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R E P U B L I K A     E    K O S O V Ë S

R E P U B L I C    OF    K O S O V O

R E P U B L I K A    K O S O V A

KOMUNA E PEJËS / MUNICIPALITY OF PEJA / OPŠTINA
PEĆ

KUVENDI KOMUNAL PEJË

I.Numër: 060/01 - 39273

Pejë, datë: 30. Prill 2021.

P R O C E S V E R B A L

Nga takimi i IV-të i rregulltë i Kuvendit Komunal Pejë, i mbajtur me: 30. Prill 2021, me fillim

në ora 10:00 h.

Takimi u mbajt në sallën e Kuvendit Komunal Pejë.

Në takim prezantojnë: pos anëtarëve të kuvendit komunal, kryetari i komunës z. Gazmend

Muhaxheri, drejtoret e drejtorive të SHCK-së, z. Ilir Thaçi (vullnetar), z. Avni Gashi, zyrtar

administrativ i K.K. Pejë, përfaqësues të ZIP, përfaqësues të OJQ-ve, student nga UNHZ dhe

përfaqësues të mediave të shkruara dhe elektronike.

Takimin e hapi dhe e kryesoi, kryesuesi i kuvendit dr. Islam Husaj, i cili konstatoj se jemi 35

anëtar prezent. Pastaj kryesuesi e hapi dikutimin për rendin e ditës, ku i sqaroj pikat të cilat janë

vendos në rend dite.

Ndërsa për në pikën të ndryshme u lajmruan Kryesuesi dr. Islam Husaj dhe znj. Mevlyde Idrizi.

Në fund me 35 vota për u miratua ky:
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REND DITE

1. Pjesëmarrja në takim e anëtarëve të kuvendit dhe mungesat.

2. Pjesëmarrja publike dhe delegacionet.

3. Shqyrtimi i Procesverbalit nga takimi i Kuvendit Komunal i mbajtur me datë: 30. Mars 2021.

4. Bartja e mjeteve buxhetore nga viti paraprak  2020.

5. Pasqyrat financiare për përudhën janar – dhjetor 2020.

6. Raporti informativ mbi funksionimin e Këshillave Lokale në Komunën Pejës.

7. Marrja e vendimit paraprak për fillimin e procedures për themelimin e NPL-së – Pastrimi

(SH.A.) Pejë.

8. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ-ke dhe kryetarit të Komunës  për dhënjën në shfrytëzim të

hapsriave publike për pakingje.

9. Aktivizimi i Vendimit tëpezulluar Nr.46/2020, I.Numër: 01-112-01-7064  të KK.Pejë, mbi

formimin e Komisionit vlerësues për zbatimin e procedurave të dhënjës në shfrytëzim të pronës

së komunës për Realizimin e vendimit për dhënjën në shfrytëzim të hapsirave publike

përparkingje.

10. Pytjet dhe propozimet  lidhur me punën e Komunës, të ngritura nga anëtarët, në atë  rënditje siç

janë pranuar.
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I. Pjesëmarrja në takim e anëtarëve të kuvendit dhe mungesat.

Nuk pat.

II. Pjesëmarrja publike dhe delegacionet.

Studentët nga Universiteti Haxhi Zeka Pejë.

III. Shqyrtimi i Procesverbalit nga takimi i Kuvendit Komunal i mbajtur me

datë: 30. Mars 2021.

Unanimisht pa asnjë vërejtje u aprovu procesverbalit nga takimi i Kuvendit Komunal i mbajtur

me datë: 30 Mars 2021.

IV. Bartja e mjeteve buxhetore nga viti paraprak  2020.

z. Jeton Abazaj: bartja zakonishtë ndodhë në muajin mars por për shkak të disa specifika

sëbashku më thesarin e kemi zhvendosur në prill, në total bartja është 893.936.74 euro, prej të

cilave 433.000.00 euro kanë qenë të pa alokuara gjatë vitit 2020 sepse këto të hyra janë ardhë në

muajin dhjetorë, ku në këtë muaj kan ardhë edhe gjobat nga trafiku, e që kjo i bie që mos kishte

qënë muaji dhjetorë do të ishin vetem 400.000.00 euro të pa alokuara për 2020-tën; secila bartje

e ka një arsye, duke filluar të investimet kapitale që është është bërë propozim që të vendosën në

DF 650.000.00 euro, për tri arsyë, e para, ndërkohë komuna ka nënshkruar një marrëveshje me

bashkëfinancim me KEDS-in sepse kërkesat kryesore gjatë degjimeve buxhetore ishin për

sanimin e rrjetit elektrik, arsyeja dytë është që marrëveshjen që e kemi patur me ministrinë ë

zhvillimit ekonomik një marrëveshje memorandumi për ujësjellsin e Lugut Baranit, por ato mjete

250.000.00 euro ata nuk na kanë bartë në buxhetin e vitit 2021, me rishikim janë bartë vetem

125.000.00 euro e tjerat jo, na duhet me gjetë zgjidhje; të subvencionet dhe transferet më këtë

bartje po barazohemi më vitin e kaluar sepse kemi patur tani më pak; dy katëgorit tjera janë bërë
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thjeshtë për ruajtjen e struktures, mallra dhe sherbime 68.000.00 euro dhe shpenzime komunale

25.000.00 euro; ju kisha lutë me votu.

z. Nazmi Krasniqi: kjo bartje bëhët çdo vit, por shqetësimin e kam të 167.000.00 euro të mjeteve

që kanë humb nga granti qeveritar, kish qënë mirë me shpjegu drejtori; të subvencionet dhe

transferet besojmë se edhe me shum duhet me pat, mirpo vjet mbi 100.000.00 euro të kjo

kategori nuk janë shpenzu, ku dihet qfar viti ka qenë; të DF të kodi participim me projekte

donator dhe ministri 650.000.00 euro, kjo shumë është e panevojshme, pse të investojmë na në

një ndërmarrje private e cila ka obligim që ta mirëmbaj rrjetin elektrik, e që paguhët nga taksat

tona, e jo tani ta pagujmë dy herë; kjo qeversisje duhet me u turpëru sa herë që përmendet

ujësjellsi i Lugut Baranit, sepse jeni duke i mashtru që 8 vite, tani viti dyt qe po thuhet që po

punohet në këtë projekt e që ju ka ndërru kahja e burimit tani uji do merret në Shushic e që dihet

që ai burim është i thatë, më këtë po ju bëhët edhe një mashtrim këtyre banorëve, sa ju përkët

ndarjës së këtyre mjeteve është sa me ju hedh hi syve këtyre banorëve sepse ju kemi nda edhe një

her por jau keni marrë.

z. Gëzon Berisha: jam kundër kësaj ndarje, sepse nuk e di a ka ndonjë transparenc me ditë se

kush ka përfitu në subvencione, apo vetem anëtaret dhe militantët sepse tani i duhën për

zgjedhje; të mallrat dhe sherbimet po ka shpenzime të mdha të panevojshme ndërsa anën tjetër

keni marrë vendim me i dërgu qytetarët të përmbarusi që nuk e pagujnë tatimin në pronë, ku

dihet në qfar gjendje jemi në pandemi.

Znj. Mevlyde Idrizi: mjetet e pa shpenzuara po na vine ndryshe ndryshe, kish qenë mirë qe me i

publiku edhe ndarjen e subvencioneve se kush po i merr, ndërsa sa i përket KEDS-it jam kundër

kësaj ndarje sepse ne si qytetar po na bjen me pagu dy herë nga taksat tona për rrym, edhe pse ne

degjimet buxhetore kërkesat kryesore kane qëne përr rrjetin elektrik, ne lagjen time nje muaj pa

rrym kemi qene deri sa ka ardhe DPKSHP pas një muaji me i ndreq poqat elektrik, ka vende

shum ku mundeni me i qu këto pare, psh.; rrugen teme ka nevoj me u zgjeru, pastaj ka plot njerz

që janë raste sociale dhe janë përball me covid 19.
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z. Blerim Nikçi: çdo vit bëhët ky riprogramim i mjeteve, këtë vit kjo bartje është interesante, pse

me i jap pare KEDS-it kur na rrymen e paguajmë, nese dikush se pagunë atëher ka punë

përmbarusi; në rast se për ujësjellsin e Lugut Baranit është dashtë me tepru mjete nga viti

paraprak, atëhere qka nese nuk ishin tepru kto mjete, ky projekt a ish ndal?, me këto mjete që po

i bartni a kryhet ky projekt, sepse që një kohë të gjatë është tu diskutu ky projekt; pse na nuk

marrim shembuj nga komunat tjera se si ndihmohen qytetaret e prekur nga covid 19, do të ishte

ndihmë e madhe për ta se sa ti bartnim tani.

Dr.sc. Bashkim Lajqi: pajtohna me parafolsit, mirpo kur po e shoh kryetarin tu qesh po ma hek

atë merzinë që po e flasin kolegët, kisha pas deshirë që më këtë disponim të vazhdohet ma tutje.

Dr.sc. Ardian Berisha: është mir me pranu që ky ekzekutiv ka deshtu sepse nuk ka mundur me

shpenzu atë buxhet që e ka, drejtori tha që në fundvitin e kalum kemi patur të hyra rreth

400.000.00 euro, ndërsa këto 900.000.00 euro po bartën që i bjen rreth 500.000.00 euro nuk ka

mundur me i shpenzu, ku dihet që kërkesat nga qytetarët janë të mdha, le të kalon në fillim ajo që

kërkoj  kolega z. Blerim Nikqi që së pari të ndihmohën qytetarët apo familjarët e prekur nga

covid 19, kërkoj nga kryesuesi që me qitit në votim propozimin e Blerimit.

Kryesuesi dr. Islam Husaj: për me u qitë në votim propozimi i blerimit duhet me qenë konkret

dhe i shkruar.

z. Naser Gega: kjo barte e mjeteve ka ndodh edhe viteve të kaluara, tani kjo bartje po ndodh për

dy arsye, po ndodh për rrym dhe për ujë dhe se në plan të parë nese gjykohet prej këtij drejtimi

normal se të gjith jemi pro. Normal se pa i josh pak me participim as KEDS-i dhe asnje kompani

nuk i kryn obligimet me një dinamik të jashtëzakonshme; edhe për mjetet për ujësjellsin e Lugut

Baranit jemi pro 1000 % që nga fillimi, kjo bartje e mjeteve si për të mirë si për të keq barra

kryesore bie mbi ekzekutiv, sepse kto investime i prekin direkt banoret tonë, sesa ndarja nga 50

euro për të prekurit me covid, kemi forma tjera që mundemi me i ndihmu këta.

z. Gazmend Muhaxheri: po qëshi sepse si duket ja nisi fushata, kam mendu qe e shtyejm edhe 2

muaj, këta që po ankohen për ujësjellsin e Lugut Baranit dhe për mjetet buxhetore, po ju
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informoj se një këshilltar dhe miniastri i AAK-së në ministrin e infrastrukturës dhe planifikimit

hapsinor na i kanë hekë rreth 900.000.00 euro edhe pse i ka nda Kuvendi i Republikës së

Kosovës, unë e kuptoj se janë kundër Gazmend Muhaxherit mirpo me kon kundër Pejsës është

shum keq, sepse i kanë heq 250.000.00 euro prej murit lumit që shkon ka Zahqai, janë hekë

225.000.00 euro prej projektit të shtratit lumit në Novosellë si dhe janë heq 250.000.00 euro nga

projekti i ujësjellsit të Lugut Baranit, për këta duhet me u brengosë se me Gazmendin nuk

mundeni me u shty se jam super menaxher; ndërsa për transparencë Gëzon, ky kryetar është

kampion i Kosovës sepse i kemi katër organizata prestigjioze që janë tu na monitoru që katër

vjet, pyetni ata USAID-in, D4D, DEMOS-in dhe shikoni kush është kampioni; sa i përket

marrveshjes bashkëfinancuese me KEDS-in që e kundershtut ju qka jeni të Rugovës, KEDS-i

nuk ka interes me investu në Rugovë sepse thot kam prioritete tjera, për me mujt me detyru na

KEDS-in me investu na duhet me participu dhe me pase Rugova si vend turistik rrym 24 ore,

sepse ankesa e tyre kryesore është mungesa rrymes, nuk munden më me u anku në rrugë sepse i

kemi rregullu, dy vitet e ardhshme kemi me investu 83 km lartëperques ndërsa KEDS ka me i

qitë trafot e reja që me i japë zhvillim të hovshem turizmit, kjo marrveshje u bë vjet e nuk është

bërë për kohë të zgjedhjeve.

z. Nazmi Krasniqi: sa ju përket shpjegimeve të kryetarit për ujësjellsin e Lugut Baranit, ato nuk

qendrojnë, mkish ardhë keq me permend një këshilltar apo një minister qe i kan pengu proceset,

kur e ke pase Kryeministrin dhe ministren e financave të LDK-së, mu nuk po me intereson kush

ka qenë këshilltar, po me intereson me u krye ai ujësjellës se ka mbetë që 8 vite pa u kry, me pas

dashtë i kishe nda mjetet nga buxheti i komunës ashtu qysh ka qenë e parapame.

z. Gazmend Muhaxheri:  ky projekt ja ka nis keq që nga fillimi, e për me kthy unë mbar u dashte

me dalë ne tëren mbi 10 herë me gjetë vendin ku me marrë ujin se aty ku e keni parapa ju, nuk

lejshin banorët vendas sepse i kallshin gypat, atë vendin që e kemi gjetë tani krejt Peja pin uj nga

ai burim.

Dr.sc. Ardian Berisha: kryetari gjithmonë në munges të realizimit të projekteve po ja len fajin

dikujt tjetër, pasi tha kryetari që jemi komun kampion transparente, kryetar ne 2020 je radhitur

komuna e 27 prej USAID për transparenc.
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Dr. Muhamet Halitaj: ujësjellsi i Lugut Baranit si iniciativ e dy tre personave që 10 vite ka qënë i

deshtuar që nga fillimi sespse ata kanë dashtë me shkatrru një regjion, edhe lkur ështe votu ajo

nismë ne Kuvendin Komunal atëherë nuk ka qenë e sqaruar mirë, qellimi i atij projekti në fillim

ka qenë keqperdormi i mjeteve dhe jo me zgjedh problemin e ujit, tani Nazmia ankohet me lot

krokodilli pasi u gjetë zgjidhja, sepse ky nuk e din as ku është ai vend vetem fol prej zyrave,

ndërsa kryetari e ka bërë një zgjedhje ideale dhe është për cdo lavdat.

z. Gëzon Berisha: kryetari tha qe mundem me marrë raportin sa është transparent në organizata,

ne nuk na duhet ai raport na e kërkojmë këtu ku është vendi, kryetari është mjeshtër shum i mirë

e jo menaxher i mire seps epo verehet çdo ditë, ndërsa të Borea ish dashte krytari me argumente

me na tregu se qka po ndodh.

z. Jeton Abazaj: nuk është në rregull që po delet jasht temave, mjetet e bartura nuk po shkojnë në

KEDS por bashkëfinancim me i kry disa projekte, shikone këtë fotografi që e printova që ma ka

dergu një banor i lagjës Haxhi Zeka, nese kjo shtyll në këtë gjendje të keqe rrzohet dhe e nxan

ndonjë fëmij, menxi që kishi prit me postu ne rrjete sociale dhe me akuzu, ndërsa të kategoritë

ekonomike me plot deshirë i kisha bartë dikund tjetër mjetet por nuk lejohet sepse duhet me u

rujt struktura e shpenzimeve, nese ministria e rrit shumen e subvencioneve betohem se do ju

ndihmojm të prekurve me covid; nese gjeni ndonjë komunë të madhe që i shpenzon 95% te

mjeteve në investime kapitale sikurse Peja, unë japi dorëheqje, ndërsa Nazmia është hera e dytë

që nuk po voton për bartje te mjeteve ne ujësjellsin e Lugut Baranit.

z. Nazmi Krasniqi: realiteti është krejt tjeter jo ashtu siq e tha dr. Muhameti, sepse ky projekt ka

qenë i detalizuar edhe ka kaluar me shumic votash atëhere, por ujtë po ju duhet per bazena te

peshqive dhe gjana tjera e ne na leni pa uj të pijës, e di mir ku është Shushica dhe se nuk është e

vertet se ka burim të përhershem uji aty, pra jeni tu e mashtru popullaten e Lugut Baranit; sa i

përket asaj që tha drejtori nuk është e vertet sepse unë dy her e kam votu bartjën për këtë projekt

por nuk e kanë votu asambleistat tu.
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Znj. Mevlyde Idrizi: si po përmendet ujësjellsi i Lugut Baranit po e dim se po ja nis fushata,

Kryetar atyre njerzve ju është premtu uji dhe duhet sa ma shpejt me kry atë projekt, a zotohesh se

ky projekt shpejt do te kryhet, ta dim edhe na se qfar vote po japim; Nazmia atë dit në KPF ka

qenë i përmbajtur dhe nuk ka votu pro, tash ta dim ose po bëjmë fushat politike ose ta zgjedhim

këtë problem e të votojm gjithë pro.

Z. Blerim Krasniqi: bartja është e arsyeshme sepse ato mjete mund edhe të tjetërsohen, mirëpo

mënyra e bartjes dhe shprendarja tyre nuk është në rregull sepse propozimet që vin nga opozita

injorohën në mënyrë të qellimshme në të gjitha rastet, unë po e kuptoj kryetarin që dha arsyet e ti

pse duhet ai bashkëfinancim, mirpo mos mi shiku propozimet tona me sy politik por me i marrë

si të arsyeshme.

z. Nazmi Krasniqi: unë në KPF i kam kërku drejtorit që të ndahen mjetet për ujsjellës së Lugut

Baranit dhe pastaj do të votoj pro, nuk po i shoh të ndame këtu, ktu vetem shihet shuma totale,

nese ato ndahen unë do ta votoj.

z. Arbër Grabovci:  kisha kërku që kryetari mos me provoku me komente, po le të përgjigjet

ashtu si duhet edhe pse nuk diskutohet që ja ka nis fushata, mirpo të na len të punojmë si duhet.

Kryesuesi dr. Islam Husaj, sqaroj se: ashtu siq ka të drejtë qdo anëtar i kuvendit me i dhënë

mendimet dhe sqarimet e veta, ashtu ka të drejt edhe kryetari dhe drejtorët, nuk duhet të jetë

kërkesë qe kryetari mos me fol ndërsa ne po.

z. Shkelzen Ahmetxhekaj: a ka projekt detal se ku kanë më shu këto investime dhe sa është

shuma që investon KEDS-i, sepse me këtë shum tonën as 10 trafo smundem me i ndërtu, e dihet

shum mirë sa është nevoja dhe kërkesa për to; edhe a bon me ditë se në cilat zona është paraparë

të investohet në këto mjete.

Dr.sc. Ardian Berisha: kur e kemi bërë bartjen e mjeteve në 2020 vetë drejtori ka thënë, se 5% të

këtij buxheti kemi drejt me i nda për subvencione, tani pse spo ndahën këto mjëtë për këto që po

i kërkojm ne?.
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z. Gazmend Muhaxheri: sa i përket asaj që tha znj. Mevlyde, një projekt me u realizu nuk varet

prej kryetarit por prej punëkryersit, na besojmë dhe shpresojmë se ky projekt i ujësjellsit kryhet,

sepse gypi kryesor ka mbrri në Brestovik, sepse kanë qenë tri pika ku qytetarët nuk kanë lon me

punu në atë projekt; sa i përket marrveshjës së KEDS-it, Komuna Pejës investon 1.2 milion në dy

vitet e ardhshme, KEDS-i duhet me investu 1 milion për me përmirësu rrjetin dhe me i jap hov

zhvillimit të turizmit, 20 km lartëpërquesit hyn ndër tokë dhe pjesa duhet mirmbahët, kjo

marrveshje është bërë për interesa të komunës sepse të tjerët nuk janë tu mendu që komunën e

tretë ne nivel vendi mos me shpërbly.

Pas diskutimeve, me 26 vota pro, 2 kundër dhe 3 abstenime, aprovohet bartja e mjeteve

buxhetore nga viti paraprak  2020.

V. Pasqyrat financiare për përudhën janar – dhjetor 2020.

z. Blerim Nikqi: sa i përket anës teknike është shum mirë i përgaditur, për me tëpër auditori i ka

dhënë rekomandimet e veta ku nuk është bërë si duhet dhe si duhet bërë ndryshe, ka vjet që

diskutohet për rastet gjyqësore, mirpo a keni ndonjë politikë se si të vazhdohet me këtë

problematikë; në listën e obligimeve verëhën disa obligime që janë interesant në do hotele dhe

restorana me nga 2, 3, 5 euro, si do që jetë nuk është pasqyre e mirë për komunën ata zyrtar

munden me i pagu edhe nga xhepi sepse kan rroga.

z. Nazmi Krasniqi: ketu janë dhënë edhe rekomandimet që i ka gjetë auditori dhe realizimi i tyre,

nga 15 rekomandime, të zbatuara janë vetëm 5, pa zbatuara 4 dhe pjesërishtë të zbatuara 6, jemi

largë të deshirueshmës; të borxhet, janë disa shuma qesharake 2 euro edhe është nga muaji 4 i

vitit kaluar,  pastaj kemi edhe nga muaji i parë i vitit paraprak, pse mos me u kry kjo pagesë; të

shpenzimet e gjykatës, vertet po humbim shum lëndë edhe pse nga kjoqë shihet avokatja për ta

mbrojtë komunën paguhet mirë ketu shihet se 19.304.00 euro ju kan pagu, borxh i keni mbetë

18.211.00 euro, që po del na e kemi pagu avokatën mbi 47.000.00 euro edhe e kemi këtë rezultat

me lëndë të humbura, që po demtohet buxheti komunës.
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z. Gazmend Muhaxheri: krejt këto denime janë nga viti 20005 e tutje, vetëm një denim e kemi që

jemi na në pushtet që 8 vite tjerat janë denime të pushteteve të kaluara, kjo avokatja e re që e

kemi vetëm një land e ka humb të gjitha tjerat ei ka fitu, ato pare i ka hallall, e një e keqe në

nivel vendi janë denimet për shujta e arsimtarëve, heren e parë i kemi pshtu shum mjete se i kem

pagu pjesën e parë, ndërsa tani krejt kan me na marr me vendim gjyqsor sepse ska kush i ndanë;

tani e kemi me një land mbi 100.000.00 euro për shpronsim të 2010-tës, skem qka bojme ne tani,

ata i marrin mjetet me përmbarues.

