTORATIT/  

ODELJENJE JAVNIH USLUGA, SREDINE I INSPEKTORATA/ 
DEPARTMENT OF PUBLIC SERVICES, ENVIRONMENT AND INSPECTORATE 

 
 
DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE, AMBIENTIT DHE INSPEKTORATIT 

 

1. Misioni: 

Misioni i DSHPAI është ofrimi dhe mirëmbajta e shërbimeve publike duke përfshirë: 
- menaxhimin e mbeturinave, 

- mirëmbajtja verore dhe dimërore e rrugëve lokale, 

- mirëmbajtje e parqeve shesheve e hapësirave të gjelbra, 

- sinjalizimi vertikal dhe horizontal, 
- transporti lokal, 

- dhënia e vijave urbane, dhe urbano-periferike, 

- mirëmbajtja e ndriçimit publik,  
- zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik, 

- shërbimeve komunale , 

- furnizim me ujë,  

- kanalizimet dhe drenazhimet ,  
- trajtimi i ujërave të zeza, 

- hartimi i planeve dhe rregulloreve komunale, 

- Rregullimi i pritoreve te autobuseve 
Rregullimi i shtigjeve per ecje dhe ciklizem 

2. Situata Aktuale: 

Përkushtimi aktual i drejtorisë është ofrimi i shërbimeve kualitative dhe rritja e vetëdijes tek qytetarët, si 

dhe përmirësimi i ofrimit të shërbimeve publike. Të arriturat në vitin 2021 kanë qenë në një nivel të mirë 

duke pasur para sysh buxhetin si dhe numrin e stafit profesional për realizimin e projekteve. 

Do të vihen në dispozicion të gjitha burimet njerëzore dhe financiare që kjo të arrihet. Përmes këtyre 

aktiviteteve në të ardhmen do të krijohen kushte të favorshme për rritjen e nivelit të investimeve nga 

burimet vetanake. Ka pasur disa sfida për shkak të mungesës së buxhetit ku disa projekte nuk kanë 

mundur të realizohen plotësisht, psh. shtruarja e rrugëve me zhavorr, Sinjalizimi vertikal dhe horizontal, 

pastaj nuk ka pasur mundësi të intervenohet në disa vende ku është e nevojshme rregullimi i rrjeti të 

ujësjellësit dhe kanalizimit. 

Përafrimi i përmbushjes së një vizioni të tillë do të krijonte parakushte më të mira për investime edhe  

nga donatorët. 
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3. Objektivat dhe Aktivitetet:  

Qëllimi është synimi afatgjatë i cili mundë të arrihet në një moment përtej planit afatmesëm. 

Disa politika kanë një shtrirje shumë të gjatë kohore, dhe kjo duhet të reflektohet në periudha të më 

vonshme. 

 

Mallra dhe Shërbime: 

 

Nr Emërtimi Vlera në € 

1 Mirëmbajtja e hapësirave të gjelbra   30.000,00 €  

2 Mirëmbajtja verore dhe dimërore e rrugëve Lokale 100.000,00 € 

3 Mirëmbajtja e ndriçimit Publik 25.000,00 € 

4 Sinjalizimi vertikal dhe Horizontal 25.000,00 € 

5 Mbushja e gropave me asfalt           30.000,00 € 

6 Mëditjet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit 1.500,00 € 

7 Shërbime kontraktuese tjera (shërbime të veçanta) 5.700,00 € 

8 Pajisje dhe mjete punuese për mirëmbajtjen e ambientit 1.000,00 € 

9 Furnizimi për zyre 1.500,00 € 

10 Furnizime për aksione të pastrimit 1.000,00 € 

11 Furnizimi me veshmbathje 1.500,00 € 

12 Regjistrimi i automjeteve 500,00 € 

13 Sigurimi i automjeteve 1.100,00 € 

14 Mirëmbajtja e automjeteve 2.500,00 € 

15 Mjete të pa parashikuara (ujësjellësi , kanalizimi dhe të tjera) 3.000,00 € 

16 Avans për para të imëta (p. Cash) 400.00 € 

 T O T A L I 229.700,00 € 

 

 

 

Shërbimet Komunale 

 

Nr Emërtimi Shuma në € 

1 Shpenzimet e rrymës për Administratën Komunale 36.000,00 €  

2 Ndriçimi Publik 100.000,08 € 

3 Uji 2.500,00 € 

4 Mbeturinat 3.000,00 € 

5 Telefonia Fikse 1.500,00 € 

 T O T A L I 143.000,00 € 
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NJËSIA PROFESIONALE E ZJARREFIKJES DHE SHPETIMIT - KAMENICË 

KUJTIM KALLABA 

MISIONI: 

Si reaguesit e parë ndaj zjarrit, sigurisë publike dhe emergjencave mjeksore, fatkeqësive dhe akteve terroriste, Njësia 

Profesionale e Zjarrfikëjes dhe Shpëtimit në Komunën e Kamenicës me nënstacionin në fsh. Muçivërc mbron jetrat dhe 

pronat e pasuritë e banorve dhe vizitorve në teritorin e Komunës së Kamenicës. 

Njësia Profesionale e Zjarrfikëjes dhe Shpëtimit e avanson sigurinë publike përmes programeve për parandalimin e 

zjarrit, hetimeve dhe programeve edukative.Ofrimi me kohë i këtyre shërbimeve e mundëson që Njësia Profesionale e 

Zjarrfikëjes dhe Shpëtimit në Kamenicë me nënstacionin në fsh. Muçivërc të japë një kontribut të rëndësishëm për 

sigurin e qytetit, të zonës së përgjegjësis dhe përpjekjeve të sigurisë kombëtare. 

 Situata Aktuale: 
Njësia Profesionale e Zjarrfikëjes dhe Shpëtimit mbulon teritorin e Komunës së Kamenicës dhe Ranillugut e cila 

shtrrihet në pjesën lindore të Kosovës e cila kufizohet me Komunën e Gjilanit, Artanës ( Novobërdës ), Prishtinës 

dhe me teritorin e Serbis me Komunën e Medvegjës, Vranjës dhe Bujanovcit. 
Komuna e Kamenicës dhe Ranillugut ka një siperfaqe prej 523 km² me 76 vendbanime prej 46,800 banor me një 

densi prej 111 banorve në një km² në pikën më të ulët mbidetare 380 m (dheu i bardh) dhe ate më të lartë 1,223 

m(guri i zi). 
Zona e përgjegjsis ka objekte me rendësi  administrative,industriale,kulturore,religjioze etj, në të cilën 35 

vendbanime janë të banuar vetëm me shqiptar, 27 vetëm me sërbë dhe 14 të përziera.  

NJPZSH ka të punësuar 32 Zjarrëfikes, 24 punojnë në Stacionin e zjarrfikëjes në Kamenicë dhe 8 punojnë në 

nënstacionin në Muçivërc, në një ndrim janë 7 zjarrfikësa ( 5 në Kamenicë dhe 2 në Muçivërc ).  
Mosha mesatare në stacionin e Njësisë Profesionale të Zjarrfikëjes dhe Shpëtimit  është llogaritur nga 32 puntorë 

të të gjitha stukturave organizative, mosha mesatare është 42.34 vjet, prej tyre 4 zjarrfikës 

 jan prej moshës 20 – 30 vjeq, 10 zjarrfikës jan prej moshës 31 – 40 vjeq, 11 zjarrfikës  jan prej moshës 41 – 50 
vjeq  dhe mbi 50 vjeq janë 7 zjarrfikës. 

me strukturën gjinore M – 32, dhe strukturë nacionale:31 shqipëtar dhe 1 serb. 

Njësitë Profesionale të Zjarrëfikjes dhe Shpëtimit – janë njësi profesionale operative që marin pjesë në 

intervenimet për zjarrfikje dhe shpëtimin e njerëzve dhe pasurisë në situata emergjente, si dhe  zbatimin e masava 
parandaluese të mbrojtjes nga zjarri dhe kryerjen e veprimtarive tjera të përcaktuara me ligj. 

Natyra e punës në Njësia Profesionale e zjarrfikëjes dhe shpëtimit në përgjithësi ka specifika të veçanta që dallon 

shumë nga puna e shërbimeve,institucioneve,agjencive dhe organizatave të tjera. 
Puna e zjarrfikësve bazohet në: Profesionalizëm, Përgjegjësi të përhershme, Gatishmëri konstante, Siguri, 

Humanizëm, Shpejtësi, Kreativitet, Objektivitet dhe diciplinë vullnetare etj. 

Punën e përditëshme të zjarrfikësit e karakterizon: Veprimi nën ndikim të rrezikut permanent për jetë gjatë 
aksioneve të fikjes së zjarrit dhe shpëtimit të njerzve e të pronës si: puna në lartsi, podrume e thellsi nëntoksore, 

në ujë gjatë vërshimeve të mëdha, kërkim-shpëtimin e përsonave të rrezikuar në/nën ujë, në ndikimin e 

temperaturave të larta, temperaturave shumë të ulëta, puna në zona me rrezik nga rrënimet strukturale, në zona të 

kontaminuara me materje të rrezikëshme helmuese, korrozive, biologjike dhe radioaktive. 
Zjarrfikësi kujdestaron pandërprerë me nivel të lartë gatishmmërije me punë në ndrrime, gjatë festave kombëtare e 

shtetërore madje edhe në pushimet dimërore dhe verore. 
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Objektivat :  

                    • MPB / AME në bashkpunim me Komunën duhet të ndërtoj Stacion të ri me 6 garazha me infrastruktur 

moderne për ti zhvillu aktivitetet profesionale dhe rritjen e gatishmëris. 

• Të rritet numri i zjarrfikësve për 8 zjarrfikës ku 4 zjarrfikës do të punsohen në Stacionin Qendra në Kamenicë dhe 4 

zjarrfikës në nënstacionin në Muçivërc. 

