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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: 060/01-41207 

Datë: 20. Prill  2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                               Kryesuesi i Kuvendit 

                                                                                                                Rexhep Kurtbogaj                                                                                                               

  Anëtar i ndëruar 

                            Jeni të ftuar të merrni pjesë: 

 
 

 

Në takimin e Kuvendit Komunal Pejë  

Vendi: Salla e Kuvendit Komunal Pejë. - 
 

Data:        E MËRKURE me dt.04. Maj 2022. 

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 të Kuvendit Komunal Pejë dt. 28.Mars 2022. 

 

 

(4) Shqyrtimi i Raportit informativ mbi të hyrat dhe shpenzimet për periudhën janar – mars 2022. 

 

 

 

(5) Shqyrtimi i Raportit informativ për Pasqyra financiare të Komunës së Pejës, për vitin 2021. 

 

(6) Shqyrtimi i propozimit të DUMM  për miratimin e Vendimit për dhënjën në Diskutim Publik të  

      Projekt – Hartave Zonale të Komunës së Pejës 2022 – 2030, pas marrjes së Pelqimit nga MMPH. 

 

(7) Shqyrtimi i kërkesë së “Anibar” Pejë për ndarjen e mjeteve financiare për zhvillimin e aktiviteve 

      kulturore. 

 

(8) Shqyrtimi dhe miratimi i  Draft - Vendimit për shfuqizimin e Vendimit Nr.23/2022, të dt.28.03.2022, të  

      KK. Pejë, mbi miratimin e propozimit të kryetarit të Komunës për këmbim pronash në mes të Komunës  

      së Pejës dhe pronarit privat z. Albert Ajdaj, nga Peja, në mungesë të harmonizimit me të dhënat sipas  

      certifikatës së pronësisë, e në kërkesës së MAPL-së Nr.020-279/4  dt.15.04.2022 për rishqyrtim të 

      aktit në fjalë. 

 

(9) Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ dhe kryetarit të Komunës për këmbim pronash në mes të komunës  

      së Pejës dhe pronarit privat z Valdet Mujaj, nga Peja, për rregullimin dhe zgjerimin e shtegut të  

      ecjes buzë Lumbardhit, sipas PRRU- “Qendra, Kapeshnica dhe Puhovci” Pejë, me interes publik. 
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(10) Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ dhe kryetarit të Komunës për këmbim pronash në mes të komunës  

      së Pejës dhe pronarit privat z Albert Ajdaj, nga Peja, për rregullimin dhe zgjerimin e shtegut të  

      ecjes buzë Lumbardhit, sipas PRRU- “Qendra, Kapeshnica dhe Puhovci” Pejë, me interes publik. 

            

 

  

(11) Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ dhe kryetarit të Komunës për këmbim pronash në mes të komunës  

        së Pejës dhe D&E CONSTRUCT SH.P.K, nga Peja, për rregullimin dhe zgjerimin e shtegut të  

       ecjes buzë Lumbardhit, sipas PRRU- “Qendra, Kapeshnica dhe Puhovci” Pejë, me interes publik. 

 

(12) Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ dhe kryetarit të Komunës për këmbim pronash në mes të komunës  

        së Pejës dhe pronarit z.Hivzi (Ali) Kelmendi, nga Peja, për rregullimin dhe zgjerimin e shtegut të  

        ecjes buzë Lumbardhit, sipas PRRU- “Qendra, Kapeshnica dhe Puhovci” Pejë, me interes publik. 

 

(13) Shqyrtimi i propozimit për themelimin e Komiteteve tjera: 

 

               - Komitetit për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit dhe 

               - Komitetit për Shëndetësi. 

        

(14) Pyetjet dhe propozimet  lidhur me punën e Komunës, të ngritura nga anëtarët, në atë  

        renditje siç janë pranuar. 

 

         -  Për tu dorëzuar tek Sekretari jo më vonë se të, me dt.29. Prill  2022. 

 

(15)  Çështje të ngritura në mbledhje nga udhëheqësi apo nga anëtarët e Kuvendit. 

 

 

      Takimi i ardhshëm i Kuvendit Komunal planifikohet të mbahet me dt. ....Maj 2022. 
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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  

 

      

SKUPŠTINA OPŠTINE PEĆ 
I.Br: 060/01- 41207 

Dana: 20. April 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                               Predsedavajući KPF-a:  

                                                                                                                 Rexhep Kurtbogaj 

  Poštovani članovi,  

                          Pozivamo vas da učestvujete na: 

 
 

 

Na sednici Skupštine Opštine Peć   

Mesto:   Sala Skupštine Opštine Peć 
 

Datum:       SRJEDA , dana 04. Maja  2022. 

Vreme:       10:00 h. 

 

 

Napomena: Skupšina Opštine zadržava pravo primene člana 45, tačke 3, Zakona Br. 03/L-040 O 

Lokalnoj Samoupravi Republike  Kosova, ukoliko to bude smatrano potrebnim. 

 

 

                                                                                                                                                                                                        Dnevni red  

 

(1) Učešće i odsustvo članova Skupštine na sednici. 

   
 

(2) Učešće javnosti i delegacija. 

 

(3) Razmatranje zapisnika Skupštine Opštine sa sednice održane dana 28.Marta 2022. 

 

 

(4) Razmatranje  informativnog izveštaja o prihodima i rashodima za period januar-marta 2022. 

 

 

 

(5) Razmatranje informativnog izveštaja o finansijskom pregledu Opštine Peć  za 2021. Godinu.  

 

(6) Razmatranje predloga DUZS-a za usvajanje odluke o davanju na javnu raspravu o Nacrtu Zonalnih 

karata Opštine Peć 2022-2030, posle dobijanja saglasnosti od MSŠV. 

  

(7) Razmatranje zahteva “Anibar”Peć o dodeli sredstava za odvijanje kulturnih aktivnosti.  

 

(8) Razmatranje  i usvajanje nacrta odluke o stavljanju van snage odluke br. 23/2022, od dana 28.03.2022. 

SO Peć o usvajanju predloga Gradonačelnika Opštine za razmenu imovina između Opštine Peć i privatnog 

vlasnika g. Albert Ajdaj iz Peći, u nedostatku usklađivanja podataka prema vlasničkom listu na zahtev 

MALV br. 020-279/4  od dana 15.04.2022 o ponovnom razmatranju pomenutog akta. 

 

(9) Razmatranje predloga DPIP-a i Gradonačelnika Opštine za razmenu imovina između Opštine Peć i 

privatnog vlasnika g. Valdet Mujaj iz Peći  za uređivanje i proširivanje pešačke staze pored Bistrice prema 

RUP Centar, Kapešnica i Puhovac” u Peći, u javnom interesu. 
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(10) Razmatranje predloga DPIP-a i Gradonačelnika Opštine za razmenu imovina između Opštine Peć i 

privatnog vlasnika g. Albert Ajdaj iz Peći za uređivanje i proširivanje pešačke staze pored Bistrice prema 

RUP Centar, Kapešnica i Puhovac” u Peći, u javnom interesu. 

            

(11) Razmatranje  predloga DPIP-a i Gradonačelnika Opštine za razmenu imovina između Opštine Peć i 

D&E CONSTRUCT iz Peći za uređivanje i proširivanje pešačke staze prema RUP Centar, Kapešnica i 

Puhovac” u Peći, u javnom interesu. 

 

(12) Razmatranje predloga DPIP-a i Gradonačelnika Opštine za razmenu imovina između Opština Peć i 

vlasnika g. Hivzi (Ali) Kelmendi iz Peći za uređivanje  i proširenje pešačke staze pored Bistrice, prema RUP-

u “Centar, Kapešnica i Puhovac” u Peći, u javnom interesu. 

 

 

(13) Razmatranje predloga o osnivanju ostalih komiteta: 

 

               - Komitet za Urbanizam i zaštitu sredine i 

               - Komitet za Zdravstvo 

        

(14) Pitanja i predlozi u vezi sa radom Opštine, istaknuti od članova, po redosledu po kome su primljeni. 

 

         -  Da se dostave Sekretaru, ne kasnije od Petka , dana 29. Aprila  2022. 

 

(15)  Pitanja istaknuta od strane Predsedavajućeg ili članova Skupštine.  

 

      Sledeći sastanak Skupštine Opštine održaće se dana .... Maja 2022. 
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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 I KOMUNËS PEJË 

I.Numër:060/01-28848 

Pejë, datë: 28 mars 2022. 

 

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

 

Nga takimi i III-të i rregulltë i Kuvendit Komunal Pejë, i mbajtur me: 28 mars 2022, me fillim 

në ora 10:00 h. 

 

Takimi u mbajt në sallën e Kuvendit të Komunës Pejë. 

 

Në takim prezantojnë: pos anëtarëve të kuvendittë komunës, kryetari z. Gazmend Muhaxheri, 

kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj, drejtorët e SHCK-së, Udhëheqësi i Sektorit për Punë të Kuvendit 

z. Avni Gashi, përfaqësues të ZIP, z. Egzon Kastrat Asistent Administrativ i Kryesuesit, 

përfaqësues e OSBE, përfaqësuesit të OJQ-ve dhe përfaqësues të mediave të shkruara dhe 

elektronike. 

 

Takimin e hapi dhe e kryesoi, kryesuesi i kuvendit z. Rexhep Kurtbogaj, i cili konstatoj se jemi 

32 anëtar prezent. Gjithashtu Kryesuesi theksoj se para jush e keni nga një zarf nga OSBE në të 

cilen gjindet një letër falemnderuese dhe uruese për anëtaret që kan fituar në zgjedhjet lokale, 

gjithashtu aty e gjeni edhe një USB, të cilin mund ta përdorni. Në vazhdim kryesuesi e hapi 

diskutimin për rendin e ditës, ku i sqaroj pikat të cilat janë vendos në rend dite.  

 

Nezir Jahmurataj: kërkoj që të mbahet një minut heshtje në shënjë nderimi për ish sekretaren e 

USA znj. Madeleine Albright, si dhe për martirët e fshatit Lubeniq sepse ata përvjetorin e kanë 

afër tani me 1 prill. 
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Në shënjë nderimi dhe respekti Kuvendi i Komunës mbajti një minut heshtje për sekretaren e 

USA znj. Madeleine Albright, si dhe për martirët e fshatit Lubeniq. 

 

Me 32 vota pro u miratua ky: 

                                          REND DITE  

 

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

2. Pjesëmarrja publike dhe delegacionet. 

3. Shqyrtimi i Procesverbalit nga Seanca e Kuvendit të Komunës së Pejës, dt. 28 shkurt 2022. 

 

Raportet dhe rekomandimet e dhëna nga Kryetari i Komunës, Kryesuesi i Kuvendit dhe 

Drejtoritë e SHCK-së: 

4. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ-ke dhe kryetarit të Komunës për këmbim prone në mes të 

Komunës së Pejës dhe pronarit dhe Albert Ajdaj, nga Peja, për rregullim dhe zgjerim të 

shtegut të ecjes buzë Lumbardhit sipas PRRU “Qendra, Kapeshnica dhe Puhovci” Pejë. 

5. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ-ke dhe kryetarit të Komunës për këmbim të pronave në mes të 

Komunës së Pejës dhe pronarit Jakup Krasniqi, nga Peja, për rregullimin dhe zgjerimin e 

hapsirës gjelbëruese të shkollës fillore “7 Shtatori” në f.Vitomericë Komuna e Pejës.  

6. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ-ke dhe kryetarit të Komunës së Pejës, për këmbim pronash në  

mes të Komunës së Pejës dhe pronarit Rrahmon (Rexhë) Shala, nga Peja, për rregullim e 

rrugës në Pejë, sipas PRRU. 

7. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ-ke dhe kryetarit të Komunës së Pejës, për këmbim pronash në 

mes të Komunës së Pejës dhe pronarit Mediha Hoxha, nga Peja, për rregullim e shtegut të 

ecjes buzë Lumbardhit sipas PRRU. 

8. Shqyrtimi i kërkesë së Let’s Do It Peja, për angazhimin e anëtarëve të Kuvendit Komunal   

Pejë, në Grupin punues për hartimin e “Planit lokal të veprimit për cilësinë e ajrit” në 

Komunën e Pejës. 

9. Rritja dhe bartja Buxhetore e mjeteve të pashpenzuara nga vitet paraprake. 
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I. Pjesëmarrja në takim e anëtarëve të kuvendit dhe mungesat. 

 

Në këtë takim munguan z. Rrustem Berisha dhe znj. Leonora Shala. 

 

II. Pjesëmarrja publike dhe delegacionet. 

Nuk pat. 

10. Raport per shpenzimet e subvencioneve për vitin paraprak 2021, dhe Plani për ndarjen e tyre 

për vitin 2022. 

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

siç janë pranuar. 

12. Çështje të ngritura në mbledhje nga udhëheqësi apo nga anëtarët e Kuvendit. 



4 
 

III. Shqyrtimi i Procesverbalit nga Seanca e Kuvendit të Komunës së Pejës, dt. 28 

shkurt 2022.  

Dr. Islam Husaj: procesverbali para se të arkivohet duhet me kalu te lektori, ndërsa sa i përkete 

tektsit në faqën 6 është hek një pjes e fjalisë që mandej ja ka ndryshu kuptimin fjalës, ku është 

shkruar “ edhe në këtë pikë si në pikën paraprake nuk e propozon DKRS-ja formimin e 

komisionit por kryesuesi i kuvendit” ndërsa në dokumentacion është  “le të mbetët që e propozon 

drejtoria” kështu shkruhet në procesverbal, ndërsa ka ra fjala që “ në dokumentacion duhet të 

mbetët që ka propozu kuvendi e jo drejtorati”, pra të shtohet kjo fjali. 

 

z. Feriz Gashi: ka kohë që ju kam tërhek verjetjen rreth kësaj qështje, por me paten premtuar se 

do të merrën me këtë punë, pra në këtë procesverbal mungon kohezioni dhe koherenca e tekstit. 

 

Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj: normalishtë se formulimi i procesverbalit asnjëher nuk mund të 

jetë pa ndonjë lshim teknik, mirpo do ti kemi parasyshe këto sugjerime. 

 

Me 30 vota pro, u miratua procesverbali me vërejtëjet e dhëna nga seanca e Kuvendit të 

Komunës së Pejës, dt. 28 shkurt 2022. 

 

IV. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ-ke dhe kryetarit të Komunës për këmbim prone 

në mes të Komunës së Pejës dhe pronarit dhe Albert Ajdaj, nga Peja, për rregullim 

dhe zgjerim të shtegut të ecjes buzë Lumbardhit sipas PRRU “Qendra, Kapeshnica 

dhe Puhovci” Pejë. 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: është prona komunale përfundi gjykatës me sip. 190 m2 e cila 

këmbehet me pronën e pronarit z. Ajda me sip 110 m2. Këto ndërrime kan me qenë transparente 

e që jan dikund 105 prona, e kemi planifiku që 15 prona me i pru në kuvend komunal për 

ndërrime dhe 15 prona shpronsime, e që më keto me mujt me i realizu ato projekte dhe premtime 

për këto katër vite. Kryetari z. Muhaxheri në detaje me sllajde e paraqiti këtë pikë të materialit 

para asambleisteve, të cileve ju shpjegoj në detaje këmbimin e këtyre pronave. 
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Dr. Islam Husaj: ju përgzoj për këtë punë që po bëhët për realizimin e këtyre planeve 

rregullative, por kam nevoj për pak sqarim, ju lutem kryetarit, drejtorit të drejtorisë dhe 

kryesuesit të më përcjellin me material, në kërkesën që është bërë nga drejtoria thuhet z. Albert 

Ajdaj me ngastren kadasdrale 281/29, në sip. prej 190 m2, në vizatimin që e kemi na është 

parcela me ngastren kadasdrale 281/28 (jo 29), pse është kjo?; ndërsa në propozim vendimin që e 

kemi prap shkrun se është 29, por nëse e shikojmë procesverbalin në mes të palëve atje shkruhet 

parcela 281/27; në materialin që e kemi marrë në certifikatat e pronave, e kemi certifikatën e 

pronës 2217, por mungon certifikata e pronës 2216, pastaj e kemi një certifikat që është 281/27 

që është 1023 m2, por mungojnë këto që ne i kemi të shkruara në kërkesë, pra është mirë që ta 

kemi një sqarim?. 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: procesverbali mes komunës dhe palës është bërë me herët kur 

parcella nuk ka qenë e ndame, kur parcela ka qenë 281/27 dhe është parcel shum e madhe, pra 

është nda parcela me vendim të drejtorisë ku parcela 281/27 i jan nda 190 m2 dhe ka marrë 

numrin e ri 281/29, propozim vendimi i sotit dhe vendimi që shkon në vlerësim të ligjshmerisë 

në MAPL dhe për vlerësim në MFTP është ashtu si duhet, parcela 281/29 me sip 190 m2 që shtë 

pron shoqërore e K.K. Pejë këmbehët me ngastren kadasdrale 2216 me sip. prej 94 m2 me ½ e 

sajë dhe ngasren kad. 2217 me sip 122 m2 pron e privatit Albert Ajdaj.    

z. Labinot Panxha: kjo pikë është në kundërshtim me ligjin 06L/092, neni 24, paragrafi 3,4 dhe 6 

dhe nenin 25, paragrafi 5 pra këtij propozimi i mungon raporti zyrtar i vlerësimit që duhesh me 

bo ti që nuk ekzistojnë prona tjera të komunës të përshtatshme për këtë qellim, pastaj deshmia 

me na tregu ose komuna ose pronari që pronat nuk kan konteste gjygjësore, po ashtu edhe 

vlerësimi i pronës përkatse; këto vërjetje i kam jap edhe në KPF, po du me mendu se këto 

kembime jan në interes publik e jo ne interes të individeve siq është shprehur në KPF drejtori, ku 

aludon se mos me i ra mirë përsonit privat nuk do e kembente pronën e tij, ish kon mirë me tregu 

se ky”zotnia” e ka ndertu në një pjes të komunës dhe a ka ndermarr komuna diçka për këtë rast?, 

na si AAK nuk jemi kundër kembimit kur është interesi publik, por do jemi kundër kembimit të 

pronave që jan në interes të përsonave të caktuar. 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: ligji për kembimin e pronës e ka barazu edhe privatin edhe 

komunen, interesi është i dy anshëm  sepse në të kundërtën nuk ka marrëveshje, dikush vjen ma 

heret të komuna dhe kërkon kembim për arsye se ndoshta është i detyruara sepse kërkon leje ose 
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diçka të tillë, ndërsa në këtë rast komuna ka interes me liru aty atë hapsirën, ndërsa pronari privat 

ka nevoj me rregullu hapsirën e vet. Na me këtë këmbim po i bëjme dy të mira, edhe rregullimin 

e pronës publike edhe palës private po ja rregullojme statusin e pronës së tij. 

z. Berat Ganiqi: edhe pse vëretjet i kam jap edhe në KPF, prap ka ardh (ortofoto) e njejt ajo e 

vjetra, kjo është gabim ose po don me na injoru totalisht, pastaj kemi këtu edhe mos kompletimin 

e dokumentacionit, pra nëni 24 i ligjit për dhënien në shfrytëzim dhe kembimin e pronave, 

paragrafi 3, që paraprakisht kryetari të siguroj raport zyrtar se nuk ekzistojnë prona tjera të 

përshtatshme të komunës për këtë qellim, gjitashtu edhe ato që i ceki dr. Islami ka mjaft gabime, 

sikurse mos me pas jurist komuna; me tutje z. Ganiqi shtoj se për mos me marrë fjalen edhe në 

pika tjera edhe në ato pika kemi vërejtje të kembimi i pronave, 2 ari në Vitomeric e kemben me 

1.75 ari të shkolla Ramiz Sadik, ku mirë e dim se nuk është vlera njejtë, edhe ato dy ari janë për 

99 vjet nga AKP-ja, përndryshe na si LVV le që nuk kemi me votu sot asnjë pikë që ka të bëjë 

me kembim të pronave por nuk kemi me marr pjesë në votm edhe pse në sall kemi me qendru 

për shkak të pa qartësive që i keni sjellë.  

