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REPUBLIKA  E  KOSOVËS
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Mitrovicës Jugore
Opština Mitrovica Juzna– Municipality of Mitrovica South

Sektori për Buxhet dhe Financa

Në aspekt të të hyrave vetanake të Komunës janë bërë barazimet me të gjitha Drejtoritë
Komunale.
Tabela. 1. Realizimi i THV për Prill 2019.

Nr. Realizimi

1 10,101.00
2 895.00
3 104,184.97
4 1,515.00
5 27,604.78
6 1,680.80
7 14,694.72
8 34,295.14
9 1,225.26
10 5,258.50
11 6,030.00
12 154.00
13 4.00
14 162.00

207,805.17Totali

Drejtoritë

Administrata

DKRS

SHMM Xheladin Deda

Shëndetësia - QKMF

Inspeksioni
Buxhet dhe Financa
Bujqësia
Pylltari dhe Inspeksion
Zhvillim Ekonomik
Gjeodezi dhe Kadastër
Urbanizëm

Arsimi Parafillor - Çerdhja e fëmijëve
SHMT Arkitekt Sinani
SHME Hasan Prishtina

Të hyrat nga gjobat në trafik për muajin Prill ende nuk janë gjeneruar në sistem.
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2 | P a g e

Gjatë këtij muaji kemi pranuar Donacion të Jashtëm nga Save the Children në vlerë prej
14,038.90 Euro, sipas marrëveshjes së nënshkruar me Komunën e Mitrovicës. Ndërsa
Participimet e qytetarëve për këtë muaj kanë arritur vlerën 13,109.10 Euro..

Tabela. 2. Donacionet e Jashtme dhe të Brendshme

Nr. Shuma

1 14,038.90

14,038.90Totali

Donatori

SAVE THE CHILDREN

Projekti

Marrveshja në mes të SC dhe
Komunës së Mitrovicës (pagat e
mësimdhënësve)

Drejtoria për Buxhet dhe Financa ka vazhduar me pranimin e faturave (lëndëve) :

Tabela. 3. Fatura të pranuara

Nr. Nr. i Faturave Realizimi

1 323
2 168
3 53

544 -Totali

-

Administrata e Përgjithshme
Administrata e Arsimit
Administrata e Shëndetësisë

Janë përgatitur rreth 377 CPO duke përfshirë modulin e blerjes dhe aprovimit për të gjitha
drejtoritë komunale (Duke mos përshirë Drejtorinë e Arsimit dhe Shëndetësisë).

Ne librin e protokollit janë pranuar 76 lëndë. Gjendja e lëndëve në intranet me datë 30.04.2019
është si në vijim:

Tabela. 4. Gjendja e lëndëve në intranet

Nr. Nr. i Lëndëve

1 505
2 8276
3 32
4 10

8823Totali

Lëndët

 Lëndët në proces
 Lëndët e miratuara
 Lëndët e refuzuara
 Lëndë të anuluara

Në aspekt të zotimeve të mjeteve janë bërë 527 zotime duke përfshirë modulin e blerjes dhe atë të
aprovimit.

Për muajin e kaluar Zyrtari Çertifikues ka raportuar se pagesat e realizuara në procedurë të
rregullt janë gjithsejt 492 lëndë në shumë totale prej 494,543.47 Euro, sipas kategorive
ekonomike në vijim :

Tabela. 5. Pagesat e realizuara Prill/2019
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Nr Pagesa të realizuara Vlera

1 0 -
302 241,437.95

2 140 40,752.92
3 41 51,862.32
4 9 160,490.28

492               494,543.47Totali

Paga dhe Meditje

Kategoria Ekonomike

Shpenzime Komunale
Subvencione dhe Transfere
Investime Kapitale

Mallra dhe Shërbime

Një pagesë me nr. Refer. 6421990331 është realizuar pa numër të protokollit zyrtar. Gjithashtu
me shkresa zyrtare janë kthyer disa fatura të cilat kanë pasur qëllim për shmangie të procedurave
të prokurimit. Zyrtari Certifikues përmes emailit zyrtar ka kthyer shumë pagesa me qëllim të
kompletimit të lëndëve.