• Të bëhet furnizimi me një kamion cistern (tanker ) me kapacitet 10,000 deri 12,000 lit.ujë si dhe një automjet komandues 

e modelit xhip me drita rotacioni dhe alarm. 

 

 

Objektivat Kryesore : 
Për ta realizuar punën e përditëshme në dy Stacione, kryerjen e punëve profesionale dhe rritjen e nivelit të gatishmëris 

emerxhente në Njësia Profesionale të Zjarrfikëjes dhe Shpëtimit kemi parapar këto objektiva: 

 Pranimi dhe dorzimi i detyrës në gjendje të rregullt dhe gatishmërie, 

 Brifingu për rastet e intervenimeve dhe caktimi i detyrave, 

 Menagjimi i kohës 

 Shkruarja e rregullt e raporteve ditore dhe plotsimi i formullarve për intervenim 

 Identifikimi i problemit 

 Parashikimi i Strategjisë dhe detyrave 

 Trajnimi i përditshëm i zjarrfikësve në Stacion sipas planit javor/vjetor 

 Ushtrimet psiko-fizike 

 Analiza e Intervenimeve - zjarreve dhe Debrifingu 

 Zhvillimi i metodës së Hulumtimit 

 Plani i veprimit 

 Motivimi i stafit  

-Objektivat e mësipërme të NJPZSH do të realizohen përmes këtyre aktiviteteve : 

 Motivi për punë 

 Stafi mire i trajnuar 

 Gatishmëria për tu përgjigjur për mobilizim dhe pranuar punë shtesë 

 Puna grupore dhe rutina në punë 

 Mirmbajtja e stacionit dhe riparimi i automjeteve 

 Vullneti për demostrim publik me strukturat emergjente 
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  Viti 2021 Viti 2022 Viti 2023 Viti 2024 Viti 2025 

Drejtoria  Shpenzimi  Buxheti  Vlerësuar Vlerësuar Vlerësuar 

Paga dhe Meditja 
                 

244,990.10  

             

230,000.00  

         

285,000.00  

          

295,000.00  

             

305,000.00  

Mallra dhe sherbime  
                   

17,869.91  

               

36,500.00  

           

50,000.00  

            

60,000.00  

               

70,000.00  

Shpenzime komunale            

Subvencione dhe 

transfere  
          

Shpenzime kapitale      
         

100,000.00  

          

120,000.00  

  

  

TOTALI  
                 

262,860.01  

             

266,500.00  

         

435,000.00  

          

475,000.00  
               

375,000.00  

Burimet e 

Financimit  

                 

262,860.01  

             

266,500.00  

                        

-    

                         

-    

                            

-    

Grandet Qeveritare  
                 

262,860.01  

             

266,500.00  
      

Te hyrat vetanake            

Grantet dhe Donatoret            

STAFI 
                               

33  

                           

33  

                       

37  

                        

37  

                           

37  
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DREJTORIA PËR MBROJTJE DHE SHPËTIM 

 

 

 

 

 

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim-Menaxhimi i katastrofave natyrore 

 

Objektivat kryesore: 

 Idenitifikimi, monitorimi dhe hulumtimi i rreziqeve nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera 

parandalimi i fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësitë tjera. 

 Njoftimi apo paralajmërimi dhe alarmimi për rrezikun e pashmangshëm dhe dhënia e 

udhëzimeve për mbrojtje, shpëtim dhe ndihmë. 

 Kompletimi i ZAKE-së me sistem alarmi dhe mjete tjera përcjellëse. 

 Trajnimi dhe aftësimi profesional për detyrat e mbrojtjes, shpëtimit dhe ndihmës. 

 Angazhimin e potencialit dhe të resurseve në raste të fatkeqësive elementare-natyrore që pasojat 

ne lëndime në njerëz në prona dhe në ambiente të janë sa me të vogla.  

 Pastrimi i shtretërve të lumenjëve në territorin e Komunës së Kamenicës. 

 

 

Objektivat e mësipërme të drejtorisë do të realizohen përmes këtyre aktiviteteve: 

 Të gjitha fatkeqësit do të menaxhohen me daljen në teren nga stafi i DMSH-së, duke i 

planifikuar dhe vlerësuar rreziqet që mund të ndodhin. 

 Informatat dhe kërkesat do të pranohen nga zyrtaret kompetent dhe zyrtarët për alarmim. 
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 Trajnimet realizohen përmes Agjencionit për Menaxhimin e Emergjent (AME). 

 Përmes Fondit Emergjent dhe nga buxheti i komunës. 

 Pastrimet e shtreterve të lumejve kryhen nga kompanit private qe shprehin dëshirë dhe përmes 

donatorëve. 

  Viti 2021 Viti 2022 Viti 2023 Viti 2024 Viti 2025 

Drejtoria  Shpenzimi  Buxheti  Vlerësuar Vlerësuar Vlerësuar 

Paga dhe Meditja 
                   

28,562.73  

               

40,000.00  

           

40,000.00  

            

40,000.00  

               

40,000.00  

Mallra dhe sherbime  
                   

24,065.75  

               

22,695.00  

           

39,000.00  

            

39,000.00  

               

39,000.00  

Shpenzime komunale            

Subvencione dhe 

transfere  
          

Shpenzime kapitale  
                   

16,048.05  
  

           

18,000.00  

            

18,000.00  

               

18,000.00  

REZERVA    
               

10,000.00  
      

TOTALI  
                   

68,676.53  

               

72,695.00  

           

97,000.00  

            

97,000.00  

               

97,000.00  

Burimet e 

Financimit  

                   

68,676.53  

               

72,695.00  

                        

-    

                         

-    

                            

-    

Grandet Qeveritare  
                   

42,159.68  

               

62,695.00  
      

Te hyrat vetanake  
                   

26,516.85  

               

10,000.00  
      

Grantet dhe Donatoret            

STAFI 
                                 

6  

                             

6  

                         

6  

                          

6  

                             

6  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



22 

 

 
 
 

 

Zyra komunale për komunitetet 
 

Deklaratë e Misionit: Zyra komunale e komuniteteve konform gjitha akteve në fuqi e ka mandatin e vetë, që të kujdeset për 

interesat e komuniteteve joshumicë në komunat të cilat përbëjnë numër të rëndsishëm të tyre. Në të vërtetë merret me 

çështje të rëndësishme të kthimit, të zhvendosurëve dhe interesave të tyre të cilat janë të garantuara përmes ligjit për 
vetëqeverisjën lokale dhe gjitha ligjeve pozitive të cilat i ka aprovuar kuvendi i Kosovës. Mandej për së afërmi 

bashkëpunon me komunitetet dhe integrimin e tyre në strukturat komunale. Përmes shërbimeve të saja procedon kërkesat e 

komunitetit, drejtorisë komunale, drejtorive të saja e në pajtim me llojin e kërkesave. Misioni i zyrës është që thelbësisht të 
përmirësojë pozicionin e komunitetit joshqiptarë, përmes një qasjeje aktivisht të shprehur dhe të ngrisë nivelin e integrimit  

në një bazë barabasësie dhe pa kurrfarë diskriminimi. 

 

Deklaratë e Vizionit: - Për realizimin e sukseshëm të misionit, Zyra komunale për komunitete dhe kthim konform me 

mandatin e saj, me të ciln garantohet përmes disa akteve dhe nëneakteve ligjore, aktiisht dhe për së afërmi bashkëpunon me 
me organet komunale kryetarin e komunës luan rol të rëndsishëm  në tëgjitha proceset e komunës. Prezentemi i rregulltë në 

gjitha grupet punuese komunale për kthim, mbledhjet e sigurisë, këshillit lokal për parandalimin e kriminalitetit, 

mbledhjeve regjionale me zyrat tjera regjionale të komuniteteve, një sërë takimesh në nivelin regjional, pjesëmarrje në 

komisione të ndryshme, grupe punuese e tj. 
Bashkëpunimi me të gjitha strukturat komunale, puna me gjitha komunitetet dhe ofrimin e tyre dhe integrimin, krejt me 

qëllim të krijimit të një klime të përshtatshme dhe mundësitë e një jete të përbashkët.  

Në këtë mënyrë mundësohet qëndrueshmëria e afatgjate dhe zhvillimi i komuniteteve e me këtë dhe jeta e tyre më e mirë 
dhe më e sigurtë si në Kamenicë ashtu edhe në tërë Kosovën 

 

 

Deklarata e Qëllimit: Me qëllim të avancimit të drejtave të komuniteteve joshumicë ZKKK-së dhe në bazë të urdhëresës të 
Qeverisë së Kosovës nr.02/2010 Kuvendi komunal në seancën e mbajtur me 30.09.2010, miratoi vendimin për themelimin 

e zyrës komunale për komunitete dhe kthim. Zyrja do të funkcionoj në baza të urdhëresës së Qeverisë nr.02/2010, si dhe 

realizimit të drejtave të cilat i mundëson Ligji i Vetëqeverisjes lokale, Statuti i komunës si dhe gjitha Ligjet e Kosovës të 
cilët drjetpërdrejt kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të komuniteteve joshqiptare dhe me këtë të 

krijohet ndjenja e barabartë e lirisë së plotë dhe e barazisë.  
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  Viti 2021 Viti 2022 Viti 2023 Viti 2024 Viti 2025 

Drejtoria  Shpenzimi  Buxheti  Vlerësuar Vlerësuar Vlerësuar 

Paga dhe Meditja 
                   

43,921.41  

               

49,500.00  

           

50,000.00  

            

51,000.00  

               

52,000.00  

Mallra dhe sherbime  
                     

2,340.35  

                 

8,000.00  

           

10,000.00  

            

12,000.00  

               

15,000.00  

Shpenzime komunale            

Subvencione dhe 
transfere  

                     

6,000.00  

                 

8,000.00  

           

10,000.00  

            

15,000.00  

               

20,000.00  

Shpenzime kapitale  
                   

25,047.74  

               

43,000.00  

           

80,000.00  

          

100,000.00  

             

100,000.00  

TOTALI  
                   

77,309.50  

             

108,500.00  
      

Burimet e 

Financimit  

                   

76,909.50  

             

108,500.00  

                        

-    

                         

-    

                            

-    

Grandet Qeveritare  
                   

70,592.15  

               

57,500.00  
      

Te hyrat vetanake  
                     

6,317.35  

               

51,000.00  
      

Grantet dhe Donatoret            

STAFI 
                                 

8  

                             

8  

                         

8  

                          

8  

                             

8  
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DREJTORIA PËR PRONË KADASTËR DHE GJEODEZI 

 

 

 

 

 

DREJTORIA PËR PRONË KADASTËR DHE GJEODEZI  

 

Deklaratë e Vizionit: 

Drejtoria për Pronë, Gjeodezi dhe Kadastër ka për qëllim planifikimin zhvillimor brenda drejtorisë. Bashkëpunon 

me drejtorinë e Urbanizmit dhe ofron të dhëna lidhur me mbikëqyrjen e çdo ndërtimi, jep ndihmë dhe ofron 
shënime kadastrale dhe gjeodezike për identifikimin e pronave në procedurë të rregullt juridike administrative. 