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: z. Ganiqi e ka komshi pronarin që po dojmë me kemby na 

pronen, ai prej që e ka ble pronen aty, këtë pron e ka në mure të shtepisë së tij, a mundet dikush 

që me i hy në shtepi dhe me i thon që kjo është pron publike edhe po dojnë më ta marrë publiku, 

pra atë hapsirë e shfrytëzon që 60 vjet, dhe e di se çdo lënd e keni dergu në prokurori, por 

asnjëhër nuk jam frigu sepse komplet lëndet janë me gjeodezi dhe me dokumente zyrtarë të 

kadasdrit, mir kish qene qe me dal në terren sikur ekipi mëparshem ata që kan dilema, jam ne 

dispozicion 24 orë sepse ka njerz që nuk i kuptojnë “ ortofotot”, pra ai zotnia ka nis me mbaru 

shpi në oborr të shkollës e si kam ardh ne pushtet ja kom rrëzu dhe nuk e kam lënë me mbaru 

aty.  

z. Labinot Panxha: sa i përket kësaj prone që po don me ndërru, ti po don me ja jap edhe 

parkingun këtij zotrisë bashkë me trotuar, nese ai ka uzurpu, pse nuk keni vepru ju?. 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: ajo pron u ndërru kur ka qene pushteti i kaluar, për me i ndertu 

ato dyqane, ateher ai komunës i ka jap diçka, a ka jap banes apo diçka tjetër nuk me kujtohet, 

ndërsa kjo qe po folim ne është para dyqaneve pjesa tjetër, mundeni me shku me pa parcela dytë 

përfundi Buqukut me pa si është gjendja faktike, 24 ore jam ne dispozicion me shku me juve ne 
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terren me ju shpjegu se çka me çka po këmbejmë, se asnjë send nuk e bij në kuvend nese nuk 

mundem me mbrojtë moralishtë. 

z. Berat Ganiqi: nuk mundeni ju, neve si opozit me na akuzu se po ti dergojmë drejtoret dhe 

stafin në prokurori, pra na si opozit nuk jemi këtu me jap këshilla, megjithatë po ju japim 

këshilla në dobi të qytetit, nuk është në rregull që trotuaret me u shendrru për me u ndërtu 

banesa. 

Znj. Mubera Belegu: unë jetoj aty të prona e z. Ajdaj, edhe e di zhvillimet që nga fillimi, aty ka 

edhe kontest gjyqësor sepse ai ka kërku me qel një rrugë që kurr ska ekziztu, sepse na jemi aty që 

nga viti 1960, po me vjen mirë që kryetari po don me zgjidh problemin dhe me ndërru atë pronë, 

mirpo mos duhet na me lyp ma shum sepse aty ku është ka vlerë të madhe. 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: është një komision që vjen nga Prishtina dhe i vlerëson pronat, 

dhe diferanca që mbetet ja paguajnë njëra tjetrës varësisht se ne cilen anë është, për dy pronat 

ekziston një vlerësim real i patundshmerive në atë pjesë, kontesti gjyqësor është për rrugën tjetër 

e jo për këtë që na e kemi në rend dite. 

z. Rajan Arapi: u diskutu mjaft për dilemat në lidhje me kembimin e kësaj prone, nuk e mohoj 

faktin se kryetari e ka për qëllim të mirë me bo këtë ndërrim, mirëpo edhe anëtarja e jon e KPF-

së e ka shpreh shqetësimin lidhur për këtë qështje, pra nuk ka një ekujliber në mes të dy pronave 

ne mes të asaj se çka po japim dhe çka po marrim. 

z. Bujar Agusholli: na si opozit duhet jemi konstruktiv në të mirën e gjithëmbarshme të qytetit 

dhe po me ato parime jemi ulë këtu, nuk e di nëse dikush nga ne deshiron diçka të keqe, nuk 

kemi nevoj me u etiketu nga askush as nga kryetari, të gjithë i kemi programet politike, na kemi 

nevoj për koperim dhe ti ikim kësaj gjuhe. 

z. Nezir Jahmurataj: në te gjithë jemi në sherbim të qytetarëve, kemi drejt me kritiku, z. Ajdaj 

nëse këto 7-8 vite ka ndërtuar e nëse tani po dojmë me i’a legjitimu, kjo nuk është mirë sepse po 

bie ndesh me drejtorin e urbanizmit, se pse me lejua me ndërtu atëher e tash me marrë pronë? 

ndërsa të prona e Jakup Krasniqit, ju i’a keni ndalu me ndertu aty, ndërsa përball shkollës 

“Ramiz Sadiku” krejt qytetarët kishin zënë prona aty, Jakupi e ka brenda aoborrit, e tash nëse 

bëjnë kërkesë të gjithë për me i marrë ato prona?. 
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Pas diskutimeve,  nga 33 anëtar sa ishin prezent, me 17 vota pro (një me ngritje dore), 4 

abstenime, 1 kundër, u aprovua propozimi të DÇPJ-ke dhe kryetarit të Komunës për këmbim 

prone në mes të Komunës së Pejës dhe pronarit dhe Albert Ajdaj, nga Peja, për rregullim dhe 

zgjerim të shtegut të ecjes buzë Lumbardhit sipas PRRU “Qendra, Kapeshnica dhe Puhovci” 

Pejë. 

V. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ-ke dhe kryetarit të Komunës për këmbim të 

pronave në mes të Komunës së Pejës dhe pronarit Jakup Krasniqi, nga Peja, për 

rregullimin dhe zgjerimin e hapsirës gjelbëruese të shkollës fillore “7 Shtatori” në 

f.Vitomericë Komuna e Pejës.  

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: prona është përball shkollës “Ramiz Sadiku”, hyrja dytë, dhe 

kembehët me pronen që është në rrugen kryesore në Vitomericë të sh.f. “7 shtatori”, shkolla 

përpara i’a ka jap dikujt në shfrytzim një kiosk për me shit pije në oborr të shkollës , kjo është 

shit në privatizim edhe pse ju kem tërhek vërejtejen se nuk shiten oborret e shkollave, pronari ka 

ndërtu ship dy katëshe, ndërsa ne ja kemi rrëzu shtepinë sepse e ka nis pa leje, tash na po 

ndërrojmë me nje pronë që ky “zotnia” e ka në oborr të shtepisë se vet, ndërsa prona e dytë që e 

kemi pas me ndërru ka qenë e kujshise tjetër po ajo ka qene me barr tatimore që e ka Stacioni i 

Autobusave dhe nuk kemi mundur me pru, mirëpo Komuna e Pejës ka marr obligim me pagu 

këtë barrë tatimore dhe mandej jemi pronar legjitim me krejt dokumentat të Stacionit të 

Autobuseve dhe pronat qe dalin përtej pronës së stacionit të autobuseve. Kryetari z. Muhaxheri 

në detaje me (sllajde) e paraqiti këtë pikë të materialit para asambleisteve, të cileve ju shpjegoj 

në detaje këmbimin e këtyre pronave. 

z. Berat Ganiqi: krejt lagjia janë aty që nga viti 1996 kur është rregullu kanalizimi i Seravisë, 

kemi kërkesë zyrtare që e kemi bër në kohën e Ali Berishës së secili që është aty me pagu, sepse 

aty janë 12 shtepi, por tani për kembim çmimi nuk është i njejtë me pronën dhe vendin që 

këmbehet. 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: sa i përket vlerësimit, Ministria Financave i ka dy 

departemente, njëra tatimin në pronë, i cili i ka caktu tatimet në pronë në bazë të vlerësimit 

paraprak, para nap o ndrrojmë diçka që ështe e vdekur, pasuri që komuna nuk e ka në shfrytzim, 



9 
 

dhe po e marrim një pronë që i vyn shkollës dhe shoqërisë për 100 vitet e ardhshme, ideja është 

që me zgjidh problem edhe atyre pronarve edhe me kriju hapsira të gjëlberuara publike. 

z. Labinot Panxha: na nuk i dim vlerat e pronave, pra ne material kish qenë mirë me na sqaru se 

kjo pronë e ka këtë vlerë ndërsa kjo pronë e ka këtë vlerë dhe me kon transparente kjo punë. 

Dr. Islam Husaj: vlerat e prones nuk i caktojme ne, dhe nuk caktohet vlera para se me u marrë 

vendimi për kembim, pastaj bëhet kërkesa për vlerësim, edhe asambleistat te mandatit kaluar po 

edhe tani po e shoh se nuk e kan të qartë se komuna nuk i cakton vlerat e pronave, komisioni ne 

ministri të financave pas vlerësimit ata e caktojnë se kush kuj ka me i dhanë shtesë varsishtë 

vlerës së pronës; këtu u fot që të gjithë jemi për të mirën e qytetarit, nuk mund te jemi të gjithë 

për të mirën e  qytetarit kur i pengojnë proceset, sepse na e kemi një PZHK dhe PRR ku u parapa 

gjethcka se çka duhet me u punu dhe me u ndryshu, unë e pergëzoj kryetarin për angazhimin e tij 

për këto ndërrime. Në këtë pikë kam nevoj për një sqarim se në procesverbalin e degjimit verbal, 

janë të specifikume prona 244/1  me 17 m2  mandej 248/2 52 m2, 249/8 me 112 m2. 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: janë bashku në një pronë të gjitha dhe e kanë marrë këtë 

numrin e ri. 

Dr. Islam Husaj: pra me pas na me te qartë e shkrun nje fjali qe bashkimi i këtyre pronave e jap 

këtë numer, dhe me i përmirësu disa gabime teknike, ndërsa sa i përket vlersimit bazuar në ligjin 

për dhënie në shfrytëzim dhe këmbim të pronës publike, neni 24 pika 3, nuk ka nevoj për një 

vlerësim kur ai e ka pronen ne oborr të vetin, sepse ai nuk pranon që me ja jap një pron tjetër në 

Shkrel, por don me rregullu pronen që e ka brenda oborrit. 

Pas diskutimeve,  nga 32 anëtar sa ishin prezent, me 16 vota pro (një me ngritje dore), 3 

abstenime, u aprovua propozimi i DÇPJ-ke dhe kryetarit të Komunës për këmbim të pronave në 

mes të Komunës së Pejës dhe pronarit Jakup Krasniqi, nga Peja, për rregullimin dhe zgjerimin e 

hapsirës gjelbëruese të shkollës fillore “7 Shtatori” në f.Vitomericë Komuna e Pejës. 

 

VI. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ-ke dhe kryetarit të Komunës së Pejës, për këmbim 

pronash në  mes të Komunës së Pejës dhe pronarit Rrahmon (Rexhë) Shala, nga 

Peja, për rregullim e rrugës në Pejë, sipas PRRU. 
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Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: përmbi kishen katolike janë dy parcella komunale brenda 

parcellave të pronarit privat, gjithsejte 69 m4, të cilat i ndrrojme me pronen e pronarit privat që 

është në Jarin me sip prej 41 m2, kjo zonë në bazë hartave zonale qe do të ipen në diskutim 

publikë muajin e ardhshëm, është paraparë që ketu të jetë parking publik për lagjen Jarina, pastaj 

ndrrimet tjera do të jen ne muajt dhe vitin në vijim dersi sa ta realizojmë krejtë me kriju parking 

publik dhe hapsirë publike. Kryetari z. Muhaxheri në detaje me sllajde e paraqiti këtë pikë të 

materialit para asambleisteve, të cileve ju shpjegoj në detaje këmbimin e këtyre pronave. 

z. Labinot Panxha: edhe në KPF e kam jap nje propozim ne lidhje me këtë pikë, që me nderru me 

një banesë dhe atë banese me ja jap një familje me nevojë, sepse nuk i dihet se at hapsirë a e 

shfrytëzojnë për parking apo për çka?. 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: kemi plot kësi propozime, mirëpo pastaj dalin problem tjera, 

sepse ajo është 40 m2 e se di a del nje banes aty a jo, janë do banesa që janë ndrru në 2010, hala i 

ka komuna edhe 10 ne dispozicion, këto ndërrime bëhën për interes publik, ndërsa për raste 

sociale duhet edhe komuna edhe ministritë më bo zgjidhje tjera.  

Pas diskutimeve,  nga 32 anëtar sa ishin prezent, me 17 vota pro (nje me ngritje dore), 1 kundër, 

2 abstenime, u aprovua propozimi i DÇPJ-ke dhe kryetarit të Komunës për këmbim pronash në  

mes të Komunës së Pejës dhe pronarit Rrahmon (Rexhë) Shala, nga Peja, për rregullim e rrugës 

në Pejë, sipas PRRU. 

 

VII. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ-ke dhe kryetarit të Komunës së Pejës, për këmbim 

pronash në mes të Komunës së Pejës dhe pronarit Mediha Hoxha, nga Peja, për 

rregullim e shtegut të ecjes buzë Lumbardhit sipas PRRU. 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: kur e kemi paraqitë ne propozim kembimin e ketyre pronave, 

parcelat kan pas numrin 5915/1 dhe 5915/2, janë parcela të pronarit privat për të cilat 

departamenti për vlerësimin e pronës ka kërku që na po i ndërrojmë parcelat 5915/5 me sip. 120 

m2 dhe 5915/7 me sip. 12 m2, që ne total bëjnë 132 m2, ndërsa vendimi që e kemi pas marrë 

atëher ka qenë 126 m2, edhe pse atëher e kemi pas të shkruar që ndrrohen pjesë të parcelës, për 

qët 6 metersh ky department ka kërku që edhe një herë me marrë vendim, e që sot na po e 
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marrim këtë vendim që pronat parcellat 5915/5 dhe 5915/7, janë objekt i kembimit me pronat 

komunale, si dhe e keni ne material vendimin e mëhershem vendimi nr 10/2021, të K.K. pejë i 

dt. 30.03.2021, pra atij vendimi po i ndërrohet vetëm numri pronës 5915/1 dhe 5915/2 dhe po 

bëhën 5915/5 dhe 5915/7. 

z. Drin Veselaj: mbasi shumica pikave ishin kembim pronave, kisha propozu me hap një 

ndërmarrje për shitblerjen e pronave edhe na vyn tash do pare për kerre për komun, se kta 

biznismenat kan edhe automjete edhe mundem me shti ne kombinim. 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: si duket qe 8 vite po ju shkrun mesazhet e njejta, sepse edhe ai 

e ka pas këtë ide, prej 100 pronave qe i kam shpjegu dhe i kam prezentu me (sllajde) ne nje nga 

seancat e kaluara 45 prej tyre kam me i kemby, për me bo diçka të mirë për këtë qytet që nuk u 

bo që 70 vite. 

Dr. Islam Husaj: në të gjitha planet rregulluse urbane dhe në PZHK jan parapa këto ndrrime, janë 

parapa hapja e rrugëve, hapsirat gjelbëruese, për një kohë të gjatë kan qenë vërejtejet se pse nuk 

po e boni shetitoren përgjat lumit, pse nuk po e hapni këtë rrugë, ndërsa tash kur po bëhën këto 

po japni vërejtje se pse po i boni këto, këto duhet bërë sepse jan parapa në PZHK dhe plane 

detaje urbane, tani kur  të miratohen hartat zonale kemi me pa se çka u parapa me u shëndrru në 

të ardhmen, prandaj po i bisedojmë do gjëra qe nuk ish dasht me i fol, unë e pergzoj kryetarin që 

po e ka durimin me u marrë me këto probleme. 

z. Labinot Panxhaj: po e shoh që ka tendenc që me na qit neve kundër interest publik, kjo nuk 

qendron, sepse na jemi pro kembimit të çdo prone që është në interes publik, vetëm sjellni 

proceduralisht në rregull dhe të jemi transparent. I keni vërejtjet e juristit z. Pandeliu që ju ka 

dhënë në KPF, shfuqizone atë vendim dhe merrne një vendim të ri mos e komplikoni. 

z. Berat Ganiqi: opozita nuk ja don te keqen Pejës, përkundrazi ne e dojmë Pejën, mirëpo kritikat 

duhet me i marrë për bazë kryetar, sepse me mengjes kam marr meszh nga një qytetar që thot se 

mu ka nxon dielli prej banesave, i cili është në qender të qytetit, sepse një fëmij i atyre banesave 

ska ku me lujt se ska park aty 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: 30 ari gjelbrim i kan aty.  
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Pas diskutimeve,  nga 31 anëtar sa ishin prezent, me 19 vota pro (një me ngritje dore), u aprovua 

propozimi i DÇPJ-ke dhe kryetarit të Komunës për këmbim pronash në mes të Komunës së Pejës 

dhe pronarit Mediha Hoxha, nga Peja, për rregullim e shtegut të ecjes buzë Lumbardhit sipas 

PRRU. 

VIII. Shqyrtimi i kërkesë së Let’s Do It Peja, për angazhimin e anëtarëve të Kuvendit 

Komunal   Pejë, në Grupin punues për hartimin e “Planit lokal të veprimit për 

cilësinë e ajrit” në Komunën e Pejës. 

Kryesuesuesi z. Rexhep Kurtbogaj: kjo OJQ i shtrin aktivitetet ne Komunen e Pejës dhe me 

gjëre, për ruajtjen dhe mbrojtëjen e mjedisit, kësaj radhe sipas kërkesës së tyre duhet ti caktojmë 

dy anëtar nga kuvendi si anëtarë të Grupit Konsultativ për Mbrojtjen e Ambientit - GKMA në 

Komunën e Pejës, sipas kërkesës këta dy anëtar duhet të kenë njohuri për mjedisin. 

Për anëtarë të GKMM it nga radhët e Kuvendit Komunal Pejë, u propozuan anëtaret si vijon: 

 

1. Mentor Bajri, nga subjekti politik LDK, anëtarë, dhe 

2. Naim Bytyqi, nga subjekti politik  AAK, anëtarë. 

Pas diskutimeve,  nga 26 anëtar sa ishin prezent, me 26 vota pro (një me ngritje dore), u miratu 

propozimi i “ Let’s Do It" Peja, për angazhimin e dy anëtarëve të Kuvendit Komunal Pejë,  në 

Grupin punues për hartimin e “Planit lokal të veprimit për cilësinë e ajrit” në Komunën e Pejës, 

në përbërje si më lartë. 

 

IX. Rritja dhe bartja Buxhetore e mjeteve të pashpenzuara nga vitet paraprake. 

z. Jeton Abazaj: këtu hyn edhe bartja e mjeteve të pashpenzuara si dhe rritja buxhetore për vitin 

2021, e kemi tejkalu planin e paraparë për 1.8 milion euro për vitin 2021, në këtë plan hyn edhe 

gjobat nga gjykata dhe gjobat nga trafiku, preveq kësaj i kemi edhe mjete të pa shpenzuara 

351.000 euro që jan bartë nga viti kaluar në vitin aktual, prap është një përformancë shum e mirë 

e komunës sepse që 8 vite ne nuk kemi patur bartje buxhetore nën 600.000 euro, pra vetëm 1.2 % 
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e buxhetit e mjeteve të pashpenzuara barten këtë vit, nuk besoj që ka komun që ka bartje kaq te 

vogel, pjesa e rritjes buxhetore shprendahet në 3 kategori ekonomike: Mallra dhe Shёrbime nё 

vlerё prej 151,000€, subvencione dhe transfer 24.000 dhe shpenzime kapitale mbi 1.1 milion 

euro; në total sbashku bartja me rritje buxhetore prej  2,223,049.01€, këto barten në kategoritë e 

mëposhtme:  

 Paga dhe Mёditje nё vlerё prej 23,807.85€ 

 Shёrbime komunale nё vlerё prej 4,745.85€ 

 Mallra dhe Shёrbime nё vlerё prej180,000€ 

 Subvencione dhe transfere nё vlerё prej 79,813.31 € 

 Shpenzime kapitale nё vlerё prej1,934,682.00 € 

 

Me tutje z. Abazaj theksoj se, arsyet pse jan rrit subvencionet është se i kemi disa marreveshje 

bashkëpunimi me disa ojq dhe organizata tjera në fusha të caktuara, e që mos te këmi 

keqklasifikim na duhet ti pagujm këto obligime nga subvencionet; pjesa e shpenzimeve kapitale 

ka shku ne tri kode ekonomike, për blerjen e 5 veturave dhe një autoambulance, infrastruktur 

rrugore kryesisht pjesen e mureve, planifikim dhe zhvillim ekonomik, ndersa të  Shprosimi janë 

1,300,000.00€ kryesisht për prona që shpronsohen për realizimin e PZHK-së. 

 

Znj. Hidajete Nikçi: e pava që është një vler prej 200.000 euro për ndërtimin e shkollave dhe 

anekseve në arsimin fillor, e di që është e nevojshme ky ndërtim, mirëpo kisha kërku që të 

ndahen mjete edhe për materiale shpenzuese nëpër shkolla, sepse në shkolla nuk kemi letër për 

teste, pastaj mungojnë edhe kabinetet dhe është e pamundur mësimi praktikë në shkolla e 

sidomos ato profesionale, për disa lënd shkencore ne vet i sigurojmë materialet sepse edhe disa 

lënd nuk i gjëjmë në treg, pra rritja e cilësisë bëhët vetëm nëse punojnë nxënësit praktikishtë.  