Dr.sc. Ardian Berisha: për shujta edhe na si grup kemi votu pro, disa shkolla kan nis procedura

në gjykat para se me marr na vendimin, tani shumica e obligimeve që janë po shkrunë këtu se

janë në mungesë të mjeteve, ndërsa na sot kaloj bartja e mjeteve prej 900.000.00 euro që nuk kan

mujtë me u shpenzu, pse nuk kryhen këto obligime.

z. Driton Sylqa: ky raport tregon një qëndrushmeri financiare edhe përkundër veshtirsive është

arritur një ekujliber i mirë, meritat për këtë janë të donatorve të jashtme si dhe administrimi i

mirë i drejtorisë së financave; unë kam shqetësim për trendin në rritje në investimet kapitale për

ndërtimin e rrugëve, tani jemi në një situat të re dhe na nevoitet nje kendellje dhe rrjedhimisht

bëjë thirrje që ky trend të ndryshohet dhe paraja të riorientohet, në anën tjetër kemi nnjë sinjal se

ky orientim është i domosdoshëm.

z. Jeton Abazaj: sa i përket denimeve gjyqsore vjet ma shum kemi patur padi individuale

kryesisht për kontraten kolektive për shujta; ka mundësi qeveria me na rritë subvencionet sepse

disa komunave jau ka rritë; te pagesat e kam thenë që 7 vite ka nganjëher edhe neglizhenca të

zyrtarëve dhe mbetë ndonjë faturë, e shkrujë në mungesë të mjeteve atje të shpjegimi sepse

nganjëher nuk gjejmë terme adekuate se si me përshkru; 167.000.00 euro kanë shku në suficit

por pa fajin e komunës sepse na me 23 dhjetor 2020 i kemi ekzekutu këto pagesa të cilat i ka

anulu thesari për të gjitha komunat me arsyetimin se niveli i rezervave shtetrore ka ra nder 200

milion euro dhe u dheze drita kuqe, e njëkohsisht na ka rritë obligimet e papaguara për

167.000.00 euro; përndryshe është niveli me i ulët që 7 vite i obligimeve të papaguara; pajtohna

me  Dritonin se pjesa ma e madhe po shkon në asfaltim, mirpo do të ndryshoj kjo sepse janë kry

tashmë pjesa ma e madhe e rugëve; ky raport informativ publikohet në uebfaqën e komunës.
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VI. Raporti informativ mbi funksionimin e Këshillave Lokale në Komunën

Pejës.

z. Rexhep Kurtbogaj: ju e dini që për me funksionu ma lehtë komuna i ka zgjedh rreth 30

këshilla lokal të përbëra nga bashkësitë e fshatrave dhe lagjet urbane, përfaqësuesit aktual lokal

janë të zgjedhur në tëtor të vitit 2018 nga komisioni i kuvendit. Ne si komun e kemi caktu një

koordinator i cili mbanë kontakte direkt me këta përfaqësues dhe i aranzhon takimet e tyre që

inicohen nga komuna, gjithashtu edhe në sportel e kemi një zyrtar që ju ndihmon në adresimin sa

më të saktë të kërkesave të tyre. Në 2020 kemi bashkëpunuar ne si komunë më këta përfaqësues

aq sa na u ka lejuar nga rrethanat pandemike, me ftesë të organeve komunale janë mbajtur edhe

diskutime publike me qytetar dhe ato buxhetore. Me tutje drejtori i përmendi një sër aktivitetesh

që kan ndërmarrë këta këshilla lokale. Këtë vit kemi patur ngecje në kryerjen e obligimeve

financiare ndaj tyre siq e parasheh rregullorja, sepse duhet me u bashkangjitë procesverbalet e

takimeve, por ata nuk kan mbajtur per shkak të pandemisë.

z. Nazmi Krasniqi: mirë drejtor që e bërë një raport ma të detajum, mua po më intereson se a jan

funksional të gjithë këshillat lokal, posaqerisht nënkshillat dhe a mbajnë ata takime?.

z. Rexhep Kurtbogaj: këshillat lokal e kanë për obligim vetë që ti zgjedhin nënkshillat lokal.

Kryesuesi dr. Islam Husaj: disa këshilla lokal i kanë zgjedh edhe nënkëshillat por jo të gjithë

nënkshillat edhe pse është insistu në vazhdimsi të ndodh kjo. E përmendi edhe drejtori, edhe me

UA edhe me rregullore parashihet që këshillat komunal të kompenzohen për punën e tyre nga

300 eruo në vit.

VII. Marrja e vendimit paraprak për fillimin e procedures për themelimin e

NPL-së – Pastrimi (SH.A.) Pejë.

znj. Xhevahire Çeku Kelmendi: duka pasur parasysh se komuna ka për obligim ofrimin e

sherbimeve publike, bazuar në këtë ne kemi marrë një iniciativë për themelimin e një ndërmarrje
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publike, ku përshkrimin e detyrave i keni në material, pronar i aksioneve do të jetë Komuna

Pejës, ku si të tillë ju propozoj që ta votoni dhë të vazhdojmë me procedura të matutjeshme.

z. Ukë Selimaj: ne kemi pakë informacionë për këtë kompani, sepse shumica e detyrave të

përshkruara i takojnë domenit të KRM “Ambienti”, a do të ndahen në dysh ajo ndërmarrje apo

qka do të ndodhë, pse të krijohet një ndërmarrje tjetër kur ma mirë do të ishte të fuqizohet ajo

ekzistuesja.

z. Gazmend Muhaxheri: KRM “Ambienti” është ndërmarrje publike lokale prëj vitit 2011, por

me dokumenta është ndërmarrje publike regjionale, na po dojme që mirmbajtësit e shkollave,

rojet etj ti kthejmë në këtë kompani për me mujt me i pagu.

z. Blerim Krasniqi: këto ndërmarrje kan funksionu më mirë në të kaluaren, tani ato janë më shum

si ngarkesë për komunën, praktika ka tregu se dhenaja e ketyre punëve me tendere është më e

kapshme dhe me e kontrollushme.

z. Nazmi Krasniqi: kryetari tha se prej vitit 2011 ndërmarrja ambienti është ndërmarrje

komunale, goxha mund është dashtë për me ndodh ajo, me vendim të kuvendit komunal ajo

ndërmarrjë eshte bërë ndërmarrje publike komunale me aksionar 100% Komuna Pejës, pastaj

para 2-3 vjetve kemi marr vendim që kjo ndërmarrje të zgjeroj veprimtarinë e sajë, nese është

qëllimi me themelu një ndërmarrje të re për me punsu disa njerz, me zgjedh një bord te ri, dhe

aksioner të ri, mendoj që nuk është efikase ajo punë, nese mendoni që nuk i keni nda bordet mirë

edhe LDK duhet me pas më shum atëher veproni.

Kryesuesi dr. Islam Husaj: e vertet që kuvendi ka marr vendim me shendrru në ndërmarrje

publike lokale, por asnjëher nuk është regjistru si e tillë nga ministria, por ndërmarrje Rajonale e

Mbeturinave Pejë, edhe në ligj, ne nr 12 është renditur KRM “Ambienti” Pejë. Unë disa herë në

kuvend kam bërë pytje pse nuk ka ndodh një gjë e tillë. Propozimi tani është për inicimin e

procedures për themelimin e ndërmarrjes tani vijnë procedurat tjera, tek ne fund tani merret

vendimi.
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Znj. Mevlyde Idrizi: kjo është nje iniciativ e mirë sepse si Hdrodrin që funksionojm si

ndërmarrje regjionale shfaqen probleme të shumta, nese një kompani lokale e ka një kryeshef,

nuk e shoh të nevojshme se duhet me pas një bord, sepse keto jan emruar nga partit politike dhe

secili anëtar i partisë politike me herët e ka përfaqësuar një regjion.

z. Nazmi Krasniqi: me pas qene Ndërmarrja Ambieniti regjionale atëher me administrimin e sajë

ishte marrë ndonjë ministri përkatëse, kjo ndërmarrje është në menaxhimin e Komunës së Pejës

sepse na po e zgjedhim komisionin e aksionerve ndersa ata e zgjedhin  bordin.

z. Gazmend Muhaxheri: kjo ndërmarrje deri ne qershor te vitit ardhshëm nuk mundet me u

rigjistru për shkak te procedurave, mirpo duhet me ditë se ne kemi rekomandime prej GIZ-it,

sepse jemi e vetmja kompani regjionale që deponinë e mbeturinave e kemi në pronësi të

komunës, ka me u investu prej UE-së 6 milion euro për me u mbyll deponia e vjetër dhe me u

hap e reja, e pastaj edhe deponia duhet me u regjistru si e veqant, nuk po i bejëjme këto për ti

punsuar njerz të papunësuar.

z. Gëzon Berisha: unë ë përkrahi një nismë të tillë, ka qenë e nevojshme duke pasur parasysh se

kompanit po marrin shum tendere e nuk po i kryjnë punët ashtu si duhet.

Dr.sc. Bashkim Lajqi: edhe përkundër sqarimeve të kryetarit unë nuk u binda, pavarsishtë statusit

rajonal apo lokal që ka me pasë na e dimë që punët nuk janë kry mirë në realitet, do të duhej që

këtë ndërmarrrjen ekzistuese të shikohët një mundësi e mirë se si duhet vepruar dhe të jenë

efikas, pra të shikokohet një mundësi për këto ndërmarrjet ekzistuese.

z. Blerim Nikqi: në parim jam kundër themelimit të ndërmarrjeve komunale, le të presim të

zgjidhet statusi i ndërmarrjës “Ambienti” njëherë pastaj shikojmë nese mbetet komunale atëher ti

japim detyra shtesë, edhe nese themelohet kjo ndermarrje ka me i sherby vetëm komunës e jo si

ndërmarrjet tjera qytetareve e që edhe inkasojnë mjete nga ata, pra unë jam kundër kësaj nisme.
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Znj. Drita Krasniqi: unë jam pro ksaj nisme, ku është e përcaktuar me ligj se si shkon organizimi

i kësaj ndërmarrje, përndryshe kemi shum toka bujqësore që jan përmbytur nga ujrat

atmosferike, e që kjo ndërmarrje do ti kanalizonte shum mirë këto punë.

z. Driton Sylqa: unë e përkrahi këtë iniciativë, besoj se është plotësishtë e qëlluar dhe

ekonomikishtë e justifikushme, tani se a do të jetë funksoinale dhe rentabile ne e kemi si

shëmbull një ndërmarrje të tille e themeluar në Vushtri me emrin “Pastrimi”, kjo ndërmarrje nuk

besoj që do të jetë konkurrente me KRM “Ambienti” përkundër besoj që do të jetë plotësuese e

saj.

Pas diskutimeve, me 23 vota pro, 4 kundër dhe 2 abstenime, aprovohet propozimi i DPKSHP dhe

Kryetarit të Komunës për fillimi i procedurës për themelimin e ndërmarrjes publike lokale.

VIII. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ-ke dhe kryetarit të Komunës  për dhënjën

në shfrytëzim të  hapsriave publike për pakingje.

Kryesuesi dr. Islam Husaj: sot jau kemi sjell në kopje fizike draftvendimin sepse ai paraprak ka

qenë me disa gabime teknike, dhe e hapi diskutimin për këtë pik.

Me 21 vota pro, 1 kundër dhe 1 abstenim, u votua propozimi i DÇPJ-së dhe kryetarit të Komunës

për dhënjën në shfrytëzim të  hapsriave publike për pakingje.

Shenim: pasi kryesuesi dr. Islam husaj e qiti këtë pikë në diskutim, disa asambleiste,

respektivisht z. Beqir Kajtazi propozoj që kjo pikë te votohet dhe mos të diskutohet fare, dhe

kështu me pajtimin e shumices u qitë ne votim. Pastaj pas votimit nga shumica asambleisteve,

pas një kohe z. Bashkim Lajqi tha se kjo pike kishte qenë mirë me u diskutu pa imponime.

Ndërsa si shenjë paknaqësia ndaj kësaj grupi i asambleisteve të LVV e lëshoj takimin.
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IX. Aktivizimi i Vendimit tëpezulluar Nr.46/2020, I.Numër: 01-112-01-7064  të

KK.Pejë, mbi formimin e Komisionit vlerësues për zbatimin e procedurave të

dhënjës në shfrytëzim të pronës së komunës për Realizimin e vendimit për

dhënjën në shfrytëzim të hapsirave publike përparkingje.

Kryesuesi dr. Islam Husaj: vendimi paraprak që e morem na detyron që të marrim edhe këtë

vendim për riaktivizimin e këtij vendimi e që ne e kemi marrë këtë vendim në një nga seancat e

kaluara, mirëpo MPL ka kërkuar atëher që njëhër të bëhët vendimi paraprak për dhenien e pronës

dhe pastaj të formohet komisioni, ne atëher e kemi pezulluar këtë vendim të cilin e aktivizojmë

sot, komisioni në fjal ka këtë përbërje, dy nga ekzekutivi, dy nga Kuvendi dhe një nga shoqeria

civile: z. Jeton Abazaj, 2. Muhamet Mahmutaj, 3. Bekim Morina, 4. Ardian Berisha dhe 5. Faruk

Daci.

Pas shpjegimit nga ana e kryesuesit, me 25 vota pro, aprovohet aktivizimi i vendimit të pezulluar

Nr.46/2020, I.Numër: 01-112-01-7064  të KK.Pejë, mbi formimin e Komisionit vlerësues për

zbatimin e procedurave të dhënjës në shfrytëzim të pronës së komunës për Realizimin e vendimit

për dhënjën në shfrytëzim të hapsirave publike përparkingje.

X. Pytjet dhe propozimet  lidhur me punën e Komunës, të ngritura nga

anëtarët, në atë  rënditje siç janë pranuar.

1. Kryesuesi dr. Islam Husaj: e kemi patur një propozim nga një anëtar i kuvendit që ne anëtaret

e kuvendit me mbjell nga një fidan në një hapsirë publike, është një propozim i qelluar, ne i

sigurojm mjetet për këtë aktivitet dhe një dit e caktojme dhe e krym këtë.

Unanimishtë u votua që të ndërmirret kjo iniciativë.

2. Kryesuesi dr. Islam Husaj: ju e dini qe kemi pas problem me laptopa qe i kemi pase në

shfrytëzim ne asambleistet e mandatit kaluar, edhe në rregulloren e ministries për menaxhimin e

pasurise jo financiare  shkruhet se  laptopet (PC) e kanë jetëgjatësin vite dhe pas viteve nuk kanë

më vlerë, kur jemi pedat në prokurori për qështjen e kthimit laptopeve ata na kanë thenë se u
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dashtë kuvendi me marrë një vendim që mos me u kthy ata laptop; ndërsa tani unë po ju pyes

juve që laptopët që janë shprenda për anëtar të kuvendit për me u shërby për vite me radhë, pra

këta pas 4 viteve mos me u kthy më, sepse kemi pas problem edhe kur i kan kthy sepse i kanë

marre hardisqet gjithashtu ka pas edhe dokumenta private.

Unanimisht nga anëtaret e pranishem u pajtuan që si kuvend u mor vendim që laptopët që janë

shprenda në fillim të mandatit për me u sherby asambleistet për punën e kuvendit, ata laptop mos

të kthehën më por të mbesin në pronsi të secilit personalisht.

3. Gjithashtu kryesuesi e ngriti edhe qështjen e pageses së komisioneve të kuvendit, sepse tani

është një vendim i qëverisë së ata që jane caktu me ndonjë vendim nga qeveria në ndonje

komision ose komitet që punojnë gjatë orarit të punës pra ata nuk paguhen. Komitetet

Konsultative zgjidhen me konkurs, ekzizton UA i cili e parasheh strikt se mund të bëhet pagesa e

ketyre komiteteve, tani po ka veshtirsi në pagesen e këtyre komiteteve, kisha kërku që puna e

tyre si ekspertizë të paguhët, sepse ashtu është edhe vendimi i kuvendit.

z. Jeton Abazaj: neni 8 i ligjit buxhetit i ka ndalu keto pagesa mirpo është teme që kur te

mbledhen kryesuesit dhe kryetarët të komunave me i ngritë këto qështje të institucionet

përkatëse.

4. z. Gëzon Berisha: i kisha lutë drejtorin dhe kryetarin që mos të marrin vendim të paktën edhe

3 muje deri të përfundon kjo pandemi apo të fillon vakcinimi që mos me i dërgu të përmbaruesit

qytetarët të cilët kanë borxhe në tatim në pronë.

5. znj. Drita Krasniqi: me ndërmarr diqka ne Katund të ri, sepse tani është koha për të mbjella

dhe se aty toka ju kan demtu prej ujrave atmosferike, mbeturinave dhe kanalizimit.

Znj. Xhevahire Çeku Kelmendi: aty nuk ka ujra të zeza por ujra atmosferike, ai kanal është

monitoru nga urbanizmi to të përcjellet edhe këtë vit ndërsa mbeturinat jan duke u bartë.
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Video incizimi i këtij takimi të Kuvendit Komunal në kanalin zyrtarë në Youtube.

Kliko: https://www.youtube.com/watch?v=dZwMqooRxb8&t=6517s

Mëqë u shqyrtuan të gjitha pikat e rendit të ditës e propozime tjera nuk pat, kryesuesi

dr.Islam Husaj, e shpalli të mbyllur këtë takim të kuvendit, në orën 13:15 h.

Procesmbajtjësi, K R Y E S U E S I ,

Z. Avni Gashi Dr.Islam Husaj
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Buxheti i realizuar komunal për periudhën janar - mars 2021
Të hyrat vetanake të realizuara gjatë periudhës janar - mars të vitit  2021
Shpenzimet e realizuara buxhetore për periudhën janar - mars 2021

BUXHETI I REALIZUAR KOMUNAL PËR PERIUDHËN
JANAR - MARS 2021



Numri aktual Planifikimi Numri aktual
I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III -  2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
16019 Zyra e Kryetarit 12 16 13 108.33% 81.25% 0.62%

163 ( I+II+III )  Administrata dhe personeli 60 61 58 96.67% 95.08% 2.75%
16319      I.   Administrata 56 60 57 101.79% 95.00% 98.28%
16519 II.  Çështjet gjinore 1 1 1 100.00% 100.00% 1.72%
16559     III. Integrimet Europiane 3 0 0 0.00% #DIV/0! 0.00%
16637 Inspeksioni 24 30 23 95.83% 76.67% 1.09%
16795 Prokurimi 5 6 6 120.00% 100.00% 0.28%
16919 Asambleja komunale 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
17519 Buxhet e financa 28 36 31 110.71% 86.11% 1.47%

180 (I+II) Punë komunale,shërbime publike 54 58 53 98.15% 91.38% 2.51%
18019     I.  Infrastruktura Rrugore 12 14 12 100.00% 85.71% 22.64%
18295  II. Emergjenca - zjarrëfikësat 42 44 41 97.62% 93.18% 77.36%
19595 Zyra komunale për komunitete dhe kthim 7 9 7 100.00% 77.78% 0.33%
47019 Bujqësi , pylltari , zhvillim rural 23 26 23 100.00% 88.46% 1.09%
48019 Zhvillim ekonomik 7 8 6 85.71% 75.00% 0.28%

650 ( I+II ) Gjeodezi dhe kadastër 20 23 18 90.00% 78.26% 0.85%
65095 I. Shërbime Kadastrale 16 18 15 93.75% 83.33% 83.33%
65495 II.Çështje pronësore - juridike 4 5 3 75.00% 60.00% 16.67%
66100 Planifikimi urban dhe mjedisi 13 13 13 100.00% 100.00% 0.62%

730 Shëndetësia 330 354 347 105.15% 98.02% 16.43%
73028   I.  Administrata 4 4 5 125.00% 125.00% 1.44%
74100   II. Kujdesi primar shëndetsor 326 350 342 104.91% 97.71% 98.56%
75591 Shërbimet Sociale 19 21 20 105.26% 95.24% 0.95%

850 Kulturë , Rini ,Sport 44 57 48 109.09% 84.21% 2.27%
85019 Shërbimet kulturore 44 35 35 79.55% 100.00% 72.92%
85184 Teatri 0 22 13 #DIV/0! 59.09% 27.08%

920 Arsimi 1466 1529 1446 98.64% 94.57% 68.47%
92095  I.  Administrata 14 15 14 100.00% 93.33% 0.97%
92570    II.  Arsimi parashkollor - Çerdhet 56 70 54 96.43% 77.14% 3.73%
93540      III.  Arsimi fillor 1001 1030 986 249.62% 95.73% 68.19%
94740     IV.  Arsimi i mesëm 395 414 392 39.16% 94.69% 27.11%

Totali : 2112 2247 2112 100.00% 93.99% 100.00%
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është i obliguar t`i dorrëzoj raportet tremujore dhe raportin vjetor të buxhetit për vitin fiskal .
                  Raporti ka për qëllim informimin sa më objektiv lidhur me ecurinë dhe me treguesit  relevant rreth përmbushjes së planit
dhe grumbullimit të mjeteve,përmbushjes së obligimeve të planifikuar ,dinamikën dhe strukturën e mjeteve të planifikuara si dhe

                 Ecuria e të hyrave të arketuara dhe shpenzimeve të realizuara  gjatë periudhës janar - mars të vitit  2021 është e prezentuar tek
të gjitha programet në raport me planin për vitin 2021 dhe realizimin gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak .

Pranë Komunës së Pejës gjatë periudhës janar - mars të vitit  2021 kanë qenë të punësuar 2112 puntorë.Nga tabela që pason

realizimin e tyre sipas kategorive buxhetore,angazhimet kadrovike si dhe treguesit tjerë që kanë ndikuar në rezultatet e përgjithshme.

Dinamika e të punësuarve është e njajtë me periudhën krahasuese si dhe për 6.01 % më e ulët në raport me planifikimin për

Progresi :

mund të përcjellet dinamika e të punësuarve nëpër programe,si në raport me numrin aktual për periudhën raportuese poashtu edhe në

TË HYRAT VETANAKE TË REALIZUARA GJATË PERIUDHËS
JANAR - MARS TË VITIT  2021

Emërtimi i kodit %

krahasim me  numrin e planifikuar për vitin 2021 dhe në raport me periudhën e njajtë të vitit paraprak .

Kodi

 vitin  2021 .