Është përgjegjëse për mirëmbajtjen e shënimeve kadastrale komunale mirëmbajtjen e planeve dhe hartave 

gjeodezike. Mbrojtjen dhe identifikimin e pronës së patundshme komunale , menaxhimin e shfrytëzimit të tokës 
komunale  shpronësimin e pronës dhe mbrojtjen nga uzurpimet arbitrare dhe formave tjera. Bashkëpunon në 

mënyrë profesionale me Qeverinë e Kosovës MAPL ,MMPH , Agjencinë  Kadastrale  të Kosovës , Agjencinë 

Kosovar të Privatizimit dhe me të gjitha drejtorit tjera Komunale. 
 

Deklaratë e Misionit: 

Zyra për Kadastër 

Deklarata e Misionit: Është përgjegjëse për mirëmbajtjen e të gjitha shënimeve kadastrale aty ku përfshihen të 
gjitha pronat e patundshme të komunës. 

Zyra për Gjeodezi 

Deklarata e Misionit: Është përgjegjëse për matjet, regjistrimin e ndarjeve-nën ndarjeve (në parcela) sipas 
kërkesës së palëve-pronarëve. 

Zyra për Pronësi 

Deklarata e Misionit: Është përgjegjëse për zhvillimin e procedurave të uzurpimeve të pronës zhvillon procedura 
për shpronësim në interes të përgjithshëm komunal. 

 

Deklarata e Qëllimit: 

Realizimi sa ma efikas i këtyre detyrave sipas deklaratës së vizionit 
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  Viti 2020 Viti 2021 Viti 2022 Viti 2023 Viti 2024 

Drejtoria  Shpenzimi  Buxheti  Vlerësuar Vlerësuar Vlerësuar 

Paga dhe Meditja 
                   

55,050.62  

               

66,000.00  

           

60,000.00  

            

63,000.00  

               

66,000.00  

Mallra dhe sherbime  
                        

941.47  
               

10,960.00  
           

15,000.00  
            

15,001.00  
               

15,002.00  

Shpenzime komunale            

Subvencione dhe 

transfere  
          

Shpenzime kapitale    
               

54,000.00  

           

30,000.00  

            

30,000.00  

               

30,000.00  

  

TOTALI  
                   

55,992.09  

             

130,960.00  

         
105,000.00  

          
108,001.00  

               
111,002.00  

Burimet e 

Financimit  

                   

55,992.09  

             

130,960.00  

                        

-    

                         

-    

                            

-    

Grandet Qeveritare  
                   

55,050.62  

             

100,960.00  
      

Te hyrat vetanake  
                        

941.47  
               

30,000.00  
      

Grantet dhe 
Donatoret  

          

 

 

Objektivat Kryesore :  

 

 Azhurnime 

 Mirëmbajtja e operat it  kadastral 

 Efikasiteti 

 Realizimi i të hyrave sipas parashikimit 

 Mbrojtja e pronës publike nga uzurpatorët. 

Objektivat e mësipërme të Drejtorisë do të realizohen përmes këtyre aktiviteteve : 

 Procedurat e shpronësimeve (mjete të veçanta) 

 Mirëmbajtja e teknologjisë informative 

 Punët  në teren 

 Trajtimi i rasteve te uzurpimeve te pronës publike  

 Rritja e stafit të drejtorisë minimum edhe për (2) punëtorë (një jurist dhe një gjeometër),            

 Furnizim me kompjuter dhe material përcjellës(tonerë) 
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 Furnizim për zyre (material hargjues) 

 Udhëtimet zyrtare, 

 Mirëmbajtja e zyrave dhe sistemit të ngrohjes 

 

 

 

Gjinia e nëpunësve  

 

 

 

Mashkull-6 

Femër-3 

Total-9 
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DREJTORIA PËR ZHVILLIM EKONOMIK DHE  DIASPORË   

   

   

  DZHED- ka për qëllim ndërtimin  e  kapaciteteve ekonomike të zonës lokale për të përmirësuar cilësinë e jetës 

për të gjithë qytetarët, njëherit duke patur një Diasporë të fuqishme e  të shërbej në krijimin e urave  përmes 

investimeve të Diasporës,  me Komunën dhe qytetarët e saj. 

 

Tabela 1:  

Objektivat Kryesore : 

 

 Hartimi i strategjisë për Zhvillim Ekonomik Lokal  

 Përkrahja e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme 

 Mbështetje për biznese  start up  për gratë  dhe të rinjët  

 Zhvillimi i Turizmit                      

 Bashkëpunimi me diasporën               

 Zhvillimi Socio ekonomik                              

 Fuqizimi i Ekonomisë Lokale përmes investimit ne kapitalin njerëzor                    

 Krijimi i inkubatorit te biznesit  

 Përmirësimi i ambientit biznesor dhe tërheqja e investimeve të reja .  
 

 

 

-Objektivat e mësipërme të Drejtorisë do të realizohen përmes këtyre aktiviteteve : 

 

  Formimi i grupit punues nga secila drejtori  si dhe angazhimi i konsulentëve të jashtëm  

 Hartimi i strategjisë për zhvillim të qëndrueshëm të turizmit 

 Ofrimi i subvencioneve ne forme te granteve  me qelllim të lehtësimit të hapjes së bizneseve  

 Punimi i broshurave, krijimi i një platforme online për promovim të turizmit , Investimi në hapësira për 

rekreacion dhe piknik, shenjëzimi   i shtigjeve malore për ecje dhe digjitalizimi i tyre  

               

 Organizimi i takimeve të rregullta me diasporën  

 Organizimi i trajnimeve të ndryshme për bizneset  dhe nxënësit e shkollës profesionale  

 Identifikimi  dhe shfrytëzimi i potencialeve për energji të ripërtëritshme                    

 Krijimi i kontakteve të rregullta me investitorë potencial të  brendshëm dhe të jashtëm  

 Eksploatimi i resurseve  natyrore-nëntoksore                      

 Ndertimi i tregut te gjelber dhe tregjeve mobile 
Krijimi i bujtinave malore 

Qendra teknologjike  

Krijimi i fondit per zhvillimin e bizneseve mikro dhe te vogla                 
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  Viti 2021 Viti 2022 Viti 2023 Viti 2024 Viti 2025 

Drejtoria  Shpenzimi  Buxheti  Vlerësuar Vlerësuar Vlerësuar 

Paga dhe Meditja 
                   

36,923.29  

               

40,000.00  

           

41,000.00  

            

42,000.00  

               

43,000.00  

Mallra dhe sherbime  
                     

2,684.70  

               

18,300.00  

           

30,000.00  

            

30,000.00  

               

30,000.00  

Shpenzime komunale            

Subvencione dhe 

transfere  

                   

15,000.00  

               

60,000.00  

           

70,000.00  

            

80,000.00  

               

80,000.00  

Shpenzime kapitale            

TOTALI  
                   

54,607.99  

             

118,300.00  

         

141,000.00  

          

152,000.00  
               

153,000.00  

Burimet e 

Financimit  

                   

54,607.99  

             

118,300.00  

                        

-    

                         

-    

                            

-    

Grandet Qeveritare  
                   

39,607.99  

               

88,300.00  
      

Te hyrat vetanake  
                   

15,000.00  

               

30,000.00  
      

Grantet dhe 

Donatoret  
          

STAFI 
                                 

6  

                             

5  

                         

5  

                          

5  

                             

5  
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     DREJTORIA E BUJQËSISË,PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL /  2022 - 2024 

 

    Ka dy  Sektorë;    1.Sektori i Bujqësisë, 2.  Sektorin  e Pylltarisë 

Objektivat Kryesore : 

 

 1.Avansimi i Bujqësisë  nga Bujqësia  ekstenzive, në Bujqësi intenzive. 

 2.Subvencionimin e Fermerëve në Sektorin e Lavërtarisë.                     

 3.Subvencionimin e Fermerëve në Sektorin e Pemëtarisë.                     

 4.Subvencionimin e Fermerëve në Sektorin e Blegtorisë.                      

 5.Ndihmën e Fermerëve për Grante.                             

 6.Këshillimet( trajnimet e vazhdueshme për Fermerë)                   

 7.Përcjelljen e mbjelljeve Pranverore, Vjeshtore. 

 8.Organizimin e Korrje- Shirjeve                  

 9.Subvencionimin e Fermerëve në sektorin e Bletarisë 

                      

                             

         

 

-Objektivat e mësipërme të Drejtorisë do të realizohen përmes këtyre aktiviteteve : 

                

 1/1.Me trajnime, këshillime te vazhdueshme.                

 1/2 deri 1/4 dhe do të jetë ndihma nga Ministria,  Komuna dhe nga Organizatat jo qeveritare.                       

 1/5.Ndihma nga Ministria.                     

 1/6.Trajnimet nga Ministria dhe Drejtoria.                 