 

z. Drin Veseli: mbasi e ka obligim komuna me i kry pagesat e pagave jubilare dhe këto të 

arsimit, mirë kish qenë disa mjete me i nda për atë pjesë kështu që pastaj mos me shku të 

përmbaruesi. 
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z. Feriz Ga shi: nga këto mjete që janë të parapara për arsim, do të ishte mirë që një pjes të tyre të 

përdoret për furnizim me vepra letrare të cilat janë pjes e plan programeve tona shkollore, e që 

mos ti blejnë nxënësit. 

 

Dr. Hidajete Krasniqi: pos pagave jubilare, pse nuk po bëhët pagesa e shujtave për 

mësimdhënësat, mbasi thuhet ka mjete; meqënse drejtori tha është paraparë edhe një 

autoambulancë, kisha kërku që të rritet numri i vizitave shtepiake sepse kërkesa është shum e 

madhe. 

 

z. Nezir Jahmurataj: në shkollën e mesme teknike, prindërit ankohen se se nxënësit e drejtimeve 

të hidro instaluesve nuk kan mjete shpenzuese, dhe ata nuk kan mundesi me i ble. 

 

z. Rajan Arapi: kemi qenë me grupin e aksionerve ne stacionin e autobuseve, një prej qështjeve 

që është kërkuar është rregullimi i platos se stacionit të autobuseve, e di që me PZHK është 

parapa zhvendosja e këti stacionit, mirëpo kjo qështje mund të vonoj, tani me këto mjete a mund 

të bëhët rregullimi i kësaj platojë që do të hijeshonte atë pjesë të qytetit. 

 

z. Jeton Abazaj, duke u përgjigjur pyetjeve me rend, theksoj se: vitin e kaluar operatorët kan 

lidhe kontratë për furnizim me letër me një çmim shum i ulët, ndërsa tani për shkak të ngritjes së 

çmimeve e kemi një vershim të shkëputjeve të kontratave nga operatorët ekonomik, e që për këtë 

rast nuk e ka lidh me Komunën e Pejës por me nivlin qendror, pra mund të këtë munges por nuk 

është problemi i mjeteve financiare, ndërsa sa i përket kabineteve dhe mjeteve të konkretizimin 

ne buxhet jan nda 70.000 euro me i furnizu shkollat me këto paisje, jemi në proces në prokurim 

me këtë qështje dhe të gjithë mësimdhënësit që kan specifika kisha kërku që me ardhë ne 

drejtorat dhe me tregu se çka ju duhet me i specifiku; për vepra letrare i përket kategorisë mallra 

dhe shërbime dhe duhet blehën por nuk ka procedurë të planifikume të prokurimit, po t’kish qenë 

e tillë s’kish qenë problem veq ishalla lexohen se për mjete financiare nuk mbetet ky proces; 

pagat jubilare dhe shujtat janë temë e kahershme, ne para dy viteve 700.000 euro i kemi bart dhe 

i kemi pagu pjesen e parë të shujtave si komun e vetme që na u është leju dhe e kemi kry pjesen e 

pagesës 50%, ka pas ndonjë gabim teknik dhe ka mbetë ndonjë individ, të njejtin vullnet e kemi 

patur edhe gjat vitit 2021 kemi bërë kërkesë në MFPT por nuk na kan leju sepse kan kërku të 
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bëhët nga kodi i pagave dhe meditjeve e jo nga kategoritë tjera sepse mund të këtë keqklasifikim, 

pastaj të gjitha shkollat kan fillu me procesin e padisë në bazë të kontratës kolektive, me vullnet 

të plot dhe deshire i kishim bartë mbi 1 milion euro në kategorin paga dhe meditje por nuk na 

lejohet me u bo tejkalimi në këto kode, këtë gjë edhe FMN-ja e ka theksu qe nuk duhet bërë 

tejkalimi buxhetor për paga; dikund 700.000 euro të paraparë për rrugë në Rugovë, si pos hihet 

ndoshta janë vështir të realizushme për shkaqe të ndryshme, se ministria po kerkon leje 

mjedisore dhe jan ka e bëjnë zonimin e parkut, që nuk realizohen këto rrugë në ndonjë seanc tjetr 

e bëjmë bartjen ne kuvend dhe i dergojmë këto mjete ku po kërkon Rajani dhe të tjerët, 

personalisht mendoj se duhet rregulluar edhe rruga e spitalit. 

 

Znj. Hidajete Nikqi: mungesa e letres në shkolla ështe që disa vite jo vetem tani. 

 

Drejtori i DKA, z. Naser Gega: secila shkollë që dy muajë ështe furnizu me lëtër dhe paisje 

përcjellse,  ku për secilën shkoll është bërë specifikacioni, tash e shpjegoj edhe drejtori qështjen 

e furnizimit me letër se ka bllokim momental, dhe nëse thuhet qe mungon letra në shkollë 

pajtohna, mirëpo nëse thuhet mungon lëtra për teste nuk pajtohna, se është një qështje 

profesionale që e kemi ngritë nëpër shkolla punen e testeve sepse disa janë bo demode, testet kan 

sdandard se si punohen, kur duhet punohën e jo brenda një përiudhe një lëndë ti bëjë 3-4 teste 

dhe ti tmerrojmë edhe fëmijët me këto teste; sa i përket veprave letrare, drejtori i Gjimnazit me 

ka njoftu se bibloteka e tyre është e pajisur denjësishtë me literaturë; ndërsa te mjetet e 

konkretizimit në kabinete duhet të jemi ma fleksibil dhe ti tejkalojme kur kemi mundesi të 

digjitalizimit me sllajde e laptopa. 

 

Pas diskutimeve, me 21 vota pro (një me ngritje dore), 11 abstenime, u aprovua propozimi për 

rritja dhe bartja Buxhetore e mjeteve të pashpenzuara nga vitet paraprake. 

 

X. Raport për shpenzimet e subvencioneve për vitin paraprak 2021, dhe Plani për 

ndarjen e tyre për vitin 2022. 

z. Jeton Abazaj: i keni dy tabela se ku jan shpenzu 473.000 euro vitin e kaluar, ndërsa sivjet i 

kemi 531.000 euro të planifikume, kësaj i shtohet edhe 79.000 euro që e bartem, qe po kalojmë 
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ne 600.000 euro subvencione, prap se prap në krahasim me komuna tjera jemi të disfavorizuar sa 

i përket subvencioneve, kjo po na penalizon, kam kërku nga ish ministri i financave, do i kërkoj 

edhe ministrit aktual që komunat të jenë të barabarta sa i përket shprendarje së subvencioneve 

dhe të futet kriter minimum për kokë të banorit 5 ose 10 euro. 

Dr. Zize Hakaj Veselaj: të bursat për student a është e sakt kjo vlerë prej 30.000 euro, sepse vitin 

e kaluar kan qenë 3000 euro, nese është kjo shumë atëhere a kan me marr bursa edhe studentet e 

profileve tjera apo vetëm ata të Matematikës dhe Fizikes siç ka qenë?. 

z. Labinot Panxha: të këto siubvencione po e shoh qe jan nda për ojq dhe shoqata të ndryshme, 

konkretisht për OVL UÇK në Pejë prej që jeni në pushtet, a keni nda ndonjëher mjete, nese keni 

nda sa është shifra?. 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: shoqatës e invalidëve dhe deshmoreve të OVL UÇK-së çdo vit 

i japim subvencion nga 3000 euro, pastaj naft edhe mduket lule marrin, ndërsa ata që bëjë 

kërkesë çdo herë ju kemi nda mjete, këta tjerët kur bëjnë kërkesë ju ndihmojmë, se nuk kan bo 

kërkesë ende. 

Znj. Hidajete Nikqi: po e shoh që të OJQ-ët me karakter humanitar është nda vlera prej 54.500 

euro, a ju ka nda mjete edhe kryqit kuq?. 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: për kryqin e kuq nuk kemi nda asnjëherë. 

z. Drin Veselaj:  dilemat tona janë të shprendarja e subvencioneve e jo të shuma, ne bazë të 

cilave kritere, sepse ka persona qe me shkrujnë me pyt drejtoreshen se si ndahen këto mjete, apo 

patjetër duhet me qenë i afërt me LDK-në për me marrë subvencione?. 

Drejtoresha e DKRS-së, znj. Xhenete Syka Kelmendi: sa i përket subvencionimit në DKRS për 

2021 dosja është e kompletuar dhe e hapur për të gjithë, që nga momenti kur është bërë thirrja, 

kriteret që duhet ti kenë, planëprogramet që i dorzojnë aplikuesit dhe së fundi me sjellë një raport 

narrative se çka kan mundë më realizu me ato subvencione, puna e komisioneve ka qenë e hapur, 

pastaj me rekomandim te tyre nxjerren vendimet, asgjë ska të bëjë këtu përkatësia partiake por 

vetëm sukseset e klubeve kan rezultuar me subvencione. 
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z. Drin Veselaj: fjala kë për subvenconimin e fundit, gjithashtu nuk e pava që ka subvencione për 

përsona me nevoja të veqanta, e që shum prej tyre bëjnë plot aktivitete. 

Znj. Xhenete Syka Kelmendi: sa i përket për  këtë vit, jemi tu fol vetëm për listen e ngusht e 

asociacioneve që meritojnë subvencione, ndërsa DMS i suporton mbështet me nevoja të veqanta, 

mirpo edhe DKRS e mbështete këtë kategori nëse kan botime e që duhet te jeni ne ISBN si 

kriter.  

z. Jeton Abazaj: pra ne e kemi rastin e parë që një ish bursiste është punësuar ne komunën ton 

drejtimi matematikë. 

Dr. Islam Husaj: subvencionet ndahen bazuar në rregulloren komunale për subvencione, në këtë 

rregullore jan paraparë edhe kriteret edhe mundesitë edhe të gjitha të tjerat në lidhje me 

subvencione dhe besoj se kjo rregullore respektohet. 

 

XI. Pytjet dhe propozimet  lidhur me punën e Komunës, të ngritura nga anëtarët, në 

atë  rënditje siç janë pranuar. 

Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj: nuk kemi patur pyetje të propozuara me shkrim ashtu siq 

parashihet me rregulloren e punës së kuvendit të komunës. 

 

XII. Çështje të ngritura në mbledhje nga udhëheqësi apo nga anëtarët e Kuvendit. 

1. Rajan Arapi: mbuloja të shtepia e mallrave, shihen se punimet po zgjaten, kur do të përfundoj, 

si dhe nuk po kryhen punimet në bazë të specifikacionit të dhënë, kjo çka po bëhët është kopje e 

zbehur e planit që është paraparë?. 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri: është projekt i papërfunduar, marrë parasysh ngritjen e 

çmimeve, na si komun që tri here po ju bëjmë thirrje për vazhdimin e punimeve, sepse ata po 

kërkojn me ngrit edhe na çmimin (pagesen) për ta, kjo ligjerishtë nuk është e mundur, duhet me 

shiku me bo zgjidhjen me OSHP-në. 
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2. Feriz Gashi: kërkesë për largimin e ujrave të zeza nga Drini Bardhë nga një bashkëatdhetarë, 

shtrirja e rrjetit të kanalizimit si dhe kërkesë për ujin e pijës për banoret e fshatrave të kësaj anë 

sepse për shkak të ndotjes nga ujrat e zeza në Drinin e Bardhe, uji i pishem po përdoret për ujitje; 

pyetje dhe kërkesë për DPKSHP, në rrugën “Mbreti Bardhyl” ku për shkak të mbeturinave ka 

shum qenë endacak qe i sulmojnë fëmijet, a mundeni me ndërmarr masa?. 

3. Drin Veselaj: të ju bëhët një zgjidhje shitësve ambulantivë që jan larguar nga qarshia e gjatë 

sepse edhe ata me atë punë i mbajnë familjet e tyre, ose të fiskalizohen por asesi të mos 

largohen; asfaltimi i rrugëvë në Lutugllavë nuk ka përfunduar, respektivisht rrugicat në lagjen e 

shpatit dhe të zhukëve; kërkesë për ndriçim dhe shenja të komunikacionit të lagjia Kastrateve të 

Liridoni; kërkesë për vendosjen e pengesave në rr. “Bill Klinton”, rr. Spitalit dhe rr. të samaforat; 

rrjeti i kanalizimit ne fshatin tim ka përfunduar pikërishtë të shtepia ime, pse mos me vazhdu 

edhe te pjesa tjetër e fshatit?; pasi jan votu komisionet e aksionerve tani me u zgjedh bordet e 

reja të ndermarrjeve publike sepse këto ndërmerrje kan mbetë në një “statut quo” dhe nuk po 

menaxhohen mirë. 

4. Hidajete Nikçi: sa është plotësu kuota e punësimit të përsonave me aftësi të kufizuara në 

komunën tonë, pasi që ligji e parasheh se çdo i 50 i punsuar në një institucion të jetë më aftësi të 

kufizuara, sepse unë e kam një shqëtësim të një përsoni të tillë që ka apliku disa herë, ky përson i 

ka plotësu të gjitha kriteret le që nuk është pranu por as që u thirrë në intervistë. 

5. Eleonora Bala: kërkesë për me ju afru shërbimeve familjeve që kan përsona me autizëm, a ka 

komuna planë më ndërtu qendër për përsona të tillë, e mos të shkojnë banorët në shtete tjera për 

me kërku ndihmë për këta fëmijë. 

6. Labinot Panxha: a keni parapa që në QMF në Baran të punohet në dy ndërrime si në QMF 

Raushiq; kërkesë për pastrimin e trotuarit prej barit nga shkolla e Baranit e tëposhtë; shum rrug e 

rrugica janë safaltu në Baran po jo edhe rrugen e invalidit luftës z. Sali Krasniqit, pse nuk u 

asafaltu?. 

7. Mubera Belegu: rr. e Berishave dhe rr. prej shk. “Ali Kelmendi” në Nabërgjan nuk janë të 

asfaltuara, a keni parapa asfaltimin e tyre?. 
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8. Berat Ganiqi: kërkesë për komunën dhe bizneset e Pejës që me ndihmu KF Besën sepse është 

në gjëndje të rendë, ne fund tabeles në ligen e dytë pra nuk është pjesë e supër ligës, për shkak se 

ai që e ka privatizu ka tregu se ka pagu shum borxhe që ka pas ky klub; pos AVUK-it a po 

bëjënë diçka inspektoret komunal për kontrollimin dhe asgjesimin e mishit të prishur që po 

gjindet në treg. 

Kryetari z. Gazmendd Muhaxheri, duke u pergjigjur theksoj se: qështja e mishit të prishur është 

qështje e AVUK-it. OJQ-ët i  kan marrë këto klubet sportive, nuk është klub i qytetit (komunës) 

përndryshe na si komun i mbeshtesim edhe shkollat e futbollit; kërkesa e Sali Krasniqit është e 

futur në buxhet, se a kryhet këtë vit nuk e di. Për fëmij me autizem jemi mundu me nda një 

hapësirë, me ndertu qendrën, mirëpo nuk i takon komunave me ndërtu diqka të madhe për 

autizem, i takon qeverisë. Qështja e punsimit për persona me aftësi të kufizuara dhe për tjeret e 

kemi patur problem që nga qershori 2019, ndërsa kan fillu vonë procesi rekrutimit, që 6 muaj 

jemi në një rekrutim, në proces me ankesa të ndryshme, dikush mendon se lehtë është qështja 

punsimit, mirëpo jo, ato vende kur personi nuk i plotëson kriteret, komisioni nuk i thrret, 

perndryshe janë të obliguar me i thirre. ”Policët e shtrirë” i vendosim në rrugët tjera pos në 

rrugën e spitalit nuk mundem, edhe vendosja e shenjave të komunikacionit është në procedurë; 

asfaltimi i rrugëvë të ndryshme qe u përmenden është problem i njejtë me operatorët për shkak të 

ngritjës së çmimeve; shitësit ambulant kanë kërkesë me qendru, në anën tjetër shitësit e 

dyqaneve kërkojn me i largu shitësit ambulant, e çka ligjërishtë nuk munden me qendru aty, 

pastaj Inspektorati duhet me dal dhe me vepru; sa i përket lumit Drini Bardhë, na e kemi ndërtu 

një impiant qe i mbulon dikund 85% e ujrave të zeza të qytetit dhe fshatrave që gravitojnë andej, 

prioritet është impianti në Trestenik, mirëpo projekti ka qenë 11 milion euro, ndërsa me ngritje të 

çmimeve 40% ai shkon ne 15 milion euro, pra nuk mundemi vetë si komun vetëm nese qeveria e 

shtin si prioritet mbrojtjen e ambientit si strategji dhe pastaj me na ndihmu; kanalizimin që e 

permendi se ju ka ndal të shpia, ai është duke u kryer nga ministria,ai projekt nuk është i 

përfunduar, as nuk ka vazhdu, e as qe kontrollohet nga komuna jonë, edhe rrugët na i kan lënë pa 

rregullu; kur kam fillu me u marrë me qenë endacak e kam pa se kjo shoqëri nuk është e 

përgatitur me u marrë me këtë problem, lehtë është me bo ligj po mandej duhet me nda buxhetin, 

ai buxhet ka shku kah qeveria dhe nuk është përdor për këtë punë;    
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9. Nezir Jahmurataj: kërkesë për asfaltimin e rrugëvë të familjet Shoshi dhe Rrustemaj në 

Lubeniq qe i kan sakrifiku familjaret e tyre në luftë; të objekti i Gështënjes kyqja e kanalit të 

ujitjes për lagjen Dardania u mbet keq puseta dhe një beton 15 cm, ajo duhet me u rregullu sepse 

është e rrezikshme për kalimtar; kërkesë për me qitë kadasdren sepse është zënë prona nga 

qytetaret të “drumi telit” qysh i thojm na dhe me rujt pronën shoqërore, moti ja kam pas bër 

drejtoreshës kërkes me shkrim për këtë punë. 

10. Hidajete Krasniqi: kërkesë për rregullim të oborrit të spitalit; kur hyn në prioritet ujësjellësi i 

Lugut Baranit; po e shoh që edhe ndërrimi i dytë në QMF Baran nuk është prioritet, ata banor 

pas ores 13 nuk kan sherbime mjekësore. 

11. Bujar Agusholli: kërkesë për kontinjer shtesë si dhe fizibilitet për caktimin e pikave për 

kontinjer si dhe shporta të posqame nëpër qytet për mbeturina. 

Kryetari z. Gazmend Muhaxheri, duke u përgjigjur, theksoj se: në Lubeniq i krym edhe ato 70 

m2 rrug, se di pse kan mbetur; qështja të objekti Gështënjes do të kryhet me konstruksion 

metalik sepse her pas here duhet mu pastru, do kryhet brenda dy muajve; oborrin e spitalit kem 

pas me rregullu vitin e kaluar, mirëpo shum ish i dëmtuar dhe do e planifikojme ate dhe oborrin e 

stacionit të autobusave kët vit me procedura të veqanta; për ujësjellsin e Lugut Baranit i kemi pas 

kta dy operatoret fitues, njeri për fat mirë i ka porosit gypat ma heret, i dyti duhet me pa a ka 

vullnet me vazhdu me punu duke pasur parasysh ngritjen e çmimeve; shportat po demtohen 

shumë, ato duhet me i menaxhu një kompani që jemi në proces të themelimit, ndërsa për 

kontinjera është tu u punu strategjia për menaxhimin e mbeturinave dhe besoj aty do parashihet 

vendosja e pikave të reja.  

Video incizimi i këtij takimi të Kuvendit Komunal në kanalin zyrtarë në Youtube.  

Kliko: https://www.youtube.com/watch?v=yY2fMyv266g&t=2566s  

 

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

Rexhep Kurtbogaj, e shpalli të mbyllur këtë takim të kuvendit, në orën 14:00 h. 