Gjatë këtij muaji nga kategoria e Subvencioneve dhe Transfereve janë dërguar për ekzekutim
direkt përmes CD në Ministrinë e Financave – Departamenti i Thesarit,:

 69 Përfitues individual nga Zyra e Kryetarit
 7 Përfitues individual nga DIEMS ( Pagesa të qirasë)

 100 Përfitues individual nga Drejtoria e Shëndetësisë

Meqenëse sipas rregullores për raportimin e obligimeve të organizatave buxhetore ndaj
operatorëve ekonomik, data e fundit për raportim mujor është 15 të muajit vijues ndërsa data për
dorëzimin e raportit të puneve mujore të Drejtorive është 05 e muajit vijues ne po raportojmë për
obligimet e Komunës së Mitrovicës deri më 31.03.2019. Gjithmonë raportojmë në bazë të
faturave të cilat ne i disponojmë dhe ato të cilat janë raportuar nga Drejtoria e Arsimit dhe
Drejtoria për Shëndetësi.

Tabela. 6. Obligimet e papaguara – Mars / 2019

Nr
Mallra dhe
Shërbime

Shpenzime
Komunale

Subvencione
dhe Transfere

Investimet
Kapitale

Gjithsej

1       449,139.17                      -       179,663.00            765,446.63 1,394,248.80

32.21% 0.00% 12.89% 54.90% 100.00%

Gjatë këtij muajit janë bërë disa kthime nga Thesari, këto kryesisht kanë qenë lëndë me gabime të
llogarive bankare të përfituesve e të cilat pas përmirsimeve përsëri janë bërë pagesat.

Në aspekt të Pasurisë, zyrtarja për pasuri nuk ka raportuar sepse është në pushim vjetor.
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Është përfunduar Raporti Financiar Janar – Mars 2019, është shqyrtuar në seancën e mbledhjen e
Bordit të Drejtorëve. Në muajin prill është aprovuar edhe bartja e të hyrave të pashpenzuara nga
vitet e kaluara në vitin 2019 në vlerë totale 358,455.44 euro dhe ate sipas kategorive ekonomike:

1. Mallra e shërbime 19,141.00 euro
2. Subvencione e transfere 13,297.44 euro dhe
3. Kapitale 326,017.00 euro

Gjatë muajit të kaluar Zyrtarja për Certifikim ka raportuar se nga Ministria e Financave –
Departamanti i Thesarit janë ekzekutua disa lëndë në vlerë financiare 18,207.54 euro.

Arkatari kryesor ka raportuar se mjetet e dorëzuara në Arkë sipas Uniref, gjatë muajit Prill janë
në shumën prej 22,060.00 €. Arkatari kryesor konfirmon dhe se arka është barazuar me bankën
dhe nuk ka ndonje mospërputhje. Gjithashtu vazhdon të përsëritet kërkesa verbale nga arkatarët
që mungon hapsira për arkivim të lëndëve dhe se urgjentisht duhet të ndërmerr ndonjë veprim në
këtë drejtim.

Në aspekt të Pagave dhe kompenzimeve janë pranuar nga Zyra e Personelit 20 kërkesa e për të
gjitha këto me kohë janë përgatitur formularët adekuat dhe janë dërguar brenda afatit të caktuar
në MF. Të gjitha kërkesat janë pranuar nga MF, përveç dy kërkesave për kompenzime dhe një
për ndryshim-transfer, të cilat janë të cekura në raportin e zyrtares që mirret me këtë punë.
Kërkesat për kompenzime janë refuzuar me arsyetimin se nuk ka mjete në kodet adekuate
buxhetore ndërsa kërkesa për ndryshim-transfer është refuzuar për shkak të moskompletimit të
lëndës. Listat e pagave janë shpërndarë nëpër të gjitha Drejtoritë. Gjithashtu janë nxjerr shënimet
nga sistemi EDI për deklarimet e punëtorëve jashtë listave të pagave. Më poshtë gjeni
shpërndarjen e kërkesave

Tabela. 7. Kërkesat për ndryshime në paga

Nr Kërkesa të Pranuara
1 Kërkesa për punëtor të rinjë
2 Kërkesa për ndyshime
3 Kërkesa për ndërrim të llogarisë bankare
4 Kërkesa për Retroaktiv
5 Kërkesa për largime
6 Lista AKKOM

TOTALI

Nr. i kërkesave
1

0
1

20

8
4
6

Gjatë muajit të kaluar janë përgatitur 13 formular për regjistrim të furnitorit në SIMFK dhe janë
dërguar në MF.