Ligjin Nr.03/L-221, Ligjin Nr.04/L-116, Ligjin Nr.04/L-194, Ligjin Nr.05/L-063 dhe me Ligjin Nr.05/L-007 Drejtorati për Buxhet e financa
Duke u bazuar në Ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë (Nr. 03/L-048)  i plotësuar dhe ndryshuar me



Realizimi Planifikimi Realizimi
I - III - 2020 I - XII - 2021 I - III -  2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
16019  Zyra e Kryetarit 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

163  ( I+II+III )  Administrata dhe personeli 32,473.00 194,500.00 24,823.00 76.44% 12.76% 2.04%
16319  I. Administrata 32,473.00 194,500.00 24,823.00 76.44% 12.76% 100.00%
50013 Tax çertifikatat e lindjes 2,323.50 186,000.00 1,801.00 77.51% 0.97% 7.26%
50014 Tax çertifikatat e kurorëzimit 1,058.00 0.00 1,416.00 133.84% #DIV/0! 5.70%
50015 Tax çertifikatat e vdekjes 747.00 0.00 1,582.00 211.78% #DIV/0! 6.37%
50016 Tax çertifikatat tjera të ofiqarisë 25,100.00 0.00 17,186.00 68.47% #DIV/0! 69.23%
50017 Tax për verifikim të dokumenteve të ndryshme 1,361.00 0.00 932.00 68.48% #DIV/0! 3.75%
50018 Taksa për fotokopjim të dokumenteve 1,009.00 8,500.00 1,048.00 103.87% 12.33% 4.22%
50019 Tax tjera administrative 874.50 0.00 858.00 98.11% #DIV/0! 3.46%

     -Të hyrat vetanake 32,473.00 194,500.00 24,823.00 76.44% 12.76% 2.04%
16519  II.  Qështjet Gjinore 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
16559  III. Integrimet Europiane 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
16637  Inspekcioni 35,535.50 10,500.00 8,771.00 24.68% 83.53% 0.72%
50104 Gjobat nga inspektorati - denimet mandatore 11,565.50 2,000.00 3,526.00 30.49% 176.30% 40.20%
50205 Licencat për pranim teknik të lokalit 9,150.00 5,000.00 4,545.00 49.67% 90.90% 51.82%
50501 Inspektimi i artikujve ushqimor 0.00 500.00 280.00 #DIV/0! 56.00% 3.19%
50505 Inspektimet e veterinarisë 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50507 Inspektimi higjienik sanitar 1,430.00 3,000.00 420.00 29.37% 14.00% 4.79%

    -Të hyrat vetanake 22,145.50 10,500.00 8,771.00 39.61% 83.53% 100.00%
50102 Gjobat nga gjykatat 13,390.00 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%
16795 Prokurimi 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
16919 Assambleja komunale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
17519 Buxhet e financa 441,851.27 2,599,217.00 732,306.20 165.74% 28.17% 60.25%
40110 Tatimi në pronë 256,012.27 2,000,000.00 501,670.70 195.96% 25.08% 89.88%

Tatimi në tokë 0.00 422,217.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
50001 Taksa për regjistrim të automjeteve 36,820.00 175,000.00 46,480.00 126.24% 26.56% 8.33%
50017 Taksa për verifikim të dok.të ndr.(hipot.bank.) 0.00 0.00 10,000.00 #DIV/0! #DIV/0! 1.79%
50290 Licencat tjera në afarizëm 0.00 2,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

    -Të hyrat vetanake 292,832.27 2,599,217.00 558,150.70 190.60% 21.47% 76.22%
50101  Gjobat nga trafiku 149,019.00 0.00 174,155.50 116.87% #DIV/0! 23.78%

    -Donacionet e jashtme 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
     Qeveria Zvicerane 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

180 ( I+II ) Punë komunale,shërbime teknike 3,241.00 50,000.00 33,402.50 1030.62% 66.81% 2.75%
18019  I. Infrastruktura Rrugore 3,241.00 50,000.00 33,402.50 1030.62% 66.81% 100.00%
50008 Taksa për parkim publik,kampim,rekreacion 1,650.00 25,000.00 31,536.00 1911.27% 126.14% 94.41%
50212 Licenca,reklama,publikime në pronë publike 1,591.00 25,000.00 1,866.50 117.32% 7.47% 5.59%

    I .Të hyrat vetanake 3,241.00 50,000.00 33,402.50 1030.62% 66.81% 100.00%
18295  II. Emergjenca - zjarrëfikësat 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50502 Kontrolli teknik i aparateve  të zjarrëfikjes 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Pëlqimi me rregull. nga mbrojtja nga zjarri 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Dhënja e pëlqimit në dokumente inv. teknike 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Tax-verif.i dok.të ndr.- kryerja e shërb.ushtarak 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
       -Të hyrat vetanake 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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19595  Zyra lokale e komuniteteve 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
47019  Bujqësi , pylltari , zhvillim rural 7,985.00 11,000.00 1,358.00 17.01% 12.35% 0.11%

Progresi :
%

Gjatë periudhës janar - mars të vitit  2021 dinamika dhe struktura e të hyrave të realizuara vetanake shënon ecuri të  ndryshme ,
si në raport me planifikimin për vitin 2021, poashtu edhe në raport me realizimin gjatë periudhës krahasuese .

Kodi Emërtimi i kodit

  ( në euro )



50012 ÇertifIikata për ndrrimin e destinac. të tokës 7,950.00 10,000.00 1,358.00 17.08% 13.58% 100.00%
50020 Taksë për pjesëmarrje në tender 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50203 Licenca për gurthyes dhe miniera 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50403 Të hyrat nga shitja e mallrave 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50405 Shfrytëzimi i pronës publike 35.00 1,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

50012-1 Taksat për zhavor 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50012-2 Pëlqimi për eksploatimin e resurseve natyrore 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50012-3 Çertifikata për transportin e kafshëve 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50103 Gjobat nga pyjet 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

     -Të hyrat vetanake 7,985.00 11,000.00 1,358.00 17.01% 12.35% 100.00%
48019  Zhvillim ekonomik 14,390.00 31,000.00 10,820.00 75.19% 34.90% 0.89%
50017 Taksa për verifikim të dokument. të ndryshme 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50019 Taksa administrative për fletëkërkesë 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50206 Licenca për shërbime profesionale 700.00 3,000.00 100.00 14.29% 3.33% 0.92%
50208 Licenca për transport të mallrave 2,250.00 15,000.00 2,150.00 95.56% 14.33% 19.87%

50208-1  Vërtetime të ndryshme dhe leje për itenerar 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50211 Licenca për shërbim të pijeve alkoolike 11,440.00 13,000.00 8,570.00 74.91% 65.92% 79.21%
50212 Licenca,reklama e publikime në prona publ. 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

    I. Të hyrat vetanake 14,390.00 31,000.00 10,820.00 75.19% 34.90% 100.00%
650 ( I+II )  Gjeodezi dhe kadastër 120,559.80 381,353.00 125,185.22 103.84% 32.83% 10.30%

65095  I. Shërbime kadastrale 75,640.50 248,353.00 71,556.19 94.60% 28.81% 57.16%
50011 Taksa për regjistrimin e trashigimisë 20,795.50 65,000.00 23,830.00 114.59% 36.66% 33.30%
50019 Taksa tjera administrative 27,111.00 108,353.00 24,143.69 89.05% 22.28% 33.74%
50223 Licenca për shërbim privat të sigurimeve 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50460 Regjistrimi i pengut 4,340.00 20,000.00 2,280.00 52.53% 11.40% 8.05%
50504 Taksa për matjen e tokës në teren 23,394.00 55,000.00 21,302.50 91.06% 38.73% 29.77%

      -Të hyrat vetanake 75,640.50 248,353.00 71,556.19 94.60% 28.81% 96.81%
65495  II. Çështjet pronësore - juridike 44,919.30 133,000.00 53,629.03 119.39% 40.32% 4.41%
50212 Licenca,reklama e publikime në pronë publ. 13,018.00 95,000.00 50,766.45 389.97% 53.44% 94.66%
50405 Shfrytëzimi i pronës publike 0.00 6,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
50408 Qiraja  nga objektet publike 3,253.60 32,000.00 2,862.58 87.98% 8.95% 5.34%
50413 Të hyrat nga shitja e pasurisë 28,647.70 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%

      -Të hyrat vetanake 44,919.30 133,000.00 53,629.03 119.39% 40.32% 100.00%
66100  Planifikimi urban dhe mjedisi 391,264.84 424,945.00 397,975.82 101.72% 93.65% 32.74%
50009 Taksa komunale për leje ndërtimi 383,489.89 395,000.00 391,284.33 102.03% 99.06% 98.32%
50026 Taksa për legalizimin e objekteve 7,774.95 29,945.00 6,691.49 86.06% 22.35% 1.68%

      -Të hyrat vetanake 391,264.84 424,945.00 397,975.82 101.72% 93.65% 100.00%
 Shëndetësia 23,641.00 95,000.00 20,061.00 84.86% 21.12% 1.65%

73028   - Administrata 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
74100   - Kujdesi primar shëndetsor - Participim 23,641.00 95,000.00 20,061.00 84.86% 21.12% 100.00%

      -Të hyrat vetanake 23,641.00 95,000.00 20,061.00 84.86% 21.12% 1.65%
75590  Shërbimet Sociale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
85019  Kulturë , Rini ,Sport 296.06 3,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

50008-1 Taksa për parkim publik,kampim,rekreacion 296.06 3,000.00 0.00 0.00% 0.00% #DIV/0!
50409 Participim - Biblioteka 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

      -Të hyrat vetanake 296.06 3,000.00 0.00 0.00% 0.00% #DIV/0!
 Arsimi 47,004.64 116,950.00 36,312.58 77.25% 31.05% 2.99%
      -Të hyrat vetanake 45,607.00 116,950.00 34,984.00 76.71% 29.91% 96.34%
      -Donacionete jashtme 1,397.64 0.00 1,328.58 95.06% #DIV/0! 3.66%
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92095         - Administrata 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
92570         - Arsimi parashkollor - Çerdhet 15,772.00 59,500.00 25,925.00 164.37% 43.57% 71.39%

               - Participim 15,772.00 59,500.00 25,925.00 164.37% 43.57% 100.00%



               Save the children 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
93540         - Arsimi fillor 1,397.64 0.00 1,328.58 95.06% #DIV/0! 3.66%

              - Participim 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
              - Donacionet e jashtme 1,397.64 0.00 1,328.58 95.06% #DIV/0! 100.00%
                Save the children 1,397.64 0.00 1,328.58 95.06% #DIV/0! 100.00%

94740         - Arsimi i mesëm 29,835.00 57,450.00 25,925.00 86.89% 45.13% 71.39%
              - Participim 29,835.00 57,450.00 25,925.00 86.89% 45.13% 100.00%
I . Të hyrat vetanake 954,435.47 3,917,465.00 1,215,531.24 127.36% 31.03% 87.47%
I.I.Gjobat nga gjykatat 13,390.00 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%
I.II .Gjobat nga trafiku 149,019.00 0.00 174,155.50 116.87% #DIV/0! 12.53%
II .TË HYRAT VETANAKE (I+I.I+I.II) 1,116,844.47 3,917,465.00 1,389,686.74 124.43% 35.47% 99.90%
II . DONACIONET 1,397.64 0.00 1,328.58 95.06% #DIV/0! 0.10%
       - Donacionet e brendshme 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
       - Donacionet e jashtme 1,397.64 0.00 1,328.58 95.06% #DIV/0! 100.00%
 T O T A L I  ( I + II ) : 1,118,242.11 3,917,465.00 1,391,015.32 124.39% 35.51% 100.00%

 64.26 % të shumës së gjithmbarshme të të hyrave vetanake të grumbulluara gjatë periudhës raportuese .
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 arrijnë shumën prej 1,391,015.32 € dhe në raport me periudhën krahasuese janë më të larta për 24.39 %

( në euro )

                SHPENZIMET E REALIZUARA BUXHETORE PËR PERIUDHËN JANAR - MARS 2021

                Komuna e Pejës sipas planit për vitin fiskal  2021 ka planifikuar të hyra vetanake në shumë prej 3,917,465.00 € .

 shumë se gjatë periudhës janar - mars të vitit 2020  ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar 27.36 % .

                Gjatë periudhës raportuese drejtorati për buxhet e financa ka grumbulluar  45.92 % të të hyrave vetanake dhe drejtorati për

                Dinamika dhe struktura e të hyrave të realizuara mund të përcjellet nga pasqyrimi i mësipërm tabelar .

                Gjatë  periudhës  janar - mars të vitit  2021 janë realizuar të hyra vetanake në shumë prej  1,389,686.74 € , ose , 24.43 % më

për vitin 2021 duket si vijon :

                 Dinamika dhe struktura e të hyrave të grumbulluara  mund të përcjellet nga pasqyra tabelare por  vlen të ceket se të hyrat nga
 tatimi në pronë, në shumë prej 501,670.70 € dhe të hyrat nga taksa komunale për leje ndërtimi , në shumë prej 391,284.33€ paraqesin

                 Në pajtim me Ligjin Nr. 07/L-001 mbi Ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2021,buxheti komunal

planifikim urban dhe mjedis 32.74 %,që do të thot se pranë këtyre drejtorive janë arketuar 78.66 % të të hyrave vetanake.

Në planin buxhetor të komunës për vitin 2021, nuk janë përfshirë gjobat nga gjykatat dhe gjobat në trafik, të cilat arrijnë shumën
174,155.50 € (gjobat në trafik ).

Gjatë periudhës raportuese janë realizuar edhe 1,328.58 € donacione nga Save the children,kështuqë të hyrat e gjithmbarshme



Buxheti
i planifikuar

I - XII -  2021 `3 - 2 I - III -  2021
1 2 3 4 5 6

 1 . Huamarrja 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
2 . Granti Qeveritar 23,492,700.00 23,555,174.90 62,474.90 5,120,439.50 21.74%
3 . Të hyrat vetanake 3,917,465.00 3,917,464.84 0.16 146,268.28 3.73%
 4 . Mjetet e bartura nga viti  2020 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
 5 . Donatorët e brendshëm 0.00 25,472.30 25,472.30 0.00 0.00%
 6 . Donacionet e jashtme 0.00 159,881.03 159,881.03 33,492.02 20.95%
 Totali ( 1+2+3+4+5+6 ) 27,410,165.00 27,657,993.07 247,828.07 5,300,199.80 19.16%

Granti qeveritar arrinë shumën prej 23,555,174.90 € dhe të hyrat vetanake 3,917,464.84 €.

;
dhe

`- Qeveria kroate Arsim të mesëm
`- Qeveria italiane Shërbime kulturore
`- EU - Unioni europian 138,706.23 € Shërbime kulturore
`- Save the children
`- Save the children
`- Qeveria Zvicerane Buxhet e fin. 1867.13 €, Arsim i mesëm 244.62 €
 `- UNDP Buxhet e financa 403.89 € , Arsim fillor 17.00 €
 `- UN - Habitat Punë komunale , shërbime publike
 `- Grante tjera të jashtme
   Totali :

Realizimi Realizimi
I - III - 2020 I - III -  2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
10  Granti Qeveritar 4,863,874.27 23,555,174.90 5,120,439.50 105.27% 21.74% 96.61%
21  Të hyrat vetanake 155,414.86 3,917,464.84 146,268.28 94.11% 3.73% 2.76%
`04  Huamarrja 953.40 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%
22  Mjetet e bartura nga viti  2020 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
31  Donatorët e brendshëm 0.00 25,472.30 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

32-99  Donacionet e jashtme 519.15 159,881.03 33,492.02 6451.32% 20.95% 0.63%
 Totali  : 5,020,761.68 27,657,993.07 5,300,199.80 105.57% 19.16% 100.00%
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Realizimi Buxheti aktual Realizimi
I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III -  2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8

4,505.27 €

( në euro )

 (në euro )

Buxheti aktual për vitin  2021 arrinë shumën prej 27,657,993.07 € dhe është për 247,828.07 € më i lartë se buxheti fillestar ,
 gjë që mund të përcjellet nga pasqyrimi i mësipërm tabelar .

                Nga tabela që vijon mund të përcjellet dinamika dhe struktura e realizimit të buxhetit sipas drejtorive për të gjitha kategoritë

                Shpenzimet e gjithmbarshme të buxhetit për periudhën janar - mars të vitit  2021 kapin shumën prej 5,300,199.80 € .

Fondi
burimor Emërtimi i fondit

Progresi :

159,881.03 €

2,111.75 €

%

                Donacionet e brendshme arrijnë shumën prej 25,472.30 € janë të destinuara pranë :

  `- Arsim fillor                                                                                                                              352.00 €
Donacionet e jashtme , në lartësi prej 159,881.03 € janë nga :

2,589.72 €

Buxheti aktual

`- Drejtoratit për Bujqësi , pylltari , zhvillim rural në shumën                                          2,015.49 €

                Sipas kategorive ekonomike,shpenzimet e realizuara gjatë periudhës janar - mars të vitit  2021 kanë ecuri  të ndryshme , si në
raport me planifikimin për vitin 2021 , poashtu edhe në raport me realizimin për periudhën krahasuese .

Arsim parashkollor
Arsim fillor2,268.16 €

1,000.00 €

420.89 €
860.01 €

Emërtimi i fondit
Diferenca

Buxheti aktual
Buxheti i

shpenzuar  5 / 3

buxhetore , sipas periudhave krahasuese dhe në raport me planifikimin vjetor.

`- Drejtoratit për Punë komunale dhe shërbime teknike në shumën                         23,104.81 €

Kodi Emërtimi i kodit
Progresi :

%

7,419.00 € Arsim fillor



16019 Zyra e Kryetarit 65,402.57 396,538.61 68,205.96 104.29% 17.20% 1.29%
163 ( I+II+III )  Administrata dhe personeli 314,216.58 1,550,327.98 299,410.29 95.29% 19.31% 5.65%

16319      I.   Administrata 305,725.32 1,530,012.99 297,328.40 97.25% 19.43% 99.30%
16519 II.  Çështjet gjinore 2,461.93 20,314.99 2,081.89 84.56% 10.25% 0.70%
16559     III. Integrimet europiane 6,029.33 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%
16637 Inspeksioni 52,565.11 282,514.59 59,090.11 112.41% 20.92% 1.11%
16795 Prokurimi 8,269.37 43,167.99 9,565.62 115.68% 22.16% 0.18%
16919 Assambleja komunale 39,668.92 191,828.53 35,201.40 88.74% 18.35% 0.66%
17519 Buxhet e financa 193,015.99 1,120,641.63 69,924.67 36.23% 6.24% 1.32%

180 (I+II) Punë komunale,shërbime publike 458,931.85 4,499,733.13 335,278.16 73.06% 7.45% 6.33%
18019     I.  Infrastruktura rrugore 334,791.71 4,085,830.66 247,030.82 73.79% 6.05% 73.68%
18295  II. Emergjenca - zjarrëfikësat 124,140.14 413,902.47 88,247.34 71.09% 21.32% 26.32%
19595 Zyra komunale për komunitete dhe kthim 12,257.46 227,751.00 9,560.04 77.99% 4.20% 0.18%
47019 Bujqësi , pylltari , zhvillim rural 29,276.79 943,323.49 29,801.73 101.79% 3.16% 0.56%
48019 Zhvillim ekonomik 13,426.60 325,798.22 42,657.13 317.71% 13.09% 0.80%

650 ( I+II ) Gjeodezi dhe kadastër 31,765.69 1,051,930.92 27,169.88 85.53% 2.58% 0.51%
65095 I. Shërbime kadastrale 23,808.90 113,859.00 21,564.36 90.57% 18.94% 79.37%
65495 II.Çështje pronësore - juridike 7,956.79 938,071.92 5,605.52 70.45% 0.60% 20.63%
66100 Planifikimi urban dhe mjedisi 20,262.65 232,224.00 20,751.94 102.41% 8.94% 0.39%

730 Shëndetësia 830,560.31 3,667,730.71 1,003,090.03 120.77% 27.35% 18.93%
73028   I.  Administrata 7,431.36 37,661.72 7,947.75 106.95% 21.10% 0.79%
74100   II. Kujdesi primar shëndetsor 823,128.95 3,630,068.99 995,142.28 120.90% 27.41% 99.21%
75591 Shërbimet sociale 33,807.02 158,948.92 39,239.79 116.07% 24.69% 0.74%

850 Kulturë , rini ,sport 110,853.23 962,023.82 158,217.10 142.73% 16.45% 2.99%
85019 Shërbimet kulturore 110,853.23 749,662.82 147,721.28 133.26% 19.71% 93.37%
85184 Teatri 0.00 212,361.00 10,495.82 #DIV/0! 4.94% 6.63%

920 Arsimi 2,806,481.54 12,003,509.53 3,093,035.95 110.21% 25.77% 58.36%
92095  I.  Administrata 494,213.17 2,193,803.69 253,229.26 51.24% 11.54% 8.19%
92570    II.  Arsimi parashkollor - Çerdhet 94,163.28 569,855.89 91,383.25 97.05% 16.04% 2.95%
93540      III.  Arsimi fillor 1,525,318.66 6,258,111.51 1,867,377.28 122.43% 29.84% 60.37%
94740     IV.  Arsimi i mesëm 692,786.43 2,981,738.44 881,046.16 127.17% 29.55% 28.48%

Totali : 5,020,761.68 27,657,993.07 5,300,199.80 105.57% 19.16% 100.00%

Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III -  2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 3,445,264.85 14,906,671.53 4,213,754.31 122.31% 28.27% 79.50%
130  Mallra dhe shërbime 764,350.26 3,558,251.70 706,188.51 92.39% 19.85% 13.32%
132  Shpenzime komunale 173,422.88 748,455.00 205,405.62 118.44% 27.44% 3.88%
200  Transfere dhe subvencione 27,389.20 374,500.00 31,928.40 116.57% 8.53% 0.60%
300  Investime kapitale 610,334.49 8,070,114.84 142,922.96 23.42% 1.77% 2.70%

Totali : 5,020,761.68 27,657,993.07 5,300,199.80 105.57% 19.16% 100.00%
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 për vitin  2021 .

realizuar 19.85 % .
                 Shpenzimet komunale për tre muaj të vitit 2021 përbëjnë 3.88 %  të shpenzimeve të gjithmbarshme buxhetore. Pagesat për

dinamikë të ndryshme,si në raport me realizimin gjatë periudhës janar - mars të vitit 2020, poashtu edhe në raport me buxhetin aktual
                Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve për  periudhën janar - mars të vitit  2021 kategoritë ekonomike shënojnë

( në euro )

Emërtimi i kodit

                 Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 79.50 % .
                 Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 706,188.51 € ose 13.32 % të shpenzimeve të gjithmbarshme . Në raport

                 Pagat dhe meditjet gjatë periudhës raportuese kapin shumën prej  4,213,754.31 € . Në raport me periudhën krahasuese

me periudhën krahasuese pagesat për mallra dhe shërbime shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 7.61 % ,ndërsa plani vjetor është

 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë rritje për 22.31 % ,ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar 28.27 % .