 1/7.Drejtoria e Bujqësisë 

 1/8 Drejtoria e Bujqësisë          

1/9 Drejtoria e  Bujqësisë              
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  Viti 2021 Viti 2022 Viti 2023 Viti 2024 Viti 2025 

Drejtoria  Shpenzimi  Buxheti  Vlerësuar Vlerësuar Vlerësuar 

Paga dhe Meditja 
                 

101,036.01  

             

128,000.00  

         

134,000.00  

          

135,000.00  

             

137,000.00  

Mallra dhe sherbime  
                     

5,180.42  

               

13,700.00  

           

15,000.00  

            

20,000.00  

               

20,000.00  

Shpenzime komunale            

Subvencione dhe 
transfere  

                   

19,890.00  

               

40,000.00  

           

80,000.00  

          

100,000.00  

             

100,000.00  

Shpenzime kapitale    
             

131,000.00  

         

160,000.00  

          

103,000.00  
  

TOTALI  
                 

126,106.43  

             

312,700.00  

         

389,000.00  

          

358,000.00  
               

257,000.00  

Burimet e 

Financimit  

                 

126,106.43  

             

312,700.00  

                        

-    

                         

-    

                            

-    

Grandet Qeveritare  
                 

101,036.01  

             

251,700.00  
      

Te hyrat vetanake  
                   

25,070.42  

               

61,000.00  
      

Grantet dhe 

Donatoret  
          

STAFI 
                               

20  

                           

22  

                       

22  

                        

22  

                           

22  
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DREJTORIA PËR KADASTËR GJEODEZI  

DHE PRONË 

 

 

DREJTORIA PËR KADASTËR GJEODEZI  DHE PRONË 

 

Deklaratë e Vizionit: 

 

Drejtoria për Pronë, Gjeodezi dhe Kadastër ka për qëllim planifikimin zhvillimor brenda drejtorisë. Bashkëpunon 

me drejtorinë e Urbanizmit dhe ofron të dhëna lidhur me mbikëqyrjen e çdo ndërtimi, jep ndihmë dhe ofron 
shënime kadastrale dhe gjeodezike për identifikimin e pronave në procedurë të rregullt juridike administrative. 

Është përgjegjëse për mirëmbajtjen e shënimeve kadastrale komunale mirëmbajtjen e planeve dhe hartave 

gjeodezike. Mbrojtjen dhe identifikimin e pronës së patundshme komunale , menaxhimin e shfrytëzimit të tokës 
komunale  shpronësimin e pronës dhe mbrojtjen nga uzurpimet arbitrare dhe formave tjera. Bashkëpunon në 

mënyrë profesionale me Qeverinë e Kosovës MAPL ,MMPH , Agjencinë  Kadastrale  të Kosovës , Agjencinë 

Kosovar të Privatizimit dhe me të gjitha drejtorit tjera Komunale. 

 

Deklaratë e Misionit: 

Zyra për Kadastër 

Deklarata e Misionit: Është përgjegjëse për mirëmbajtjen e të gjitha shënimeve kadastrale aty ku përfshihen të 
gjitha pronat e patundshme të komunës. 

Zyra për Gjeodezi 

Deklarata e Misionit: Është përgjegjëse për matjet, regjistrimin e ndarjeve-nën ndarjeve (në parcela) sipas 

kërkesës së palëve-pronarëve. 

Zyra për Pronësi 

Deklarata e Misionit: Është përgjegjëse për zhvillimin e procedurave të uzurpimeve të pronës zhvillon procedura 

për shpronësim në interes të përgjithshëm komunal. 

 

 

Deklarata e Qëllimit: 

Realizimi sa ma efikas i këtyre detyrave sipas deklaratës së vizionit 

 

 

Objektivat Kryesore :  

 Azhurimi 

 Mirëmbajtja e operatit  kadastral 

 Efikasiteti 
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 Realizimi i të hyrave sipas parashikimit 

 Mbrojtja e pronës publike nga uzurpatorët. 

Objektivat e mësipërme të Drejtorisë do të realizohen përmes këtyre aktiviteteve : 

 Procedurat e shpronësimeve (mjete të veçanta) 

 Mirëmbajtja e teknologjisë informative 

 Punët  në teren për kërkesa tre Komunës – drejtorive  

 Trajtimi i rasteve te uzurpimeve te pronës publike  

 Rritja e stafit të drejtorisë edhe për dy (5) punëtorë pas pensionimit  te stafit. 

 Sektori i Pronësisë  Dy ( 2) Jurista 

 Sektori i Kadastërit tre( 3 ) punëtor –dy Jurista  dhe një Gjeodet 

 Furnizim me kompjuter dhe material përcjellës(tonerë) 

 Furnizim për zyre (material hargjues) 

 Udhëtimet zyrtare, 

 Mirëmbajtja e zyrave dhe sistemit të ngrohjes 

Gjinia e nëpunësve është 50/50 

 Mashkull-5 

 Femër-5 

 Total-10 

  Viti 2021 Viti 2022 Viti 2023 Viti 2024 Viti 2025 

Drejtoria  Shpenzimi  Buxheti  Vlerësuar Vlerësuar Vlerësuar 

Paga dhe Meditja 
                   

50,429.99  

               

66,000.00  

           

85,000.00  

            

85,000.00  

               

90,000.00  

Mallra dhe sherbime  
                   

10,499.97  

               

13,000.00  

           

15,000.00  

            

20,000.00  

               

20,000.00  

Shpenzime komunale            

Subvencione dhe 

transfere  
          

Shpenzime kapitale  
                   

48,540.10  

               

50,000.00  

           

50,000.00  

            

50,000.00  

               

60,000.00  

TOTALI  
                 

109,470.06  

             

129,000.00  

         

150,000.00  

          

155,000.00  
               

170,000.00  

Burimet e 

Financimit  

                 

109,470.06  

             

129,000.00  

                        

-    

                         

-    

                            

-    

Grandet Qeveritare  
                   

84,240.51  

             

129,000.00  
      

Te hyrat vetanake  
                   

25,229.55  
        

Grantet dhe 

Donatoret  
          

STAFI 
                               

10  

                           

10  

                       

10  

                        

10  

                           

10  
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Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor 
 

Drejtor – Uran Berisha 

 
 

Tabela 1: Objektivat Kryesore : 
 

 Shqyrtimin e kërkesave për  lëshimin e lejes ndërtimore dhe lëshimin e çertifikatës së përdorimit. për 

kategoritë I dhe II të ndërtimeve.              

 Menaxhimi i kontratave të investimeve kapitale, ku zakonisht ZKA angazhon inzhinjeret e DUPH-së për 
mbikëqyrje në teren-menaxhim të kontratave-projekteve.                

 Përfundimin e hartimit të Planit Zhvillimor Komunal,  i cili është një plan strategjik multi-sektorial që 

përcakton caqet afatgjata të zhvillimit ekonomik, social dhe hapësinor. Plani zhvillimor i Komunës duhet 

të përfshijë planin për zhvillimin e zonave urbane dhe rurale.  

 Përfundimin e hartimit të Hartës Zonale të Komunës, i cili është një dokument multi-sektorial që përmes 
grafikoneve, fotografive, hartave dhe tekstit përcakton hollësisht llojin, destinimin, shfrytëzimin e 

planifikuar të hapësirës dhe masat e veprimit të cilat bazohen në kohëzgjatje dhe projeksione të arritshme 

të investimeve publike dhe private për tërë territorin e Komunës.. 

 Varësisht nga nevojat për zhvillim hapësinor duhet të bëhet hartimi i Planeve Rregulluese të Hollësishme 
për të gjitha ose për cilëndo nga zonat e përcaktuara me Planin Zhvillimor Komunal dhe Hartën Zonale të 

Komunës.        

 Si bartëse e projektit DUPH , përfundimi i sistemit të unifikuar të adresave, duke bërë lidhjen e adresave 

me databazën e regjistrit civil. 

 Si bartëse e projektit DUPH  bënë pranimin trajtimin dhe sistemimin e kërkesave për banim social. 

 Zbatimin e rregulloreve të ndërtimit dhe standardeve për kontrollimin e ndërtimit etj.                 

 
-Objektivat e mësipërme të Drejtorisë do të realizohen përmes këtyre aktiviteteve: 
 

 Kuvendi Komunal  është përgjegjës për aprovimin e mjeteve financiare për realizimin e objektivave të 

drejtorisë. 

 Furnizimi  me mjete të nevojshme për punë në zyrë dhe në teren , kompjutera, printera, plloter, mjete 
matëse, etj  

 Blerja e 2 Veturave zyrtare për dalje në teren për mbikëqyrjen e punëve, sepse punëtoret e DUPH-së 

angazhohen në menaxhime të kontratave dhe puna në teren është përditshmëri në këto procese. 

 Trajnimi i stafit të drejtorisë në lëmin e Planifikimit Hapesinor.  

 Trajnimi i stafit të drejtorisë në programet si , GIS etj.  

 Rritja e stafit të drejtorisë minimum edhe për (3) punëtorë (1ekspert Planer, 1eskpert për GIS, 1ekspert 

Inzhinjer i elektros), apo së paku angazhimi i ekspertëve të jashtëm per keto qeshtje, sidomos gjatë kohës 

së hartimit të dokumenteve të planifikimit hapësinor na nevojiten së paku 2 planer dhe 1 ekspert i GIS. 
PZHK e cila është në fuqi, ka afat deri më 2023, keshtu qe gjatë ketij viti duhet të angazhojmë ekspert të 

jashtëm për ti angazhuar në këto qështje. 