 

Procesmbajtësi,                                                                KRYESUES I KUVENDIT, 

Z. Avni Gashi                                                                        z. Rexhep Kurtbogaj  

https://www.youtube.com/watch?v=yY2fMyv266g&t=2566s
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Buxheti i realizuar komunal për periudhën janar - mars 2022
Të hyrat vetanake të realizuara gjatë periudhës janar - mars të vitit  2022
Shpenzimet e realizuara buxhetore për periudhën janar - mars 2022

BUXHETI I REALIZUAR KOMUNAL PËR PERIUDHËN 
JANAR - MARS 2022



Numri aktual Planifikimi Numri aktual
I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III -  2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
16019 Zyra e Kryetarit 13 15 14 107.69% 93.33% 0.65%

163 ( I+II+III )  Administrata dhe personeli 58 62 56 96.55% 90.32% 2.60%
16319          I.   Administrata 57 60 55 96.49% 91.67% 98.21%
16519          II.  Çështjet gjinore 1 1 1 100.00% 100.00% 1.79%
16559          III. Integrimet Europiane 0 1 0 #DIV/0! 0.00% 0.00%
16637 Inspeksioni 23 30 17 73.91% 56.67% 0.79%
16795 Prokurimi 6 6 5 83.33% 83.33% 0.23%
16919 Asambleja komunale 0 0 70 #DIV/0! #DIV/0! 3.25%
17519 Buxhet e financa 31 36 31 100.00% 86.11% 1.44%

180 (I+II) Punë komunale,shërbime publike 53 58 49 92.45% 84.48% 2.27%
18019          I.  Infrastruktura Rrugore 12 14 10 83.33% 71.43% 20.41%
18295          II. Emergjenca - zjarrëfikësat 41 44 39 95.12% 88.64% 79.59%
19595 Zyra komunale për komunitete dhe kthim 7 9 6 85.71% 66.67% 0.28%
47019 Bujqësi , pylltari , zhvillim rural 23 26 23 100.00% 88.46% 1.07%
48019 Zhvillim ekonomik 6 8 6 100.00% 75.00% 0.28%

650 ( I+II ) Gjeodezi dhe kadastër 18 23 16 88.89% 69.57% 0.74%
65095           I. Shërbime Kadastrale 15 18 14 93.33% 77.78% 87.50%
65495           II.Çështje pronësore - juridike 3 5 2 66.67% 40.00% 12.50%
66100 Planifikimi urban dhe mjedisi 13 13 13 100.00% 100.00% 0.60%

730 Shëndetësia 347 357 346 99.71% 96.92% 16.04%
73028           I.  Administrata 5 5 5 100.00% 100.00% 1.45%
74100           II.  Kujdesi primar shëndetsor 342 352 341 99.71% 96.88% 98.55%
75591 Shërbimet Sociale 20 21 18 90.00% 85.71% 0.83%

850 Kulturë , Rini ,Sport 48 57 49 102.08% 85.96% 2.27%
85019 Shërbimet kulturore 35 35 34 97.14% 97.14% 69.39%
85184 Teatri 13 22 15 115.38% 68.18% 30.61%

920 Arsimi 1446 1529 1438 99.45% 94.05% 66.67%
92095            I.  Administrata 14 15 12 85.71% 80.00% 0.83%
92570           II.  Arsimi parashkollor - Çerdhet 54 70 56 103.70% 80.00% 3.89%
93540          III.  Arsimi fillor 986 1030 985 251.28% 95.63% 68.50%
94740          IV.  Arsimi i mesëm 392 414 385 39.05% 93.00% 26.77%

Totali : 2112 2250 2157 102.13% 95.87% 100.00%
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                 Ecuria e të hyrave të arketuara dhe shpenzimeve të realizuara  gjatë periudhës janar - mars të vitit  2022 është e prezentuar tek
të gjitha programet në raport me planin për vitin 2022 dhe realizimin gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak .

Pranë Komunës së Pejës gjatë periudhës janar - mars të vitit  2022 kanë qenë të punësuar 2157 puntorë.Nga tabela që pason

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

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

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

Dinamika e të punësuarve është e njajtë me periudhën krahasuese si dhe për 4.13 % 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  2022

Emërtimi i kodit %

krahasim me  numrin e planifikuar për vitin 2022 dhe në raport me periudhën e njajtë të vitit paraprak . 

Kodi 

 vitin  2022 .



 

Realizimi Planifikimi Realizimi 
I - III - 2021 I - XII - 2022 I - III -  2022  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 24,823.00 202,280.00 38,337.83 154.44% 18.95% 3.50%
16319  I. Administrata 24,823.00 202,280.00 38,337.83 154.44% 18.95% 100.00%
50013 Tax çertifikatat e lindjes 1,801.00 0.00 2,112.00 117.27% #DIV/0! 5.51%
50014 Tax çertifikatat e kurorëzimit 1,416.00 0.00 1,568.00 110.73% #DIV/0! 4.09%
50015 Tax çertifikatat e vdekjes 1,582.00 0.00 1,360.00 85.97% #DIV/0! 3.55%
50016 Tax çertifikatat tjera të ofiqarisë 17,186.00 0.00 28,511.00 165.90% #DIV/0! 74.37%
50017 Tax për verifikim të dokumenteve të ndryshme 932.00 0.00 2,081.83 223.37% #DIV/0! 5.43%
50018 Taksa për fotokopjim të dokumenteve 1,048.00 6,760.00 1,100.00 104.96% 16.27% 2.87%
50019 Tax tjera administrative 858.00 0.00 1,605.00 187.06% #DIV/0! 4.19%

     -Të hyrat vetanake 24,823.00 202,280.00 38,337.83 154.44% 18.95% 3.50%
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 8,771.00 10,920.00 31,040.00 353.89% 284.25% 2.84%
50104 Gjobat nga inspektorati - denimet mandatore 3,526.00 2,080.00 6,800.00 192.85% 326.92% 46.45%
50205 Licencat për pranim teknik të lokalit 4,545.00 5,200.00 7,280.00 160.18% 140.00% 49.73%
50501 Inspektimi i artikujve ushqimor 280.00 520.00 560.00 200.00% 107.69% 3.83%
50505 Inspektimet e veterinarisë 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50507 Inspektimi higjienik sanitar 420.00 3,120.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

    -Të hyrat vetanake 8,771.00 10,920.00 14,640.00 166.91% 134.07% 47.16%
50102 Gjobat nga gjykatat 0.00 0.00 16,400.00 #DIV/0! #DIV/0! 52.84%
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 732,306.20 3,145,862.00 796,957.79 108.83% 25.33% 72.83%
40110 Tatimi në pronë 501,670.70 2,405,618.00 509,935.99 101.65% 21.20% 91.01%

Tatimi në tokë 0.00 508,164.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
50001 Taksa për regjistrim të automjeteve 46,480.00 230,000.00 50,350.00 108.33% 21.89% 8.99%
50017 Taksa për verifikim të dok.të ndr.(hipot.bank.) 10,000.00 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%
50290 Licencat tjera në afarizëm 0.00 2,080.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

    -Të hyrat vetanake 558,150.70 3,145,862.00 560,285.99 100.38% 17.81% 70.30%
50101  Gjobat nga trafiku 174,155.50 0.00 236,671.80 135.90% #DIV/0! 29.70%

    -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 33,402.50 56,000.00 17,327.20 51.87% 30.94% 1.58%
18019  I. Infrastruktura Rrugore 33,402.50 56,000.00 17,327.20 51.87% 30.94% 100.00%
50008 Taksa për parkim publik,kampim,rekreacion 31,536.00 28,000.00 11,610.00 36.82% 41.46% 67.00%
50212 Licenca,reklama,publikime në pronë publike 1,866.50 28,000.00 5,717.20 306.31% 20.42% 33.00%

    I .Të hyrat vetanake 33,402.50 56,000.00 17,327.20 51.87% 30.94% 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 1,358.00 15,400.00 31,337.72 2307.64% 203.49% 2.86%

si në raport me planifikimin për vitin 2022, poashtu edhe në raport me realizimin gjatë periudhës krahasuese .

Kodi Emërtimi i kodit

  ( në euro )

Gjatë periudhës janar - mars të vitit  2022 dinamika dhe struktura e të hyrave të realizuara vetanake shënon ecuri të  ndryshme ,

Progresi :
%



50012 ÇertifIikata për ndrrimin e destinac. të tokës 1,358.00 13,500.00 31,337.72 2307.64% 232.13% 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 0.00 700.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
50405 Shfrytëzimi i pronës publike 0.00 1,200.00 0.00 #DIV/0! 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 1,358.00 15,400.00 31,337.72 2307.64% 203.49% 100.00%
48019  Zhvillim ekonomik 10,820.00 32,240.00 12,630.00 116.73% 39.17% 1.15%
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%
50205 Licenca per pranim teknik te lokalit 700.00
50206 Licenca për shërbime profesionale 100.00 3,120.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
50208 Licenca për transport të mallrave 2,150.00 15,600.00 1,700.00 79.07% 10.90% 13.46%

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 8,570.00 13,520.00 10,230.00 119.37% 75.67% 81.00%
50212 Licenca,reklama e publikime në prona publ. 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

    I. Të hyrat vetanake 10,820.00 32,240.00 12,630.00 116.73% 39.17% 100.00%
650 ( I+II )  Gjeodezi dhe kadastër 125,185.22 396,607.12 121,669.56 97.19% 30.68% 11.12%

65095  I. Shërbime kadastrale 71,556.19 258,287.12 85,152.50 119.00% 32.97% 69.99%
50011 Taksa për regjistrimin e trashigimisë 23,830.00 67,600.00 28,615.50 120.08% 42.33% 33.61%
50019 Taksa tjera administrative 24,143.69 112,687.12 26,105.00 108.12% 23.17% 30.66%
50409 Participimet 0.00 0.00 120.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.14%
50460 Regjistrimi i pengut 2,280.00 20,800.00 4,460.00 195.61% 21.44% 8.05%
50504 Taksa për matjen e tokës në teren 21,302.50 57,200.00 25,852.00 121.36% 45.20% 30.36%

      -Të hyrat vetanake 71,556.19 258,287.12 85,152.50 119.00% 32.97% 94.76%
65495  II. Çështjet pronësore - juridike 53,629.03 138,320.00 36,517.06 68.09% 26.40% 3.34%
50212 Licenca,reklama e publikime në pronë publ. 50,766.45 98,800.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
50405 Shfrytëzimi i pronës publike 0.00 6,240.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
50408 Qiraja  nga objektet publike 2,862.58 33,280.00 36,517.06 1275.67% 109.73% 100.00%
50413 Të hyrat nga shitja e pasurisë 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

      -Të hyrat vetanake 53,629.03 138,320.00 36,517.06 68.09% 26.40% 100.00%
66100  Planifikimi urban dhe mjedisi 397,975.82 771,158.00 225,839.68 56.75% 29.29% 20.64%
50009 Taksa komunale për leje ndërtimi 391,284.33 711,158.00 212,538.84 54.32% 29.89% 94.11%
50026 Taksa për legalizimin e objekteve 6,691.49 60,000.00 13,300.84 198.77% 22.17% 5.89%

      -Të hyrat vetanake 397,975.82 771,158.00 225,839.68 56.75% 29.29% 100.00%
 Shëndetësia 20,061.00 98,800.00 23,619.50 117.74% 23.91% 2.16%

73028   - Administrata 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
74100   - Kujdesi primar shëndetsor - Participim 20,061.00 98,800.00 23,619.50 117.74% 23.91% 100.00%

      -Të hyrat vetanake 20,061.00 98,800.00 23,619.50 117.74% 23.91% 2.16%
75590  Shërbimet Sociale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
85019  Kulturë , Rini ,Sport 0.00 3,138.88 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

50008-1 Taksa për parkim publik,kampim,rekreacion 0.00 3,138.88 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
50409 Participim - Biblioteka 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

      -Të hyrat vetanake 0.00 3,138.88 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
 Arsimi 36,312.58 124,748.00 63,063.98 173.67% 50.55% 5.76%
      -Të hyrat vetanake 34,984.00 124,748.00 48,629.00 139.00% 38.98% 77.11%
      -Donacionete jashtme 1,328.58 0.00 14,434.98 1086.50% #DIV/0! 22.89%
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92095         - Administrata 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
92570         - Arsimi parashkollor - Çerdhet 25,925.00 65,000.00 14,984.00 57.80% 23.05% 23.76%



               - Participim 25,925.00 65,000.00 14,984.00 57.80% 23.05% 100.00%
               Save the children 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

93540         - Arsimi fillor 1,328.58 0.00 3,274.98 246.50% #DIV/0! 5.19%
              - Participim 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
              - Donacionet e jashtme 1,328.58 0.00 3,274.98 246.50% #DIV/0! 100.00%
                Save the children 1,328.58 0.00 3,274.98 246.50% #DIV/0! 100.00%

94740         - Arsimi i mesëm 25,925.00 59,748.00 44,805.00 172.83% 74.99% 71.05%
              - Participim 25,925.00 59,748.00 33,645.00 129.78% 56.31% 75.09%
EU-UNIONI EUROPIAN 11,160.00
I . Të hyrat vetanake 1,215,531.24 4,857,154.00 1,094,316.48 90.03% 22.53% 81.22%
I.I.Gjobat nga gjykatat 0.00 0.00 16,400.00 #DIV/0! #DIV/0! 1.22%
I.II .Gjobat nga trafiku 174,155.50 0.00 236,671.80 135.90% #DIV/0! 17.57%
II .TË HYRAT VETANAKE (I+I.I+I.II) 1,389,686.74 4,857,154.00 1,347,388.28 96.96% 27.74% 98.94%
II . DONACIONET 1,328.58 0.00 14,434.98 1086.50% #DIV/0! 1.06%
       - Donacionet e brendshme 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
       - Donacionet e jashtme 1,328.58 0.00 14,434.98 1086.50% #DIV/0! 100.00%
 T O T A L I  ( I + II ) : 1,391,015.32 4,857,154.00 1,361,823.26 97.90% 28.04% 100.00%

periudhën krahasuese janë më të ulta për 2.10 % 

 66.00 % të shumës së gjithmbarshme të të hyrave vetanake të grumbulluara gjatë periudhës raportuese .
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Në planin buxhetor të komunës për vitin 2022, nuk janë përfshirë gjobat nga gjykatat dhe gjobat në trafik, të cilat arrijnë shumën 

                 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 509,935.99 € dhe të hyrat nga taksa komunale për leje ndërtimi , në shumë prej 212,538.84 € paraqesin  

planifikim urban dhe mjedis 16.76 %,që do të thot se pranë këtyre drejtorive janë arketuar 75.90 % të të hyrave vetanake.

253,071.80 € (Nga gjobat në trafik 236,671.80 dhe nga gjobat nga gjukata 16,400.00).
Gjatë periudhës raportuese janë realizuar edhe 14,434.98 € donacionet e jastme nga Save the children 3,274.98 €, dhe 

                SHPENZIMET E REALIZUARA BUXHETORE PËR PERIUDHËN JANAR - MARS 2022

                Komuna e Pejës sipas planit për vitin fiskal  2022 ka planifikuar të hyra vetanake në shumë prej 4,857,154.00 € .

 pak se gjatë periudhës janar - mars të vitit 2021  ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar 28.04 % . 

                Gjatë periudhës raportuese drejtorati për buxhet e financa ka grumbulluar  59.14 % 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  2022 janë realizuar të hyra vetanake në shumë prej  1,361,823.26 € , ose , 2.10 % më

 Eu Unioni Europian me shumen 11,160.00 €, kështuqë të hyrat e gjithmbarshme arrijnë shumën prej 1,361,823.26 € dhe në raport me 



Buxheti 
i planifikuar

I - XII -  2022 `3 - 2 I - III -  2021
1 2 3 4 5 6

 04 . Huamarrja 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
10. Granti Qeveritar 24,438,900.00 24,501,683.22 62,783.22 5,120,439.50 20.90%
21 . Të hyrat vetanake 4,857,154.00 4,857,154.00 0.00 146,268.28 3.01%
 22 . Mjetet e bartura nga viti  2021 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
 31. Donatorët e brendshëm 0.00 25,472.30 25,472.30 0.00 0.00%
  Donacionet e jashtme 0.00 41,725.26 41,725.26 33,492.02 80.27%
 Totali ( 1+2+3+4+5+6 ) 29,296,054.00 29,426,034.78 129,980.78 5,300,199.80 18.01%

Granti qeveritar arrinë shumën prej 24,501,683.22€ dhe të hyrat vetanake 4,857,154.00 €.

;
dhe 

`- Qeveria kroate Arsim të mesëm
`- Qeveria italiane Shërbime kulturore
`- EU - Unioni europian 27,176.85 € Plan. Dhe zv. Ekonomik me 18,671.03 Shërbime kulturore 8,309.40 Arsim I mesem 196.42
`- Save the children 
`- Save the children Arsim parafillor 2,589.72  Arsim fillor 7,558.67
`- Qeveria Zvicerane Buxhet e fin. 1867.13 €, Arsim i mesëm 244.62 €
 `- UNDP Buxhet e financa 403.89 € , Arsim fillor 17.00 €
 `- UN - Habitat Sherbime publike - Infrastruktura rugore
 `- Grante tjera të jashtme
   Totali :

Realizimi Realizimi 
I - III - 2021 I - III -  2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
10  Granti Qeveritar 5,120,439.50 24,501,683.22 4,754,543.41 92.85% 19.40% 89.87%
21  Të hyrat vetanake 146,268.28 4,857,154.00 528,137.70 361.07% 10.87% 9.98%
`04  Huamarrja 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #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 33,492.02 41,725.26 7,837.94 23.40% 18.78% 0.15%
 Totali  : 5,300,199.80 29,426,034.78 5,290,519.05 99.82% 17.98% 100.00%
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Arsim fillor

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

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

për vitin 2022 duket si vijon :
                 Në pajtim me Ligjin Nr. 07/L-001 mbi Ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2022,buxheti komunal

DiferencaBuxheti aktual 
I - XII - 2022

Buxheti i 
shpenzuar  5 / 3

Buxheti aktual për vitin  2022 arrinë shumën prej 29,426,034.78€ dhe është për 129,980.78 € 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  2022 kapin shumën prej 5,290,519.05 € .

Fondi 
burimor Emërtimi i fondit

Progresi : 

41,725.26 €

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 41,725.26 € janë nga :

0.00 €

Buxheti aktual 
I -XII - 2022

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

                Sipas kategorive ekonomike,shpenzimet e realizuara gjatë periudhës janar - mars të vitit  2022 kanë ecuri  të ndryshme , si në
raport me planifikimin për vitin 2022 , poashtu edhe në raport me realizimin për periudhën krahasuese .

420.89 €
860.01 €

Arsim parashkollor
10,148.39 €

1,000.00 €

0.00 €

Emërtimi i fondit

7.37 €

( në euro )

( në euro )

 (në euro )



Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III -  2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
16019 Zyra e Kryetarit 68,205.96 501,105.00 102,135.40 149.75% 20.38% 1.93%

163 ( I+II+III )  Administrata dhe personeli 299,410.29 1,604,833.00 335,089.47 111.92% 20.88% 6.33%
16319          I.   Administrata 297,328.40 1,564,968.00 335,089.47 112.70% 21.41% 100.00%
16519          II.  Çështjet gjinore 2,081.89 20,800.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
16559          III. Integrimet europiane 0.00 19,065.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
16637 Inspeksioni 59,090.11 282,990.00 31,591.85 53.46% 11.16% 0.60%
16795 Prokurimi 9,565.62 41,270.00 8,958.20 93.65% 21.71% 0.17%
16919 Assambleja komunale 35,201.40 194,000.00 38,553.00 109.52% 19.87% 0.73%
17519 Buxhet e financa 69,924.67 1,361,312.02 183,152.07 261.93% 13.45% 3.46%

180 (I+II) Punë komunale,shërbime publike 335,278.16 5,698,664.82 652,355.15 194.57% 11.45% 12.33%
18019          I.  Infrastruktura rrugore 247,030.82 5,303,964.82 577,979.45 233.97% 10.90% 88.60%
18295          II. Emergjenca - zjarrëfikësat 88,247.34 394,700.00 74,375.70 84.28% 18.84% 11.40%
19595 Zyra komunale për komunitete dhe kthim 9,560.04 351,500.00 9,962.39 104.21% 2.83% 0.19%
47019 Bujqësi , pylltari , zhvillim rural 29,801.73 1,049,015.49 29,151.29 97.82% 2.78% 0.55%
48019 Zhvillim ekonomik 42,657.13 184,171.03 23,668.55 55.49% 12.85% 0.45%

650 ( I+II ) Gjeodezi dhe kadastër 27,169.88 353,000.00 23,322.09 85.84% 6.61% 0.44%
65095           I. Shërbime kadastrale 21,564.36 116,000.00 19,533.77 90.58% 16.84% 83.76%
65495           II.Çështje pronësore - juridike 5,605.52 237,000.00 3,788.32 67.58% 1.60% 16.24%
66100 Planifikimi urban dhe mjedisi 20,751.94 242,500.00 21,952.68 105.79% 9.05% 0.41%

730 Shëndetësia 1,003,090.03 3,918,907.22 882,479.52 87.98% 22.52% 16.68%
73028           I.  Administrata 7,947.75 40,000.00 7,983.72 100.45% 19.96% 0.90%
74100           II.  Kujdesi primar shëndetsor 995,142.28 3,878,907.22 874,495.80 87.88% 22.54% 99.10%
75591 Shërbimet sociale 39,239.79 318,460.00 30,993.99 78.99% 9.73% 0.59%

850 Kulturë , rini ,sport 158,217.10 1,272,816.77 138,448.47 87.51% 10.88% 2.62%
85019 Shërbimet kulturore 147,721.28 1,061,697.77 119,257.81 80.73% 11.23% 86.14%
85184 Teatri 10,495.82 211,119.00 19,190.66 182.84% 9.09% 13.86%

920 Arsimi 3,093,035.95 12,051,489.43 2,778,704.93 89.84% 23.06% 52.52%
92095            I.  Administrata 253,229.26 2,156,101.00 341,251.20 134.76% 15.83% 12.28%
92570           II.  Arsimi parashkollor - Çerdhet 91,383.25 576,502.72 85,460.95 93.52% 14.82% 3.08%
93540          III.  Arsimi fillor 1,867,377.28 6,306,689.67 1,657,325.64 88.75% 26.28% 59.64%
94740          IV.  Arsimi i mesëm 881,046.16 3,012,196.04 694,667.14 78.85% 23.06% 25.00%

Totali : 5,300,199.80 29,426,034.78 5,290,519.05 99.82% 17.98% 100.00%

Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III -  2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 4,213,754.31 14,957,316.66 3,608,311.42 85.63% 24.12% 68.20%
130  Mallra dhe shërbime 706,188.51 3,722,489.78 925,101.89 131.00% 24.85% 17.49%
132  Shpenzime komunale 205,405.62 748,455.00 219,682.44 106.95% 29.35% 4.15%
200  Transfere dhe subvencione 31,928.40 531,016.00 57,639.20 180.53% 10.85% 1.09%
300  Investime kapitale 142,922.96 9,366,757.34 479,784.10 335.69% 5.12% 9.07%
38 Rezervat 100,000.00 0.00

Totali : 5,300,199.80 29,426,034.78 5,290,519.05 99.82% 17.98% 100.00%
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Progresi : 
%

( në euro )

Kodi Emërtimi i kodit
Progresi : 

%

dinamikë të ndryshme,si në raport me realizimin gjatë periudhës janar - mars të vitit 2021, poashtu edhe në raport me buxhetin aktual
                Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve për  periudhën janar - mars të vitit  2022 kategoritë ekonomike shënojnë 

Emërtimi i kodit

                 Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 68.20 % .