Progresi :
%



PAGAT DHE MEDITJET

Realizimi Buxheti aktual Realizimi
I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
10  Granti qeveritar 3,444,745.70 14,748,298.90 4,206,612.64 122.12% 28.52% 99.83%
21  Të hyrat vetanake 0.00 127,450.84 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
22  Mjetet e bartura 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
31  Donatorët e brendshëm 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

 Donatorët e jashtëm 519.15 30,921.79 7,141.67 1375.65% 23.10% 0.17%
 Totali : 3,445,264.85 14,906,671.53 4,213,754.31 122.31% 28.27% 100.00%

Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
11100 Pagat neto përmes listës së pagave 2,921,678.96 3,200,050.58 109.53% #DIV/0! 75.94%
11115 Pagesat për sindikat 13,906.88 16,079.65 115.62% #DIV/0! 0.38%
11125 Antarësim - Oda e infermierëve të Kosovës 1,117.87 1,339.69 119.84% #DIV/0! 0.03%
11126 Antarësim - Oda e mjekëve të Kosovës 6,320.00 5,600.00 88.61% #DIV/0! 0.13%
11400 Puntorët me kontratë ( jo në listen e pagave ) 397.09 5,815.07 1464.42% #DIV/0! 0.14%
11500 Tatimi i ndalur në burim në të ardh. personale 173,760.83 203,985.01 117.39% #DIV/0! 4.84%
11600 Kontributi pensional nga punëtori 164,041.61 180,594.42 110.09% #DIV/0! 4.29%
11700 Kontributi pensional nga punëdhënësi 164,041.61 180,594.42 110.09% #DIV/0! 4.29%
11900 Pagesa për vendime gjyqësore 0.00 419,695.47 #DIV/0! #DIV/0! 9.96%

 Totali : 3,445,264.85 14,906,673.53 4,213,754.31 122.31% 28.27% 100.00%
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Realizimi Buxheti aktual Realizimi
I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
16019 Zyra e Kryetarit 26,706.45 132,238.61 28,381.00 106.27% 21.46% 0.67%

Diferenca prej 7,141.67 € ose 0.17 % ka të bëjë me financimin nga donatorët  .

Progresi :
%Fondi

burimor

me 79.50 % . Në fund të periudhës raportuese pagat dhe meditjet arrijnë shumën prej 4,213,754.31 € dhe në raport me periudhën

                Bartës kryesor i financimit të shpenzimeve për kategorinë e pagave dhe meditjeve janë mjetet e Grantit Qeveritar , të cilat
shënojnë rritje për 22.12 % , në raport me periudhën krahasuese , dhe në shpenzime të gjithmbarshme marrin pjesë me 99.83 % .

Emërtimi i kodit
Progresi :

%

                Pagat neto përmes listës së pagave paraqesin 75.94 % të shpenzimeve të gjithmbarshme për paga dhe meditje dhe në

                Dinamika e shpenzimeve për paga dhe meditje shënon ecuri të ndryshme , si në raport me periudhën  krahasuese poashtu

( ind.23.42 % ) dhe të njajtat paraqesin 2.70 % të shpenzimeve të gjithmbarshme buxhetore për këtë periudhë .

këtë kategori buxhetore arrijnë shumën prej 205,405.62 €. Në  krahasim me periudhën e njajtë të vitit paraprak shpenzimet komunale

krahasuese janë më të larta për 22.31 %  , në çka ka ndikuar pagesa e vendimeve gjyqësore.

janë më të larta për 18.44 % , ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar 27.44 % .
                 Pagesat për transfere dhe subvencione shënojnë rritje për 16.57  % në raport me periudhën krahasuese .Në fund të periudhës

                Dinamikë më të ngadalshme në raport me periudhën janar - mars të vitit  2020 shënojnë edhe pagesat për investime kapitale

                Kategoria e pagave dhe meditjeve paraqet kategorinë me pjesëmarrje më të lartë në shpenzime të gjithmbarshme buxhetore

edhe në raport me planifikimin për vitin 2021 .

Emërtimi i kodit
Progresi :

krahasim me periudhën janar - mars të vitit  2020 janë më të larta për 9.53 % .

( në euro )

( në euro )

( në euro )

Kodi

raportuese pagesat për transfere dhe subvencione kapin shumën prej 31,928.40 € ose 0.60 % të shpenzimeve të gjithmbarshme.

%

Emërtimi i fondit



163 ( I+II+III )  Administrata dhe personeli 76,073.12 310,803.98 75,265.26 98.94% 24.22% 1.79%
16319      I.   Administrata 68,979.05 303,288.99 73,183.37 106.10% 24.13% 97.23%
16519 II.  Çështjet gjinore 1,791.48 7,514.99 2,081.89 116.21% 27.70% 2.77%
16559     III. Integrimet europiane 5,302.59 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%
16637 Inspeksioni 40,551.71 200,014.59 40,381.36 99.58% 20.19% 0.96%
16795 Prokurimi 8,016.87 41,267.99 9,565.62 119.32% 23.18% 0.23%
16919 Assambleja komunale 34,845.76 167,828.53 35,201.40 101.02% 20.97% 0.84%
17519 Buxhet e financa 41,125.56 216,467.61 42,904.67 104.33% 19.82% 1.02%

180 (I+II) Punë komunale,shërbime publike 125,148.06 442,068.31 93,426.41 74.65% 21.13% 2.22%
18019     I.  Infrastruktura rrugore 17,213.13 92,865.84 18,078.48 105.03% 19.47% 19.35%
18295  II. Emergjenca - zjarrëfikësat 107,934.93 349,202.47 75,347.93 69.81% 21.58% 80.65%
19595 Zyra komunale për komunitete dhe kthim 10,284.76 54,251.00 9,560.04 92.95% 17.62% 0.23%
47019 Bujqësi , pylltari , zhvillim rural 27,412.69 141,308.00 29,801.73 108.72% 21.09% 0.71%
48019 Zhvillim ekonomik 11,049.60 79,860.90 15,456.81 139.89% 19.35% 0.37%

650 ( I+II ) Gjeodezi dhe kadastër 31,490.29 143,930.92 26,842.08 85.24% 18.65% 0.64%
65095 I. Shërbime kadastrale 23,808.90 107,859.00 21,564.36 90.57% 19.99% 80.34%
65495 II.Çështje pronësore - juridike 7,681.39 36,071.92 5,277.72 68.71% 14.63% 19.66%
66100 Planifikimi urban dhe mjedisi 19,884.15 84,724.00 20,568.94 103.44% 24.28% 0.49%

730 Shëndetësia 608,955.05 2,792,630.71 836,041.05 137.29% 29.94% 19.84%
73028   I.  Administrata 6,438.36 31,161.72 7,947.75 123.44% 25.50% 0.95%
74100   II. Kujdesi primar shëndetsor 602,516.69 2,761,468.99 828,093.30 137.44% 29.99% 99.05%
75591 Shërbimet sociale 29,119.36 125,248.92 34,781.79 119.45% 27.77% 0.83%

850 Kulturë , rini , sport 60,197.67 333,871.55 63,691.75 105.80% 19.08% 1.51%
85019 Shërbimet kulturore 60,197.67 211,629.55 53,195.93 88.37% 25.14% 83.52%
85184 Teatri 0.00 122,242.00 10,495.82 #DIV/0! 8.59% 16.48%

920 Arsimi 2,294,403.75 9,640,155.91 2,851,884.40 124.30% 29.58% 67.68%
92095  I.  Administrata 23,003.63 98,046.69 21,868.91 95.07% 22.30% 0.77%
92570    II.  Arsimi parashkollor - Çerdhet 72,740.33 456,355.89 83,952.05 115.41% 18.40% 2.94%
93540      III.  Arsimi fillor 1,511,478.69 6,155,558.51 1,867,377.28 123.55% 30.34% 65.48%
94740     IV.  Arsimi i mesëm 687,181.10 2,930,194.82 878,686.16 127.87% 29.99% 30.81%

Totali : 3,445,264.85 14,906,671.53 4,213,754.31 122.31% 28.27% 100.00%

MALLRAT DHE SHËRBIMET
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Realizimi Buxheti aktual Realizimi
I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
10 Granti qeveritar 635,371.20 2,726,660.00 576,498.28 90.73% 21.14% 81.64%
21 Të hyrat vetanake 128,025.66 750,049.00 114,339.88 89.31% 15.24% 16.19%
22 Mjetet e bartura 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
31 Donatorët e brendshëm 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Donatorët e jashtëm 0.00 81,542.70 15,350.35 #DIV/0! 18.82% 2.17%

Ecuria e realizimit të pagave dhe meditjeve mund të përcjellet nga pasqyrimi i mësipërm tabelar .

                Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2021 , pagesat e gjithmbarshme për mallra dhe shërbime kapin shumën prej
706,188.51 € dhe në raport me periudhën krahasuese shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 7.61 % ndërsa planifikimi vjetor është
realizuar 19.85 % .

( në euro )

Fondi
burimor Emërtimi i fondit

Progresi :
%

Financimi i buxhetit për mallra dhe shërbime është bërë nga këto burime :



Huamarrja 953.40 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%
 Totali : 764,350.26 3,558,251.70 706,188.51 92.39% 19.85% 100.00%

Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
1310 Shpenzimet e udhëtimit 339.95 35,500.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

13130 Shpenzimet e udhëtimit zyrtar brenda vendit 2.00 23,000.00 0.00 0.00% 0.00% #DIV/0!
13131 Meditjet e udhëtimit zyrtar brenda vendit 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
13132 Akomodimi gjatë udhëtim. zyrtar brenda vendit 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
13133 Shpenz .tjera të udhëtimit zyrtar brenda vendit 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
13140 Shpenzimet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit 65.60 7,500.00 0.00 0.00% 0.00% #DIV/0!
13141 Shpenzime të vogla - para xhepi 248.00 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! #DIV/0!
13142 Akomodimi gjatë udhëtimit zyrtar jashtë vendit 24.35 5,000.00 0.00 0.00% 0.00% #DIV/0!
13143 Shpenzimet tjera të udhët. zyrtar jashtë vendit 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1330 Shërbimet e telekomunikimit 3,678.17 53,600.00 7,396.06 201.08% 13.80% 1.05%

13310 Shpenzimet për internet 0.00 5,400.00 54.33 #DIV/0! 135.49% 0.73%
13320 Shpenzimet e telefonisë mobile 3,567.57 22,000.00 7,316.43 0.71% 0.12% 98.92%
13330 Shpenzimet postare 110.60 26,200.00 25.30 22.88% 0.10% 0.34%
1340 Shpenzimet për shërbime 314,422.52 1,707,250.00 420,938.65 133.88% 24.66% 59.61%

13410 Shërbimet e arsimit dhe trajnimit 0.00 1,000.00 2,360.00 #DIV/0! 236.00% 0.56%
13420 Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës 5,094.00 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
13430 Shërbime të ndryshme shëndetsore 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
13440 Shërbime të ndryshme intelektual. dhe këshill. 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
13450 Shërbime  shtypje - jo marketing 0.00 5,000.00 8,910.50 #DIV/0! 178.21% 2.12%
13460 Shërbime tjera kontraktuese 309,304.97 1,658,150.00 402,434.40 130.11% 24.27% 95.60%
13470 Shërbime teknike 23.55 8,300.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
13480 Shpenzime për antarësim 0.00 9,800.00 7,233.75 #DIV/0! 73.81% 1.72%
1350 Blerje e mobil. dhe paisjeve ( < se 1000 € ) 3,006.26 48,100.00 1,570.00 52.22% 3.26% 0.22%

13501 Mobile ( më pak se 1000 € ) 0.00 7,500.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
13502 Telefona ( më pak se 1000 € ) 0.00 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%
13503 Kompjuter ( më pak se 1000 € ) 610.00 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%
13504 Harduer për teknol. informative ( < se 1000 € ) 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
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13505 Makina fotokopjuese ( më pak se 1000 ) 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
13506 Paisje speciale mjeksore ( më pak se 1000 € ) 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
13508 Paisje trafiku ( më pak se 1000 € ) 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
13509 Paisje tjera ( më pak se 1000 € ) 2,396.26 40,600.00 1,570.00 65.52% 3.87% 100.00%
1360 Blerje tjera - mallra dhe shërbime 33,913.79 291,750.00 33,023.90 97.38% 11.32% 4.68%

13610 Furnizime për zyrë 5,696.19 104,750.00 6,539.00 114.80% 6.24% 19.80%
13620 Furnizim me ushqim dhe pije-jo dreka zyrtare 18,404.70 48,000.00 7,301.20 39.67% 15.21% 22.11%
13630 Furnizime mjeksore 7,842.90 70,000.00 12,807.70 163.30% 18.30% 38.78%
13640 Furnizime pastrimi 1,970.00 56,500.00 6,376.00 323.65% 11.28% 19.31%
13650 Furnizim me veshmbathje 0.00 10,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

                Nga Granti Qeveritar është bërë financimi i shpenzimeve për mallra dhe shërbime në shumë prej 576,498.28 € ose 81.64 % ,
të hyrat vetanake në shumë prej 114,339.88 € , gjegjësisht 16.19 % dhe donatorët e jashtëm 15,350.35 € , ose 2.17 %.
                Dinamika dhe struktura e pagesave për mallra dhe shërbime shënon ecuri të ndryshme,si në raport  me periudhën krahasuese

                Vlen të ceket se pjesëmarrje më të konsiderueshme në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve për mallra dhe shërbime
paraqesin shpenzimet për shërbime me 59.61 % ,derivatet dhe lëndet djegëse me 18.40% ,mirëmbajtja me 8.23 % ,etj.
                Nga tabela e mëposhtme mund të përcjellet ecuria e të gjitha shpenzimeve të realizuara për këtë kategori buxhetore .

Emërtimi i kodit
Progresi :

%

( në euro )

poashtu edhe në raport me buxhetin aktual për vitin 2021 .



13660 Akomodimi ( strehimi i puntorëve ) 0.00 2,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
13681 Bllombat 0.00 500.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
1370 Derivatet dhe lëndët djegëse 286,120.27 719,680.00 129,968.67 45.42% 18.06% 18.40%

13710 Vaj 0.00 12,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
13720 Naftë për ngrohje qendrore 168,623.60 337,800.00 71,457.60 42.38% 21.15% 54.98%
13730 Vaj për ngrohje qendrore 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
13750 Qymyr 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
13760 Dru 45,607.92 200,000.00 33,116.47 72.61% 16.56% 25.48%
13770 Derivate për gjenerator 0.00 38,880.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
13780 Karburant për vetura 71,888.75 130,000.00 25,394.60 35.32% 19.53% 19.54%
13790 Gaz natyror 0.00 1,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
1380 Llogaritë e avansit 3,000.00 0.00 2,856.00 95.20% #DIV/0! 0.40%

13810 Avans për para të imët - Petty cash 2,000.00 0.00 2,700.00 135.00% #DIV/0! 94.54%
13820 Avans për udhëtime zyrtare 1,000.00 0.00 156.00 15.60% #DIV/0! 5.46%
1390 Shërbimet financiare 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

13912 Provizioni bankar - Raiffeisen Bank 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
13917 Provizioni bankar - NLB Prishtinë 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1395 Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimit 4,920.30 27,100.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

13950 Regjistrimi i automjeteve 1,558.08 19,600.00 0.00 0.00% 0.00% #DIV/0!
13951 Sigurimi i automjeteve 3,362.22 7,500.00 0.00 0.00% 0.00% #DIV/0!
13952 Taksa komunale e regjistrimit të automjeteve 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
13953 Sigurimi i ndërtesave 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1400 Mirëmbajtja 97,928.15 540,829.00 58,084.67 59.31% 10.74% 8.23%

14010 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve 32,336.50 72,000.00 20,217.00 62.52% 28.08% 34.81%
14020 Mirëmbajtja e ndërtesave 21,117.84 39,000.00 17,867.67 84.61% 45.81% 30.76%
14021 Mirëmbajtja e ndërtesave të banimit 0.00 8,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
14022 Mirëmb. e ndërtesave administrative afariste 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
14023 Mirëmbajtja e shkollave 8,608.95 70,429.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
14024 Mirëmbajtja e objekteve shëndetsore 0.00 30,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
14030 Mirëmbajtja e auto rrugëve 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
14032 Mirëmbajtja e autorrugëve lokale 32,217.50 290,000.00 20,000.00 62.08% 6.90% 34.43%
14040 Mirëmbajtja e teknologjisë informative 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
14050 Mirëmbajtja e mobileve dhe paisjeve 3,647.36 31,400.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
1410 Qiraja 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

14110 Qiraja për ndërtesa 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
14130 Qiraja për paisje 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
14150 Qiraja për përdorime tjera hapsinore 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1420 Shpenzimet e marketingut 975.00 8,500.00 780.00 80.00% 9.18% 0.11%

14210 Reklamat dhe konkurset 0.00 5,000.00 740.00 #DIV/0! 14.80% 94.87%
14220 Botimet e publikimeve 975.00 3,500.00 40.00 4.10% 1.14% 5.13%
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14230 Shpenzimet për informim publik 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
1430 Shpenzimet e përfaqësimit 11,637.23 44,400.00 8,869.90 76.22% 19.98% 1.26%

14310 Shpenzimet e përfaqësimit-Drekat zyrtare 11,637.23 44,400.00 8,869.90 76.22% 19.98% 100.00%
1440 Shpenzimet - Vendimet e gjykatave 4,408.62 0.00 42,700.66 968.57% #DIV/0! 6.05%

14410 Shpenzimet - Vendimet e gjykatave 4,408.62 0.00 42,700.66 968.57% #DIV/0! 100.00%
14460 Përdorime tjera të hapsirës 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Mjetet e bartura nga viti paraprak 0.00
Donatorët e brendshëm 0.00
Donatorët e jashtëm 81,542.70
Totali : 764,350.26 3,558,251.70 706,188.51 92.39% 19.85% 100.00%

                Brenda drejtorive , dinamika dhe struktura e pagesave për mallra dhe shërbime është e ndurduarshme , si në raport me



Realizimi Buxheti aktual Realizimi
I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
16019 Zyra e Kryetarit 11,306.92 74,300.00 11,896.56 105.21% 16.01% 1.68%

163 Administrata dhe personeli 209,810.14 850,800.00 181,991.66 86.74% 21.39% 25.77%
16319      - Administrata 208,412.95 848,000.00 181,991.66 87.32% 21.46% 100.00%
16519      - Çështjet gjinore 670.45 2,800.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
16559      - Integrimet europiane 726.74 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%
16637 Inspeksioni 12,013.40 82,500.00 18,708.75 155.73% 22.68% 2.65%
16795 Prokurimi 252.50 1,900.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
16919 Assambleja komunale 4,823.16 24,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
17519 Buxhet e financa 11,306.76 53,069.49 11,870.00 104.98% 22.37% 1.68%

180 Punë komunale,shërbime publike 57,114.03 344,500.00 78,175.47 136.88% 22.69% 11.07%
18019      - Infrastruktura rrugore 47,059.98 299,000.00 70,896.48 150.65% 23.71% 90.69%
18295      - Emergjenca - zjarrëfikësat 10,054.05 45,500.00 7,278.99 72.40% 16.00% 9.31%
19595 Zyra komunale për komunitete dhe kthim 1,972.70 13,500.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
47019 Bujqësi , pylltari , zhvillim rural 1,864.10 10,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
48019 Zhvillim ekonomik 2,377.00 50,502.32 16,200.32 681.54% 32.08% 2.29%

650 Gjeodezi dhe kadastër 275.40 8,000.00 327.80 119.03% 4.10% 0.05%
65095      - Shërbime kadastrale 0.00 6,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
65495      - Çështje pronësoro - juridike 275.40 2,000.00 327.80 119.03% 16.39% 100.00%
66100 Planifikimi urban dhe mjedisi 378.50 7,500.00 183.00 48.35% 2.44% 0.03%

730 Shëndetësia 192,110.95 652,100.00 139,589.32 72.66% 21.41% 19.77%
73028      - Administrata 993.00 6,500.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
74100      - Kujdesi primar shëndetsor 191,117.95 645,600.00 139,589.32 73.04% 21.62% 100.00%
75591 Shërbimet Sociale 1,731.03 21,200.00 458.00 26.46% 2.16% 0.06%

850 Kulturë , rini , sport 34,291.85 228,652.27 41,762.90 121.79% 18.26% 5.91%
85019 Kulturë , rini , sport 34,291.85 210,502.27 41,762.90 121.79% 19.84% 5.91%
85184 Teatri 0.00 18,150.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

920 Arsimi 222,721.82 1,135,727.62 205,024.73 92.05% 18.05% 29.03%
92095      - Administrata 181,853.57 868,500.00 195,233.53 107.36% 22.48% 95.22%
92570      - Arsimi parashkollor - Çerdhet 21,422.95 113,500.00 7,431.20 34.69% 6.55% 3.62%
93540      - Arsimi fillor 13,839.97 102,184.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
94740      - Arsimi i mesëm 5,605.33 51,543.62 2,360.00 42.10% 4.58% 1.15%

Totali : 764,350.26 3,558,251.70 706,188.51 92.39% 19.85% 100.00%
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               - Drejtorati i Administratës dhe personelit me 25.77 % ,

SHPENZIMET KOMUNALE

 periudhën janar - mars  2020 poashtu edhe në raport me buxhetin aktual për vitin 2021 .

Emërtimi i kodit
Progresi :

                Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2021 , shpenzimet komunale kanë arritur shumën prej 205,405.62 € .
                Në raport me periudhën krahasuese pagesat për shpenzime komunale janë më të larta për 18.44 % .
                Burim i financimit të kësaj kategorie buxhetore janë mjetet e Grantit Qeveritar  .

( në euro )

                               - Drejtorati për Shëndetësi me 19.77 % , etj.

                Bartës i pagesave për mallra dhe shërbime gjatë periudhës raportuese janë :

%

               - Drejtorati i Arsimit me 29.03 % ,

Pagesat nga drejtoritë e lartëcekura përbëjnë 74.57 % të shpenzimeve të gjithmbarshme për mallra dhe shërbime .