Komuna e Kamenicës ka bashkëpunuar me GIZ-in Gjerman për hartimin e HZK-së, ku është punuar një 
draft, e cila duhet të pres deri në hartimin e PZHK-së së re, sepse HZK është punuar duke u bazuar në 

PZHK-në që është në fuqi, që dmth se kur të punohet dhe miratohet PZHK-ja e re, eventualisht do të ketë 

nevojë të intervenohet edhe në draftin e HZK-së për ta përshtatur me PZHK-në e re.Prandaj do të kemi 
nevojë për ekspert në lëmin e Planifikimit Hapësinor dhe për ekspert të GIS. 
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 Marja e të gjitha masave të nevojshme për mënjanimin e dobësive eventuale objektive dhe subjektive si, 

ngritjen e nivelit të përgjegjësisë dhe efikasitetit në punë (zhvendosja e zyreve të DUPH-së nga lokaconi 
aktual, në objektin e ri të Komunës).                  

 Rritja e nivelit te bashkëpunimit dhe koordinimit brenda kompetencave ligjore në mes drejtorive të 

Administratës Komunale në Kamenicë. 

 Udhëtime jashtë vendit, shkëmbim përvojave -studimore.        

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  Viti 2021 Viti 2022 Viti 2023 Viti 2024 Viti 2025 

Drejtoria  Shpenzimi  Buxheti  Vlerësuar Vlerësuar Vlerësuar 

Paga dhe Meditja 
                   

71,825.55  

               

75,500.00  

           

91,700.00  

            

89,700.00  

               

90,148.00  

Mallra dhe sherbime  
                        

116.28  

                 

9,000.00  

           

30,000.00  

            

30,000.00  

               

30,000.00  

Shpenzime komunale            

Subvencione dhe 

transfere  
          

Shpenzime kapitale  
                 

470,728.81  

             

240,000.00  

         

800,000.00  

       

1,420,163.00  

          

1,620,807.00  

REZERVA   
               

50,000.00  
      

TOTALI  
                 

542,670.64  

             

374,500.00  

         

921,700.00  

       

1,539,863.00  
             

1,740,955.00  

Burimet e 

Financimit  

                 

542,670.64  

             

374,500.00  

                        

-    

                         

-    

                            

-    

Grandet Qeveritare  
                 

521,327.36  

             

232,500.00  
      

Te hyrat vetanake  
                   

21,343.28  

             

142,000.00  
      

Grantet dhe Donatoret            

STAFI 
                               

11  

                           

11  

                       

12  

                        

12  

                           

12  
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D.SH.M.S-Administrata 

 

Deklaratë e Misionit: Organizimi,funksinimi dhe monitorimi i shërbimeve sociale dhe shërbimeve shëndetsore dhe 
kualitativeduke u bazuar ne nevojat e popullates ne tere teritorin e komunes tone,si perkujdesje sociale te gjithe banoreve 

,veqmas te atyre me status te rende social,kuptohet gjithemon sipas mundesive buxhetore komunale. 

Administrata 

Deklaratë e Misionit: Eshte pergjegjees per sigurimin e personelit te Departamentit me udhezime ,politika dhe procedura per 
menaxhimin dhe implementimin e aktiviteteve,menaxhimin e financave te deparatamentit. 

Zyra per Shendetesi 

Deklaratë e Misionit: Si qellim kryeesor i ketij sektori eshte te kujdeset per kujdesin paresor shendetesor te qytetareve te 
komunes dhe te kujdeset per shendetin e pergjitheshem publik. 

Zyra per politike sociale 

Deklaratë e Misionit: Ne baze te kerkesave te qytetareve me gjendje te rende sociale dhe ne baze te propozimeve  te 

komiteteve te fshatrave behet perpilimi i listave per dhenjen e ndihmave sociale  ketyre familjeve me gjendje te rende sociale 
.E gjithe kjo behet me ndihmen e identifikimit dhe vleresimit te gjendjes  sociale te familjeve te propozuara dhe qe kane 

kerkuar ndihme sociale. 

 

 

Deklaratë e Vizionit: --Sigurimi i shëndetit më të mirë për të gjithë banorët e Komunes per burra dhe gra 

                                     --Ofrimi i Shërbimeve sociale për të gjitha kategorit e Komunes të cilet kanë nevojë për                                  

                                              Ndihmë sociale burrave dhe grave 

 

Deklarata e Qëllimit: Arritja e rezultatave sa ma të mira në shëndetësi dhe mirëqenje sociale,në kuader të mundsive 

egzistuese per gra dhe burra 
 

 

 

 

 
 

Objektivat  

 
1.Hartimi i strategjeise per shendetesine ne nivelin e kujdesit paresor 

2.Investimi ne klinika digjitale 

3.Krijimi i kuzhines popullore dhe koncepit foods bank 
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  Viti 2021 Viti 2022 Viti 2023 Viti 2024 Viti 2025 

Drejtoria  Shpenzimi  Buxheti  Vlerësuar Vlerësuar Vlerësuar 

Paga dhe Meditja 
                   

16,196.96  

               

30,200.00  

           

31,000.00  

            

32,000.00  

               

33,000.00  

Mallra dhe sherbime  
                     

9,392.40  

               

10,000.00  

           

20,000.00  

            

20,000.00  

               

20,000.00  

Shpenzime komunale            

Subvencione dhe 
transfere  

          

Shpenzime kapitale          
  

  

TOTALI  
                   

25,589.36  

               

40,200.00  

           

51,000.00  

            

52,000.00  
                 

53,000.00  

Burimet e 

Financimit  

                   

25,489.36  

               

40,200.00  

                        

-    

                         

-    

                            

-    

Grandet Qeveritare  
                   

24,979.36  

               

40,200.00  
      

Te hyrat vetanake  
                        

510.00  
        

Grantet dhe Donatoret            

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



37 

 

 
 

 

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale 

 Qendra për punë Sociale  në Kamenicë 

 

LËNDA:  PËRGATITJA E PRIORITETEVE PËR BUXHETIN E   QENDRËS PËR PUNË 

SOCIALE    2023 - 2025 

 

 

Misiont:Drejtoria për  Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në kuadrin e saj ka tre sektor: 

1. Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 

2. Qendra për Punë Sociale dhe 

3. Shërbimet Sociale Rezidenciale – Shtëpia e Komunitetit për Persona me Aftësi të Kufizuara Mendore. 

 

Qendra për Punë Sociale përbëhet nga: 

 

- Sektori i Shërbimeve Sociale i cili merret me ofrimin e shërbimeve të ndryshme sociale në  gjithë 

teritorin e komunës dhe për të gjitha komunitetet . 

ky shërbim ka nevojë plotësimi të stafit më së paku edhe me dy punëtor 

 

- Sektori i Asistencës Sociale  i cili merret me përzgjedhjen dhe vlerësimin e familjeve dhe individëve në 

nevojë për asistencë sociale-materiale në gjithë teritorin e komiunës dhe të gjitha komunitetet. 

 

- Sektori i Administratës dhe Financave  , i cili merret  me evidentimin ruajtjen dhe mbikqyrjen e 

dosjeve të ndryshme sociale,kryerja e të gjitha pagesave dhe  transaksionet e ndryshme financiare duke 

përfshi edhe Shërbimin Rezidenciale dhe DSHMS-e. 

 

 

-  Qendra për Punë Sociale gjatë vitit 2022 ka përmbushur objektivat dhe qëllimet  sipas planifikimit të 

buxhetit, duke shpenzuar në tërsi buxhetin e paraparë. QPS-e ka stafin e mjaftushëm profesional në 

përmbushjen e detyrave dhe obligimeve sipas ligjit për ofrimin e shërbimeve të ndryshme ndaj 

qytetareve. 

 

 

Qendra për Punë Sociale ofron këto  shërbime: 

1.Shërbimet për të gjitha kategoitë e fëmive, fëmijë jetim , strehim familjar, adoptim, delikuencën e të 

miturëve si dhe fëmijët me aftësi të kufizuara. 

 2. Kategoria e përsonave të moshuar pa përkujdesje 

 3.Çrregullimi I mardhënieve  bashkëshortore 

 4. Dhuna në familje 

 5.Lëshimin e 5 lloje të vërtetimeve 

6.Sektori I ndihmave sociale 

7.Sektori I administrates dhe financave 
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. 

 

 

 

 

 

Objektivat dhe Aktivitetet: Qëllimi  dhe objektivi kryesor i QPS-e është ofrimi i shërbimeve  të ndryshme 

sociale për qytetarën në nevojë.Aktivitetet kryesore janë puna në teren në hulumtimin, evidentimin dhe 

ndihmen e familjeve në nevojë sociale, si dhe puna në zyre në hartimin e dokumentacionit të nevojshëm për 

rastet sociale të shqyrtuara positive nga tereni. 

 

Trendet e financimit 2022-2023 dhe vlerësimet 2024-2025: Gjatë vitit 2023 kemi planifikuar  investime 

kapitale  16000.00 € janë  të destinuara pë blerjen e një veture zyrtare. 