                 Pagat dhe meditjet gjatë periudhës raportuese kapin shumën prej  3,608,311.42 € . Në raport me periudhën krahasuese
 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë ulje për 14.37 % ,ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar 24.12 % . 

 për vitin  2022 .



PAGAT DHE MEDITJET  

Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
10  Granti qeveritar 4,206,612.64 14,822,675.22 3,607,785.18 85.76% 24.34% 99.99%
21  Të hyrat vetanake 0.00 127,450.00 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 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

 Donatorët e jashtëm 7,141.67 7,191.44 526.24 7.37% 7.32% 0.01%
 Totali : 4,213,754.31 14,957,316.66 3,608,311.42 85.63% 24.12% 100.00%

Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
11100 Pagat neto përmes listës së pagave 3,200,050.58 2,904,287.43 90.76% #DIV/0! 80.49%
11115 Pagesat për sindikat 16,079.65 14,804.73 92.07% #DIV/0! 0.41%
11125 Antarësim - Oda e infermierëve të Kosovës 1,339.69 1,303.62 97.31% #DIV/0! 0.04%
11126 Antarësim - Oda e mjekëve të Kosovës 5,600.00 5,600.00 100.00% #DIV/0! 0.16%
11400 Puntorët me kontratë ( jo në listen e pagave ) 5,815.07 450.71 7.75% #DIV/0! 0.01%
11500 Tatimi i ndalur në burim në të ardh. personale 203,985.01 174,530.45 85.56% #DIV/0! 4.84%
11600 Kontributi pensional nga punëtori 180,594.42 162,926.42 90.22% #DIV/0! 4.52%
11700 Kontributi pensional nga punëdhënësi 180,594.42 162,926.42 90.22% #DIV/0! 4.52%
11900 Pagesa për vendime gjyqësore 419,695.47 181,481.64 43.24% #DIV/0! 5.03%

 Totali : 4,213,754.31 14,957,316.66 3,608,311.42 85.63% 24.12% 100.00%
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Emërtimi i fondit

                Pagat neto përmes listës së pagave paraqesin 80.49 % të shpenzimeve të gjithmbarshme për paga dhe meditje dhe në 

edhe në raport me planifikimin për vitin 2022 .

krahasim me periudhën janar - mars të vitit  2021 janë më të ulta për 9.24 % . 

( në euro )

( në euro )

( në euro )

raportuese pagesat për transfere dhe subvencione kapin shumën prej 57,639.20 € ose 1.09 % të shpenzimeve të gjithmbarshme.

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

janë më të larta për 6.95 % , ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar 29.35 % . 
                 Pagesat për transfere dhe subvencione shënojnë rritje për 80.53  % në raport me periudhën krahasuese .Në fund të periudhës

Progresi : 
%Fondi 

burimor

me shumen 479,784.10 € dhe të njajtat paraqesin 9.07 % të shpenzimeve të gjithmbarshme buxhetore për këtë periudhë .

këtë kategori buxhetore arrijnë shumën prej 219,682.44 €. Në  krahasim me periudhën e njajtë të vitit paraprak shpenzimet komunale

                 Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 925,101.89 € ose 17.49 % të shpenzimeve të gjithmbarshme . Në raport
me periudhën krahasuese pagesat për mallra dhe shërbime shënojnë ritje për 31.00 % ,ndërsa plani vjetor është

                Dinamikë më të lart në raport me periudhën janar - mars të vitit  2022 shënojnë edhe pagesat për investime kapitale

                Kategoria e pagave dhe meditjeve gjate periudhes janar-mars të vitit 2022 shenon ulje për 14.37 % në raport me periudhën 

                 Shpenzimet komunale për tre muaj të vitit 2022 përbëjnë 4.15 %  të shpenzimeve të gjithmbarshme buxhetore. Pagesat për

krahasuse dhe arrijnë shumën prej 3,608,311.42 €, duke shenuar realizim të planit vjetor më 24.12 %.

                Bartës kryesor i financimit të shpenzimeve për kategorinë e pagave dhe meditjeve janë mjetet e Grantit Qeveritar , të cilat 
shënojnë ulje për 14.24 % , në raport me periudhën krahasuese , dhe në shpenzime të gjithmbarshme marrin pjesë me 99.99 % . 

Emërtimi i kodit
Progresi : 

%

realizuar 24.85 % . 

Diferenca prej 526.24 € ose 0.01 % ka të bëjë me financimin nga donatorët  .



Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
16019 Zyra e Kryetarit 28,381.00 126,589.00 36,069.50 127.09% 28.49% 1.00%

163 ( I+II+III )  Administrata dhe personeli 75,265.26 359,009.00 69,579.16 92.45% 19.38% 1.93%
16319          I.   Administrata 73,183.37 345,244.00 69,579.16 95.08% 20.15% 100.00%
16519          II.  Çështjet gjinore 2,081.89 8,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
16559          III. Integrimet europiane 0.00 5,765.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
16637 Inspeksioni 40,381.36 200,490.00 26,833.53 66.45% 13.38% 0.74%
16795 Prokurimi 9,565.62 39,370.00 7,979.70 83.42% 20.27% 0.22%
16919 Assambleja komunale 35,201.40 170,000.00 37,726.80 107.17% 22.19% 1.05%
17519 Buxhet e financa 42,904.67 220,897.00 43,993.46 102.54% 19.92% 1.22%

180 (I+II) Punë komunale,shërbime publike 93,426.41 426,000.00 79,093.25 84.66% 18.57% 2.19%
18019          I.  Infrastruktura rrugore 18,078.48 96,000.00 15,331.09 84.80% 15.97% 19.38%
18295          II. Emergjenca - zjarrëfikësat 75,347.93 330,000.00 63,762.16 84.62% 19.32% 80.62%
19595 Zyra komunale për komunitete dhe kthim 9,560.04 58,000.00 8,288.39 86.70% 14.29% 0.23%
47019 Bujqësi , pylltari , zhvillim rural 29,801.73 137,000.00 29,151.29 97.82% 21.28% 0.81%
48019 Zhvillim ekonomik 15,456.81 53,000.05 9,294.61 60.13% 17.54% 0.26%

650 ( I+II ) Gjeodezi dhe kadastër 26,842.08 145,000.00 23,322.09 86.89% 16.08% 0.65%
65095           I. Shërbime kadastrale 21,564.36 110,000.00 19,533.77 90.58% 17.76% 83.76%
65495           II.Çështje pronësore - juridike 5,277.72 35,000.00 3,788.32 71.78% 10.82% 16.24%
66100 Planifikimi urban dhe mjedisi 20,568.94 85,000.00 19,742.50 95.98% 23.23% 0.55%

730 Shëndetësia 836,041.05 2,776,907.22 706,965.09 84.56% 25.46% 19.59%
73028           I.  Administrata 7,947.75 33,500.00 7,983.72 100.45% 23.83% 1.13%
74100           II.  Kujdesi primar shëndetsor 828,093.30 2,743,407.22 698,981.37 84.41% 25.48% 98.87%
75591 Shërbimet sociale 34,781.79 134,760.00 27,286.08 78.45% 20.25% 0.76%

850 Kulturë , rini , sport 63,691.75 331,000.00 65,580.70 102.97% 19.81% 1.82%
85019 Shërbimet kulturore 53,195.93 210,000.00 47,390.04 89.09% 22.57% 72.26%
85184 Teatri 10,495.82 121,000.00 18,190.66 173.31% 15.03% 27.74%

920 Arsimi 2,851,884.40 9,694,294.39 2,417,405.27 84.77% 24.94% 67.00%
92095            I.  Administrata 21,868.91 98,000.00 18,843.96 86.17% 19.23% 0.78%
92570           II.  Arsimi parashkollor - Çerdhet 83,952.05 457,502.72 74,116.23 88.28% 16.20% 3.07%
93540          III.  Arsimi fillor 1,867,377.28 6,192,066.67 1,636,927.64 87.66% 26.44% 67.71%
94740          IV.  Arsimi i mesëm 878,686.16 2,946,725.00 687,517.44 78.24% 23.33% 28.44%

Totali : 4,213,754.31 14,957,316.66 3,608,311.42 85.63% 24.12% 100.00%

               MALLRAT DHE SHËRBIMET
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Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
10 Granti qeveritar 576,498.28 2,910,030.00 695,628.00 120.66% 23.90% 75.19%

Emërtimi i fondit %

Emërtimi i kodit
Progresi : 

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

Kodi %

Progresi : 

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

                Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2022 , pagesat e gjithmbarshme për mallra dhe shërbime kapin shumën prej  
925,101.89 € dhe në raport me periudhën krahasuese shënojnë dinamikë më të shpejt për 31.00 % ndërsa planifikimi vjetor është
realizuar 24.85 % . 

( në euro )

Fondi 
burimor



21 Të hyrat vetanake 114,339.88 789,970.00 229,124.69 200.39% 29.00% 24.77%
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 15,350.35 22,489.78 349.20 2.27% 1.55% 0.04%
Huamarrja 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
 Totali : 706,188.51 3,722,489.78 925,101.89 131.00% 24.85% 100.00%

Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
1310 Shpenzimet e udhëtimit 0.00 35,500.00 1,182.77 #DIV/0! 3.33% 0.13%

13130 Shpenzimet e udhëtimit zyrtar brenda vendit 0.00 23,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
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! 0.00%
13133 Shpenz .tjera të udhëtimit zyrtar brenda vendit 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
13140 Shpenzimet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit 0.00 7,500.00 122.00 #DIV/0! 1.63% 10.31%
13141 Shpenzime të vogla - para xhepi 0.00 0.00 480.00 #DIV/0! #DIV/0! 40.58%
13142 Akomodimi gjatë udhëtimit zyrtar jashtë vendit 0.00 5,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
13143 Shpenzimet tjera të udhët. zyrtar jashtë vendit 0.00 0.00 580.77 #DIV/0! #DIV/0! 49.10%
1330 Shërbimet e telekomunikimit 7,396.06 53,200.00 7,315.01 98.90% 13.75% 0.79%

13310 Shpenzimet për internet 54.33 5,000.00 66.48 13174.36% 143.15% 0.91%
13320 Shpenzimet e telefonisë mobile 7,316.43 22,000.00 7,157.63 1.24% 0.41% 97.85%
13330 Shpenzimet postare 25.30 26,200.00 90.90 359.29% 0.35% 1.24%
1340 Shpenzimet për shërbime 420,938.65 1,706,250.00 402,306.17 95.57% 23.58% 43.49%

13410 Shërbimet e arsimit dhe trajnimit 2,360.00 1,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
13420 Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës 0.00 25,000.00 4,632.20 #DIV/0! 18.53% 1.15%
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 8,910.50 5,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
13460 Shërbime tjera kontraktuese 402,434.40 1,658,150.00 397,473.97 98.77% 23.97% 98.80%
13470 Shërbime teknike 0.00 7,300.00 200.00 #DIV/0! 2.74% 0.05%
13480 Shpenzime për antarësim 7,233.75 9,800.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
1350 Blerje e mobil. dhe paisjeve ( < se 1000 € ) 1,570.00 56,400.00 64,110.00 4083.44% 113.67% 6.93%

13501 Mobile ( më pak se 1000 € ) 0.00 7,500.00 33,843.00 0.00% 451.24% 52.79%
13502 Telefona ( më pak se 1000 € ) 0.00 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%
13503 Kompjuter ( më pak se 1000 € ) 0.00 0.00 16,017.00 #DIV/0! #DIV/0! 24.98%
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 € ) 1,570.00 48,900.00 14,250.00 907.64% 29.14% 22.23%
1360 Blerje tjera - mallra dhe shërbime 33,023.90 305,250.00 33,162.67 100.42% 10.86% 3.58%

13610 Furnizime për zyrë 6,539.00 109,550.00 7,981.00 122.05% 7.29% 24.07%

%

( në euro )

poashtu edhe në raport me buxhetin aktual për vitin 2022 .

Progresi : 

                Nga Granti Qeveritar është bërë financimi i shpenzimeve për mallra dhe shërbime në shumë prej 695,628.00 € ose 75.19 % ,
të hyrat vetanake në shumë prej 229,124.69 € , gjegjësisht 24.77 % dhe donatorët e jashtëm 349.20 € , ose 0.04 %.
                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 43.49 % ,derivatet dhe lëndet djegëse me 25.01% ,mirëmbajtja me 7.00 % ,etj.
                Nga tabela e mëposhtme mund të përcjellet ecuria e të gjitha shpenzimeve të realizuara për këtë kategori buxhetore .

Emërtimi i kodit



13620 Furnizim me ushqim dhe pije-jo dreka zyrtare 7,301.20 53,200.00 10,337.22 141.58% 19.43% 31.17%
13630 Furnizime mjeksore 12,807.70 70,000.00 5,001.95 39.05% 7.15% 15.08%
13640 Furnizime pastrimi 6,376.00 60,000.00 9,042.50 141.82% 15.07% 27.27%
13650 Furnizim me veshmbathje 0.00 10,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
13660 Akomodimi ( strehimi i puntorëve ) 0.00 2,000.00 800.00 #DIV/0! 40.00% 2.41%
13681 Bllombat 0.00 500.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
1370 Derivatet dhe lëndët djegëse 129,968.67 732,450.00 233,250.99 179.47% 31.85% 25.21%

13710 Vaj/antifriz 0.00 12,000.00 6,543.60 #DIV/0! 54.53% 2.81%
13720 Naftë për ngrohje qendrore 71,457.60 342,000.00 119,448.33 167.16% 34.93% 51.21%
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 33,116.47 195,000.00 58,970.87 178.07% 30.24% 25.28%
13770 Derivate për gjenerator 0.00 47,150.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
13780 Karburant për vetura 25,394.60 135,300.00 48,288.19 190.15% 35.69% 20.70%
13790 Gaz natyror 0.00 1,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
1380 Llogaritë e avansit 2,856.00 0.00 4,078.00 142.79% #DIV/0! 0.44%

13810 Avans për para të imët - Petty cash 2,700.00 0.00 1,000.00 37.04% #DIV/0! 24.52%
13820 Avans për udhëtime zyrtare 156.00 0.00 3,078.00 1973.08% #DIV/0! 75.48%
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 0.00 30,000.00 5,047.78 #DIV/0! 16.83% 0.55%

13950 Regjistrimi i automjeteve 0.00 22,500.00 898.02 #DIV/0! 3.99% 17.79%
13951 Sigurimi i automjeteve 0.00 7,500.00 4,149.76 #DIV/0! 55.33% 82.21%
13952 Taksa komunale e regjistrimit të automjeteve 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
13953 Sigurimi i ndërtesave 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
1400 Mirëmbajtja 58,084.67 604,030.00 64,788.82 111.54% 10.73% 7.00%

14010 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve 20,217.00 75,000.00 10,767.60 53.26% 14.36% 16.62%
14020 Mirëmbajtja e ndërtesave 17,867.67 39,000.00 2,049.00 11.47% 5.25% 3.16%
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 0.00 70,900.00 450.99 #DIV/0! 0.64% 0.70%
14024 Mirëmbajtja e objekteve shëndetsore 0.00 40,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
14030 Mirëmbajtja e auto rrugëve 0.00 0.00 50,891.23 #DIV/0! #DIV/0! 78.55%
14032 Mirëmbajtja e autorrugëve lokale 20,000.00 330,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
14040 Mirëmbajtja e teknologjisë informative 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
14050 Mirëmbajtja e mobileve dhe paisjeve 0.00 41,130.00 630.00 #DIV/0! 1.53% 0.97%
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 780.00 8,500.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

14210 Reklamat dhe konkurset 740.00 5,000.00 0.00 0.00% 0.00% #DIV/0!
14220 Botimet e publikimeve 40.00 3,500.00 0.00 0.00% 0.00% #DIV/0!
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14230 Shpenzimet për informim publik 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1430 Shpenzimet e përfaqësimit 8,869.90 43,900.00 8,776.03 98.94% 19.99% 0.95%

14310 Shpenzimet e përfaqësimit-Drekat zyrtare 8,869.90 43,900.00 8,776.03 98.94% 19.99% 100.00%
1440 Shpenzimet - Vendimet e gjykatave 42,700.66 0.00 101,083.65 236.73% #DIV/0! 10.93%

14410 Shpenzimet - Vendimet e gjykatave 42,700.66 0.00 101,083.65 236.73% #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 22,489.78
Totali : 706,188.51 3,722,489.78 925,101.89 131.00% 24.85% 100.00%

Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
16019 Zyra e Kryetarit 11,896.56 93,000.00 8,426.70 70.83% 9.06% 0.91%

163 Administrata dhe personeli 181,991.66 857,100.00 238,483.15 131.04% 27.82% 25.78%
16319      - Administrata 181,991.66 851,000.00 238,483.15 131.04% 28.02% 100.00%
16519      - Çështjet gjinore 0.00 2,800.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
16559      - Integrimet europiane 0.00 3,300.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
16637 Inspeksioni 18,708.75 82,500.00 4,758.32 25.43% 5.77% 0.51%
16795 Prokurimi 0.00 1,900.00 978.50 #DIV/0! 51.50% 0.11%
16919 Assambleja komunale 0.00 24,000.00 826.20 #DIV/0! 3.44% 0.09%
17519 Buxhet e financa 11,870.00 55,069.49 17,464.83 147.13% 31.71% 1.89%

180 Punë komunale,shërbime publike 78,175.47 384,500.00 120,027.25 153.54% 31.22% 12.97%
18019      - Infrastruktura rrugore 70,896.48 339,000.00 116,184.32 163.88% 34.27% 96.80%
18295      - Emergjenca - zjarrëfikësat 7,278.99 45,500.00 3,842.93 52.79% 8.45% 3.20%
19595 Zyra komunale për komunitete dhe kthim 0.00 13,500.00 1,674.00 #DIV/0! 12.40% 0.18%
47019 Bujqësi , pylltari , zhvillim rural 0.00 10,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
48019 Zhvillim ekonomik 16,200.32 21,108.48 7,411.44 45.75% 35.11% 0.80%

650 Gjeodezi dhe kadastër 327.80 8,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
65095      - Shërbime kadastrale 0.00 6,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
65495      - Çështje pronësoro - juridike 327.80 2,000.00 0.00 0.00% 0.00% #DIV/0!
66100 Planifikimi urban dhe mjedisi 183.00 7,500.00 2,210.18 1207.75% 29.47% 0.24%

730 Shëndetësia 139,589.32 699,000.00 142,202.86 101.87% 20.34% 15.37%
73028      - Administrata 0.00 6,500.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
74100      - Kujdesi primar shëndetsor 139,589.32 692,500.00 142,202.86 101.87% 20.53% 100.00%
75591 Shërbimet Sociale 458.00 21,200.00 1,467.00 320.31% 6.92% 0.16%

850 Kulturë , rini , sport 41,762.90 217,316.77 57,867.77 138.56% 26.63% 6.26%
85019 Kulturë , rini , sport 41,762.90 199,166.77 57,867.77 138.56% 29.05% 6.26%
85184 Teatri 0.00 18,150.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

920 Arsimi 205,024.73 1,226,795.04 321,303.69 156.71% 26.19% 34.73%
92095      - Administrata 195,233.53 928,070.00 282,411.27 144.65% 30.43% 87.90%
92570      - Arsimi parashkollor - Çerdhet 7,431.20 119,000.00 11,344.72 152.66% 9.53% 3.53%
93540      - Arsimi fillor 0.00 114,254.00 20,398.00 #DIV/0! 17.85% 6.35%
94740      - Arsimi i mesëm 2,360.00 65,471.04 7,149.70 302.95% 10.92% 2.23%

Totali : 706,188.51 3,722,489.78 925,101.89 131.00% 24.85% 100.00%
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               - Drejtorati i Administratës dhe personelit me 25.78 % ,

SHPENZIMET KOMUNALE

Kodi Emërtimi i kodit
Progresi : 

 periudhën janar - mars  2022 poashtu edhe në raport me buxhetin aktual për vitin 2022 .
( në euro )

               - Drejtorati i Arsimit me 34.73 % ,

Pagesat nga drejtoritë e lartëcekura përbëjnë 75.88 % të shpenzimeve të gjithmbarshme për mallra dhe shërbime .
                               - Drejtorati për Shëndetësi me 15.37 % , etj.