Kodi

( në euro )



Realizimi Buxheti aktual Realizimi
I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
10 Granti qeveritar 173,422.88 723,455.00 205,405.62 118.44% 28.39% 100.00%
21 Të hyrat vetanake 0.00 25,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
22 Mjetet e bartura 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Totali : 173,422.88 748,455.00 205,405.62 118.44% 27.44% 100.00%

Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
13210  Rryma 157,539.59 566,755.00 179,766.12 114.11% 31.72% 87.52%
13220  Uji 2,951.54 120,000.00 11,828.40 400.75% 9.86% 5.76%
13230  Mbeturinat 9,826.88 46,000.00 9,038.33 91.98% 19.65% 4.40%
13240 Ngrohja qendrore 0.00 369.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
13250 Telefoni 3,104.87 15,331.00 4,772.77 153.72% 31.13% 2.32%
13260 Vendimet gjyqësore 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Të hyrat e bartura nga viti  2020 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
Totali : 173,422.88 748,455.00 205,405.62 118.44% 27.44% 100.00%

Realizimi Buxheti aktual Realizimi
I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
16019 Zyra e Kryetarit 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

163 Administrata dhe personeli 28,333.32 113,724.00 29,000.87 102.36% 25.50% 14.12%
16319      - Administrata 28,333.32 113,724.00 29,000.87 102.36% 25.50% 100.00%
16519      - Çështjet gjinore 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
16559      - Integrimet europiane 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
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16637 Inspeksioni 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
16795 Prokurimi 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
16919 Assambleja komunale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
17519 Buxhet e financa 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

180 Punë komunale,shërbime publike 68,637.94 294,200.00 90,055.72 131.20% 30.61% 43.84%
18019      - Infrastruktura rrugore 62,486.78 275,000.00 84,435.30 135.13% 30.70% 93.76%
18295      - Emergjenca - zjarrëfikësat 6,151.16 19,200.00 5,620.42 91.37% 29.27% 6.24%
19595 Zyra komunale për komunitete dhe kthim 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
47019 Bujqësi , pylltari , zhvillim rural 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
48019 Zhvillim ekonomik 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

650 Gjeodezi dhe kadastër 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
65095      - Shërbime kadastrale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Progresi :
%

shpenzimet telefonike me 2.32 % ,ose 4,772.77 €

Fondi
burimor

Progresi :
%

                Shpenzimet e rrymës për periudhën raportuese kapin shumën prej 179,766.12 € dhe në raport me periudhën krahasuese
janë më të larta për 14.11 % . Pagesat për këtë destinim paraqesin 87.52 % të pagesave të gjithmbarshme për këtë kategori buxhetore.

Emërtimi i kodit

( në euro )

Pasojnë shpenzimet për ujë me 5.76 %  respektivisht 11,828.40 € , shpenzimet për mbeturina me 4.40 % ,ose 9,038.33 €   dhe

( në euro )

Emërtimi i kodit
Progresi :

%

               Shikuar sipas drejtorive shpenzimet komunale kanë ecurinë si vijon :

Emërtimi i fondit

( në euro )

Kodi



65495      - Çështje pronësoro - juridike 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
66100 Planifikimi urban dhe mjedisi 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

730 Shëndetësia 24,499.81 98,000.00 27,459.66 112.08% 28.02% 13.37%
73028      - Administrata 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
74100      - Kujdesi primar shëndetsor 24,499.81 98,000.00 27,459.66 112.08% 28.02% 100.00%
75591 Shërbimet sociale 2,956.63 12,500.00 4,000.00 135.29% 32.00% 1.95%

850 Kulturë , rini , sport 16,363.71 70,000.00 18,762.55 114.66% 26.80% 9.13%
85019 Kulturë , rini , sport 16,363.71 66,531.00 18,762.55 114.66% 28.20% 100.00%
85184 Teatri 0.00 3,469.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

920 Arsimi 32,631.47 160,031.00 36,126.82 110.71% 22.57% 17.59%
92095      - Administrata 32,631.47 160,031.00 36,126.82 110.71% 22.57% 100.00%
92570      - Arsimi parashkollor - Çerdhet 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
93540      - Arsimi fillor 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
94740      - Arsimi i mesëm 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Totali : 173,422.88 748,455.00 205,405.62 118.44% 27.44% 100.00%

TRANSFERET DHE SUBVENCIONET

Realizimi Buxheti aktual Realizimi
I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
10  Granti qeveritar 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
21  Të hyrat vetanake 27,389.20 374,500.00 31,928.40 116.57% 8.53% 100.00%
22  Mjetet e bartura 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
31  Donatorët e brendshëm 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

 Donatorët e jashtëm 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
 Totali : 27,389.20 374,500.00 31,928.40 116.57% 8.53% 100.00%
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( në euro )

Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
21110 Subvencionet për entitete publike 0.00 40,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
21120 Subv.për entit.publike kult. ( teatër, bibliotekë) 0.00 68,500.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
21200 Subvencionet për entitete jopublike 23,500.00 121,000.00 6,000.00 25.53% 4.96% 18.79%
22100 Transfere për qeveri tjera 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
22200 Pagesat për përfitues individual 3,889.20 145,000.00 25,928.40 666.68% 17.88% 81.21%
22220 Pensionet për persona me aftësi të kufizuar 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
22300 Pagesa - Vendime gjyqësore 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Mjetet e bartura nga viti paraprak
Transfer nga kateg.e investimeve kapitale
Totali : 27,389.20 374,500.00 31,928.40 116.57% 8.53% 100.00%

( në euro )

                Në raport me periudhën janar - mars të vitit  2020 dinamika e tyre është më e shpejtë për 16.57 % .

Dinamika dhe struktura e pagesave për shpenzime komunale mund të përcjellet nga pasqyrimi i mësipërm tabelar .

                Burim i financimit  të shpenzimeve për transfere dhe subvencione janë të hyrat vetanake dhe plani vjetor është realizuar 8.53 %.

Emërtimi i kodit

                Për tre muaj të vitit 2021 në emër të transfereve dhe subvencioneve janë paguar  31,928.40 € .

Fondi
burimor Emërtimi i fondit

Progresi :
%

Progresi :
%



Realizimi Buxheti aktual Realizimi
I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
16019 Zyra e Kryetarit 27,389.20 190,000.00 27,928.40 101.97% 14.70% 87.47%

163 Administrata dhe personeli 0.00 10,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
16319      - Administrata 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
16519      - Çështjet gjinore 0.00 10,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
16559      - Integrimet europiane 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
16637 Inspeksioni 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
16795 Prokurimi 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
16919 Asambleja komunale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
17519 Buxhet e financa 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

180 Punë komunale,shërbime publike 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
18019      - Infrastruktura rrugore 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
18295      - Emergjenca - zjarrëfikësat 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
19595 Zyra komunale për komunitete dhe kthim 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
47019 Bujqësi , pylltari , zhvillim rural 0.00 30,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
48019 Zhvillim ekonomik 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

650 Gjeodezi dhe kadastër 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
65095      - Shërbime kadastrale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
65495      - Çështje pronësoro - juridike 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
66100 Planifikimi urban dhe mjedisi 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

730 Shëndetësia 0.00 25,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
73028      - Administrata 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
74100      - Kujdesi primar shëndetsor 0.00 25,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
75591 Shërbimet sociale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

850 Kulturë , rini , sport 0.00 119,500.00 4,000.00 #DIV/0! 3.35% 12.53%
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85019 Kulturë , rini , sport 0.00 51,000.00 4,000.00 #DIV/0! 7.84% 100.00%
85184 Teatri 0.00 68,500.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

920 Arsimi 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
92095      - Administrata 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
92570      - Arsimi parashkollor - Çerdhet 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
93540      - Arsimi fillor 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
94740      - Arsimi i mesëm 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Totali : 27,389.20 374,500.00 31,928.40 116.57% 8.53% 100.00%

INVESTIMET KAPITALE

( në euro )

3,889.20 € si dhe në raport me periudhën krahasuese shënojnë rënie për 65.11 % .
                Nga pasqyrimi i mëposhtëm tabelar mund të përcjellet dinamika e planifikimit dhe realizimit të shpenzimeve për transfere
 dhe subvencione sipas periudhave krahasuese për drejtoritë përkatëse .

Emërtimi i kodit
Progresi :

%Kodi

               Bartës i shpenzimeve për transfere dhe subvencione është Zyra e Kryetarit .

                Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2021 nga buxheti komunal janë shpenzuar për investime kapitale 142,922.96 € , që është
për 76.58 % më pak se gjatë periudhës së njajtë të vitit  2020, ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar vetëm 1.77 % .

                Pagesat për përfitues individual shënojnë realizim të planit  3.24 % dhe në fund të periudhës raportuese arrijnë shumën prej

Subvencionet për entitete jopublike arrijnë shumën prej 6,000.00 € dhe në shumën e gjithmbarshme  të shpenzimeve për
këtë kategori buxhetore marrin pjesë me 18.79 % .

 Financimi i kësaj kategorie buxhetore është bërë nga burimet e mëposhtme :



Realizimi Buxheti aktual Realizimi
I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
10 Granti Qeveritar 610,334.49 5,356,761.00 131,922.96 21.61% 2.46% 92.30%
21 Të hyrat vetanake 0.00 2,640,465.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
22 Mjetet e bartura 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
31 Donatorët e brendshëm 0.00 25,472.30 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

Donatorët e jashtëm 0.00 47,416.54 11,000.00 #DIV/0! 23.20% 7.70%
Huamarrja 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
Totali : 610,334.49 8,070,114.84 142,922.96 23.42% 1.77% 100.00%

Realizimi Buxheti aktual Realizimi
I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
16019 Zyra e Kryetarit 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

163 Administrata dhe personeli 0.00 265,000.00 13,152.50 #DIV/0! 4.96% 9.20%
16319      - Administrata 0.00 265,000.00 13,152.50 #DIV/0! 4.96% 100.00%
16519      - Çështjet gjinore 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
16559      - Integrimet europiane 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
16637 Inspeksioni 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
16795 Prokurimi 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
16919 Asambleja komunale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
17519 Buxhet e financa 140,583.67 851,104.53 15,150.00 10.78% 1.78% 10.60%

180 Punë komunale,shërbime publike 208,031.82 3,418,964.82 73,620.56 35.39% 2.15% 51.51%
18019      - Infrastruktura rrugore 208,031.82 3,418,964.82 73,620.56 35.39% 2.15% 100.00%
18295      - Emergjenca - zjarrëfikësat 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
19595 Zyra komunale për komunitete dhe kthim 0.00 160,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
47019 Bujqësi , pylltari , zhvillim rural 0.00 762,015.49 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
48019 Zhvillim ekonomik 0.00 195,435.00 11,000.00 #DIV/0! 5.63% 7.70%

650 Gjeodezi dhe kadastër 0.00 900,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
65095      - Shërbime kadastrale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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65495      - Çështje pronësoro - juridike 0.00 900,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
66100 Planifikimi urban dhe mjedisi 0.00 140,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

730 Shëndetësia 4,994.50 100,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
73028      - Administrata 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
74100      - Kujdesi primar shëndetsor 4,994.50 100,000.00 0.00 0.00% 0.00% #DIV/0!
75591 Shërbimet sociale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

850 Kulturë , rini , sport 0.00 210,000.00 29,999.90 #DIV/0! 14.29% 20.99%
85019 Kulturë , rini , sport 0.00 210,000.00 29,999.90 #DIV/0! 14.29% 100.00%
85184 Teatri 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

920 Arsimi 256,724.50 1,067,595.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
92095      - Administrata 256,724.50 1,067,226.00 0.00 0.00% 0.00% #DIV/0!
92570      - Arsimi parashkollor - Çerdhet 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
93540      - Arsimi fillor 0.00 369.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
94740      - Arsimi i mesëm 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Totali : 610,334.49 8,070,114.84 142,922.96 23.42% 1.77% 100.00%

Fondi
burimor Emërtimi i fondit

Progresi :
%

( në euro )

                Mjetet e grantit qeveritar , të cilat kapin shumën prej 131,922.96 € paraqesin burimin kryesor të financimit të projekteve për
periudhën raportuese ,ose 92.30 % dhe 7.70 % ,ose 11,000.00 granti i donatorëve të jashtëm .

( në euro )

Kodi Emërtimi i kodit
Progresi :

%

                Pranë drejtoratit për kulturë ,rini,sport 29,999.90 € ose 20.99 % , pranë drejtoratit për buxhet e financa 15,150.00 € respektivisht
Nga buxheti aktual për investime kapitale 73,620.56 € ose 51.51 % janë paguar pranë drejtoratit për infrastrukturë rrugore .



Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
3110 Ndërtesat 261,719.00 1,667,226.00 30,459.90 11.64% 1.83% 21.31%

31110 Ndërtesat e banimit 0.00 25,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
31120 Ndërtesat administrative afariste 0.00 165,000.00 460.00 #DIV/0! 0.28% 1.51%
31121 Objektet arsimore 256,724.50 807,226.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
31122 Objektet shëndetësore 4,994.50 30,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
31123 Objektet kulturore 0.00 50,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
31124 Objektet sportive 0.00 390,000.00 29,999.90 #DIV/0! 7.69% 98.49%
31125 Objektet memoriale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
31126 Rrethoja 0.00 200,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
31130 Strukturat tjera ndërtimore 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
3120 Ndërtimi i rrugëve 326,028.49 4,270,000.00 96,463.06 29.59% 2.26% 67.49%

31210 Ndërtimi i autorrugëve 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
31230 Ndërtimi i rrugëve lokale 169,902.22 2,845,000.00 96,463.06 56.78% 3.39% 100.00%
31240 Trotuaret 29,459.60 870,000.00 0.00 0.00% 0.00% #DIV/0!
31250 Kanalizimi 126,666.67 100,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
31260 Ujësjellësi 0.00 120,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
31270 Mirëmbajtja investive 0.00 335,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
3150 Furniz.me rrymë, gjenerim dhe transmion 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

31510 Furnizim me rrymë, gjenerim dhe transmision 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3160 Paisje ( vlera mbi 1000 € ) 0.00 265,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

31610 Paisje të teknologjisë informative 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
31620 Mobile 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
31640 Kompjuter 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
31650 Makina fotokopjuese 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
31660 Paisje speciale mjeksore 0.00 30,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
31680 Softwer 0.00 30,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
31690 Paisje tjera 0.00 205,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
3170 Automjete transporti 0.00 125,000.00 16,000.00 #DIV/0! 12.80% 11.19%

31700 Vetura zyrtare 0.00 85,000.00 16,000.00 #DIV/0! 18.82% 100.00%
31701 Kamion 0.00 40,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
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31703 Vetura të ndihmës së shpejtë 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
3190 Kapital tjetër 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

31900 Kapital tjetër 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
31910 Avansi për investime 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3200 Toka 0.00 1,670,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

32100 Toka 0.00 900,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
32110 Rregullimi i lumenjve 0.00 770,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
3320 Transfere kapital për entitete jopublike 22,587.00 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%

33200 Transfere kapital për entitete jopublike 22,587.00 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! #DIV/0!
3400 Pagesa - Vendime gjyqësore 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

34000 Pagesa - Vendime gjyqësore 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
34100 Pagesa - Neni 39.2 LMFPP 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Mjetet e bartura nga viti paraprak
Donatorët e brendshëm 25,472.30
Donatorët e jashtëm 47,416.54
Totali : 610,334.49 8,070,114.84 142,922.96 23.42% 1.77% 100.00%

Emërtimi i kodit
Progresi :

%

Bartës të shpenzimeve të kësaj kategorie buxhetore janë pagesat për ndërtimin e rrugëve me 67.49 % , të cilat arrijnë shumën

( në euro )
10.60 % , pranë drejtoratit të administratës dhe personelit 13,152.50 € ,ose 9.20 % dhe zhvillimit ekonomik 11,000.00 € ,ose 7.70 %



( në euro )

1

41266 Vendim Fisnik Kelmendi B.I. Fshati Gorozhdec
41266 Renovimi i kulmit në zyret e Administratës
49646 Blerja e automjetit

43821
47978

41277
41277
41277

92094

90140
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16019  -  ZYRA E KRYETARIT

Shpenzimi i buxhetit është si vijon :

Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III -  2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 26,706.45 132,238.61 28,381.00 106.27% 21.46% 41.61%
130  Mallra dhe shërbime 11,306.92 74,300.00 11,896.56 105.21% 16.01% 17.44%
132  Shpenzime komunale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200  Transfere dhe subvencione 27,389.20 190,000.00 27,928.40 101.97% 14.70% 40.95%
300  Investime kapitale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Totali : 65,402.57 396,538.61 68,205.96 104.29% 17.20% 100.00%

Në raport me periudhën krahasuese , dinamika e tyre është më e shpejtë për 4.29 % .

Emërtimi i kodit

Nga tabela e mësipërme mund të percjellët realizimi i projekteve gjatë peridhës raportuese .

( në euro )

%
Progresi :

15,671.00
Asfaltimi i rrugës te Ura e gurit dhe Enti për urbanizëm
Asfaltimi i rrugës në fshatin Radac, Dubovë dhe Ozdrim

3,470.00
11,680.00

Kodi i
projekt.

96,463.06 € dhe në raport me periudhën krahasuese shënojnë rënie për 70.41 % , ndërtesat me 29,999.90 ose 21.31  % si dhe

73,620.56

7,807.06
50,142.50

15,150.00

Emri i Projektit

16319 Administrata dhe personeli

                Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej  28,381.00 € . Në raport me periudhën janar - mars të vitit

automjetet e transportit me 16,000.00 ,ose 11.19 % .

Ndërtimi i fushave të hapura sportive në Lutogllavë
85019 Kulturë , rini , sport
Blerja e veturës
48019 Zhvillimi ekonomik

Asfaltimi i rrugës në fshatin Nabergjan
18019 Infrastruktura rrugore
Sigurimi i hapsirave publike në fshatin Zahaq dhe Llabjan
Rregullimi i hapsirave publike
17519 Buxhet e financa

142,922.96Totali :
32

Shpenzimi

11,000.00
11,000.00
29,999.90
29,999.90

7,692.50

13,152.50
460.00

5,000.00

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit 2021 kapin shumën prej 68,205.96 € .

Zyra e Kryetarit , sipas funkcionit që ka , nuk krijon të hyra .



21.46 %.

16319  -  ADMINISTRATA DHE PERSONELI

Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII - 2021 I - III -  2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
50013 Tax çertifikatat e lindjes 2,323.50 188,000.00 1,801.00 77.51% 0.96% 7.26%
50014 Tax çertifikatat e kurorëzimit 1,058.00 0.00 1,416.00 133.84% #DIV/0! 5.70%
50015 Tax çertifikatat e vdekjes 747.00 0.00 1,582.00 211.78% #DIV/0! 6.37%
50016 Tax çertifikatat tjera të ofiqarisë 25,100.00 0.00 17,186.00 68.47% #DIV/0! 69.23%
50017 Taksa për verifikim të dokument. të ndryshme 1,361.00 0.00 932.00 68.48% #DIV/0! 3.75%
50018 Taksa për fotokopjim të dokumenteve 1,009.00 8,500.00 1,048.00 103.87% 12.33% 4.22%
50019 Taksa tjera administrative 874.50 0.00 858.00 98.11% #DIV/0! 3.46%

Totali : 32,473.00 196,500.00 24,823.00 76.44% 12.63% 100.00%

19

Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III -  2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 68,979.05 303,288.99 73,183.37 106.10% 24.13% 24.61%
130  Mallra dhe shërbime 208,412.95 848,000.00 181,991.66 87.32% 21.46% 61.21%
132  Shpenzime komunale 28,333.32 113,724.00 29,000.87 102.36% 25.50% 9.75%
200  Transfere dhe subvencione 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300  Investime kapitale 0.00 265,000.00 13,152.50 #DIV/0! 4.96% 4.42%

Totali : 305,725.32 1,530,012.99 297,328.40 97.25% 19.43% 100.00%

( në euro )

24.13 % .  Në  shumën e  gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me  24.61 % .

  të ofiqarisë edhepse shënojnë dinamikë më të ngadlshme për 31.53 % në raport me periudhën krahasuese.

Dinamikë më të shpejtë shënojnë vetëm të hyrat nga taksat për çertifikata të vdekjes për 111.78 % ,taksat për çertifikata të

pak se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar 19.43 % .
                Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej  73,183.37 € . Në raport me periudhën janar - mars të vitit
2020 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për 6.10 %, ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar

me periudhën e njajtë të vitit  2020 pagesat për mallra dhe shërbime shënojnë dinamikë më të shpejtë për 5.21 % dhe paraqesin
realizim të planit për vitin 2021 në lartësi prej 16.01 % .

2020 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për  6.27 %,ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar

Emërtimi i kodit
Progresi :

%

Pjesa më e madhe e të hyrave gjatë periudhës raportuese , gjegjësisht 69.23% është realizuar nga taksat për çertifikata tjera

 kurorëzimit për 33.84 % dhe taksat për fotokopjim të dokumentave për 3.87 % .

                Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit 2021 kapin shumën prej 297,328.40 € gjegjësisht 2.75 % më

respektivisht 12.63 % nga planifikimi vjetor .
                Në raport me periudhën e njajtë të vitit paraprak dinamika e grumbullimit të të hyrave gjatë periudhës janar - mars të vitit 2021
 është më e ngadalshme për 23.56 % .

                Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 41.61% .

Emërtimi i kodit
Progresi :

%

vjetor respektivisht 1.97 % më shumë se gjatë periudhës krahasuese dhe paraqesin 40.95 % të shpenzimeve të gjithmbarshme .

Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2021 Drejtorati i Administratës ka grumbulluar të hyra vetanake në shumë prej 24,823.00 €

 Shpenzimi i buxhetit është si vijon :

                Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 11,896.56 € ose 17.44 % të shpenzimeve të gjithmbarshme . Në raport

                Dinamika dhe struktura e grumbullimit të të hyrave është si vijon :
( në euro )

                 Për tre muaj të vitit 2021 në emër të transfereve dhe subvencioneve janë paguar 27,928.40 €, që është 14.70 % nga planifikimi



Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III -  2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 1,791.48 7,514.99 2,081.89 116.21% 27.70% 100.00%
130  Mallra dhe shërbime 670.45 2,800.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
132  Shpenzime komunale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200  Transfere dhe subvencione 0.00 10,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
300  Investime kapitale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Totali : 2,461.93 20,314.99 2,081.89 84.56% 10.25% 100.00%
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Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III -  2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 5,302.59 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! #DIV/0!
130  Mallra dhe shërbime 726.74 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! #DIV/0!
132  Shpenzime komunale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
200  Transfere dhe subvencione 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
300  Investime kapitale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Totali : 6,029.33 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! #DIV/0!

( në euro )

Emërtimi i kodit
Progresi :

%

( në euro )

për vitin 2021 dhe në raport me periudhën krahasuese janë më të ulëta për 15.44 % .
                Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej  2,081.89 € . Në krahasim me periudhën janar - mars të vitit
2020 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për 16.21 %,ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar

Emërtimi i kodit

                 Shpenzimet komunale pranë dinamikës më të shpejtë për 2.36 % arrijnë shumën prej 29,000.87 €  dhe paraqesin realizim të

Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2021 Drejtorati i inspekcionit ka grumbulluar të hyra vetanake në shumë prej 8,771.00 €
respektivisht 28.76 % nga plani për vitin 2021.