 

 

Objektivat Kryesore : 

 

 

 

-  Mbajtja në nivel të struktures organizative të sektorëve: 

- Sektori i Shërbimeve Sociale 

- Sektori i Asistencës Sociale 

- Sektori i Administratës dhe Financave 

- Hulumtimi i gjendjes sociale në teren 

- Mbrojtja e fëmijëve pa kujdes prindor 

- Strehimi familjarë 

- Sanimi i mardhënieve familjare- bashkimi familjarë 

- Mbrojtja e të miturëve të keqtrajtuar 

- Mbrojtja e fëmijëve me nevoja të veqanta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Numri I punëtorve ne Organizatën Buxhetore  Përkatëse 

(Drejtori) 
    

Viti  
Numri total I 
stafit 

Numri I 
stafit që 
janë gra 

Numri I stafit që 
janë burra 

Paga dhe 
mëditje/ shuma 
për gra 

Paga dhe mëditje/ 
shuma për burra TOTALI 

2022 11 4 7 19419.00 41133.36 60552.96 

2023 12 4 8 24369.00 47009.55 71378.55 

2024 13 4 9 24369.00 51904.55 76273.55 

2025 13 4 9 24369.00 51904.55 76273.55 
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Tabela 2. Planifikimi për vitin 2023-Nivelet e pagave ne Organizatën Buxhetore  

 

(Drejtori ) 
    

Nivelet e 
pagave 

Numri total I 
stafit në nivele 
të pagave 

 Numri I 
burrave 

Shuma e 
shpenzuar për 
burra Numri I Grave 

Shuma e shpenzuar 
për gra 

 201-400 4 3 14123.96 1 3753.12 
 401-600 6 3 19321.68 3 15676.20 
 600+ 1 1 7218.48 0 0 
 TOTALI 11 7 40664.12 4 19429.32 
  

  Viti 2021 Viti 2022 Viti 2023 Viti 2024 Viti 2025 

Drejtoria 

SHERBIMET 

SOCIALE  

Shpenzimi  Buxheti  Vlerësuar Vlerësuar Vlerësuar 

Paga dhe Meditja 
                   

74,200.46  

               

74,500.00  

           

78,228.00  

            

82,139.40  

               

86,246.37  

Mallra dhe sherbime  
                     

4,623.88  

                 

7,300.00  

             

7,300.00  

              

7,300.00  

                 

7,300.00  

Shpenzime komunale            

Subvencione dhe 

transfere  
          

Shpenzime kapitale      
           

16,000.00  

            

16,000.00  

               

16,000.00  

TOTALI  
                   

78,824.34  

               

81,800.00  

         

101,528.00  

          

105,439.40  
               

109,546.37  

Burimet e 

Financimit  

                   

78,824.34  

               

81,800.00  

                        

-    

                         

-    

                            

-    

Grandet Qeveritare  
                   

78,759.34  

               

81,800.00  
      

Te hyrat vetanake  
                          

65.00  
        

Grantet dhe 

Donatoret  
          

STAFI   
                           

12  

                       

12  

                        

12  

                           

12  
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Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale 

 Shërbimet Sociale Rezidenciale – Shtëpia e Komunitetit në Kamenicë 

 

1.Misioni:  Drejtoria për  Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në kuadrin e saj ka tre sektor: 

4. Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 

5. Qendra për Punë Sociale dhe 

6. Shërbimet Sociale Rezidenciale – Shtëpia e Komunitetit për Persona me Aftësi të Kufizuara Mendore. 

 

 Shërbimet Sociale Rezidenciale – Shtëpia e Komunitetit pë Persona me Aftësi të Kufizuara Mendore sipas 

Marrëveshje  në mes të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale  dhe Komunës së Kamenicës  nga Janari 

2016 ka kaluar nën menaxhimin e Komunës, gjegjësishtë nën ambrellën e Drejtorisë për Shëndetësi dhe 

Mirëqenie Sociale. 

   Shtëpia e Komunitetit është një institucion rezidencial, në të cilin janë të vendosur 12 persona (rezidentë) 

me aftësi të kufizuara mendore me qëndrim 24 orë. Shtëpia e Komunitetit   sipas rregullorës së punës është e 

obliguar ti përmbush të gjitha nevojat rreth përkujdesjes  të përgjithëshme të rezidentëve të saj, duke filluar 

nga përkujdesja shëndetësore, ushqimi, hixhena, akomodimi, veshmbathja , puna okupuese dhe rehabilituese, 

integrimi i tyre në shoqëri etj. 

 

 

 

 

 

 

3.Objektivat dhe aktivitetet:Realizimi sa ma efikas i të gjitha detyrave dhe obligimeve të punës   me të 

cilat institucioni është i ngarkuar sipas ligjeve, udhëzimit administrativ dhe rregullores për punë në 

institucionet rezidenciale për   aftësinë e kufizuar. Objektiv kryesor është “Mirëqenia e Rezidentëve” të 

vendosur  në institucion,  përkujdesja e gjithëanshme e rezidentëve duke ju krijuar një ambient shtëpiak, 

socializim,rritjen e aftësive për vetëkujdesje  dhe puna okupuse –relaksuese.  

 

4.Trendet e financimit 2023 dhe vlerësimet 2024-2025: Financimi për vitin 2022 është i 

mjaftushëm për mbulimin e të gjitha kërkesave të institucionit dhe në përputhje me planifikimet e bëra 

paraprakisht. Sa i përket  planifikimit të buxhetit për vitin 2023 “Shërbimet Rezidenciale “ në Kamenicë  

kanë nevojë për rritjen e shumës për “Investime Kapitale” nga 5000.00 Euro sa ishin në vitin 2022  të rriten 

në 30000.00 € në vitin 2023 me qëllim të blerjës së një veture “kombi : me 8 ulëse për nevojat e rezidentëve . 
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5.Propozimet për politika të reja 2023-2025:  
 Në vitet 2023-2025 Planifikimi I Buxhetit për Shërbimet Sociale Rezidenciale në kategorinë “Invstime 

Kapitale “ për vitin 2023 të rritet në vleren 30000.00 €, institucioni   në përgjithësi kanë nevoja për investime 

në mirëmbajtjen (renovimin) e tyre, rregullimin e parkut, , tereneve sportive, nyjeve sanitare  dhe blerjen e 

një veture për nevojat e rezidentëve . 

 

 

 

 

VËREJTJE-1. Kërkojmë regrutimin e një punëtori të ri në Institucionin “Shërbimet 

Rezidenciale” pasi në kategorinë “Paga dhe Meditje” kemi mjete të mjaftushme (planifikuara)  

për mbulimin e pages. 

                              

 

Nr.r Vitet 2022 2023 2024 2025 

01 Numri i punëtorëve aktual 10    

02 Numri i parashikuar  11 11 11 

 

 

 

 

DREJTORIA PËR SHËNDETËSI DHE MIRËQENIE SOCIALE 

Shërbimet Sociale Rezidenciale në Kamenicë 

  
Objektivat Kryesore : 

 

  Sigurimi i kushteve për përkujdesjen  dhe  mirëqenien e përgjithëshme të rezidentëve  

 Përkujdesja ndaj ambientit të përgjithshëm të rezidentëve  

 Ofrimi i shërbimeve të nevojshme shëndetësore 

 Rehabilitimi dhe integrimi i tyre në shoqëri -komunitet 

                                                             

                          

                  

1.-Objektivat e mësipërme (Përkujdesja dhe mirëqenia e rezidentëve) do  të realizohen përmes këtyre 

aktiviteteve : 

             1.Sigurimi I kushtevetë nevojshme për zhvillimin e jetës normale të rezidentëve (hapsira e 

nevojshme,zhvillimi I aktiviteteteve okupuese dhe relaksuese). 
1.a  :  pregaditja e rregullt e ushqimit – mirëmbajtja e kuzhines në përgjithësi                                                                   

1.b. Mirembajtja e hixhenes personale te rezidenteve 

1.c.  Akomodimi  dhe veshmbathja e tyre  
1.d. Pastrimi personal te rezidenteve  

1.e.Aktivitetet ditore –rehabilituese 

1.ë. Puna okupuese dhe relaksuese me rezidentet 
  

  

2.- Objektiva ( Përkujdesja ndaj ambientit të përgjithshëm të rezidentëve)  do  të realizohen përmes këtyre 

aktiviteteve : 

           

2.a.  Mirëmbajtja e pastertise ne dhomat e rezidenteve 

2.b. mirembajtja e hixhenes ne dhomen e e dites     
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2.c. Mirembajtja e parkut te institucionit 
2.d. Mirebajtja e te gjitha paisjeve te institucionit ne gjendje te rregullt 

 

3. – Objektivi (Ofrimi I shërbimeve të nevojshme shëndetësore) do  të realizohen përmes këtyre aktiviteteve : 
 

3.a.  Dhenja e terapive ditore me rregull 

3.b. Matja e TA, Pulsit  dhe sheqerit,temperaturës 

3.c.  Dergimi ne kontrollet e rregulta specialistike ( neuropsikiatri, neurologu, internisti, pulmologu, gjinekologu, 
stomatologu, infektologu)  

3.d. Kontrollet tjera sipas nevojave dhe emergjencave  

3.e. Analizat e pergjitheshme laboratorike 
3.ë.  Analizat tjera sipas nevojave  

3.f. Vaksinat e rregullta kunder virusëve të ndryshëm. 

 

 

 

4.- Objektivi (Rehabilitimi dhe integrimi i tyre në shoqëri) do  të realizohen përmes këtyre aktiviteteve : 

 
4.a.  Organizimi i shetitjeve te ndryshme  ( shetitje ne parkun e qytetit,  organizimi i pikniqeve ) 

4.b.Organizimi  i ekskurzioneve ne vende te ndryshme  

4.c. Dergimi i rezidenteve ne rehabilitim. 
4.d,  Dergimi  i rezidenteve në kinema  - teatro 

4.e.  Organizimi i   tubimeve te ndryshme ne komunitet ( koncerte, shkolla, qerdhe, FSK,) etj            

 

 
 
Tabela 1. Numri I punëtorve ne Organizatën Buxhetore  Përkatëse 

(Drejtori) 
    

Viti  
Numri total I 
stafit 

Numri I 
stafit që 
janë gra 

Numri I 
stafit që 
janë burra 

Paga dhe 
mëditje/ 
shuma për gra 

Paga dhe mëditje/ 
shuma për burra TOTALI 

2022 10 6 4 31249.80 € 22608.96 € 53858.76 € 

2023 11 7 4 36589.80 € 22721.96 € 59311.76 € 

2024 11 7 4 36771.80 € 22834.96 € 59606.76 € 

2025 11 7 4 36954.80 € 22948.96 € 59903.76 € 

    

 
Shenim:  Këtu nuk janë llogaritur kontributet pensionale të cilat paguhen nga 
punëdhënsi si dhe shpenzimet për kujdestaritë gjatë natës, vikendeve dhe 
festave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 2. Planifikimi për vitin 2023-Nivelet e pagave ne Organizatën Buxhetore  
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 (Drejtori) 

    