Tabela. 8. Shpalosja e ID të furnitorëve të hapura gjatë muajit Prill.

Nr Emri Mbiemri Nr ID
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1 ARS-SHPED  SHPK DIONA HAXHIU 1173244771
2 NAIM A HASANI BI NAIM HASANI 100724064
3 CADCOM-A SHPK BEKIM AHMETI 1001248118
4 JORIDA HASANI 1241923769
5 BUJARI PARK BUJAR BRARIMI 1234592854
6 MEHMET BAJRAMI 100563078
7 BEKIM SHALA 1016744189
8 ARBER KURTI 1240678639
9 ELTA NPSH ELBASAN TAHIRI 1008626061

10 SHPATA NPT BEKIM REXHA 1006985439
11 GANI RAMA B.I GANI RAMA 1006436800
12 MIMOZA DPH SEJRAN JAMINI 1006275881
13 ISUF SEJDIU 2170083817

Shënim: Arkiva financiare që gjindet në zyrën nr. 72 nuk ofron siguri për arkivim të lëndëve
pasiqë aty po kanë qasje palët si dhe zyrtarët e drejtorive tjera. Në përpjekjet e mia kam kërkuar
që të vendoset një informatë në derë që ndalohet hyrja për persona të paautorizuar mirëpo kjo nuk
është duke u respektuar. Duke qenë i vetëdijshëm që kjo punë ka nevojë për angazhim të
menaxhmentit të lartë të Komunës kërkojë që në mbledhjet e bordit të drejtorëve të adresohet kjo
çështje.

Sektori i Tatimit në Pronë

Është verifikuar  Rr. Sylejman Shala  janë verifikuar 39 objekte ku gjatë  verifikimit  është
regjistruar 1 objektë i ri, si dhe 2 objekte të rrenuara jan liruar nga Tatimi.
Është verifikuar  Rr. Lek Dugagjini  janë verifikuar 288 objekte ku gjatë  verifikimit  është
regjistruar 1 objektë i ri.                Është verifikuar  Fsh. Frashër i Vogel  janë verifikuar 61
objekte ku gjatë  verifikimit  është regjistruar 1 objektë i ri.
Është verifikuar  Rr. Sheshi i Jasharve  janë verifikuar 22 objekte .
Është verifikuar  Rr. Viktor Hygo  janë verifikuar 31 objekte ku gjatë  verifikimit 1 objektë i
rrenuar është liruar nga Tatimi.
Është verifikuar  Rr. Agim Ramadani  janë verifikuar 118 objekte ku gjatë  verifikimit 1 objektë
i rrenuar është liruar nga Tatim.
Në Rr. Avni Shabani – Lah Nimani janë regjistruar 29 objekt të reja , si dhe 1 objektë i rrenuar
është liruar nga Tatim.
Në Rr. Ali Zeneli  2 objekte te rrenuara jan liruar nga Tatimi.

Nga kjo del se:

559 Objekte të verifikuara
76 Objekte të reja të rexhistruara

11
Objekte të rrënuara të liruara nga
tatimi

0 Objekte kanë pësu ndryshime
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Kërkesa të shqyrtuara
33 Objekte kanë pësu ndërrim pronari

Objekte janë konstatuar të
braktisura

Gjithsejt inkasimi i tatimit në pronë për muajin Prill 2019 është: 86,474.00 Euro derisa inkasimi
i tatimit ne pronë për katërmujorin e parë të viti 2019 është 204,539.57 Euro.

Sektori i Zhvillimi Ekonomik

Më poshtë është paraqitur raporti për periudhën Prill 2019, i zyrës për regjistrimin e bizneseve:

Regjistrim i biznesit
32

Ndryshime në biznes 21
Shuarje të biznesit 12
Kërkesa të ndryshme 50
Gjithsejt 115
Gjithsejt biznese aktive*

Me respekt,
Drejtoria për Financa dhe Zhvillim Ekonomik