                 Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 181,991.66 € ose 61.21 % të shpenzimeve të gjithmbarshme . Në raport
me periudhën krahasuese pagesat për mallra dhe shërbime shënojnë rënie për 12.68 % dhe paraqesin realizim të planit 21.46 % .

 planit 225.50 %  ndërsa në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve marrin pjesë me 9.75 % .

            16519  ÇËSHTJET GJINORE

Drejtorati për Integrime europiane është shu ,andaj janë të prezentuara vetëm të dhënat për vitin paraprak .

 16559 -  INTEGRIMET EUROPIANE

27.70 % .  Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 100.00 % % .

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit 2021 kapin shumën prej 2,081.89 € gjegjësisht 10.25 % nga plani

Pagesat për investime kapitale paraqesin 4.42% të shpenzimeve të gjithmbarshme dhe arrijnë shumën 13,152.50 €.

Çështjet gjinore , sipas funksionit që kanë , nuk bëjnë grumbullim të të hyrave ndërsa shpenzimi i buxhetit është si vijon :

              16637 - INSPEKCIONI

Progresi :
%



Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII - 2021 I - III -  2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
50102 Gjobat nga gjykatat 13,390.00 0.00 0.00 1300.64% #DIV/0! 0.00%
50104 Gjobat nga inspektorati - denimet mandatore 11,565.50 2,000.00 3,526.00 30.49% 176.30% 40.20%
50205 Licenca për pranim teknik të lokalit 9,150.00 25,000.00 4,545.00 49.67% 18.18% 51.82%
50501 Inspektimi i artikujve ushqimor 0.00 500.00 280.00 #DIV/0! 56.00% 3.19%
50505 Inspektimet e veterinarisë 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50507 Inspektimi higjienik sanitar 1,430.00 3,000.00 420.00 29.37% 14.00% 4.79%

Të hyrat vetanake 22,145.50 30,500.00 8,771.00 39.61% 28.76% 100.00%
Gjithsej :         35,535.50         30,500.00          8,771.00 24.68% 28.76% 100.00%
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Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III -  2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 40,551.71 200,014.59 40,381.36 99.58% 20.19% 68.34%
130  Mallra dhe shërbime 12,013.40 82,500.00 18,708.75 155.73% 22.68% 31.66%
132  Shpenzime komunale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200  Transfere dhe subvencione 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300  Investime kapitale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Totali : 52,565.11 282,514.59 59,090.11 112.41% 20.92% 100.00%

                Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 68.34 % .

                Pjesa dërmuese e të hyrave ose 51.82 % është realizuar  nga licencat për pranim teknik të lokalit , të cilat arrijnë shumën prej

                Shpenzimi i buxhetit për tre muaj është si vijon :
( në euro )

Emërtimi i kodit
Progresi :

%

Nga gjobat nga inspektorati - denimet mandatorejanë arkëtuar 3,526.00 € , respektivisht 40.20 % të shumës së gjithmbarshme të të
 hyrave vetanake .

Dinamika dhe struktura e grumbullimit të të hyrave është si vijon :

( në euro )

Emërtimi i kodit

  4,545.00 € . Dinamika e tyre është për 50.33 % më e ngadalshme në raport me periudhën krahasuese .

Progresi :
%

                Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 18,708.75 € ose 31.66 % nga shpenzimet e gjithmbarshme . Në raport
me periudhën krahasuese pagesat për mallra dhe shërbime shënojnë dinamikë më të shpejtë për 155.73 % dhe paraqesin realizim të
planit për vitin 2021 në lartësi prej 22.68 % .

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit 2021 kapin shumën prej 59,090.11 € gjegjësisht 12.41 % më
shumë se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar 20.92 % .
                Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 40,381.36 € . Në krahasim me periudhën janar - mars të vitit
2020 pagesat  për këtë  kategori buxhetore janë më të ulëta për 0.42 % ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar 20.19 % .



Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III -  2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 8,016.87 41,267.99 9,565.62 119.32% 23.18% 100.00%
130  Mallra dhe shërbime 252.50 1,900.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
132  Shpenzime komunale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200  Transfere dhe subvencione 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300  Investime kapitale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Totali :           8,269.37         43,167.99 9,565.62 115.68% 22.16% 100.00%
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Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III -  2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 34,845.76 167,828.53 35,201.40 101.02% 20.97% 100.00%
130  Mallra dhe shërbime 4,823.16 24,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
132  Shpenzime komunale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200  Transfere dhe subvencione 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300  Investime kapitale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Totali :         39,668.92       191,828.53 35,201.40 88.74% 18.35% 100.00%

17519  -  BUXHET E FINANCA

( në euro )

                Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 35,201.40 € . Në krahasim me periudhën janar - mars të vitit
2020 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për 1.02 % , ndërsa plani vjetor është realizuar 20.97 % .
                Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 87.84 % .

Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2021 shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore kapin shumën prej 35,201.40 € respektivisht
11.268 %  më pak se gjatë periudhës krahasuese, ndërsa plani për vitin raportues është realizuar 18.35 % .

Emërtimi i kodit
Progresi :

%

                Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 9,565.62 € . Në krahasim me periudhën janar - mars të vitit
2020 pagesat për këtë kategori buxhetore janë më të larta për 19.32 %, ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar 23.18 % .
                Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 100.00 % .

            16919  -  ASSAMBLEJA KOMUNALE

 se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar 22.16 % .

Emërtimi i kodit
Progresi :

%

            16795  -  PROKURIMI

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit 2021 kapin shumën prej 9,565.62 € gjegjësisht 15.68 % më shumë

( në euro )



( në euro )

Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII - 2021 I - III -  2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
40110  Tatimi në pronë 256,012.27 2,209,483.00 501,670.70 195.96% 22.71% 89.88%

 Tatimi në tokë 0.00 422,217.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
50001  Taksa për regjistrim të automjeteve 36,820.00 211,000.00 46,480.00 126.24% 22.03% 8.33%
50017 Taksa për verif.të dok.të ndryshme(hipot.bank.) 0.00 0.00 10,000.00 #DIV/0! #DIV/0! 1.79%
50290  Licencat tjera në afarizëm 0.00 2,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

  I.Të hyrat vetanake 292,832.27 2,844,700.00 558,150.70 190.60% 19.62% 76.22%
50101  II .Gjobat nga trafiku 149,019.00 0.00 174,155.50 116.87% #DIV/0! 23.78%

Të hyrat ( I + II ) 441,851.27 2,844,700.00 732,306.20 165.74% 25.74% 100.00%
Gjithsej : 441,851.27 2,844,700.00 732,306.20 165.74% 25.74% 100.00%

Nga tatimi në pronë gjatë periudhës raportuese janë grumbulluar 89.88 % të të hyrave vetanake .

periudhës raportuese arrijnë shumën prej 732,306.20 €  dhe në raport me periudhën krahasuese janë më të larta për 65.74 % .
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Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III -  2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 41,125.56 216,467.61 42,904.67 104.33% 19.82% 61.36%
130  Mallra dhe shërbime 11,306.76 53,069.49 11,870.00 104.98% 22.37% 16.98%
132  Shpenzime komunale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200  Transfere dhe subvencione 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300  Investime kapitale 140,583.67 851,104.53 15,150.00 10.78% 1.78% 21.67%

Totali : 193,015.99 1,120,641.63 69,924.67 36.23% 6.24% 100.00%

( në euro )

Emërtimi i kodit
Progresi :

%

19.82 % .

                Të hyrat e arketuara nga tatimi në pronë arrijnë shumën prej 501,670.70 € respektivisht 22.71% nga plani për vitin 2021 dhe

                Gjobat nga trafiku me 174,155.50 €  marrin pjesë në të hyra me 23.78 % , kështuqë të  hyrat e gjithmbarshme në fund të

në raport me periudhën krahasuese shënojnë rritje për 95.96 % . Në këtë shumë është përfshirë edhe tatimi në tokë .

                 Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 11,870.00 € . Në raport me periudhën krahasuese pagesat për këtë
kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për 4.98 % dhe paraqesin realizim të planit 22.37 %. Në shumën e  gjithmbarshme
të shpenzimeve pagesat për mallra dhe shërbimet marrin pjesë me 16.98 % .

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit 2021 kapin shumën prej 69,924.67 € , gjegjësisht  63.77 % më
pak se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar 6.24 % .
                 Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 42,904.67 € . Në krahasim me periudhën janar - mars të vitit
2020 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për 4.33 % ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar

                 Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 61.36 % .

shpejtë për 90.60 % .
Dinamika dhe struktura e grumbullimit të të hyrave është si vijon :

                Shpenzimi i buxhetit për tre muaj është si vijon :

Emërtimi i kodit
Progresi :

%

                Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2021 Drejtorati për buxhet dhe financa ka grumbulluar të hyra vetanake në shumë prej
558,150.70 € respektivisht 19.62 % nga planifikimi  vjetor .
                 Në raport me periudhën e njajtë të vitit paraprak dinamika e grumbullimit të të hyrave gjatë periudhës raportuese është më e

Nga taksa për regjistrim të automjeteve janë grumbulluar 8.33 % të të hyrave vetanake ose 46.480.00 €.



Pagesat për investime kapitale kapin shumën prej 15,150.00 € dhe në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve marrin

( në euro )
Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi

ekonom. I - III - 2020 I - XII - 2021 I - III -  2021  5 / 3  5 / 4
1 2 3 4 5 6 7 8

50008 Taksa për parkim publik,kampim,rekreacion 1,650.00 35,000.00 31,536.00 1911.27% 90.10% 94.41%
50212-1 Licenca ,reklama,publikime në pronë publike 1,591.00 35,000.00 1,866.50 117.32% 5.33% 5.59%

Të hyrat vetanake 3,241.00 70,000.00 33,402.50 1030.62% 47.72% 100.00%
Gjithsej : 3,241.00 70,000.00 33,402.50 1030.62% 47.72% 100.00%
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Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III -  2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 17,213.13 92,865.84 18,078.48 105.03% 19.47% 7.32%
130  Mallra dhe shërbime 47,059.98 299,000.00 70,896.48 150.65% 23.71% 28.70%
132  Shpenzime komunale 62,486.78 275,000.00 84,435.30 135.13% 30.70% 34.18%
200  Transfere dhe subvencione 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300  Investime kapitale 208,031.82 3,418,964.82 73,620.56 35.39% 2.15% 29.80%

Totali : 334,791.71 4,085,830.66 247,030.82 73.79% 6.05% 100.00%

                Nga licencat , reklamat publike në pronë publike janë grumbulluar 5.59 % të të hyrave vetanake , të cilat në fund të periudhës
raportuese arrijnë shumën prej 1,866.50 € , duke shënuar realizim të planit për vitin 2021 në lartësi prej 5.33 % .

 Shpenzimi i buxhetit për tre muaj është si vijon :

Emërtimi i kodit
Progresi :

%

pranë këtij drejtorati .

( në euro )

Nga taksat për parkim publik,kampim dhe rekreacion janë grumbulluar 31,536.00 €, gjegjësisht  94.41 % të të hyrave vetanake

                 Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej  18,078.48 €. Në krahasim me periudhën janar- mars të vitit
2020 pagesat për këtë kategori buxhetore janë më të larta për 5.03% , ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar 19.47 % .
                 Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 7.32 % .
                 Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 70,896.48 € ose 28.70 % të shpenzimeve të gjithmbarshme ,që paraqet

Emërtimi i kodit
Progresi :

%

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit  2021 kapin shumën prej 247,030.82 € ose 26.21 % më pak se
gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar 6.05 % .

23.71% nga plani për vitin 2021 .
                 Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2021 janë paguar për shpenzime komunale 84,435.30 € ose 35.13 % më shumë se gjatë
periudhës së njajtë të vitit paraprak . Në shpenzime të gjithmbarshme pagesat për këtë kategori buxhetore marrin pjesë me 34.18 % .

Pagesat për investime kapitale arrijnë shumën prej 73,620.56 € dhe në shpenzime të gjithmbarshme marrin pjesë me 29.80 %.

18019 - PUNË KOMUNALE , SHËRBIME PUBLIKE

 930.62 % .

Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2021 Drejtorati për punë komunale , shërbime publike ka grumbulluar të hyra vetanake në
 shumë prej 33,402.50 € ose 47.72 % nga planifikimi vjetor . Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e shpejtë për

Dinamika dhe struktura e grumbullimit të të hyrave është si vijon :

pjesë me 21.67 % duke shënuar rënie për 89.21 % në raport me periudhën krahasuese dhe realizim të planit vjetor 1.78 % .



Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III -  2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 107,934.93 349,202.47 75,347.93 69.81% 21.58% 85.38%
130  Mallra dhe shërbime 10,054.05 45,500.00 7,278.99 72.40% 16.00% 8.25%
132  Shpenzime komunale 6,151.16 19,200.00 5,620.42 91.37% 29.27% 6.37%
200  Transfere dhe subvencione 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300  Investime kapitale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Totali : 124,140.14 413,902.47 88,247.34 71.09% 21.32% 100.00%
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Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III -  2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 10,284.76 54,251.00 9,560.04 92.95% 17.62% 100.00%
130  Mallra dhe shërbime 1,972.70 13,500.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
132  Shpenzime komunale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200  Transfere dhe subvencione 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300  Investime kapitale 0.00 160,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

Totali : 12,257.46 227,751.00 9,560.04 77.99% 4.20% 100.00%

                Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagesat për shpenzime komunale marrin pjesë me 6.37 % .
                Dinamika e pagesave për shpenzime komunale në raport me periudhën krahasuese është më e ngadalshme  për 8.63 %.

19595  -  ZYRA KOMUNALE PËR KOMUNITETE DHE KTHIM

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit 2021 kapin shumën prej 9,560.046 € gjegjësisht 22.01 % më pak
se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin  2021 është realizuar 4.20 % .

( në euro )

                Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 9,560.046 € . Në krahasim me periudhën janar - mars të vitit
2020 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 7.05 %, ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar
 17.62 % .

Emërtimi i kodit
Progresi :

%

Emërtimi i kodit
Progresi :

%

                Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 7,278.99 € ose 8.25% të shpenzimeve të gjithmbarshme . Në raport me
periudhën e njajtë të vitit  2020 pagesat për mallra dhe shërbime shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 27.60 % dhe paraqesin
 realizimtë planit për vitin 2021 në lartësi prej 16.00 % .

                Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2021 janë paguar për shpenzime komunale 5,620.42 € , duke shënuar realizim të planit
vjetor 29.27 % .

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për periudhën raportuese kapin shumën prej 88,247.34 € gjegjësisht 28.91 % më
pak se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar 21.32 % .
                Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 75,347.93 € . Në raport me periudhën janar-mars të vitit 2020
pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 30.19 % dhe plani për vitin 2021 është realizuar 21.58% .
                Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me  85.38 % .

( në euro )

Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2021  Emergjenca - Zjarrëfikësat nuk kanë grumbulluar të hyra vetanake .

 Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për 64.61 % .

18295  EMERGJENCA - ZJARRËFIKËSAT

Shpenzimi i buxhetit për tre muaj është si vijon :



Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII - 2021 I - III -  2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
50012 Çertifikata për ndrrimin e destinacion. të tokës 7,950.00 15,000.00 1,358.00 17.08% 9.05% 100.00%
50020 Taksë për pjesëmarrje në tender 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50203 Licenca për gurthyes dhe miniera 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50403 Të hyrat nga shitja e mallrave 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50405 Shfrytëzimi i pronës publike 35.00 1,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

50012-1 Taksat për zhavor 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50012-2 Pëlqimi për eksploatimin e resurseve natyrore 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50012-3 Çertifikata për transportin e kafshëve 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50103 Gjobat nga pyjet 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Gjithsej : 7,985.00 16,000.00 1,358.00 17.01% 8.49% 100.00%
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Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 27,412.69 141,308.00 29,801.73 108.72% 21.09% 100.00%
130  Mallra dhe shërbime 1,864.10 10,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
132  Shpenzime komunale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200  Transfere dhe subvencione 0.00 30,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
300  Investime kapitale 0.00 762,015.49 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

Totali : 29,276.79 943,323.49 29,801.73 101.79% 3.16% 100.00%

48019 - ZHVILLIMI EKONOMIK

( në euro )

Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2021 janë realizuar të hyra vetanake në shumë prej 10,820.00 € , respektivisht 34.90 % nga

Emërtimi i kodit
Progresi :

%

plani për vitin raportues.

                 Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej  29,801.73 € . Në krahasim me periudhën e njajtë të vitit
2020 pagesat për për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për 8.72 % , ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar

                 Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 100.00 % .

Shpenzimet e gjithmbarshme për tre muaj të vitit 2021 kapin shumën prej 29,801,73 € gjegjësisht 1.79 % më shumë se gjatë
periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar 3.16 % .

21.09 % .

              47019  -  BUJQËSI , PYLLTARI , ZHVILLIM RURAL

Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2021 Drejtorati për  bujqësi , pylltari dhe zhvillim rural ka grumbulluar të hyra vetanake në
shumë prej 1,358.00.00 € dhe paraqesin realizim të planit 8.49 % .

                Nga çertifikatat për ndrrimin e destinacionit të tokës janë grumbulluar të gjitha të hyrat gjatë periudhës raportuese .

                Shpenzimi i buxhetit për tre muaj është si vijon :

                Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 100.00 % .

Dinamika e grumbullimit të të hyrave është për 82.99 % më e ngadalshme në raport me periudhën krahasuese .

Emërtimi i kodit Progresi : %

( në euro )



Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII - 2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
50017 Taksa për verifikim të dokument. të ndryshme 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50019 Taksa administr. për fletëkërkesë - leje pune 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50206 Licenca për shërbime profesionale - speciale 700.00 3,000.00 100.00 14.29% 3.33% 0.92%
50208 Licenca për transport të mallrave 2,250.00 15,000.00 2,150.00 95.56% 14.33% 19.87%

50208 - 1 Vërtetime të ndryshme dhe leje për itenerar 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50211 Licenca për shërbim të pijeve alkoolike 11,440.00 13,000.00 8,570.00 74.91% 65.92% 79.21%
50212 Licenca,reklama e publikim. në prona pubike 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

I Të hyrat vetanake 14,390.00 31,000.00 10,820.00 75.19% 34.90% 100.00%
Gjithsej : 14,390.00 31,000.00 10,820.00 75.19% 34.90% 100.00%
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Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111 Paga dhe meditje 11,049.60 79,860.90 15,456.81 139.89% 19.35% 36.23%
130 Mallra dhe shërbime 2,377.00 50,502.32 16,200.32 681.54% 32.08% 37.98%
132 Shpenzime komunale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200 Transfere dhe subvencione 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300 Investime kapitale 0.00 195,435.00 11,000.00 #DIV/0! 5.63% 25.79%

Totali : 13,426.60 325,798.22 42,657.13 317.71% 13.09% 100.00%

65095 - GJEODEZI DHE KADASTËR

                Gjatë periudhës janar - mars të vitit  2021 drejtorati për gjeodezi e kadastër ka realizuar të hyra vetanake në shumë 71,556.19 €
respektivisht 22.22 % nga planifikimi vjetor .

( në euro )

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit  2021 kapin shumën prej 42,657.13 € ose 217.71 % më shumë se
gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar 13.09 % .
               Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 15,456.81 € . Në raport me periudhën krahasuese , pagesat
për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për 39.89 % , ndërsa plani vjetor është realizuar 19.35 % .
               Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 36.23 % .
               Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 16,200.32 € ose 37.98 % të shpenzimeve të gjithmbarshme .

                Në raport me periudhën e njajtë të vitit paraprak dinamika e grumbullimit të të hyrave vetanake gjatë periudhës janar - mars të

( në euro )

Shpenzimi i buxhetit për tre muaj është si vijon :

               Dinamika dhe struktura e grumbullimit të të hyrave është si vijon :

Emërtimi i kodit
Progresi :

%

                Nga licencat për shërbim të pijeve alkoolike  gjatë periudhës raportuese janë grumbulluar 79.21 % të të hyrave vetanake .
 Pasojnë licencat për transport të mallrave me 19.87 % dhe të hyrat nga licenca për shërbime profesionale me 0.92 %  .

Emërtimi i kodit
Progresi :

%

vitit 2021 është më e ngadalshme për 24.81 % .

Pagesat për investime kapitale arrijnë shumën prej 11,000.00 € dhe në shpenzime të gjithmbarshme marrin pjesë me 25.79 %.



Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII - 2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
50011 Taksa për regjistrimin e trashigimisë - pronës 20,795.50 90,000.00 23,830.00 114.59% 26.48% 33.30%
50019 Taksa tjera administrative 27,111.00 130,000.00 24,143.69 89.05% 18.57% 33.74%
50223 Licenca për shërbim privat të sigurimeve 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50460 Regjistrimi i pengut 4,340.00 20,000.00 2,280.00 52.53% 11.40% 3.19%
50504 Taksa për matjen e tokës në teren 23,394.00 82,000.00 21,302.50 91.06% 25.98% 29.77%

Gjithsej : 75,640.50 322,000.00 71,556.19 94.60% 22.22% 100.00%
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Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 23,808.90 107,859.00 21,564.36 90.57% 19.99% 100.00%
130  Mallra dhe shërbime 0.00 6,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
132  Shpenzime komunale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200  Transfere dhe subvencione 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300  Investime kapitale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Totali : 23,808.90 113,859.00 21,564.36 90.57% 18.94% 100.00%

Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII - 2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
50212 Licenca , reklama e publikime në prona publ. 13,018.00 120,000.00 50,766.45 389.97% 42.31% 94.66%

me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për 10.95 % .

Progresi :
%

( në euro )

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit  2021 kapin shumën prej 21,564.36 € ose 9.43 % më pak se

                Nga taksat tjera administrative  janë grumbulluar 24,143.69 € , gjegjësisht 33.74 % të të hyrave të  gjithmbarshme. Në raport

marrin pjesë me 29.77 % .

                Shpenzimi i buxhetit për tre muaj është si vijon :

                Në raport me periudhën e njajtë të vitit paraprak dinamika e grumbullimit të të hyrave gjatë periudhës janar - mars të vitit 2021
është më e ngadalshme për 5.40 % .

Emërtimi i kodit
Progresi :

%

                Nga taksat për regjistrim të trashigimisë gjatë periudhës raportuese janë grumbulluar 33.30 % të të hyrave të gjithmbarshme
të cilat në fund të periudhës raportuese arrijnë shumën prej 23,830.00 € , duke shënuar realizim të planit për vitin 2021 në lartësi prej

Të hyrat nga regjistrimi i pengut arrijnë shumën prej 2,280.00 € dhe në shumën e gjithmbarshme të të hyrave marrin pjesë me
3.19 % . Dinamika e tyre është për 47.47 % më e ngadalshme në raport me periudhën krahasuese .

