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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 
 

 

 

Bazuar në kërkesën për raportim mujor në nivel të Sektorëve të Drejtorisë për Buxhet 

dhe Financa, më poshtë gjeni raportin për punët e kryera gjatë muajit të kaluar. 

 

Në aspekt të të hyrave vetanake të Komunës janë bërë barazimet me të gjitha Drejtoritë 

Komunale.  

Tabela. 1. Realizimi i THV për Maj 2019. 

Nr. Realizimi

1 10,371.00               

2 1,210.00                 

3 86,453.23               

4 -                          

5 30,945.96               

6 4,504.50                 

7 9,984.50                 

8 95,909.87               

9 1,253.32                 

10 3,561.00                 

11 6,462.50                 

12 84.00                      

13 3.00                        

14 673.00                    

251,415.88             Totali

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
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Të hyrat nga gjobat në trafik për muajin Maj ende nuk janë gjeneruar në sistem. 

 

Gjatë këtij muaji nuk kemi pranuar Donacion të Jashtëm.. Ndërsa Participimet e qytetarëve për 

këtë muaj kanë arritur vlerën 800.00 Euro.. 

 

Tabela. 2. Donacionet e Jashtme dhe të Brendshme   

Nr. Shuma

1

-                          Totali

DonatoriProjekti

 

 

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

  

Tabela. 3. Fatura të pranuara 

Nr. Nr. i Faturave Realizimi

1 281 

2 153 

3 43 

477 -                             Totali

-

Administrata e Përgjithshme

Administrata e Arsimit

Administrata e Shëndetësisë

 

Janë përgatitur rreth 260 CPO duke përfshirë modulin e blerjes dhe aprovimit për të 

gjitha drejtoritë komunale (Duke mos përshirë Drejtorinë e Arsimit dhe Shëndetësisë). 

 

Zyrtarja që mirret me pranimin e lëndëve dhe regjistrimin në intranet poashtu nuk ka 

raportuar sepse gjindet në pushimvjetor.  

 

Tabela. 4. Gjendja e lëndëve në intranet 

Nr. Nr. i Lëndëve

1

2

3

4

0Totali

Lëndët

 Lëndët në proces 

 Lëndët e miratuara 

 Lëndët e refuzuara 

 Lëndë të anuluara 

 

Në aspekt të zotimeve të mjeteve janë bërë 332 zotime duke përfshirë modulin e blerjes 

dhe atë të aprovimit. 
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Për muajin e kaluar Zyrtari Çertifikues nuk ka raportuar sepse është në pushim vjetor. 

 

Tabela. 5. Pagesat e realizuara Maj/2019 

Nr Pagesa të realizuara Vlera

1

2

3

4

0                              -   Totali

Paga dhe Meditje

Kategoria Ekonomike

Shpenzime Komunale

Subvencione dhe Transfere

Investime Kapitale

Mallra dhe Shërbime

 
 

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 31.04.2019. 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 – Prill / 2019 

Nr
Mallra dhe 

Shërbime

Shpenzime 

Komunale

Subvencione 

dhe Transfere

Investimet 

Kapitale
Gjithsej

1       428,060.66                20.13         90,548.00            836,581.63 1,355,210.42        

31.59% 0.00% 6.68% 61.73% 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. 

 

Gjatë muajit të kaluar është proceduar për shqyrtim Qarkorja Buxhetore 2020/01 me anë 

të së cilës janë informuar për hapat e parë të planifikimit të buxhetit për vitin e 

ardhshëm dhe vlerësimet për dy vitet pasuese. 

 

Arkatari kryesor ka raportuar se mjetet e dorëzuara në Arkë sipas Uniref, gjatë muajit 

Maj janë në shumën prej 22,127.00 €. Arkatari kryesor konfirmon dhe se arka është 
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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 

+ Lista e AKKOM. Për të gjitha këto me kohë janë përgatitur formularët adekuat dhe 

janë dërguar brenda afatit të caktuar në MF. Të gjitha kërkesat janë pranuar në Ministri 

të Financave. 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

5

3

1

21

6

1

5

 

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 Maj. 

 
Nr Emri 

 
Mbiemri 

 
Nr ID 

1 EDON SELIMI 1243805054 
2 ALIE TMAVA 1004905519 
3 LULJETA SHABANI 1016740116 
4 SHABAN  FAZLIJA 2020852227 
5 ABDULLAH MISINI 1030596427 
6 SHEFKI BEGU 1006859573 
7 LUMTURIJE  KASUMI 1030117812 
8 QENDRIM  HASANI 1230691254 
9 BUJAR  ZEQIRI 1004418731 

10 FERKI ADEMI 1020666931 
11 LNDON DRUARI 1232259945 
12 ARSIM GALICA 1004353176 
13 HETEM  KASNIQI 1006857341 
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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 përsëri. 