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

%

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



Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
10 Granti qeveritar 205,405.62 723,455.00 219,682.44 106.95% 30.37% 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 : 205,405.62 748,455.00 219,682.44 106.95% 29.35% 100.00%

Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
13210  Rryma 179,766.12 566,755.00 197,225.63 109.71% 34.80% 89.78%
13220  Uji 11,828.40 120,000.00 12,134.50 102.59% 10.11% 5.52%
13230  Mbeturinat 9,038.33 46,000.00 7,327.77 81.07% 15.93% 3.34%
13240 Ngrohja qendrore 0.00 369.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
13250 Telefoni 4,772.77 15,331.00 2,655.74 55.64% 17.32% 1.21%
13260 Vendimet gjyqësore 0.00 0.00 338.80 #DIV/0! #DIV/0! 0.15%

Të hyrat e bartura nga viti  2020 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
Totali : 205,405.62 748,455.00 219,682.44 106.95% 29.35% 100.00%

Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III - 2022  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 29,000.87 113,724.00 24,577.16 84.75% 21.61% 11.19%
16319      - Administrata 29,000.87 113,724.00 24,577.16 84.75% 21.61% 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 90,055.72 294,200.00 104,556.83 116.10% 35.54% 47.59%
18019      - Infrastruktura rrugore 84,435.30 275,000.00 97,786.22 115.81% 35.56% 93.52%
18295      - Emergjenca - zjarrëfikësat 5,620.42 19,200.00 6,770.61 120.46% 35.26% 6.48%

Kodi 

( në euro )

Progresi : 

Emërtimi i kodit
Progresi : 

%

               Shikuar sipas drejtorive shpenzimet komunale kanë ecurinë si vijon : 

Emërtimi i fondit

                Shpenzimet e rrymës për periudhën raportuese kapin shumën prej 197,225.63 € dhe në raport me periudhën krahasuese
janë më të larta për 9.71 % . Pagesat për këtë destinim paraqesin 89.78 % të pagesave të gjithmbarshme për këtë kategori buxhetore.

Emërtimi i kodit

( në euro )

Pasojnë shpenzimet për ujë me 5.52%  respektivisht 12,134.50 € , shpenzimet për mbeturina me 3.34 % ,ose 7,327.77 €   dhe 

                Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2022 , shpenzimet komunale kanë arritur shumën prej 219,682.44 € .
                Në raport me periudhën krahasuese pagesat për shpenzime komunale janë më të larta për 6.95 % .
                Burim i financimit të kësaj kategorie buxhetore janë mjetet e Grantit Qeveritar  .

( në euro )

shpenzimet telefonike me 1.21 % ,ose 2,655.74 €

Fondi 
burimor

Progresi : 
%

%



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!
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 27,459.66 98,000.00 33,311.57 121.31% 33.99% 15.16%
73028      - Administrata 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
74100      - Kujdesi primar shëndetsor 27,459.66 98,000.00 33,311.57 121.31% 33.99% 100.00%
75591 Shërbimet sociale 4,000.00 12,500.00 2,240.91 56.02% 17.93% 1.02%

850 Kulturë , rini , sport 18,762.55 70,000.00 15,000.00 79.95% 21.43% 6.83%
85019 Kulturë , rini , sport 18,762.55 66,531.00 14,000.00 74.62% 21.04% 93.33%
85184 Teatri 0.00 3,469.00 1,000.00 #DIV/0! 28.83% 6.67%

920 Arsimi 36,126.82 160,031.00 39,995.97 110.71% 24.99% 18.21%
92095      - Administrata 36,126.82 160,031.00 39,995.97 110.71% 24.99% 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 : 205,405.62 748,455.00 219,682.44 106.95% 29.35% 100.00%

TRANSFERET DHE SUBVENCIONET

Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III - 2022  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 31,928.40 531,016.00 57,639.20 180.53% 10.85% 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 : 31,928.40 531,016.00 57,639.20 180.53% 10.85% 100.00%
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( në euro )

Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
21110 Subvencionet për entitete publike 0.00 91,516.00 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 6,000.00 171,000.00 21,370.00 356.17% 12.50% 37.08%
22100 Transfere për qeveri tjera 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
22200 Pagesat për përfitues individual 25,928.40 200,000.00 36,269.20 139.88% 18.13% 62.92%

Progresi : 
%

Progresi : 
%

Fondi 
burimor Emërtimi i fondit

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 10.85 %.

Emërtimi i kodit

                Për tre muaj të vitit 2022 në emër të transfereve dhe subvencioneve janë paguar  57,639.20 € .

( në euro )

                Në raport me periudhën janar - mars të vitit  2022 dinamika e tyre është më e shpejtë për 80.53 % .



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 : 31,928.40 531,016.00 57,639.20 180.53% 10.85% 100.00%

Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
I - III - 2020 I - XII -  2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
16019 Zyra e Kryetarit 27,928.40 281,516.00 57,639.20 206.38% 20.47% 100.00%

163 Administrata dhe personeli 0.00 20,000.00 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 10,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #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 50,000.00 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 4,000.00 154,500.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
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85019 Kulturë , rini , sport 4,000.00 86,000.00 4,000.00 100.00% 4.65% #DIV/0!
85184 Teatri 0.00 68,500.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!

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 : 31,928.40 531,016.00 57,639.20 180.53% 10.85% 100.00%

këtë kategori buxhetore marrin pjesë me 37.08 % .
                Pagesat për përfitues individual shënojnë realizim të planit  18.13 % dhe në fund të periudhës raportuese arrijnë shumën prej

Subvencionet për entitete jopublike arrijnë shumën prej 21,370.00 € dhe në shumën e gjithmbarshme  të shpenzimeve për

 dhe subvencione sipas periudhave krahasuese për drejtoritë përkatëse .

Emërtimi i kodit
Progresi : 

%Kodi 

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

( në euro )

36,269.20 € si dhe në raport me periudhën krahasuese shënojnë ritje për 39.88 % .
                Nga pasqyrimi i mëposhtëm tabelar mund të përcjellet dinamika e planifikimit dhe realizimit të shpenzimeve për transfere 



INVESTIMET KAPITALE

Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
10 Granti Qeveritar 131,922.96 5,948,984.00 231,447.79 175.44% 3.89% 48.24%
21 Të hyrat vetanake 0.00 3,380,257.00 241,373.81 #DIV/0! 7.14% 50.31%
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 11,000.00 12,044.04 6,962.50 63.30% 57.81% 1.45%
Rezervat 0.00 100,000.00
Huamarrja 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
Totali : 142,922.96 9,466,757.34 479,784.10 335.69% 5.07% 100.00%

Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III - 2022  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 13,152.50 255,000.00 2,450.00 18.63% 0.96% 0.51%
16319      - Administrata 13,152.50 255,000.00 2,450.00 18.63% 0.96% 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 15,150.00 1,085,345.53 121,693.78 803.26% 11.21% 25.36%

180 Punë komunale,shërbime publike  73,620.56 4,593,964.82 348,677.82 473.61% 7.59% 72.67%
18019      - Infrastruktura rrugore 73,620.56 4,593,964.82 348,677.82 473.61% 7.59% 100.00%
18295      - Emergjenca - zjarrëfikësat 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
19595 Zyra komunale për komunitete dhe kthim 0.00 280,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
47019 Bujqësi , pylltari , zhvillim rural 0.00 852,015.49 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
48019 Zhvillim ekonomik 11,000.00 110,062.50 6,962.50 63.30% 6.33% 1.45%

650 Gjeodezi dhe kadastër 0.00 200,000.00 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 0.00 200,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
66100 Planifikimi urban dhe mjedisi 0.00 150,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

730 Shëndetësia 0.00 320,000.00 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 0.00 320,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
75591 Shërbimet sociale 0.00 150,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

850 Kulturë , rini , sport 29,999.90 500,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
85019 Kulturë , rini , sport 29,999.90 500,000.00 0.00 0.00% 0.00% #DIV/0!
85184 Teatri 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

920 Arsimi 0.00 970,369.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
92095      - Administrata 0.00 970,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!

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

Emërtimi i kodit
Progresi : 

%Kodi 

                Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2022 nga buxheti komunal janë shpenzuar për investime kapitale 479,784.10 € , që është
për 235.69 % më shum se gjatë periudhës së njajtë të vitit  2021, ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar vetëm 5.07 % .

                Mjetet e grantit qeveritar , të cilat kapin shumën prej 231,447.79 € paraqesin burimin kryesor të financimit të projekteve për
periudhën raportuese ,ose 48.24% dhe 1.45 % ,ose 6,962.50 granti i donatorëve të jashtëm .

( në euro )

( në euro )

Fondi 
burimor Emërtimi i fondit

Progresi : 
%



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 : 142,922.96 9,466,757.34 479,784.10 335.69% 5.07% 100.00%

Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
3110 Ndërtesat 30,459.90 2,350,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

31110 Ndërtesat e banimit 0.00 250,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
31120 Ndërtesat administrative afariste 460.00 150,000.00 0.00 0.00% 0.00% #DIV/0!
31121 Objektet arsimore 0.00 870,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
31122 Objektet shëndetësore 0.00 220,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
31123 Objektet kulturore 0.00 300,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
31124 Objektet sportive 29,999.90 200,000.00 0.00 0.00% 0.00% #DIV/0!
31125 Objektet memoriale 0.00 330,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
31126 Rrethoja 0.00 30,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
31130 Strukturat tjera ndërtimore 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3120 Ndërtimi i rrugëve 96,463.06 4,640,000.00 477,334.10 494.84% 10.29% 99.49%

31210 Ndërtimi i autorrugëve 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
31230 Ndërtimi i rrugëve lokale 96,463.06 3,750,000.00 450,749.45 467.28% 12.02% 94.43%
31240 Trotuaret 0.00 400,000.00 21,155.00 #DIV/0! 5.29% #DIV/0!
31250 Kanalizimi 0.00 100,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
31260 Ujësjellësi 0.00 200,000.00 5,429.65 #DIV/0! 2.71% 1.14%
31270 Mirëmbajtja investive 0.00 190,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
3150 Furniz.me rrymë, gjenerim dhe transmion 0.00 684,241.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

31510 Furnizim me rrymë, gjenerim dhe transmision 0.00 684,241.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
3160 Paisje ( vlera mbi 1000 € ) 0.00 270,000.00 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 0.00 100,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
31680 Softwer 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
31690 Paisje tjera 0.00 140,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
31695 Paisje muzikore 0.00 30,000.00
3170 Automjete transporti 16,000.00 85,000.00 2,450.00 15.31% 2.88% 0.51%

31700 Vetura zyrtare 16,000.00 85,000.00 2,450.00 15.31% 2.88% 100.00%
31701 Kamion 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 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 1,400,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

32100 Toka 0.00 200,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
32110 Rregullimi i lumenjve 0.00 1,200,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
3320 Transfere kapital për entitete jopublike 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

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

Nga buxheti aktual për investime kapitale 348,677.82 € ose 72.67 % janë paguar pranë drejtoratit për infrastrukturë rrugore . 
                Pranë drejtoratit të administratës dhe personelit 2,450 € ose 0.51 % , dhe zhvillimit ekonomik 6,962.50 € ,ose 1.45 %

( në euro )

Emërtimi i kodit
Progresi : 

%



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 12,044.04
Totali : 142,922.96 9,466,757.34 479,784.10 335.69% 5.07% 100.00%

( në euro )

1

10
90092 Automjeti

49787

21
44856

49787
51453 Ndertimi I ujesjellesave

49
92094
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16019  -  ZYRA E KRYETARIT

Shpenzimi i buxhetit është si vijon :

Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III -  2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8

2,450.00
2,450.00

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

Trashigimi kulturore thesar I rajonit nderkufitar Peje-Gusi
48019 Planifikimi dhe zhvillimi ekonomik - Peje

Ndertimi I rrugeve ne fshat
18019 Sherbime publike - Infrastruktura rugore

Participim ne projekte me donatore
17519 Buxheti - Peje

Ndertimi I rrugeve ne fshat
18019 Sherbime publike - Infrastruktura rugore

479,784.10Totali :
32

Shpenzimi

119,680.03
114,250.38

6,962.50
6,962.50

121,693.78

228,997.79

Emri i Projektit 

16319 Administrata dhe personeli

228,997.79

Bartës të shpenzimeve të kësaj kategorie buxhetore janë pagesat për ndërtimin e rrugëve me 99.49 % , të cilat arrijnë shumën

Kodi i 
projekt.

477,334.10 € dhe në raport me periudhën krahasuese shënojnë ritje për 394.84 % , si dhe automjetet me 2,450.00 €, ose 0.51%.

121,693.78

Emërtimi i kodit

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

( në euro )

%
Progresi : 

5,429.65



111  Paga dhe meditje 28,381.00 126,589.00 36,069.50 127.09% 28.49% 35.32%
130  Mallra dhe shërbime 11,896.56 93,000.00 8,426.70 70.83% 9.06% 8.25%
132  Shpenzime komunale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200  Transfere dhe subvencione 27,928.40 281,516.00 57,639.20 206.38% 20.47% 56.43%
300  Investime kapitale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Totali : 68,205.96 501,105.00 102,135.40 149.75% 20.38% 100.00%

28.49 %.

16319  -  ADMINISTRATA DHE PERSONELI

Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII - 2022 I - III -  2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
16319 I. Administrata 24,823.00       202,280.00 38,337.83 154.44% 18.95% 100.00%
50013 Tax çertifikatat e lindjes 1,801.00 0.00 2,112.00 117.27% #DIV/0! 5.51%
50014 Tax çertifikatat e kurorëzimit 1,416.00 0.00 1,568.00 110.73% #DIV/0! 4.09%
50015 Tax çertifikatat e vdekjes 1,582.00 0.00 1,360.00 85.97% #DIV/0! 3.55%
50016 Tax çertifikatat tjera të ofiqarisë 17,186.00 0.00 28,511.00 165.90% #DIV/0! 74.37%
50017 Taksa për verifikim të dokument. të ndryshme 932.00 0.00 2,081.83 223.37% #DIV/0! 5.43%
50018 Taksa për fotokopjim të dokumenteve 1,048.00 6,760.00 1,100.00 104.96% 16.27% 2.87%
50019 Taksa tjera administrative 858.00 0.00 1,605.00 187.06% #DIV/0! 4.19%

Totali : 24,823.00 202,280.00 38,337.83 154.44% 18.95% 100.00%
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Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III -  2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 73,183.37 345,244.00 69,579.16 95.08% 20.15% 20.76%

                Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 8,426.70 € ose 8.25 % të shpenzimeve të gjithmbarshme . Në raport 

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit 2022 kapin shumën prej 102,135.40 € .

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

                 Për tre muaj të vitit 2022 në emër të transfereve dhe subvencioneve janë paguar 57,639.20 €, që është 20.47 % nga planifikimi

respektivisht 18.95 % nga planifikimi vjetor .
                Në raport me periudhën e njajtë të vitit paraprak dinamika e grumbullimit të të hyrave gjatë periudhës janar - mars të vitit 2022

                Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej  36,069.50 € . Në raport me periudhën janar - mars të vitit

Emërtimi i kodit
Progresi : 

%

Pjesa më e madhe e të hyrave gjatë periudhës raportuese , gjegjësisht 74.37 % është realizuar nga taksat për çertifikata tjera

 kurorëzimit shenojnë ritje për 10.73 % dhe taksat për fotokopjim të dokumentave për 4.96 % .

 është më të lart për 54.44 % .

                Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 35.32 % .

me periudhën e njajtë të vitit  2021 pagesat për mallra dhe shërbime shënojnë dinamikë më të ultë për 29.17 % dhe paraqesin
realizim të planit për vitin 2022 në lartësi prej 9.06 % .

2021 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për  27.09 %,ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar

  të ofiqarisë edhe shënojnë dinamikë më të shpejt për 65.90 % në raport me periudhën krahasuese.

Dinamikë më të ngadalsme shënojnë vetëm të hyrat nga taksat për çertifikata të vdekjes për 14.03 % , taksat për çertifikata të 

Emërtimi i kodit
Progresi : 

%

vjetor respektivisht 106.38 % më shumë se gjatë periudhës krahasuese dhe paraqesin 56.43 % të shpenzimeve të gjithmbarshme .

Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2022 Drejtorati i Administratës ka grumbulluar të hyra vetanake në shumë prej 38,337.83 €

                Shpenzimi i buxhetit është si vijon :

Në raport me periudhën krahasuese , dinamika e tyre është më e shpejtë për 49.75 % .

( në euro )



130  Mallra dhe shërbime 181,991.66 851,000.00 238,483.15 131.04% 28.02% 71.17%
132  Shpenzime komunale 29,000.87 113,724.00 24,577.16 84.75% 21.61% 7.33%
200  Transfere dhe subvencione 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300  Investime kapitale 13,152.50 255,000.00 2,450.00 18.63% 0.96% 0.73%

Totali : 297,328.40 1,564,968.00 335,089.47 112.70% 21.41% 100.00%

Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III -  2022  5 / 3  5 / 4

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

Totali : 2,081.89 20,800.00 0.00 0.00% 0.00% #DIV/0!
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Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III -  2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 0.00 5,765.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!

0.00 % .  Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 0.00 % .

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

Progresi : 
%

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

 16559 -  INTEGRIMET EUROPIANE

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit 2022 kapin shumën prej 0.00 € gjegjësisht 0.00 % nga plani

            16519  ÇËSHTJET GJINORE

                Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit 2022 kapin shumën prej 335,089.47 € gjegjësisht 12.70 % më

                 Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 238,483.15 € ose 71.17 % të shpenzimeve të gjithmbarshme . Në raport
me periudhën krahasuese pagesat për mallra dhe shërbime shënojnë ritje për 31.04 % dhe paraqesin realizim të planit 28.02 % .

 planit 21.61 %  ndërsa në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve marrin pjesë me 7.33 % .

për vitin 2022 dhe në raport me periudhën krahasuese janë 0.00 % .
                Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej  0.00 € . Në krahasim me periudhën janar - mars të vitit
2021 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më 0.00 %,ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar

Emërtimi i kodit

20.15 % .  Në  shumën e  gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me  20.76 % .

                 Shpenzimet komunale pranë dinamikës më të ultë për 15.25 % arrijnë shumën prej 24,577.16 €  dhe paraqesin realizim të

me shum se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar 21.41 % . 
                Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej  69,579.16 € . Në raport me periudhën janar - mars të vitit
2021 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të ultë për 4.92 %, ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar

Pagesat për investime kapitale paraqesin 0.73 % të shpenzimeve të gjithmbarshme dhe arrijnë shumën 2,450.00 €.

Emërtimi i kodit
Progresi : 

%

( në euro )

( në euro )



130  Mallra dhe shërbime 0.00 3,300.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
132  Shpenzime komunale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
200  Transfere dhe subvencione 0.00 10,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
300  Investime kapitale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Totali : 0.00 19,065.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!

Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII - 2022 I - III -  2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
50102 Gjobat nga gjykatat 0.00 0.00 16,400.00 #DIV/0! #DIV/0! 52.84%
50104 Gjobat nga inspektorati - denimet mandatore 3,526.00 2,080.00 6,800.00 192.85% 326.92% 46.45%
50205 Licenca për pranim teknik të lokalit 4,545.00 5,200.00 7,280.00 160.18% 140.00% 49.73%
50501 Inspektimi i artikujve ushqimor 280.00 520.00 560.00 200.00% 107.69% 3.83%
50505 Inspektimet e veterinarisë 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50507 Inspektimi higjienik sanitar 420.00 3,120.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

Të hyrat vetanake 8,771.00 10,920.00 14,640.00 166.91% 134.07% 47.16%
Gjithsej :           8,771.00         10,920.00        31,040.00 353.89% 284.25% 47.16%
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Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III -  2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 40,381.36 200,490.00 26,833.53 66.45% 13.38% 84.94%
130  Mallra dhe shërbime 18,708.75 82,500.00 4,758.32 25.43% 5.77% 15.06%
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%

              16637 - INSPEKCIONI

  7,280.00€ . Dinamika e tyre është për 60.18 % më e shpejte në raport me periudhën krahasuese . 

Progresi : 
%

Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2022 Drejtorati i inspekcionit ka grumbulluar të hyra vetanake në shumë prej 31,040.00 €
respektivisht 184.25 % nga plani për vitin 2022.

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

( në euro )

Emërtimi i kodit

                Pjesa dërmuese e të hyrave ose 49.73 % 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 6,800.00 € , respektivisht 46.45 % të shumës së gjithmbarshme të të
 hyrave vetanake .



300  Investime kapitale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
Totali : 59,090.11 282,990.00 31,591.85 53.46% 11.16% 100.00%

Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III -  2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 9,565.62 39,370.00 7,979.70 83.42% 20.27% 89.08%
130  Mallra dhe shërbime 0.00 1,900.00 978.50 #DIV/0! 51.50% 10.92%
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 :           9,565.62         41,270.00 8,958.20 93.65% 21.71% 100.00%
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Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III -  2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 35,201.40 170,000.00 37,726.80 107.17% 22.19% 97.86%
130  Mallra dhe shërbime 0.00 24,000.00 826.20 #DIV/0! 3.44% 2.14%

( në euro )

 se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar 21.71 % .

Emërtimi i kodit
Progresi : 

%

                Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 4,758.32 € ose 15.06 % nga shpenzimet e gjithmbarshme . Në raport
me periudhën krahasuese pagesat për mallra dhe shërbime shënojnë dinamikë më të ultë për 74.57 % dhe paraqesin realizim të
planit për vitin 2022 në lartësi prej 5.77 % . 

            16795  -  PROKURIMI

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit 2022 kapin shumën prej 8,958.20 € gjegjësisht 7.35 % më pak

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit 2022 kapin shumën prej 31,591.85 € gjegjësisht 46.54 % më
pak se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar 11.16 % .
                Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 26,833.53 € . Në krahasim me periudhën janar - mars të vitit
2021 pagesat  për këtë  kategori buxhetore janë më të ulëta për 33.55 % ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar 13.38 % . 

Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2022 shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore kapin shumën prej 38,553.00 € respektivisht
9.52 %  më shum se gjatë periudhës krahasuese, ndërsa plani për vitin raportues është realizuar 19.87 % .

Emërtimi i kodit
Progresi : 

%

                Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 7,979.70 € . Në krahasim me periudhën janar - mars të vitit
2021 pagesat për këtë kategori buxhetore janë më të ulta për 16.58 %, ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar 20.27 % .
                Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 89.08 % .

            16919  -  ASSAMBLEJA KOMUNALE

                Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 84.94 % .

( në euro )



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 :         35,201.40       194,000.00 38,553.00 109.52% 19.87% 100.00%

17519  -  BUXHET E FINANCA

( në euro )

Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII - 2022 I - III -  2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
40110  Tatimi në pronë 501,670.70 2,405,618.00 509,935.99 101.65% 21.20% 91.01%

 Tatimi në tokë 0.00 508,164.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
50001  Taksa për regjistrim të automjeteve 46,480.00 230,000.00 50,350.00 108.33% 21.89% 8.99%
50017 Taksa për verif.të dok.të ndryshme(hipot.bank.) 10,000.00 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%
50290  Licencat tjera në afarizëm 0.00 2,080.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

  I.Të hyrat vetanake 558,150.70 3,145,862.00 560,285.99 100.38% 17.81% 70.30%
50101  II .Gjobat nga trafiku 174,155.50 0.00 236,671.80 135.90% #DIV/0! 29.70%

Të hyrat ( I + II ) 732,306.20 3,145,862.00 796,957.79 108.83% 25.33% 100.00%
Gjithsej : 732,306.20 3,145,862.00 796,957.79 108.83% 25.33% 100.00%

Nga tatimi në pronë gjatë periudhës raportuese janë grumbulluar 91.01 % të të hyrave vetanake .

periudhës raportuese arrijnë shumën prej 796,957.79 €  dhe në raport me periudhën krahasuese janë më të larta për 8.83 % .
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Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III -  2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 42,904.67 220,897.00 43,993.46 102.54% 19.92% 24.02%
130  Mallra dhe shërbime 11,870.00 55,069.49 17,464.83 147.13% 31.71% 9.54%
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 15,150.00 1,085,345.53 121,693.78 803.26% 11.21% 66.44%

Nga taksa për regjistrim të automjeteve janë grumbulluar 8.99 % të të hyrave vetanake ose 50,350.00 €.

shpejtë për 8.83 % .
Dinamika dhe struktura e grumbullimit të të hyrave është si vijon :

                Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 37,726.80 € . Në krahasim me periudhën janar - mars të vitit
2021 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për 7.17 % , ndërsa plani vjetor është realizuar 22.19 % .
                Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 97.86 % .

                Shpenzimi i buxhetit për tre muaj është si vijon :

Emërtimi i kodit
Progresi : 

%

                Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2022 Drejtorati për buxhet dhe financa ka grumbulluar të hyra vetanake në shumë prej
796,957.79 € respektivisht 25.33 % nga planifikimi  vjetor . 
                 Në raport me periudhën e njajtë të vitit paraprak dinamika e grumbullimit të të hyrave gjatë periudhës raportuese është më e

( në euro )

Emërtimi i kodit
Progresi : 

%

                Të hyrat e arketuara nga tatimi në pronë arrijnë shumën prej 509,935.99 € respektivisht 21.20 % nga plani për vitin 2022 dhe 

                Gjobat nga trafiku me 236,671.80 €  marrin pjesë në të hyra me 29.70 % , kështuqë të  hyrat e gjithmbarshme në fund të

në raport me periudhën krahasuese shënojnë rritje për 1.65 % . Në këtë shumë është përfshirë edhe tatimi në tokë .



Totali : 69,924.67 1,361,312.02 183,152.07 261.93% 13.45% 100.00%

Pagesat për investime kapitale kapin shumën prej 121,693.07 € dhe në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve marrin 

( në euro )
Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi 

ekonom. I - III - 2021 I - XII - 2022 I - III -  2022  5 / 3  5 / 4
1 2 3 4 5 6 7 8

50008 Taksa për parkim publik,kampim,rekreacion 31,536.00 28,000.00 11,610.00 36.82% 41.46% 67.00%
50212-1 Licenca ,reklama,publikime në pronë publike 1,866.50 28,000.00 5,717.20 306.31% 20.42% 33.00%

Të hyrat vetanake 33,402.50 56,000.00 17,327.20 51.87% 30.94% 100.00%
Gjithsej : 33,402.50 56,000.00 17,327.20 51.87% 30.94% 100.00%
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Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III -  2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 18,078.48 96,000.00 15,331.09 84.80% 15.97% 2.65%
130  Mallra dhe shërbime 70,896.48 339,000.00 116,184.32 163.88% 34.27% 20.10%
132  Shpenzime komunale 84,435.30 275,000.00 97,786.22 115.81% 35.56% 16.92%
200  Transfere dhe subvencione 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300  Investime kapitale 73,620.56 4,593,964.82 348,677.82 473.61% 7.59% 60.33%

Totali : 247,030.82 5,303,964.82 577,979.45 233.97% 10.90% 100.00%

pjesë me 66.44 % duke shënuar ritje për 703.26 % në raport me periudhën krahasuese dhe realizim të planit vjetor 11.21 % .

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

                 Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 17,464.83 € . Në raport me periudhën krahasuese pagesat për këtë
kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për 47.13 % dhe paraqesin realizim të planit 31.71 %. Në shumën e  gjithmbarshme 
të shpenzimeve pagesat për mallra dhe shërbimet marrin pjesë me 9.54 % .

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit 2022 kapin shumën prej 183,152.07 € , gjegjësisht  161.93 % më
shum se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar 13.45 % . 
                 Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 43,993.46 € . Në krahasim me periudhën janar - mars të vitit
2021 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për 2.54 % ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar

                 Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 24.02 % .
19.92 % .

18019 - PUNË KOMUNALE , SHËRBIME PUBLIKE

48.13 % .

Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2022 Drejtorati për punë komunale , shërbime publike ka grumbulluar të hyra vetanake në
 shumë prej 17,327.20 € ose 30.94 % nga planifikimi vjetor . Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshmë për

Emërtimi i kodit
Progresi : 

%

                Nga licencat , reklamat publike në pronë publike janë grumbulluar 33.00 % të të hyrave vetanake , të cilat në fund të periudhës
raportuese arrijnë shumën prej 5,717.20 € , duke shënuar realizim të planit për vitin 2022 në lartësi prej 20.42 % .

 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 11,610.00 €, gjegjësisht  67.00 % të të hyrave vetanake 



 
Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi 

ekonom. I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III -  2022  5 / 3  5 / 4
1 2 3 4 5 6 7 8

111  Paga dhe meditje 75,347.93 330,000.00 63,762.16 84.62% 19.32% 85.73%
130  Mallra dhe shërbime 7,278.99 45,500.00 3,842.93 52.79% 8.45% 5.17%
132  Shpenzime komunale 5,620.42 19,200.00 6,770.61 120.46% 35.26% 9.10%
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 : 88,247.34 394,700.00 74,375.70 84.28% 18.84% 100.00%
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Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III -  2022  5 / 3  5 / 4

( në euro )

                 Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej  15,331.09 €. Në krahasim me periudhën janar- mars të vitit
2021 pagesat për këtë kategori buxhetore janë më të ulta për 15.20 % , ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar 15.97 % .
                 Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 2.65 % .
                 Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 116,184.32 € ose 20.10 % të shpenzimeve të gjithmbarshme ,që paraqet

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit  2022 kapin shumën prej 577,979.45 € ose 133.97 % më shum se 
gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar 10.90 % . 

Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2022  Emergjenca - Zjarrëfikësat nuk kanë grumbulluar të hyra vetanake .

34.27 % nga plani për vitin 2022 .
                 Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2022 janë paguar për shpenzime komunale 97,786.22 € ose 15.81 % më shumë se gjatë
periudhës së njajtë të vitit paraprak . Në shpenzime të gjithmbarshme pagesat për këtë kategori buxhetore marrin pjesë me 16.92 % .

Pagesat për investime kapitale arrijnë shumën prej 348,677.82 € dhe në shpenzime të gjithmbarshme marrin pjesë me 60.33 %.
 Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e shpejte për 133.97 % .

18295  EMERGJENCA - ZJARRËFIKËSAT

Shpenzimi i buxhetit për tre muaj është si vijon :

Emërtimi i kodit
Progresi : 

%

                Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 3,842.93 € ose 5.17 % të shpenzimeve të gjithmbarshme . Në raport me
periudhën e njajtë të vitit  2021 pagesat për mallra dhe shërbime shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 47.21 % dhe paraqesin
 realizimtë planit për vitin 2022 në lartësi prej 5.17 % . 

                Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2022 janë paguar për shpenzime komunale 6,770.61 € , duke shënuar realizim të planit 
vjetor 35.26 % .

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për periudhën raportuese kapin shumën prej 74,375.70 € gjegjësisht 15.72 % më
pak se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar 18.84 % . 
                Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 63,762.16 € . Në raport me periudhën janar-mars të vitit 2021
pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 15.38 % dhe plani për vitin 2022 është realizuar 19.32 % .
                Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me  85.73 % .

                Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagesat për shpenzime komunale marrin pjesë me 9.10 % .
                Dinamika e pagesave për shpenzime komunale në raport me periudhën krahasuese është më e shpejte  për 20.46 %. 

19595  -  ZYRA KOMUNALE PËR KOMUNITETE DHE KTHIM

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit 2022 kapin shumën prej 9,962.39 € gjegjësisht 4.21 % më shum
se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin  2022 është realizuar 2.83 % . 

( në euro )

Emërtimi i kodit
Progresi : 

%



1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 9,560.04 58,000.00 8,288.39 86.70% 14.29% 83.20%
130  Mallra dhe shërbime 0.00 13,500.00 1,674.00 #DIV/0! 12.40% 16.80%
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 0.00 280,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

Totali : 9,560.04 351,500.00 9,962.39 104.21% 2.83% 100.00%

Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII - 2022 I - III -  2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
50012 Çertifikata për ndrrimin e destinacion. të tokës 1,358.00 13,500.00 31,337.72 2307.64% 232.13% 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 0.00 700.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
50405 Shfrytëzimi i pronës publike 0.00 1,200.00 0.00 #DIV/0! 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 : 1,358.00 15,400.00 31,337.72 2307.64% 203.49% 100.00%

                                                arijne shumen nga 31,337.72 € 26

Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 29,801.73 137,000.00 29,151.29 97.82% 21.28% 100.00%
130  Mallra dhe shërbime 0.00 10,000.00 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 50,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
300  Investime kapitale 0.00 852,015.49 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

Totali : 29,801.73 1,049,015.49 29,151.29 97.82% 2.78% 100.00%

( në euro )

                Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 8,288.39 € . Në krahasim me periudhën janar - mars të vitit
2021 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 13.30 %, ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar

                Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 83.20 % .
 14.29 % .

Shpenzimet e gjithmbarshme për tre muaj të vitit 2022 kapin shumën prej 29,151.29 € gjegjësisht 2.18 % më pak se gjatë

              47019  -  BUJQËSI , PYLLTARI , ZHVILLIM RURAL

Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2022 Drejtorati për  bujqësi , pylltari dhe zhvillim rural ka grumbulluar të hyra vetanake në
shumë prej 31,337.72 € dhe paraqesin realizim të planit 103.49 % .

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

                Shpenzimi i buxhetit për tre muaj është si vijon :

Dinamika e grumbullimit të të hyrave është për 1307.64 % më e shpejte në raport me periudhën krahasuese .

Emërtimi i kodit Progresi : %

( në euro )

Emërtimi i kodit
Progresi : 

%



48019 - ZHVILLIMI EKONOMIK

Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII - 2022 I - III - 2022  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 100.00 3,120.00 700.00 700.00% 22.44% 5.54%
50208 Licenca për transport të mallrave 2,150.00 15,600.00 1,700.00 79.07% 10.90% 13.46%

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 8,570.00 13,520.00 10,230.00 119.37% 75.67% 81.00%
50212 Licenca,reklama e publikim. në prona pubike 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

I Të hyrat vetanake 10,820.00 32,240.00 12,630.00 116.73% 39.17% 100.00%
Gjithsej : 10,820.00 32,240.00 12,630.00 116.73% 39.17% 100.00%
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Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111 Paga dhe meditje 15,456.81 53,000.05 9,294.61 60.13% 17.54% 39.27%
130 Mallra dhe shërbime 16,200.32 21,108.48 7,411.44 45.75% 35.11% 31.31%
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 11,000.00 110,062.50 6,962.50 63.30% 6.33% 29.42%

Totali : 42,657.13 184,171.03 23,668.55 55.49% 12.85% 100.00%

                 Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej  29,151.29 € . Në krahasim me periudhën e njajtë të vitit
2021 pagesat për për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të ultë për 2.18 % , ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar

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

periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar 2.78 % . 

21.28 % .

( në euro )

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit  2022 kapin shumën prej 23,668.55 € ose 44.51 % më pak se 
gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar 12.85 % .

Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2022 janë realizuar të hyra vetanake në shumë prej 12,630.00  € , respektivisht 39.17 % nga

                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 81.00 % të të hyrave vetanake .
 Pasojnë licencat për transport të mallrave me 13.46 % dhe të hyrat nga licenca për shërbime profesionale me 5.54 %  .

Emërtimi i kodit
Progresi : 

%

vitit 2022 është më e shpejte për 16.73 % .

plani për vitin raportues.



Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII - 2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
50011 Taksa për regjistrimin e trashigimisë - pronës 23,830.00 67,600.00 28,615.50 120.08% 42.33% 33.61%
50019 Taksa tjera administrative 24,143.69 112,687.12 26,105.00 108.12% 23.17% 30.66%
50223 Licenca për shërbim privat të sigurimeve 0.00 0.00 120.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.14%
50460 Regjistrimi i pengut 2,280.00 20,800.00 4,460.00 195.61% 21.44% 5.24%
50504 Taksa për matjen e tokës në teren 21,302.50 57,200.00 25,852.00 121.36% 45.20% 30.36%

Gjithsej : 71,556.19 258,287.12 85,152.50 119.00% 32.97% 100.00%
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Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 21,564.36 110,000.00 19,533.77 90.58% 17.76% 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 : 21,564.36 116,000.00 19,533.77 90.58% 16.84% 100.00%

Pagesat për investime kapitale arrijnë shumën prej 6,962.50 € dhe në shpenzime të gjithmbarshme marrin pjesë me 29.42 %.

               Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 9,294.61 € . Në raport me periudhën krahasuese , pagesat
për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të ultë për 39.87 % , ndërsa plani vjetor është realizuar 17.54 % .
               Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 39.27 % .
               Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 7,411.44 € ose 31.31 % të shpenzimeve të gjithmbarshme . 

( në euro )

42.33 % dhe dinamikë më të shpejtë në raport me periudhën krahasuese për 20.08 % .

%

                Nga taksat për regjistrim të trashigimisë gjatë periudhës raportuese janë grumbulluar 33.61 % të të hyrave të gjithmbarshme 
të cilat në fund të periudhës raportuese arrijnë shumën prej 28,615.50 € , duke shënuar realizim të planit për vitin 2022 në lartësi prej

Të hyrat nga regjistrimi i pengut arrijnë shumën prej 4,460.00 € dhe në shumën e gjithmbarshme të të hyrave marrin pjesë me
5.24 % . Dinamika e tyre është për 95.61% më e shpejtë në raport me periudhën krahasuese .

Emërtimi i kodit

gjatë periudhës krahasuese , ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar 16.84 % .
                Shpenzimet e gjithmbarshme për periudhën raportuese u takojnë pagesave për paga dhe meditje . Në raport me periudhën 

Të hyrat nga taksat për matjen e tokës në teren arrijnë shumën prej 25,852.00 € dhe në shumën e gjithmbarshme të të hyrave

respektivisht 32.97 % nga planifikimi vjetor . 
                Në raport me periudhën e njajtë të vitit paraprak dinamika e grumbullimit të të hyrave gjatë periudhës janar - mars të vitit 2022
është më e shpejte për 19.00 % .

Emërtimi i kodit
Progresi : 

65095 - GJEODEZI DHE KADASTËR

%

( në euro )

                Gjatë periudhës janar - mars të vitit  2022 drejtorati për gjeodezi e kadastër ka realizuar të hyra vetanake në shumë 85,152.50 €

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit  2022 kapin shumën prej 19,533.77 € ose 9.42 % më pak se

                Nga taksat tjera administrative  janë grumbulluar 26,105.00 € , gjegjësisht 30.66 % të të hyrave të  gjithmbarshme. Në raport 

marrin pjesë me 30.36 % .

                Shpenzimi i buxhetit për tre muaj është si vijon :

Progresi : 

me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e shpejte për 8.12 % .



Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII - 2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
50212 Licenca , reklama e publikime në prona publ. 50,766.45 98,800.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
50405 Shfrytëzimi i pronës publike 0.00 6,240.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
50408 Qiraja nga objektet publike 2,862.58 33,280.00 36,517.06 1275.67% 109.73% 100.00%
50413 Të hyrat nga shitja e pasurisë 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Gjithsej : 53,629.03 138,320.00 36,517.06 68.09% 26.40% 100.00%

Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8

111  Paga dhe meditje 5,277.72 35,000.00 3,788.32 71.78% 10.82% 100.00%
130  Mallra dhe shërbime 327.80 2,000.00 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 0.00 200,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

Totali : 5,605.52 237,000.00 3,788.32 67.58% 1.60% 100.00%

29

Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII - 2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8

Nga qiraja për objekte publike janë arkëtuar 36,517.06 €  respektivisht 100.00 % të shumës së gjithmbarshme .

Pagat dhe meditjet kapin shumën prej 3,788.32 € dhe paraqesin realizim të planit për vitin 2022 në lartësi prej 10.82 % . 