Emërtimi i kodit

gjatë periudhës krahasuese , ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar 18.94 % .
                Shpenzimet e gjithmbarshme për periudhën raportuese u takojnë pagesave për paga dhe meditje . Në raport me periudhën
rënie për 9.43 % , ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar 19.99 % .

Të hyrat nga taksat për matjen e tokës në teren arrijnë shumën prej 21,302.50 € dhe në shumën e gjithmbarshme të të hyrave

( në euro )

( në euro )

26.48 % dhe dinamikë më të shpejtë në raport me periudhën krahasuese për 14.59 % .

Emërtimi i kodit
Progresi :

%

                Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2021 janë realizuar të hyra vetanake në shumë prej 53,629.03 € . Dinamika e tyre është për
19.39 % më e shpejtë në raport me periudhën krahasuese ndërsa plani për vitin raportues është realizuar 33.94 % .

65495 - ÇËSHTJE PRONËSORO - JURIDIKE



50405 Shfrytëzimi i pronës publike 0.00 6,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
50408 Qiraja nga objektet publike 3,253.60 32,000.00 2,862.58 87.98% 8.95% 5.34%
50413 Të hyrat nga shitja e pasurisë 28,647.70 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%

Gjithsej : 44,919.30 158,000.00 53,629.03 119.39% 33.94% 100.00%

Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8

111  Paga dhe meditje 7,681.39 36,071.92 5,277.72 68.71% 14.63% 94.15%
130  Mallra dhe shërbime 275.40 2,000.00 327.80 119.03% 16.39% 5.85%
132  Shpenzime komunale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200  Transfere dhe subvencione 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300  Investime kapitale 0.00 900,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

Totali : 7,956.79 938,071.92 5,605.52 70.45% 0.60% 100.00%
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Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII - 2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
50009 Taksa komunale për leje ndërtimi 383,489.89 425,000.00 391,284.33 102.03% 92.07% 98.32%
50026 Taksa për legalizimin e objekteve 7,774.95 29,945.00 6,691.49 86.06% 22.35% 1.68%

Gjithsej : 391,264.84 454,945.00 397,975.82 101.72% 87.48% 100.00%

( në euro )

                Në raport me periudhën e njajtë të vitit paraprak dinamika e grumbullimit të të hyrave gjatë periudhës janar - mars të vitit 2021
është më e shpejtë për 1.72 % .

Progresi :

                Të hyrat nga taksa komunale për leje të ndërtimit arrijnë shumën 391,284.33 € , ndërsa plani vjetor është realizuar 92.07 % .

                Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 94.15 % .
                Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 327.80 € ose 5.95 % të shpenzimeve të gjithmbarshme . Në raport me
periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e shpejtë për 19.03 %  .

                Në raport me periudhen krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për 29.55 %.

                Shpenzimi i buxhetit për tre muaj është si vijon :

                Dinamika dhe struktura e grumbullimit të të hyrave është si vijon :

Emërtimi i kodit

( në euro )

                Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2021 janë realizuar të hyra vetanake në shumë prej 397,975.82 € .

                 Në shumën e gjithmbarshme të të hyrave , të hyrat e lartëcekura marrin pjesë me 98.32 %.Dinamika e tyre është për 2.03 %
më e shpejtë në raport me periudhën krahasuese .

Nga taksa për legalizimin e objekteve, gjatë periudhës raportuese , janë arketuar 6,691.49 € , ose 1.68 % të të hyrave totale .

               Shpenzimi i buxhetit për tre muaj është si vijon :
( në euro )

Emërtimi i kodit %
Progresi :

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit 2021 kapin shumën prej 5,605.52 € ose 0.60 % nga plani vjetor.

%

Licencat , reklamat e publikimet në prona pubike kapin shumën prej 50,766.45 €  respektivisht 94.66 % nga të hyrat e
gjithmbarshme . Nga qiraja për objekte publike janë arkëtuar 2,862.58 €  respektivisht 5.34 % të shumës së gjithmbarshme .

Pagat dhe meditjet kapin shumën prej 5,277.72 € dhe paraqesin realizim të planit për vitin 2021 në lartësi prej 14.63 % .

66100 - PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI



Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 19,884.15 84,724.00 20,568.94 103.44% 24.28% 99.12%
130  Mallra dhe shërbime 378.50 7,500.00 183.00 48.35% 2.44% 0.88%
132  Shpenzime komunale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200  Transfere dhe subvencione 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300  Investime kapitale 0.00 140,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

Totali : 20,262.65 232,224.00 20,751.94 102.41% 8.94% 100.00%
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Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8

111  Paga dhe meditje 6,438.36 31,161.72 7,947.75 123.44% 25.50% 100.00%
130  Mallra dhe shërbime 993.00 6,500.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
132  Shpenzime komunale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200  Transfere dhe subvencione 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300  Investime kapitale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Totali : 7,431.36 37,661.72 7,947.75 106.95% 21.10% 100.00%

Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII - 2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8

Emërtimi i kodit
Progresi :

%

Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 183.00 € ose 0.88 % të shpenzimeve të gjithmbarshme .

Progresi :

                Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 99.12 % .

Progresi :
%

gjatë periudhës krahasuese , ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar 8.94 % .
                 Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 20,568.94 € . Në krahasim me periudhën janar - mars të vitit
2020 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për 3.44 % dhe plani për vitin 2021 është realizuar 24.28 % .

                Pagesat për këtë kategori buxhetore janë për 51.65 % më të ulëta në raport me periudhën janar - mars të vitit  2020 .

73028 - SHËNDETËSIA - ADMINISTRATA

%

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit 2021 kapin shumën prej 20,751.94 € ose 2.41 % më shumë se

Emërtimi i kodit

gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin raportues është realizuar 21.10 % .

( në euro )

                Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2021 janë realizuar të hyra vetanake në shumë prej 20,061.00 € , ose 15.14 % më pak se
gjatë periudhës së njajtë të vitit 2020 dhe shënojnë 21.12 % nga plani për vitin raportues .

                Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 100.00 % .

                Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 7,947.75 € . Në krahasim me periudhën janar - mars të vitit
2020 dinamika e tyre është më e shpejtë për 6.95 % , ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar 25.50 % .

Emërtimi i kodit

               Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2021 shpenzimet e gjithmbarshme kapin shumën prej 7,947.75 € ose 6.95 % më shumë se

74100 - SHËNDETËSIA - KUJDESI PRIMAR SHËNDETËSOR

( në euro )



50019 Taksë administrative për fletëkërkesë 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50409 Participimet nga shëndetësia 23,641.00 95,000.00 20,061.00 84.86% 21.12% 100.00%

Gjithsej : 23,641.00 95,000.00 20,061.00 84.86% 21.12% 100.00%

Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 602,516.69 2,761,468.99 828,093.30 137.44% 29.99% 83.21%
130  Mallra dhe shërbime 191,117.95 645,600.00 139,589.32 73.04% 21.62% 14.03%
132  Shpenzime komunale 24,499.81 98,000.00 27,459.66 112.08% 28.02% 2.76%
200  Transfere dhe subvencione 0.00 25,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
300  Investime kapitale 4,994.50 100,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

Totali : 823,128.95 3,630,068.99 995,142.28 120.90% 27.41% 100.00%

31

29.99 %.

75590 - SHËNDETËSIA - SHËRBIMET SOCIALE

Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 29,119.36 125,248.92 34,781.79 119.45% 27.77% 88.64%
130  Mallra dhe shërbime 1,731.03 21,200.00 458.00 26.46% 2.16% 1.17%
132  Shpenzime komunale 2,956.63 12,500.00 4,000.00 135.29% 32.00% 10.19%
200  Transfere dhe subvencione 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300  Investime kapitale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Totali : 33,807.02 158,948.92 39,239.79 116.07% 24.69% 100.00%

27.77 % .

më shumë se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin raportues është realizuar 24.69 % .

gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar 27.41 % .

                 Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 139,589.32 € ose 14.03 % të shpenzimeve të gjithmbarshme .
                Gjatë periudhës janar - mars të vitit  2021 janë paguar për shpenzime komunale 27,459.66 €  dhe paraqesin realizim të planit

                Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagesat për këtë kategori buxhetore marrin pjesë me 2.76 % .

                 Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 83.21 % .

                Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 34,781.79 € . Në krahasim me periudhën janar - mars të vitit

                Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 458.00 € ose 1.17 % të shpenzimeve të gjithmbarshme .

( në euro )

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit 2021 kapin shumën prej 995,142.28 € ose 20.90 % më shumë se

%

                Gjatë periudhës janar - mars të vitit  2021 shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore kapin shumën prej 39,239.79 € ose 16.07 %

                Shpenzimi i buxhetit për tre muaj është si vijon :

2020 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për 19.45 % , ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar

vjetor 28.02 % .

                 Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 828,093.30 € . Në krahasim me periudhën janar- mars të vitit
2020 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për 37.44% , ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar

Emërtimi i kodit
Progresi :

                Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 88.64 % .

Emërtimi i kodit
Progresi :

%

               Të hyrat e lartëcekura janë realizuar nga participimet .

( në euro )



realizuar 32.00 %.

85019 - KULTURË , RINI , SPORT

Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII - 2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
50008 -1 Taksa për parkim publik,kampim,rekreacion 296.06 3,000.00 0.00 0.00% 0.00% #DIV/0!
50409-8 Participim - Biblioteka 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Gjithsej : 296.06 3,000.00 0.00 0.00% 0.00% #DIV/0!
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Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 60,197.67 211,629.55 53,195.93 88.37% 25.14% 36.01%
130  Mallra dhe shërbime 34,291.85 210,502.27 41,762.90 121.79% 19.84% 28.27%
132  Shpenzime komunale 16,363.71 66,531.00 18,762.55 114.66% 28.20% 12.70%
200  Transfere dhe subvencione 0.00 51,000.00 4,000.00 #DIV/0! 7.84% 2.71%
300  Investime kapitale 0.00 210,000.00 29,999.90 #DIV/0! 14.29% 20.31%

Totali : 110,853.23 749,662.82 147,721.28 133.26% 19.71% 100.00%

85184 - TEATRI

( në euro )

shpenzimeve buxhetore . Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e shpejtë për 35.29 % , ndërsa plani vjetor është

                Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2021 Drejtorati për kulturë , rini dhe sport nuk ka realizuar të hyra vetanake .

                Pagesat për shpenzime komunale për tre muaj të vitit raportues kapin shumën prej 4,000.00 € dhe përbëjnë 10.19 % të

Emërtimi i kodit
Progresi :

( në euro )

plani për vitin raportues është realizuar 28.20 % .

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit 2021 kapin shumën prej 147,721.28 € ose 33.26 % më shumë se

( në euro )

2020 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 11.63 % dhe plani vjetor është realizuar 25.14 % .

Progresi :

gjatë periudhës krahasuese , ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar 19.71 % .

                 Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 41,762.90 € ose 28.27 % të shpenzimeve të gjithmbarshme .
                 Pagesat për shpenzime komunale për tre muaj të vitit raportues kapin shumën prej 18,762.55 € dhe përbëjnë 12.70 % të
shpenzimeve  të gjithmbarshme . Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e shpejtë për 14.66 % , ndërsa

                 Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 36.01 % .

               Teatri , sipas funksionit që ka , nuk bën grumbullim të të hyrave .

                 Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 53,195.93 € . Në krahasim me periudhën janar - mars të vitit

                Shpenzimi i buxhetit për tre muaj është si vijon :

Emërtimi i kodit %

%

Transferet dhe subvencionet kapin shumën prej 4,000.00 € dhe paraqesin 2.71 % të shpenzimeve të gjithmbarshme .
Pagesat për investime kapitale arrijnë shumën prej 73,620.56 € dhe në shpenzime të gjithmbarshme marrin pjesë me 20.31 %.



Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 0.00 122,242.00 10,495.82 #DIV/0! 8.59% 100.00%
130  Mallra dhe shërbime 0.00 18,150.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
132  Shpenzime komunale 0.00 3,469.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
200  Transfere dhe subvencione 0.00 68,500.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
300  Investime kapitale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Totali : 0.00 212,361.00 10,495.82 #DIV/0! 4.94% 100.00%

Shpenzim të buxhetit për tre muaj ka të bëj me pagat dhe meditjet .
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( në euro )
Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi

ekonom. I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4
1 2 3 4 5 6 7 8

111  Paga dhe meditje 23,003.63 98,046.69 21,868.91 95.07% 22.30% 8.64%
130  Mallra dhe shërbime 181,853.57 868,500.00 195,233.53 107.36% 22.48% 77.10%
132  Shpenzime komunale 32,631.47 160,031.00 36,126.82 110.71% 22.57% 14.27%
200  Transfere dhe subvencione 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300  Investime kapitale 256,724.50 1,067,226.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

Totali : 494,213.17 2,193,803.69 253,229.26 51.24% 11.54% 100.00%

22.30 % .

Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII - 2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 6 7 8

Progresi :
%

gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar 11.54 % .

92095 - ARSIMI - ADMINISTRATA

                Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 8.64 % .

2020 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 4.93 %, ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar
                Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej  21,868.91 €. Në krahasim me periudhën janar - mars të vitit

92570 - ARSIMI PARASHKOLLOR - ÇERDHET

plani për vitin raportues .

Emërtimi i kodit

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit 2021 kapin shumën prej 253,229.26 € ose 48.76 % më pak se

shpenzimeve të gjithmbarshme .

                Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 195,233.53 € ose 77.10 % të shpenzimeve të gjithmbarshme .
                Pagesat për shpenzime komunale për tre muaj të vitit raportues kapin shumën prej 36,126.82 € dhe përbëjnë 14.27 % të

%

                Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2021  të hyrat vetanake janë realizuar në shumë prej 25,925.00 € respektivisht 43.57 % nga

Emërtimi i kodit
Progresi :

( në euro )

Progresi :
%

Buxheti i planifikuar për vitin 2021 kap shumë 2212,361.00 € .
                Planifikimi i buxhetit në kategori ekonomike mund të përcjellet nga pasqyrimi i mësipërm tabelar .

Emërtimi i kodit



50409 Participimet - Çerdhet 15,772.00 59,500.00 25,925.00 164.37% 43.57% 100.00%
Donacionet - Save the children 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
Gjithsej : 15,772.00 59,500.00 25,925.00 164.37% 43.57% 100.00%

Shpenzimi i buxhetit për tre muaj është si vijon :
( në euro )

Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 72,740.33 456,355.89 83,952.05 115.41% 18.40% 91.87%
130  Mallra dhe shërbime 21,422.95 113,500.00 7,431.20 34.69% 6.55% 8.13%
132  Shpenzime komunale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200  Transfere dhe subvencione 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300  Investime kapitale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Totali : 94,163.28 569,855.89 91,383.25 97.05% 16.04% 100.00%
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93540 - ARSIMI FILLOR

Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII - 2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
Donacionet e jashtme 1,397.64 0.00 1,328.58 95.06% #DIV/0! 100.00%
Save the children 1,397.64 0.00 1,328.58 95.06% #DIV/0! 100.00%
Gjithsej : 1,397.64 0.00 1,328.58 95.06% #DIV/0! 100.00%

( në euro )

Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 1,511,478.69 6,155,558.51 1,867,377.28 123.55% 30.34% 100.00%
130  Mallra dhe shërbime 13,839.97 102,184.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

është më e shpejtë për 64.37 % .

Emërtimi i kodit Progresi : %

 Shpenzimi i buxhetit për tre muaj është si vijon :

Emërtimi i kodit
Progresi :

%

Gjatë periudhës raportuese janë realizuar donacione në shumën 1,328.58 € nga Save the children .

Progresi :
%

                  Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 7,431.20 € ose 8.13 % të shpenzimeve të gjithmbarshme .

gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar 16.04 % .
                  Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej  83,952.05 € . Në raport me periudhën krahasuese
 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për 15.41 %,dhe plani për vitin 2021 është  realizuar 18.40 % .
                  Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 91.87 % .

Emërtimi i kodit

                Në raport me periudhën e njajtë të vitit paraprak dinamika e grumbullimit të të hyrave vetanake gjatë periudhës raportuese

( në euro )

                 Dinamika e tyre është për 65.31 % më e ngadalshme në raport me periudhën krahasuese,ndersa plani për vitin raportues
është realizuar 6.55 %.

                Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2021  nuk janë realizuar të hyra vetanake .

 Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit 2021 kapin shumën prej 91,383.25 € ose 2.95 %  më pak se



132  Shpenzime komunale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200  Transfere dhe subvencione 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300  Investime kapitale 0.00 369.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

Totali : 1,525,318.66 6,258,111.51 1,867,377.28 122.43% 29.84% 100.00%
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94740 - ARSIMI I MESËM

Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII - 2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
50008 -1 Participim 29,835.00 57,450.00 25,925.00 86.89% 45.13% 100.00%

Gjithsej : 29,835.00 57,450.00 25,925.00 86.89% 45.13% 100.00%

Pjesëmarrja e shkollave në  participim është si vijon :
Shkolla ekonomike " Ali Hadri " 12,750.00 € , ose 42.74 %
Shkolla teknike " Shaban Spahija " 17,085.00 € , ose 57.26 %
Gjithsej : 29,835.00 € ,  ose 100.00 %

Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi
ekonom. I - III - 2020 I - XII -  2021 I - III - 2021  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111 Paga dhe meditje 687,181.10 2,930,194.82 878,686.16 127.87% 29.99% 99.73%
130 Mallra dhe shërbime 5,605.33 51,543.62 2,360.00 42.10% 4.58% 0.27%
132 Shpenzime komunale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200 Transfere dhe subvencione 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300 Investime kapitale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Totali : 692,786.43 2,981,738.44 881,046.16 127.17% 29.55% 100.00%

është realizuar 29.55 % .
                Pagat dhe meditjet paraqesin 99.73 % të shpenzimeve të gjithmbarshme dhe arrijnë shumën 878,686.16 €.

                   Shpenzimi i buxhetit për tre muaj është si vijon :

Emërtimi i kodit
Progresi :

%

me periudhën krahasuese , ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar 45.13 % .

Emërtimi i kodit
Progresi :

%

( në euro )

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit 2021 kapin shumën prej 881,046.16 € .
Në raport me periudhën krahasuese , dinamika e shpenzimeve është më e shpejtë për 27.17 % , ndërsa plani për vitin 2021

                Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2021 të hyrat vetanake kapin shumën prej 25,925 € respektivisht 13.11 % më pak në raport

se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2021 është realizuar 29.84 % .
Pagat dhe meditjet arrijnë shumën prej 1,867,377.28 €  respektivisht 23.55 % më shumë në raport me periudhen krahasuese .

Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve pagat dhe meditjet marin pjesë me 100.00 % ndërsa plani vjetor është realizuar 30.34 %.

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit 2021 kapin shumën prej 1,867,377.28 € ose 22.43 % më  shumë
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Në raport me periudhën krahasuese , dinamika e e tyre është më e konsiderueshme për 27.87 % , ndërsa plani për periudhën
raportuese është realizuar 29.99 % .

Për mallra dhe shërbime janë shpenzuar 2,360.00 € ose 0.27 % të shpenzimeve të gjithmbarshme.
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REFERENCË :
Datë/Datum/Date 20.05. 2021

PËR/ZA/TO KUVENDIN KOMUNAL PEJË

NGA/OD/FROM - Dr.sc. Rajan Arapi – Drejtor i Drejtorisë për
Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit në Pejë

- Merita Luzha Kuraja – Shefe e Sektorit për Leje
Mjedisore

TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT Informatë nga Sektori i Mjedisit pranë DUMM Pejë

Raporti i gjendjes mjedisore bazohet në analizën e gjendjes faktike, i përpiluar sipas të gjeturave
nga një analize të hulumtimi të brendshëm në bashkpunim me komitetin për mbrojtje të mjedis,
ekipi këshillues komunal si dhe organizata të ndryshme komunale.
Analiza e këtyre gjetjeve nga terreni është i paraqitur në Planin Zhvillimorë Komunal 2020-2028
me ç’rast implementimi i rekomandimeve të daluara nga PZHK është në proces të vazhdueshëm .
Sektori i Mjedisit i cili funksionon në kuadër të Drejtorisë për Urbaniëm dhe Mbrojtje të Mjedisit
e që i njejti udhëhiqet nga znj. Merita Luzha Kuraja udhëheqëse e këtijë sektori, çdo herë i
referohet të dhënave nga Planet dhe Strategjitë të cilat janë aprovuar dhe punuar në Komunën e
Pejës, gjegjësisht dokumentet strategjike: Plani Zhvillimor Komunal (PZHK 2020-2028)
dokumënt i cili pasohet nga Plani Lokal për Veprim në Mjedis (PLVM), Plani Hapësinor “Parku
Kombëtar – Bjeshkët e Nemuna dhe në të ardhmen pas aprovimit edhe nga Harta Zonale
Komunale. Të dhenat janë siguruar nga këto dokument dhe pasqyruar në këtë raport.

Vlerësimi i gjendjes faktike

Gjendja e mjedisit në komunën e Pejës duke ju referuar dokumenteve të lartëcekura është
relativisht e kënaqshme.
Kjo situatë është rezultat i shumë faktorëve të cilët janë me ndikim serioz në përbërësit kryesor të
mjedisit: ajri, uji dhe toka.
Sa i përket ajrit sipas raporteve zyrtare shihet se në qytetin e Pejës ka vlera minimale të
parametrave ndotës, ndër të cilat vetëm grimcat e pluhurit PM10 të cilat janë paraqiten si pasojë e
gazrave të liruara nga automjetet. Varësisht nga ndryshimet klimatike këto vlera kanë tejkalime të
herë pas hershme, mirpo pa ndonjë pasojë për shëndetin e qytetarëve.

Komuna e Pejës është një ndër komunat më të pasura me resurse ujore në Kosovë, të cilat
monitorohen nga 23 stacione monitorimi.

R E P U B L I K A     E    K O S O V Ë S
R E P U B L I C    OF    K O S O V O

R E P U B L I K A    K O S O V A

KOMUNA E PEJËS    MUNICIPALITY OF PEJA     OPŠTINA   PEĆ
DREJTORIA PËR URBANIZËM DHE MBROJTJE MJEDISI

DEPARTMENT FOR URBANISM AND ENVIRONMENT PROTECTION
ODELENJE ZA URBANIZAM I ZASTITU ZIVOTNE SREDINE
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Të dhënat nga ky monitorim tregojnë që këta lumenj në burimet e tyre kanë ujë të cilësisë së mirë,
por gjendja e tyre fillon të ndryshoj rreth vendbanimeve. Shkarkimi i pakontrolluar i ujërave të
ndotur si dhe shkarkimet e ujërave nga kolektorët e industrive përgjatë rrjedhës së tyre janë ndër
shkaktarët kryesorë të ndotjes.
Në mungesë të mbrojtjes institucionale, nga shfrytëzimi pa kriter i tokës bujqësore, veçanërisht
gjatë ndërtimit të infrastrukturës apo eksploatimit të materialeve inerte, në shumë raste toka ka
pësuar degradim të pa riparueshëm. Humbja e tokës bujqësore manifestohet në forma të
ndryshme:
 Humbjet e përhershme të tokës bujqësore: vendbanimet, veprimtaritë komerciale, bizneset, etj.;

 Humbjet e përkohshme të tokës bujqësore: mihjet sipërfaqësore, eksploatimi i rërës, zhavorrit
dhe argjilës, deponitë e automjeteve, procesi i erozionit, gërryerjet e lumenjve që fatmirësisht
viteve të fundit ka përmirësim në këtë aspekt.