 

 

Sektori i Tatimit në Pronë 
 

Është verifikuar  Rr. Jeton Terrstena janë verifikuar 68 objekte ku gjatë  verifikimit  është 

regjistruar 1 objektë i ri.                                                                                                                                                                       

Është verifikuar pjesrisht Fsh. Kçiç i Madh janë verifikuar 105 objekte ku gjatë  verifikimit  jan 

regjistruar 2 objekte te reja, si dhe 1 objektë i rrenuar është liruar nga Tatimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Është verifikuar  Rr. Dugagjinit  janë verifikuar 43 objekte ku gjatë  verifikimit është regjistruar 

1 objektë i ri si dhe 1 objekt i rrenuar është liruar nga Tatimi .                                                                                                                                                                                                           

Është verifikuar  Rr. Dervish Mitrovica janë verifikuar 30 objekte ku gjatë  verifikimit 1 objektë 

i rrenuar është liruar nga Tatimi .                                                                                                                                                                                                           

Është verifikuar  Rr. Xhelal Mitrovica janë verifikuar 64 objekte ku gjatë  verifikimit 1 objektë i 

rrenuar është liruar nga Tatimi .                                                                                                                                                                                                           

Në Rr.B. Mbretresha Teut 3 objekte te rrenuara jan liruar nga Tatimi.                                                                                                                                                                                                            

Në Rr. Dëshmort e Kombir është regjistruar 1 objekt i ri.    

Në  Rr. Martiret e Studimes   është regjistruar 1 objektë i  ri. 

Është verifikuar Rr. Ulqinit janë verifikuar 245, objekte ku gjatë verifikimit është regjistruar 3 

objektë i  ri +2 objekte te rrenuara. 

Është verifikuar Rr. Vernice janë verifikuar 55, objekte ku gjatë verifikimit është regjistruar 1 

objekt i  ri. 

Në  Rr. Deshmoret e kombit janë  regjistruar 2 objekte te reja dhe 2 ndrrim pronari. 

Është verifikuar Rr. Pajazit Boletini, janë verifikuar 213 objekte ku gjatë verifikimit janë  

regjistruar 24 obj. 1 objekt komercial +1 objekt i rrenuar. 

Në Rr. A.Fejzullahu 1 objekt është rrenuar. 

Është verifikuar Rr. Tomori, 1 objekt është rrënuar 

Në   fshatin Maxherë, 1 objekt është rrënuar. 

Është verifikuar Rr. Xhelal Mitrovica, janë verifikuar 63 objekte ku gjatë verifikimit 3 objekte 

janë të rrenuara. 

Në  Rr. Ismail Loshi, 1 objekt është rrenuar. 

Është verifikuar Rr. Afrim Hajrizi ku janë verifikuar 64 objekte ku gjatë verifikimit 1 objekt 

eshte bërë ndrrim emri. 

Në   Rr. Kemal Ataturk  1 objek është bër ndrim emri 

Është verifikuar Rr. 300 deshmor 1903 janë verifikuar 137 objekte ku gjatë verifikimit 1 objek 

eshte ber ndrim emri 

Në   Rr. Agim R.Katana, 1 objekt është bër ndërrim emir +1 obj. ndërrim m/2. 
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Nga kjo del se:       

  1187 Objekte të verifikuara 

36 Objekte të reja të rexhistruara 

                 

18 

Objekte të rrënuara të liruara nga 

tatimi 

1 Objekte kanë pësu ndryshime 

 

Kërkesa të shqyrtuara 

34 Objekte kanë pësu ndërrim pronari 

 

Objekte janë konstatuar të 

braktisura 

 

        

 

Gjithsejt inkasimi i tatimit në pronë për muajin Maj 2019 është: 70,585.00 Euro derisa inkasimi 

i tatimit ne pronë për pesë muajt  e parë të vitit 2019 është 275,124.79 Euro. 

Pesëmujori i vitit 2019 ka rritje prej 12.75% apo 31,112.97 Euro në krahasim me pesëmujorin e 

vitit 2018, e që ka qenë 244,011.82 Euro. 

 

 

 

Sektori i Zhvillimi Ekonomik 

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

 

 

Regjistrim i biznesit    

    36 

 

Ndryshime në biznes     15  

Shuarje të biznesit     12  

Kërkesa të ndryshme     20  

Gjithsejt     83  

Gjithsejt biznese aktive*   

 

 
Me respekt, 

Drejtoria për Financa dhe Zhvillim Ekonomik 