Viti  
Numri total I 
stafit 

Numri I 

stafit që 
janë gra 

Numri I 

stafit që 
janë burra 

Paga dhe 

mëditje/ shuma 
për gra 

Paga dhe mëditje/ shuma për 
burra TOTALI 

2021 10 6 4 31249.80 € 22608.96 € 

53858.76 

€ 

2022 11 7 4 36589.80 € 22721.96 € 
59311.76 

€ 

2023 11 7 4 36771.80 € 22834.96 € 

59606.76 

€ 

2024 11 7 4 36954.80 € 22948.96 € 
59903.76 

€ 

    

 

Shenim:  Këtu nuk janë llogaritur kontributet pensionale të cilat paguhen nga punëdhënsi 

si dhe shpenzimet për kujdestaritë gjatë natës, vikendeve dhe festave. 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Planifikimi për vitin 2022-Nivelet e pagave ne Organizatën Buxhetore  

 

 
(Drejtori ) 

    

Nivelet 
e pagave 

Numri total I 

stafit në 

nivele të 
pagave 

 Numri I 
burrave 

Shuma e 

shpenzuar 
për burra Numri I Grave Shuma e shpenzuar për gra 

 201-400 2 1 4755.96 € 1 4774.44 € 

 401-600 7 2 10353.48 € 5 26475.36 € 
 600+ 1 1 7499.52 € 0 0 

 TOTALI 10 4 22608.96 € 6 31249.80 € 
  

 

 

Shenim:  Këtu nuk janë llogaritur kontributet pensionale të cilat paguhen nga punëdhënsi si dhe 

shpenzimet për kujdestaritë gjatë natës, vikendeve dhe festave. 

2. Situata aktuale:   Institucioni ka për obligim dhe prioritet mirqenien e rezidentëve të vendosur në institucion për një 

jetë sa më të dinjitetëshme , humane dhe integruese në jetën e përditëshme.  Personat me aftësi të kufizuara sipas  ligjit i  

gëzojnë të gjitha të drejtat dhe liritë si qdo qytetar tjerë, andaj institucioni duhet ti respektoj këto të drejta sipas ligjit të 
cilat ju takojnë. 

  Viti 2020 ka qenë një vitë I sukseshem , ku kemi përmbushuar detyrat dhe obligimet e parapara mbi 90%, duke 

shpenzuar buxhetin në përputhje me planifikimet buxhetore. Në këtë mënyrë rezidentëve të vendosur në institucion ju 

kemi krijuar kushte të mira banimi, ushqimi, fjetje, veshmathje,aktivitete  dhe trajtimet e nevojshme  shëndetësore 
 



44 

 

 

  Viti 2021 Viti 2022 Viti 2023 Viti 2024 Viti 2025 

Drejtoria  Shpenzimi  Buxheti  Vlerësuar Vlerësuar Vlerësuar 

Paga dhe Meditja 
                   

59,496.85  

               

89,250.00  

           

90,000.00  

            

91,000.00  

               

92,000.00  

Mallra dhe sherbime  
                   

53,211.01  

               

75,000.00  

           

75,000.00  

            

75,000.00  

               

75,000.00  

Shpenzime komunale  
                     

6,894.63  

                 

8,000.00  

             

8,000.00  

              

8,000.00  

                 

8,000.00  

Subvencione dhe 
transfere  

          

Shpenzime kapitale      
           

30,000.00  

            

11,000.00  

               

10,000.00  

REZERVA   
                 

5,000.00  
      

TOTALI  
                 

119,602.49  

             

177,250.00  

         

203,000.00  

          

185,000.00  
               

185,000.00  

Burimet e 

Financimit  

                 

119,612.49  

             

177,250.00  

                        

-    

                         

-    

                            

-    

Grandet Qeveritare  
                 

119,602.49  

             

177,250.00  
      

Te hyrat vetanake            

Grantet dhe Donatoret            

STAFI 
                               

10  

                           

10  

                       

10  

                        

10  

                           

10  
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DREJTORIA PËR KULTURË, RINI DHE SPORT 

 

Objektivat Kryesore : 

 

 Ngritja e vlerave kulturore në të gjitha fushat e artit 

 Ngritja e vlerave dhe cilësisë së sportit  

 Luftimi i dukurive negative dhe përgatitja e të rinjëve për tregun e punës                        

 Aktivizimi i kinemasë së qytetit          

 Realizimi i shfaqjeve teatrore                  

 Ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore  

 Ndërtimi i Muzeut të Qytetit                           

 Digjitalizimi i bibliotekës                   

 Digjitalizimi i arkivit 

 

-Objektivat e mësipërme të Drejtorisë do të realizohen përmes këtyre aktiviteteve : 

 Mbështetja financiare e OJQ-ve kulturore sportive e rinore                 

 Organizimi i trajnimeve kudër dukurive negative dhe organizimi i trajnimeve profesionale për të rinjtë                     

 Marrëveshje kombëtare e ndërkombëtare për shfaqjen e filmave  

 Ofrimi i kushteve për shfaqje vendore dhe jo vetëm 

 Aktivitete promovuese për trashëgiminë kulturore  

 Gjetja e donacioneve për ndërtimin e muzeut  

 Krijimi i kushteve për digjitalizimin e bibliotekës dhe arkivit  

 

  Viti 2021 Viti 2022 Viti 2023 Viti 2024 Viti 2025 

Drejtoria  Shpenzimi  Buxheti  Vlerësuar Vlerësuar Vlerësuar 

Paga dhe Meditja 
                 

104,208.30  

             

123,000.00  

         

140,000.00  

          

160,000.00  

             

180,000.00  

Mallra dhe sherbime  
                   

17,796.73  

               

30,500.00  

           

60,000.00  

            

70,000.00  

               

80,000.00  

Shpenzime komunale            

Subvencione dhe 

transfere  

                   

39,650.00  

               

50,000.00  

           

80,000.00  

            

90,000.00  

             

100,000.00  

Shpenzime kapitale  
                   

22,994.03  

             

200,000.00  

         

300,000.00  

          

350,000.00  

             

400,000.00  

TOTALI  
                 

184,649.06  

             

403,500.00  

         

580,000.00  

          

670,000.00  
               

760,000.00  

Burimet e 

Financimit  

                 

184,670.06  

             

403,500.00  

                        

-    

                         

-    

                            

-    

Grandet Qeveritare  
                 

136,643.76  

             

253,500.00  
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Te hyrat vetanake  
                   

47,505.30  

             

150,000.00  
      

Grantet dhe Donatoret  
                        

500.00  
        

STAFI 
                               

21  

                           

21  

                       

21  

                        

21  

                           

21  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

DREJTORIA E ARSIMIT 

 

 

            I. Misioni 
 
 Bazuar në ligjet dhe udhëzimet administrative DKA menaxhon me sistemin arsimor komunal. Planifikon, 

organizon dhe monitoron funksionimin e shkollave. Nxit bashkëpunimin ndërmjet shkollave dhe komunitetit në 

përgjithësi duke mundësuar ambient  të shëndetshëm pune dhe siguri. Mundëson gjithëpërfshirjen në arsim duke 

siguruar qasje të barabartë në institucionet parashkollore, arsimin fillor, të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë 
për të gjithë fëmijët. Planifikon zhvillimin profesional të mësimdhënësve , vlerësimin e përformances dhe  

llogaridhënien.  

Në bashkëpunim me MASHT,  planifikon investimet në ndërtimin e objekteve arsimore dhe renovimin e atyre 
ekzistuese. Zbaton e politika të reja arsimore që avansojnë nivelin e angazhimit profesional dhe rezultatet.  

 

 

 II. Gjendja e tashme 

 

 Sistemi i Arsimit në Komunën e Kamenicës ka avansuar ndër vite. Janë ndërtuar një numër i 

konsiderueshëm i objekteve arsimore dhe është bërë rikualifikimi i të gjithë mësimdhënësve. Ato në vazhdimsi 
janë pajisur me mjete didaktike dhe kabinete të ndryshme bashkëkohore. 

Në Komunën e Kamenicës punojnë 2 Institucione parashkollor, 16 institucione të shkollimit fillor dhe të mesëm 

të ulët dhe 2 institucione të shkollimit të mesëm lartë. 
Në shkollimin parafillor punojnë 29 punëtor;  

Në shkollimin fillor dhe të mesëm të ulët punojnë 336 punëtor, prej të cilëve 188 janë gra; 

Në shkollimin mesëm të lartë punojnë 136 punëtor prej të cilëve 30 janë gra; 

Krahas mësimdhënësve në shkollat e Komunës së Kamenicës punojnë edhe 4 pedagogë dhe 8 psikologë. Jemi në 
proces të regrutimit edhe 6 mësimdhënësve të rinjë asistentë për fëmijët më nëvoja të veçanta, përderisa 3 janë 

duke punuar. Ka edhe 4 logopedë. 
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Raporti për çasjen në kanalizim dhe furnizim me ujë në shkollat e Kamenicës 

 
       
       

Nr. Emri I shkollës 

Ka çasje ne 

kanalizim 

Ka çasje në ujësjellës Furnizohet nga pusi 

I pijshëm I papijshëm I pijshëm I papijshëm 

1 Gjimnazi ''Ismail Qemali Po Po       

2 SHMLP ''Andrea Durrsaku Po Po 
 

  

3 SHMM ''Sejdi Kryeziu'' po      po 
 

4 SHFMU ''Fan S. Noli'' Po Po       

5 SHFMU ''Dëshmorët e Kombit'' po po   po    

6 SHFMU ''Rexhep Mala'' Po Po     po 

7 SHFMU ''Abdullah Krashnica'' Po   Po   Po 

8 SHFMU ''Skënderbeu'' Po 

Vërejtje:është duke u 

rregullua ujësjellsi Po   

  Pn Po Po       

9 SHFMU ''Sadri Misini'' Po Po       

  Pn Po     Po   

10 SHFMU ''17 Shkurti'' Po po   po   

11 SHFMU ''Metush Krasniqi'' Po     po 

 
12 SHFMU ''Xhavit Ahmeti'' Po Po   Po   

13 SHFMU ''Avni Rrustemi'' Po     Po   

14 IP ,,Filizat'' po po       

15 SHFMU ,,Hasan Prishtina'' po     po   

16 SHFMU,,Xhelal Sopi'' Po Në raport shkruan: Të behet dezinfektimi  

17 SHFMU,, Asllan Thaçi'' Jo Po       

              

       Sqarim: Shkolla ,,Asllan Thaçi'' Karaqevë e Poshtme ka rrjetin e kanalizimit I cili nuk është I lidhur ne gypin qendror 

të kanalizimit të fshatit dhe nevojitet që të lidhet me gypin kryesor ku distanca nga shakta e shkollës me gypin qendror 

është afërsisht 10 m. 