Sipas të dhënave, Komuna e Pejës ka qenë më pak e rrezikuar nga fatkeqësitë natyrore sesa
qytetet e tjera të Kosovës.

Ndotja e ujit

Komuna e Pejës është një ndër komunat më të pasura me resurse ujore në Kosovë.
Lumenjët më të rëndësishëm janë Lumbardhi, Drini i Bardhë dhe Sushica si dhe për shkak të
gjeomorfologjisë Peja është e pasur edhe me ujëra nëntokësore. Këta lumenj së bashku me disa
degë të tyre krijojnë pellgun lumor të Drinit të Bardhë. Ky pellg ka sipërfaqe më të madhe se sa
pellgjet e lumenjve të tjerë të vendit tonë.
Në komunën e Pejës shkallën e ndotjes së ujërave sipërfaqësore përveç shkarkimit të ujërave të
zeza e rrisin edhe më shumë hedhja e mbeturinave, shfrytëzimi i rërës dhe zhavorrit.
Ndërsa ndotja e ujërave nëntokësorë kryesisht vjen nga deponitë e shumta ilegale.

Monitorimi i gjendjes së ujërave (cilësinë - ndotjen
dhe sasinë) e bënë  IHMK/AKMM  ndërsa
monitorimin e cilësisë së ujit  të pijshëm e bënë
IKSHP, të dyja të bazuara në Ligji Nr.04/L-147 për
Ujërat në Kosovë. Ndërsa, kompetente për mbrojtjen
e shtretërve, brigjeve të ujë rrjedhave, kanaleve,
tuneleve dhe akumulimeve ujore, brenda zonave
urbane është komuna.

o Impianti për trajtimin e ujërave të zeza urbane është në fazë të implenetimit. Ky projekt
është i mbështetur nga Qeveria e Kosovës, Banka Gjermane për Zhvillim, Sekretariati
Shtetërore i Zvicres për Çështje Ekonomike, K.KPejë dhe KRU Hidrodrini.

Ndotja e tokës
Toka në komunën e Pejës është e ndotur përreth deponisë në Sverk dhe disa deponive ilegale.
Situata përkeqësohet pas reshjeve, kur rrjedhja nga këto deponi shkakton ndotjen e tokës.
Gjithashtu shfrytëzimi i pakontrolluar i pyjeve të cilat e kanë rolin mbrojtës, duke ndikuar në
shkatërrimin e sipërfaqeve të tëra.

Lumi
Sipërfaqja ha

2009
Sipërfaqja ha

2012

Drini i Bardhë 861.1 1011.75

Ibri 2.6 4.5

Morava e Binçës 4.29 4.79

Lumbardhi i Pejës 93.36 134.5

Ereniku 16.28 19.48

Desivojca 7.76 18.95

Total 1.004.77 1.219.23
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Degradimi i mëtutjeshëm shkaktohet edhe nga mihjet sipërfaqësore nga një numër i gurëthyesve
ekzistuesve, si dhe kompanive për eksploatimin e zhavorrit me ç‘rast humbet toka bujqësore.
Rrezik tjetër permanent paraqesin vërshimet si pasojë e të reshurave, të cilat vërshojnë sipërfaqe
të mëdha të tokës kualitative bujqësore të pambrojtur; shkaktojnë erozionin e sipërfaqes së tokave
pyjore me bimësi të pakët, varfërimin e shtresës së humusit si dhe biodiversitetit.

Trendi i ndotjes dhe degradimit të tokës akoma është në rritje dhe si dukuri është më e theksuar
përgjatë rrugëve kryesore lokale dhe regjionale. Përkundër miratimit të shumë ligjeve që e
rregullojnë këtë fushë, Ligji për rregullimin e tokës (Nr. 04/L-040, 2012), Ligji për tokën
bujqësore nr. 02/l-26 , rezultatet në parandalimin e degradimit mungojnë. Për më shumë edhe
mungesa e monitorimit të vazhdueshëm rezulton me mungesë të të dhënave mbi nivelin e ndotjes,
sipërfaqet e humbura të tokës bujqësore etj.

Ndotja nga zhurma

Burimet më të mëdha të ndotjes nga zhurma në Pejë vijnë nga trafiku dhe transporti rrugor,
gjeneratorët, veprimtaritë e ndryshme të punës si aktivitetet e ndërtimit, gurëthyesit, paisjet
industriale.
Komuna sipas  Ligjit për mbrojtje nga zhurma Nr. 02/L-102 gjatë procesit të hartimit të Hartës
Zonale ka hartuar Planin e Veprimit  dhe Hartën e zhurmës. Këto dokumente duhet t identifikojnë
lokacionet që i nënshtrohen zhurmës, ti prezantojnë në hartë dhe bëjnë propozimin e masave për
parandalimin dhe zvogëlimin e ndotjes nga zhurma. Komuna e Pejës nuk i posedon këto dy
dokumente.

Menaxhimi i mbeturinave

Sa i përket menaxhimit të mbeturinave, në komunën e Pejës grumbullimin, bartjen dhe deponimin
e mbeturinave e kryen Kompania Rajonale Ambienti, të cilat deponohen në deponinë rajonale në
Sferkë. Deponia është e ndërtuar në vitin 2001, me sipërfaqe prej 3.6 ha dhe me një zonë
mbrojtëse përreth prej 20m. Bazuar në gjithë të dhënat, del se kjo deponi është në fund të
kapacitetit deponues.
Aktualisht, regjioni i Pejës ka mbulesë relativisht të mirë me shërbime të mbledhjes së
mbeturinave (72.3%).
Qyteti i Pejës e ka shkallën më të lartë të mbulimit në rajon (85.1% dhe 17,483 klientë) ndërsa
shkallën më të ulët të arkëtimit, 65.5%.
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Analiza SWOT – Menaxhimi i mbeturinave

Përparësitë Dobësitë
- Deponia ne Sferkë;
- Rregullorja  për menaxhimin e mbeturinave;
- Plani komunal për menaxhimin e

mbeturinave ;
- Komiteti komunal për mbrojtje të mjedisit;

- Mos mbulimi  i gjithë territorit të komunës
me shërbimin e menaxhimit ë mbeturinave;

- Mungesa e auditimit mjedisor;
- Mungesa e stacioneve të vogla të

transferuese për mbledhjen dhe selektimin
e mbeturinave në zonat rurale;

- Mosndarje e mbeturinave ne burim;
- Raportimet e parregullta mbi gjendjen e

ofrimit të shërbimeve;
Mundësitë Rreziqet
- Fushata vetedijësuese;
- Krijimi i Eko-taksës
- Angazhimi i OJQ-ve mjedisore;

- Rritja e ndotjes ;
- Shfaqja e sëmundjeve infektive;

Sfida:
 Menaxhimi i qëndrueshëm i mbeturinave;
 Mbulimi me shërbimin e grumbullimit të mbeturinave për tërë territorin e komunës.

Nevojat për të ardhmen:

 Shtrirja e shërbimit të grumbullimit të mbeturinave në tërë territorin e komunës;
 Mbyllja e deponisë së vjetër dhe ndërtimi i deponisë se re të mbeturinave në Sferkë;
 Ndërtimi i deponisë për materjale inerte
 Selektimi dhe reciklimi i mbeturinave në burim.

Gjobat mandatore:

Në bazë të Udhëzimit Administrativ MMPH nr. 06/2018 për Ndëshkimet me Gjoba Mandatore,
udhëzim i cili ka për qëllim parandalimin e hedhjes së mbeturinave jashtë vendeve të caktuara për
hudhjen e tyre, eliminimin apo reduktimin e ndotjes, mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetin e njeriut,
mbrojtjen e sipërfaqeve publike dhe private nga ndotja, përmes shqiptimit të gjobave mandatore
tek personat juridik dhe fizik,
Në afatin kohor janar – maj 2021 nga Inspektorët e Mjedisit të mbështetur edhe nga Policia e
Kosovës janë shqiptuar 18 gjoba mandatore (informatë e marr nga Drejtoria e Inspekcionit,
përkatësisht Inspektorët e mjedisit)

Komuna e Pejes përkatësisht Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit si bartëse e këtij
procesi është në procedur të hartimi të Hartës Zonale të Komunës (HZK) – mjet i cili shërben për
zbatim të PZHK-së. Rregullon ndërtimin në komunë përmes rregullave të përgjithshme dhe të
veçanta dhe ofron informata për qytetarët, se si t’i shfrytëzojnë dhe zhvillojnë pronat e tyre.
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Poashtu DUMM ka aprovuar dokumetin: Vlerësimi Strategjik në Mjedis për HZK

Qëllimi i përgjithshëm i Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM) është të ofroj një nivel të lartë të
mbrojtjes së mjedisit dhe të kontribuoj në integrimin e konsideratave mjedisore në përgatitjen dhe
miratimin e planeve dhe programeve me qëllim të promovimit të zhvillimit të qëndrueshëm.
VSM-ja është një instrument vlerësues për vlerësimin e ndikimeve të natyrës strategjike 1 që
synon në:

- Sigurimin e një vizioni strategjik
- Sigurimin e integrimit të aspekteve që lidhen me mjedisin
- Sigurimin e ndihmës në identifikimin, përzgjedhjen dhe arsyetimin e opsioneve në sfidat e

mjedisit dhe synimet e zhvillimit;
- Zbulimin e problemeve dhe mundësive,
- Sigurimin e transparencës dhe pjesëmarrjes në zhvillimin strategjik,
- Qëllimi kryesor i VSM-së është promovimi i zhvillimit të qëndrueshëm përmes shqyrtimit të

hollësishëm të çështjeve të qëndrueshmërisë të integruara në përgatitjen dhe miratimin e
planeve.

PLANI I PUNËS PËR VITIN 2020 I DREJTORISË PËR URBANIZËM DHE
MBROJTJE TË MJEDISIT / SEKTORI I MJEDSIT

Projektet e implementuara:

- Kanali në Lagjen Fidanishte: L=450m profili 0.80 x 100m
- Kanali në Lagjet Asllan Qeshme, 2 Korriku dhe Xhemajl Kada: L=410M profili 1.5 x

1.5 x 1.5m
- Kanali në lagjen Katundi i Ri: L=780m profili 1.4 x 1.5 x 1.5m
- Gjelbërimi në hyrje të qytetit Magjistralja Pejë - Prishtinë (në proces).

PLANI I PUNËS PËR VITIN 2021 I DREJTORISË PËR URBANIZËM DHE
MBROJTJE TË MJEDISIT / SEKTORI I MJEDSIT

Projektet në impelmentim e sipër:

- Ndërtimi i kanalit atmosferik në lagjen ”Xhemajl Kada”, “7 Shtatori” dhe “Fidanishte”
në Komunën e Pejës. (LOT 2)

- Ndërtimi i kanalit atmosferik në lagjet: “Karagaq”, “7 Shtatori” dhe “Dardania 1”
(LOT 1) në Komunën e Pejës.

- Rregullimi i hapësires publike në fshatin Leshan
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Poashtu Sektori i Mjedisit ka bashkëpunim me të gjitha Organizatat Mjedisore si dhe me
Komitetin për Mbrojtje e Mjedisit.

Gjatë vitit 2020 OJQ “Let’s Do It Peja” në përkrahje të DUMM/Sektorit të Mjedisit ka
implementuar keto projekte:

1. Projekti “Peace Path”
Qëllimi i këtij projekti është të mbledhë të rinj nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e
Veriut, të ndërtojë komunikim mes tyre dhe t'i aftësojë ata në lidhje me mbrojtjen dhe
menaxhimin e mjedisit. Pjese e ketij projekti kan qene 20 te rinje nga Komuna e Pejes të
cilët ishin pjesëmarrës në tre ëorkshope dhe aktivitete të mbjelljes së fidaneve të
organizuara nga Let’s Do It Peja dhe partnerët e projektit.

2. Projekti “Eco Friendship”
Trajtimi mungesës së kapaciteteve të rinjve në angazhimin mjedisor përmes një përvojë
ndërkulturore dhe ndërkufitare. Përgatitja e ambientalistëve të rinj nëpërmjet promovimit
të objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm, ekonomisë qarkore dhe zonave të mbrojtura të
natyrës. 55 student ishin përfitues të këtij projekti, ku disa nga ta ishin nga Komuna e
Pejës.

3. Projekti “Drini Day 2020”
Shënimi i Ditës Ndërkombëtare të Drinit më 05 Maj. Rritja e vetëdijes për të rinjtë dhe
autoritetet kombëtare dhe lokale dhe bashkëpunimi ndërkufitar në lidhje me mbrojtjen e
ruajtjes së ujërave të ëmbla dhe monitorimin e basenit të lumit Drini. Pjesëmarrës ishin më
shumë se 30 të rinjë të cilët së bashku me disa të rinjë tjerë nga Shqipëria morën pjesë në
disa nga aktivitetet e projektit.

4. Projekti “Të drejtat mjedisore të njeriut”
Qëllimi i projektit është të rris ndërgjegjësimin e qytetarëve dhe fuqizimin e mediave dhe
qeverive lokale për të krijuar një partneritet ndërmjet mediave dhe shoqërisë civile në
promovimin e të drejtave mjedisore si të drejta themelore të njeriut. Pjesëmarrës ishin më
shumë së 60 individ përfaqësues të mediave lokale, organizatave të shoqërisë civile dhe
zyrëtarëve komunal të drejtorive të ndryshme që kanë të bëjnë me mjedisin dhe të drejtat e
njeriut.

5. Projekti “Plani mobilitetit turistik”
Zhvillimi i ideve për Planin e Mobilitetit Turistik duke u përqendruar në ecje dhe çiklizëm
për gjithë. Pjesëmarës në aktivitete tëkëtij projekte ishin rreth 10 persona që kontribuan në
zhvillimin e planin e mobilitetit turistik, ndërsa përfitues të projektit janë të gjithë
qytetarët e Pejës dhe turistët të cilët kanë qasje në këto dokumente dhe mund ti përdorin
ato pa pagesë.

6. Projekti “CEED – Ekonomia Qarkore nëpërmjet Artit”
Rritja e kapaciteteve të rinjve të 4 vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe 2 vendeve anëtare
të Evropës në vetë-ndërmarrësi dhe promovim të parimeve të ekonomisë qarkore  në eko-
dizajn, inovacion dhe zhvillim të startup-ve. Ndër 40 pjesëmarrës nga shtete të ndryshme
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si, Austria, Italia, Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi, pjesëmarrës dhe përfitues të projektit
ishin edhe 10 të rinjë nga Komuna e Pejës.

7. Projekti “Trashëgimia e Zhvilluar në Komunitet”
Projekti ka për qëllim vlerësimin dhe valorizimin e trashëgimisë kulturore dhe natyrore të
rajonit të Pejës dhe publikimi i hulumtimit për potencialet zhvillimore në turrizëm.
Pjesëmarës në këto aktivitete ishin 10 vullnetarë nga Komuna e Pejës.

Përveç aktiviteteve që janë realizuar në bashkëpunim me “Let’s Do It Peja” kemi organizuar edhe
6 aksione të pastrimit ku kanë marr pjesë më shumë se 250 vullnetar nga rajoni i Pejës. Gjithashtu
janë organizuar edhe 4 aksione të mbjelljes së fidaneve në disa lokacione në qytet ku pjesëmarës
kanë qenë mbi 100 të rinjë.

PROCEDURAT PËR PAJISJE ME LEJE MJEDISORE (LMK)

Në bazë të Udhëzimit Administrativ (UA –MMPH Nr.01/2017) për dhënjen e LMK, Sektori i
Mjedisit bazohet në kriteret që dalin nga ky UA.

Qëllimi i këtij UA është parandalimi ose zvogëlimi i ndikimeve negative në mjedis, të projekteve
të propozuara, publike dhe private.

Ky UA përcakton procedurat për identifikimin, vlerësimin dhe raportimin e ndikimeve të
projekteve të caktuara në mjedis procedurat shoqëruese administrative gjatë procesit të
vendimmarrjes nga ana e Komunës për leshimin e LMK dhe siguron që të gjitha informatat
relevantee lidhur me Mjedisin janë ofruar dhe janë marrë parasysh.

Për marrje e LMK, aplikuesi duhet të dorzoj pranë Drejtorisë për Urbanizëm dhe Mbrojtje të
Mjedisit kërkësen të cilës i bashkangjitën Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (RVNM), tri
kopje të shkruar dhe një kopje formë elektonike, si dhe dokumentet në vijim:

- Kërkesa

- Çertifikata regjistrimit biznsit

- Çertifikata e pronësisë

- Kopja e planit

- Kushtet e Ndërtimit

LMK (Leja Mjedisore Komunale) është kusht për marrjen e Lejës Ndërtimore dhe zhvillimin e
veprimtarisë përkatëse.

RVNM duhet të përmbajë:

1. Përshkrimi i projektit

2. Përshkrimi i paisjeve dhe procesit teknologjik

3. Identifikimi dhe përshkrimi i ndikimeve në mjedis.

4. Përshkrimi i masave për zvogëlimin e ndikimeve negative në mjedis
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5. Vlerën investive të Projektit

6. Masat për rehabilitimin e sipërfaqës pas përfundimit të aktivitetit.

Raportin (RVNM) për LMK hartohet nga personi fizik ose juridik, i cili është përgjegjës për
saktësinë e të dhënave të përfshira në R-VNM.

Për shqyrtimin e vlerësimin e raportit për LMK, DUMM formon komisionin profesional prej tre
anëtarëve (nga stafi i DUMM).

Komuna përmes inspektoratit komunal për mjedis është përgjegjës për zbatimin e këtij UA.

Tarifën për paisje me LMK, aplikuesi e pagun në shumë e 0.2% të vlerës investive.

- Lista e aktiviteteve që i nështrohen LMK, mund ta gjeni në këtë LINK:

https//gzk.rks-gov.net – Udhëzimi Administrativ MMPH Nr.01/2017 për dhënjen e Lejes
Mjedisore Komunale.

Numri i Lejeve Mjedisore (LMK) të lëshuara për periudhën 2020/2021

Gjatë vitit 2020, Sektori i Mjedisit pranë DUMM ka lëshuar gjithësej : 45 Leje Mjedisore
Komunale

Ndësa gjatë periudhës Janar-Maj 2021, Sektori i Mjedisit pranë DUUM ka lëshuar 20 Leje
Mjedisore Komunale.
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R E P U B L I K A     E    K O S O V Ë S

R E P U B L I C    OF    K O S O V O

R E P U B L I K A    K O S O V A
KOMUNA E PEJËS / MUNICIPALITY OF PEJA / OPŠTINA   PEĆ

KUVENDI KOMUNAL PEJË
I.Numër: 060/01 - 49913
Datë: 24. Maj 2021.

Kryesuesi i Kuvendit
Dr.Islam Husaj

Anëtar i ndëruar
Jeni të ftuar të merrni pjesë:

Në takimin e Kuvendit Komunal Pejë
Vendi: Salla e Kuvendit Komunal Pejë. -

Data: E HËNË me dt. 31. Maj 2021.
Koha: 10:00 h.

Vërëjtje:  Kuvendi Komual mbanë të drejtën për ta aplikuar nenin 45. paragrafin 3. të Ligjit
për Vetëqeverisjen Lokale nëse kjo gjë shihet e nevojshme.

Rendi i Dites
(1) Pjesëmarrja në takim e anëtarëve të kuvendit dhe mungesat.

(2) Pjesëmarrja publike dhe delegacionet.

(3) Shqyrtimi i Procesverbalit nga takimi i Kuvendit Komunal i mbajtur me datë: 30.Prill 2021.

(4) Shqyrtimi i Raportit tremujor: Janar – Mars, i të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore për vitin 2021.

(5) Shqyrtimi i Qarkorës së parë buxhetore për planifikimin e buxhetit 2022- 2024.

(6) Shqyrtimi i propozimit të DZHE dhe kryetarit të Komunës për lirim nga pagesa për rendin e
udhëtimit dhe takses (Licencave) të përcaktuara me Rregulloren 2019/01 për taksa, tarifa,
për transportin urban dhe ndërurban.

(7) Shqyrtimi i propozimeve për ndarjen e titujve të nderit, dekoratave, mirënjohje dhe
falenderimeve pas procedurës dhe analizës së bërë nga Komisioni komunal.

(8) Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ- ke dhe kryetarit të Komunës, për këmbim pronash me
interes publik, në mes të komunës së Pejës dhe pronarve privat: z.Alber Ajda, dhe z.Valdet
Mujaj, nga Peja, për rregullimin e shtegut të ecjes buzë Lumbardhit sipas PRRU “Qendra,
Kapeshnica dhe Puhovci” në Pejë.
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(9) Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ- ke dhe kryetarit të Komunës, për këmbim pronash me
interes publik, në mes të komunës së Pejës dhe pronarit privat: z.Jakup Krasniqit, nga Peja,
për qellim të zgjerimit të hapsirës gjelbëruese të Shkollës fillore “ 7 Shtatori” në fshatin
Vitomericë, Komuna e Pejës.

(10) Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ- ke dhe kryetarit të Komunës, për këmbim pronash me
interes publik, në mes të komunës së Pejës dhe pronarit privat: z.Shkelzen Kelmendi, nga
fshati Zahaq, për qellim të rregullimit të rrugës në fshatin Zahaq, Komuna e Pejës.

(11) Informatë nga Sektori i mjedisit pranë DUMM – sit mbi gjendjen mjedisore në Komunën e
Pejës.

(12) Formimi i Grupit punues për hartimin e Planit të veprimit për proces transparent të
buxhetimit për përiudhën 2022- 2024.

(13) Pytjet dhe propozimet  lidhur me punën e Komunës, të ngritura nga anëtarët, në atë
rënditje siç janë pranuar.

- Për tu dorëzuar tek Sekretari jo më vonë se të Premten, me dt.28. Maj 2021.

(14)  Çështje të ngritura në mbledhje nga udhëheqësi apo nga anëtarët e Kuvendit.

Takimi i ardhshëm i Kuvendit Komunal planifikohet të mbahet me dt. 30. Qershor 2021.
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