 

 
 Vërejtje: Nuk kemi ndonjë raport të analizave për SHFMU,,Abdullah Krashnica-Presheva'' në Koretin. 
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III. Synimet 

 

 Ndërtimin e mekanizmave që sigurojnë funksionalitetin e sistemit arsimor komunal; 

 Renovimin e mbrendshëm dhe të jashtëm të shkollave që të sigurojmë ambient të ngrohtë pune; 

 Zhvillimin profesional i cili do të avansoj cilësinë i mësimdhënies në shkolla; 

 Furnizimin e shkollave me mjete didaktike, kabinete dhe me mjete të konkretizimit që do të mundësojmë 
zhvillimin e shkathtësive dhe qëndrueshmërinë e njohurive; 

 Ndërtimin e çerdheve të reja që do të mundësojnë rritjen e numrit të nxënësve qe do të ndjekin mësimin 

parafillor; 

 Avancimin e bashkëpunimit me prindër me qëllim uljes së numrit të mungesave dhe rritjes së 

përgjegjësisë në punë; 

 Rritjen e numrit të pedagogëve, psikologëve dhe mësimdhënësve mbështetës për të trajtuar nevojat dhe 
vështirësitë në procesin edukativ-arsimor; 

 Dyfishimin e  fondit për bursa për studentë dhe nxënës të suksesshëm; 

 Të nxisim organizimin e garave  të ndryshme  të diturisë në mes të shkollave; 

 Bashkëpunimin me shkollat më mësim në gjuhën serbe me qëllim integrimin në sistemin e përbashkët të 

shkollimit të Republikës së Kosovës. 

 

  
 

 

 

         IV. Objektivat 

- Investime ne kabinete shkollore 

Digjitalizim dhe sistem i perbashkete prind-mesues-nxenes 
- Bursa te rregullta per studente 

 Deri në  vitit 2025, të ndërtohen dy çerdhe duke trefishuar numri i nxënësve që ndjekin shkollimin 

parafillor. 

 Të renovojmë plotësisht shfmu”Metush Krasniqi” dhe Gjimnazin “Ismail Qemali” 

 Të orjentojmë nxënësit drejtë shkolllimit profesional.  

 Të themelojmë dhe funksionalizojmë Qendrën e Orjentimit në Karierë. 

 Të ndalim trendi negativ të regjistrimit të nxënësve në shkollimin e mesëm të lartë në Kamenicë. 

 Të avancojmë planifikim bazuar në KKK dhe hartimin e instrumenteve të vlerësimit. 

 Të nxisim krijimin e klubeve nëpër shkolla që të kultivohet punë ekipore dhe hulumtuese. 

 Të avancojmë bashkëpunimin me organizata vendore dhe ndërkombëtare për realizimin e projekteve që 

ngrisin vetëdijen për ruajtjen e ambientit dhe shëndetin. 

 Të avancojmë bashkëpunimin me  komunitetin. 

 Subvensionojmë të gjithë nxënësit fillorë të cilët duhet të udhëtojnë deri në shkollë. 

 Të ngrisim nivelin e pastërtisë në shkolla dhe ambientin rreth tyre. 

 Të hartojmë dhe miratojmë rregulloren për organizimin e sistemit arsimor komunal dhe rregulloren për 

masat disiplinore për mësimdhënësit, nxënësit dhe personelin ndihmës. 
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Administrata –Arsim  

 

 
 

 

 

  Viti 2021 Viti 2022 Viti 2023 Viti 2024 Viti 2025 

Drejtoria  Shpenzimi  Buxheti  Vlerësuar Vlerësuar Vlerësuar 

Paga dhe Meditja 
                   

56,661.84  

               

71,500.00  

           

72,000.00  

            

72,000.00  

               

72,000.00  

Mallra dhe sherbime  
                 

295,478.27  

             

446,924.00  

         

500,000.00  

          

500,000.00  

             

500,000.00  

Shpenzime komunale  
                   

49,342.86  
  

           

55,000.00  

            

55,000.00  

               

55,000.00  

Subvencione dhe 

transfere  

                   

54,687.00  

               

20,000.00  

           

50,000.00  

            

50,000.00  

               

50,000.00  

Shpenzime kapitale  
                   

41,022.40  

               

36,800.00  

           

26,201.00  

            

26,201.00  

               

26,201.00  

TOTALI  
                 

497,192.37  

             

575,224.00  

         

703,201.00  

          

703,201.00  
               

703,201.00  

Burimet e 

Financimit  

                 

497,202.37  

             

575,224.00  

         

703,201.00  

          

703,201.00  

             

703,201.00  

Grandet Qeveritare  
                 

390,884.42  

             

480,441.00  

         

703,201.00  

          

703,201.00  

             

703,201.00  

Te hyrat vetanake  
                 

106,307.95  

               

94,783.00  
      

Grantet dhe 

Donatoret  
          

STAFI 
                          

10  

                      

10  
                  10                     10  

                      

10  
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Arsimi Parafillor 

  

  Viti 2021 Viti 2022 Viti 2023 Viti 2024 Viti 2025 

Drejtoria  Shpenzimi  Buxheti  Vlerësuar Vlerësuar Vlerësuar 

Paga dhe Meditja 
                 

127,681.06  

             

173,832.00  

         

173,822.00  

          

173,822.00  

             

173,822.00  

Mallra dhe sherbime  
                     

9,001.99  

               

18,300.00  

           

20,000.00  

            

20,000.00  

               

20,000.00  

Shpenzime komunale    
                 

5,000.00  
  

                         

-    

                            

-    

Subvencione dhe 

transfere  
      

                         

-    

                            

-    

Shpenzime kapitale          
  

  

TOTALI  
                 

136,683.05  

             

197,132.00  

         

193,822.00  

          

193,822.00  
               

193,822.00  

Burimet e 

Financimit  

                 

136,683.05  

             

197,132.00  

         

193,822.00  

          

193,822.00  

             

193,822.00  

Grandet Qeveritare  
                 

133,382.55  

             

182,132.00  

         

178,822.00  

          

178,822.00  

             

178,822.00  

Te hyrat vetanake  
                     

3,300.50  

               

15,000.00  

           

15,000.00  

            

15,000.00  

               

15,000.00  

Grantet dhe 

Donatoret  
          

stafi 
                               

32  

                           

32  

                       

32  

                        

32  

                           

32  
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Arsimi Fillor 
 
 
 
 
 

  Viti 2021 Viti 2022 Viti 2023 Viti 2024 Viti 2025 

Drejtoria  Shpenzimi  Buxheti  Vlerësuar Vlerësuar Vlerësuar 

Paga dhe Meditja 
              

3,013,596.42  

          

3,059,111.00  

      

2,986,955.00  

       

2,986,955.00  

          

2,986,955.00  

Mallra dhe sherbime  
                 

115,856.69  

             

145,300.00  

         

150,000.00  

          

150,000.00  

             

150,000.00  

Shpenzime komunale    
               

30,000.00  
      

Subvencione dhe 
transfere  

  
               

30,000.00  
      

Shpenzime kapitale            

TOTALI  
              

3,129,453.11  

          

3,264,411.00  

      

3,136,955.00  

       

3,136,955.00  
             

3,136,955.00  

Burimet e 

Financimit  

              

3,129,453.11  
  

         

298,720.00  

       

3,136,955.00  

          

3,136,955.00  

Grandet Qeveritare  
              

3,129,069.11  

          

3,264,411.00  

         

298,720.00  

       

3,136,955.00  

          

3,136,955.00  

Te hyrat vetanake  
                        

384.00  
        

Grantet dhe 

Donatoret  
          

stafi 
                             

538  

                         

538  

                

538.00  
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Arsimi I Mesëm 
 
 

  Viti 2021 Viti 2022 Viti 2023 Viti 2024 Viti 2025 

Drejtoria  Shpenzimi  Buxheti  Vlerësuar Vlerësuar Vlerësuar 

Paga dhe Meditja 
              

1,140,684.49  

          

1,080,425.00  

      

1,098,720.00  

       

1,098,720.00  

          

1,098,720.00  

Mallra dhe sherbime  
                   

36,103.34  

               

77,848.00  

         

100,000.00  

          

100,000.00  

             

100,000.00  

Shpenzime komunale    
               

17,000.00  
      

Subvencione dhe 
transfere  

          

Shpenzime kapitale            

TOTALI  
              

1,176,787.83  

          

1,175,273.00  

      

1,198,720.00  

       

1,198,720.00  
             

1,198,720.00  

Burimet e 

Financimit  

              

1,176,787.83  

          

1,175,273.00  

      

1,128,720.00  

       

1,128,720.00  

          

1,128,720.00  

Grandet Qeveritare  
              

1,152,767.83  

          

1,145,273.00  

      

1,098,720.00  

       

1,098,720.00  

          

1,098,720.00  

Te hyrat vetanake  
                   

24,020.00  

               

30,000.00  

           

30,000.00  

            

30,000.00  

               

30,000.00  

Grantet dhe 

Donatoret  
          

STAFI 
                        

194.00  

                    

198.00  

                

198.00  
    

 
 
 
 
 
 
Datë 01.06.2022                                                                                        Udhëheqësi I Sektorit për Buxhet dhe Financa 
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