66100 - PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit 2022 kapin shumën prej 3,788.32 € ose 1.60 % nga plani vjetor.

%

Emërtimi i kodit
Progresi : 

%

Licencat , reklamat e publikimet në prona pubike nuk kanë realizu të hyrat për periudhen janar-mars. 

                Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2022 janë realizuar të hyra vetanake në shumë prej 36,517.06 € . Dinamika e tyre është për
31.91 % më e ngadalshmë në raport me periudhën krahasuese ndërsa plani për vitin raportues është realizuar 26.40 % .

65495 - ÇËSHTJE PRONËSORO - JURIDIKE

                Në emër të mallrave dhe shërbimeve nuk janë të shpenzuar mjete për ketë kategori. Në raport me
periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e shpejtë për 0.00 %  .

                Në raport me periudhen krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për 32.42 %.

                Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2022 janë realizuar të hyra vetanake në shumë prej 225,839.68 € .

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

Emërtimi i kodit %

rënie për 9.42 % , ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar 17.76 % .

Progresi : 

( në euro )

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

Emërtimi i kodit

                Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 100 % .

( në euro )

                Në raport me periudhën e njajtë të vitit paraprak dinamika e grumbullimit të të hyrave gjatë periudhës janar - mars të vitit 2022
është më e ngadalshmë për 43.25 % .

Progresi : 



50009 Taksa komunale për leje ndërtimi 391,284.33 711,158.00 212,538.84 54.32% 29.89% 94.11%
50026 Taksa për legalizimin e objekteve 6,691.49 60,000.00 13,300.84 198.77% 22.17% 5.89%

Gjithsej : 397,975.82 771,158.00 225,839.68 56.75% 29.29% 100.00%

Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 20,568.94 85,000.00 19,742.50 95.98% 23.23% 89.93%
130  Mallra dhe shërbime 183.00 7,500.00 2,210.18 1207.75% 29.47% 10.07%
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 0.00 150,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

Totali : 20,751.94 242,500.00 21,952.68 105.79% 9.05% 100.00%
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Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8

111  Paga dhe meditje 7,947.75 33,500.00 7,983.72 100.45% 23.83% 100.00%
130  Mallra dhe shërbime 0.00 6,500.00 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 : 7,947.75 40,000.00 7,983.72 100.45% 19.96% 100.00%

( në euro )

%

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit 2022 kapin shumën prej 21,952.68 € ose 5.79 % më shumë se 

Emërtimi i kodit

gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin raportues është realizuar 19.96 % . 

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

                Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 7,983.72 € . Në krahasim me periudhën janar - mars të vitit
2021 dinamika e tyre është më e shpejtë për 0.45 % , ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar 23.83 % .

Emërtimi i kodit

               Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2022 shpenzimet e gjithmbarshme kapin shumën prej 7,983.72 € ose 0.45 % më shumë se

gjatë periudhës krahasuese , ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar 9.05 % . 
                 Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 19,742.50 € . Në krahasim me periudhën janar - mars të vitit
2021 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të ngadalshmë për 4.02 % dhe plani për vitin 2022 është realizuar

                Pagesat për këtë kategori buxhetore janë për 1207.75 % më të larta në raport me periudhën janar - mars të vitit  2021

73028 - SHËNDETËSIA - ADMINISTRATA

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

                 Në shumën e gjithmbarshme të të hyrave , të hyrat e lartëcekura marrin pjesë me 94.11 %.Dinamika e tyre është për 45.68 % 
më e ngadalshmë në raport me periudhën krahasuese .

Nga taksa për legalizimin e objekteve, gjatë periudhës raportuese , janë arketuar 13,300.84 € , ose 5.89 % të të hyrave totale .

                Të hyrat nga taksa komunale për leje të ndërtimit arrijnë shumën 212,538.84 € , ndërsa plani vjetor është realizuar 29.89 % .

Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 2,210.18€ ose 10.07 % të shpenzimeve të gjithmbarshme .

Progresi : 

23.23%.  Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 89.93 % .

Progresi : 
%



Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII - 2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
50019 Taksë administrative për fletëkërkesë 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50409 Participimet nga shëndetësia 20,061.00 98,800.00 23,619.50 117.74% 23.91% 100.00%

Gjithsej : 20,061.00 98,800.00 23,619.50 117.74% 23.91% 100.00%

Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 828,093.30 2,743,407.22 698,981.37 84.41% 25.48% 79.93%
130  Mallra dhe shërbime 139,589.32 692,500.00 142,202.86 101.87% 20.53% 16.26%
132  Shpenzime komunale 27,459.66 98,000.00 33,311.57 121.31% 33.99% 3.81%
200  Transfere dhe subvencione 0.00 25,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
300  Investime kapitale 0.00 320,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

Totali : 995,142.28 3,878,907.22 874,495.80 87.88% 22.54% 100.00%
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25.48 %.

75590 - SHËNDETËSIA - SHËRBIMET SOCIALE

Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 34,781.79 134,760.00 27,286.08 78.45% 20.25% 88.04%

( në euro )

( në euro )

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit 2022 kapin shumën prej 874,495.80 € ose 12.12 % më pak se

( në euro )

                Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2022 janë realizuar të hyra vetanake në shumë prej 23,619.50 € , ose 17.74 % më shum se
gjatë periudhës së njajtë të vitit 2021 dhe shënojnë 23.91 % nga plani për vitin raportues .

Emërtimi i kodit
Progresi : 

%

               Të hyrat e lartëcekura janë realizuar nga participimet .

74100 - SHËNDETËSIA - KUJDESI PRIMAR SHËNDETËSOR

Emërtimi i kodit
Progresi : 

                Shpenzimi i buxhetit për tre muaj është si vijon :

                 Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 698,981.37 € . Në krahasim me periudhën janar- mars të vitit
2021 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të ngadalshmë për 15.59 % , ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar

vjetor 33.99 % .

më pak se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin raportues është realizuar 9.73 % . 

Emërtimi i kodit
Progresi : 

%

gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar 22.54 % . 

                 Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 142,202.86 € ose 16.26 % të shpenzimeve të gjithmbarshme . 
                Gjatë periudhës janar - mars të vitit  2022 janë paguar për shpenzime komunale 33,311.57 €  dhe paraqesin realizim të planit

                Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagesat për këtë kategori buxhetore marrin pjesë me 3.81 % .

                 Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 79.93 % .

%

                Gjatë periudhës janar - mars të vitit  2022 shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore kapin shumën prej 30,993.99 € ose 21.01 %



130  Mallra dhe shërbime 458.00 21,200.00 1,467.00 320.31% 6.92% 4.73%
132  Shpenzime komunale 4,000.00 12,500.00 2,240.91 56.02% 17.93% 7.23%
200  Transfere dhe subvencione 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300  Investime kapitale 0.00 150,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

Totali : 39,239.79 318,460.00 30,993.99 78.99% 9.73% 100.00%

20.25 % .

realizuar 17.93 %.

85019 - KULTURË , RINI , SPORT

Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII - 2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
50008 -1 Taksa për parkim publik,kampim,rekreacion 0.00 3,138.88 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
50409-8 Participim - Biblioteka 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Gjithsej : 0.00 3,138.88 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
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Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 53,195.93 210,000.00 47,390.04 89.09% 22.57% 39.74%
130  Mallra dhe shërbime 41,762.90 199,166.77 57,867.77 138.56% 29.05% 48.52%
132  Shpenzime komunale 18,762.55 66,531.00 14,000.00 74.62% 21.04% 11.74%
200  Transfere dhe subvencione 4,000.00 86,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
300  Investime kapitale 29,999.90 500,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

Totali : 147,721.28 1,061,697.77 119,257.81 80.73% 11.23% 100.00%

                Shpenzimi i buxhetit për tre muaj është si vijon :

Progresi : 

Emërtimi i kodit %

                Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 88.04 % .

%

( në euro )

( në euro )

2021 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 10.91 % dhe plani vjetor është realizuar 22.57 % .

Progresi : 

gjatë periudhës krahasuese , ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar 11.23 % .

                 Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 57,867.77 € ose 48.52 % të shpenzimeve të gjithmbarshme . 
                 Pagesat për shpenzime komunale për tre muaj të vitit raportues kapin shumën prej 14,000.00 € dhe përbëjnë 11.74 % të

                 Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 47,390.04 € . Në krahasim me periudhën janar - mars të vitit

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit 2022 kapin shumën prej 119,257.81 € ose 19.27 % më pak se

2021 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të ngadalshmë për 21.55 % , ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar

shpenzimeve buxhetore . Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshmë për 43.98 % , ndërsa plani vjetor është

                Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2022 Drejtorati për kulturë , rini dhe sport nuk ka realizuar të hyra vetanake .

                Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 1,467.00 € ose 4.73 % të shpenzimeve të gjithmbarshme . 
                Pagesat për shpenzime komunale për tre muaj të vitit raportues kapin shumën prej 2,240.91 € dhe përbëjnë 7.23 % të

Emërtimi i kodit

                 Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 39.74 % .

                Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 27,286.08 € . Në krahasim me periudhën janar - mars të vitit



85184 - TEATRI

Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 10,495.82 121,000.00 18,190.66 173.31% 15.03% 94.79%
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 1,000.00 #DIV/0! 28.83% 5.21%
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 : 10,495.82 211,119.00 19,190.66 182.84% 9.09% 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 - 2021 I - XII -  2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4
1 2 3 4 5 6 7 8

111  Paga dhe meditje 21,868.91 98,000.00 18,843.96 86.17% 19.23% 5.52%
130  Mallra dhe shërbime 195,233.53 928,070.00 282,411.27 144.65% 30.43% 82.76%
132  Shpenzime komunale 36,126.82 160,031.00 39,995.97 110.71% 24.99% 11.72%
200  Transfere dhe subvencione 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300  Investime kapitale 0.00 970,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

Totali : 253,229.26 2,156,101.00 341,251.20 134.76% 15.83% 100.00%

19.23 % .

Progresi : 
%

Buxheti i planifikuar për vitin 2022 kap shumë 211,119.00 € .
                Planifikimi i buxhetit në kategori ekonomike mund të përcjellet nga pasqyrimi i mësipërm tabelar .

Emërtimi i kodit

Pagesat për investime kapitale arrijnë shumën prej 0.00 € dhe në shpenzime të gjithmbarshme marrin pjesë me 0.00 %.

92095 - ARSIMI - ADMINISTRATA

shpenzimeve  të gjithmbarshme . Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshmë për 25.38 % , ndërsa

                Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 282,411.27 € ose 82.76 % të shpenzimeve të gjithmbarshme . 
                Pagesat për shpenzime komunale për tre muaj të vitit raportues kapin shumën prej 39,995.97 € dhe përbëjnë 11.72 % të

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

Emërtimi i kodit

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit 2022 kapin shumën prej 341,251.20 € ose 34.76 % më shum se
gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar 15.83 % . 

plani për vitin raportues është realizuar 21.04 % .
Transferet dhe subvencionet kapin shumën prej 0.00 € dhe paraqesin 0.00 % të shpenzimeve të gjithmbarshme .

Progresi : 
%

                Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 5.52 % .

2021 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 13.83 %, ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar
                Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej  18,843.96 €. Në krahasim me periudhën janar - mars të vitit

( në euro )



Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII - 2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 6 7 8
50409 Participimet - Çerdhet 25,925.00 65,000.00 14,984.00 57.80% 23.05% 100.00%

Donacionet - Save the children 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
Gjithsej : 25,925.00 65,000.00 14,984.00 57.80% 23.05% 100.00%

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

Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 83,952.05 457,502.72 74,116.23 88.28% 16.20% 86.73%
130  Mallra dhe shërbime 7,431.20 119,000.00 11,344.72 152.66% 9.53% 13.27%
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 : 91,383.25 576,502.72 85,460.95 93.52% 14.82% 100.00%
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93540 - ARSIMI FILLOR

Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII - 2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
Donacionet e jashtme 1,328.58 0.00 3,274.98 246.50% #DIV/0! 100.00%
Save the children 1,328.58 0.00 3,274.98 246.50% #DIV/0! 100.00%
Gjithsej : 1,328.58 0.00 3,274.98 246.50% #DIV/0! 100.00%

është realizuar 9.53 %.

                Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2022  nuk janë realizuar të hyra vetanake .  

 Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit 2022 kapin shumën prej 85,460.95 € ose 6.42 %  më pak se

%

                Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2022  të hyrat vetanake janë realizuar në shumë prej 14,984.00 € respektivisht 23.05 % nga

Emërtimi i kodit
Progresi : 

( në euro )

Emërtimi i kodit Progresi : %

Progresi : 
%

                  Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 11,344.72 € ose 13.27 % të shpenzimeve të gjithmbarshme .

gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar 14.82 % . 
                  Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej  74,116.23 € . Në raport me periudhën krahasuese
 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të ngadalshmë për 11.72%,dhe plani për vitin 2022 është  realizuar 16.20 % .
                  Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 86.73 % .

Emërtimi i kodit

                Në raport me periudhën e njajtë të vitit paraprak dinamika e grumbullimit të të hyrave vetanake gjatë periudhës raportuese

shpenzimeve të gjithmbarshme . 

( në euro )

                 Dinamika e tyre është për 52.66 % më e shpejtë në raport me periudhën krahasuese,ndersa plani për vitin raportues 

92570 - ARSIMI PARASHKOLLOR - ÇERDHET

plani për vitin raportues .

është më e ngadalshmë për 42.20 % .



( në euro )

Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
ekonom. I - III - 2021 I - XII -  2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111  Paga dhe meditje 1,867,377.28 6,192,066.67 1,636,927.64 87.66% 26.44% 98.77%
130  Mallra dhe shërbime 0.00 114,254.00 20,398.00 #DIV/0! 17.85% 1.23%
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 : 1,867,377.28 6,306,689.67 1,657,325.64 88.75% 26.28% 100.00%

              

35

94740 - ARSIMI I MESËM

Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi 
ekonom. I - III - 2020 I - XII - 2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
50008 -1 Participim 29,835.00 59,748.00 33,645.00 112.77% 56.31% 100.00%

Gjithsej : 29,835.00 59,748.00 33,645.00 112.77% 56.31% 100.00%

Pjesëmarrja e shkollave në  participim është si vijon :
Shkolla ekonomike " Ali Hadri " 13,960.00 € , ose 42.74 %
Shkolla teknike " Shaban Spahija " 19,685.00 € , ose 57.26 %
Gjithsej : 33,645.00 € ,  ose 100.00 %

Kodi Realizimi Buxheti aktual Realizimi 
ekonom. I - III - 2020 I - XII -  2022 I - III - 2022  5 / 3  5 / 4

1 2 3 4 5 6 7 8
111 Paga dhe meditje 687,181.10 2,946,725.00 687,517.44 100.05% 23.33% 98.97%

                Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2022 të hyrat vetanake kapin shumën prej 33,645.00 € respektivisht 12.77 % më shum në raport

Emërtimi i kodit

se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar 26.28 % . 
Pagat dhe meditjet arrijnë shumën prej 1,636,927.64 €  respektivisht 12.34 % më pak në raport me periudhen krahasuese .

Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve pagat dhe meditjet marin pjesë me 98.77 % ndërsa plani vjetor është realizuar 26.44 %.

Progresi : 
%

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit 2022 kapin shumën prej 1,657,325.64 € ose 11.25 % më  pak

                   Shpenzimi i buxhetit për tre muaj është si vijon :

Emërtimi i kodit
Progresi : 

%

me periudhën krahasuese , ndërsa plani për vitin 2022 është realizuar 56.31 % . 

Emërtimi i kodit
Progresi : 

%

( në euro )

 Shpenzimi i buxhetit për tre muaj është si vijon :

Gjatë periudhës raportuese janë realizuar donacione në shumën 3,274.98 € nga Save the children .



130 Mallra dhe shërbime 5,605.33 65,471.04 7,149.70 127.55% 10.92% 1.03%
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 3,012,196.04 694,667.14 100.27% 23.06% 100.00%

është realizuar 23.06 % . 
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Për mallra dhe shërbime janë shpenzuar 7,149.70 € ose 1.03 % të shpenzimeve të gjithmbarshme.

                Pagat dhe meditjet paraqesin 98.97 % të shpenzimeve të gjithmbarshme dhe arrijnë shumën 687,667.44 €. 

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për tre muaj të vitit 2022 kapin shumën prej 694,667.14 € .
Në raport me periudhën krahasuese , dinamika e shpenzimeve është më e shpejtë për 0.27 % , ndërsa plani për vitin 2022

raportuese është realizuar 23.33 % .
Në raport me periudhën krahasuese , dinamika e e tyre është më e konsiderueshme për 0.05 % , ndërsa plani për periudhën

















Plan. Dhe zv. Ekonomik me 18,671.03 Shërbime kulturore 8,309.40 Arsim I mesem 196.42
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Faqe - 2 - nga 45 

 

Neni  12 
DEKLARATË E PASQYRAVE FINANCIARE 
 

Për:   AHMET ISMAILI, Drejtor i Përgjithshëm i Thesarit 

 
 Nga:  GAZMEND MUHAXHERI, Zyrtar Kryesor Administrativ (ZKA) 
 
                          HAJRIJE HAXHIJAJ, Zyrtar Kryesor Financiar (ZKF) 

 
Sipas mendimit tonë, pasqyrat financiare të cilat janë të bashkangjitura, përfshirë  shënimet  për vitin 
e përfunduar me 31 dhjetor 20__ janë përgatitur sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të 
Sektorit Publik të vitit 2017 “Raportimi Financiar sipas Kontabilitetit të bazuar në para të gatshme”, i 

përmbushin të gjitha obligimet raportuese që dalin nga Ligji Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e 
Financave Publike dhe Përgjegjësitë, të plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin nr. 03/L-221, 
Ligjin nr. 04/L-116, Ligjin nr. 04/L-194, Ligjin nr. 05/L-063 dhe Ligjin nr. 05/L-007 dhe janë të 
bazuara në shënimet financiare të mbajtura në mënyrë të duhur.  
 
Kjo deklaratë jepet në lidhje me prezantimin  e Pasqyrave Financiare të organizatës buxhetore për 
vitin që përfundon më 31 dhjetor 2021 dhe është pjese përbërëse e pasqyrave financiare.  
 
Ne besojmë dhe konfirmojmë, që:  
 

- Nuk ka pasur parregullsi lidhur me udhëheqësin apo me punëtorët, e cila ka mundur të ketë 
efekt material në pasqyrat financiare.  

 
- Informatat e dhëna dhe të prezantuara në pasqyrat financiare lidhur me burimin e fondeve 

dhe shpenzimin e tyre të lidhura me Buxhetin e konsoliduar të Kosovës  janë të plota dhe të 
sakta.  
 

- Informatat në lidhje me grumbullimin e të hyrave janë të sakta. 
 

- Nuk ka tjera llogari bankare të Buxhetit të Republikës së Kosovës përveç llogarive bankare të 
specifikuara në pasqyrat financiare dhe ky specifikim është i plotë dhe i saktë si në datën 31 
dhjetor 2021.  

 
- Nuk ka pasur shkelje të kërkesave të autoriteteve rregullatore të cilat kanë mundur të kenë 

efekt material në pasqyrat financiare.  
 

- Nuk ka ndonjë ankesë (ligjore) në proces e cila mund të ketë efekt material në pasqyrat 
financiare 

 
- Të gjitha detyrimet, si ato aktuale ashtu edhe kontingjente, dhe të gjitha garancitë që u kemi 

dhënë palëve të treta janë regjistruar dhe/ose janë shpalosur në mënyrën e duhur. 
 

- Të gjitha huatë e pranuara janë regjistruar dhe/ose janë shpalosur, sipas legjislacionit në fuqi  
 

- Nuk ka pasur asnjë transaksion pas përfundimit të periudhës i cili do të kërkonte korrigjim 
ose shpalosje në pasqyrat financiare apo në shënimet e tyre.  

Sipas mendimit tonë, pasqyrat financiare që janë të bashkangjitura paraqesin një prezantim të vërtetë 
dhe të paanshëm të financave dhe transaksioneve financiare për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 
2021 të institucionit Komuna e Pejës. 
Data:  24 / 02 /2022        Datë: 24 / 02 /2022 
 
_________________       _________________ 
(Nënshkrimi i ZKA)                    (Nënshkrimi i ZKF) 
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Neni  13 
Pasqyra e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme  
 

Pasqyra e pranimeve dhe pagesave të parave të gatshme për (Komuna e Pejës)

Për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 

2021 2020 2019

Llogaria e vetme 

e Thesarit

Llogaria e 

vetme e 

Thesarit

Llogaria e 

vetme e 

Thesarit

BKK BKK BKK

Shënim  '000  '000  '000

BURIMET E FONDEVE -PRANIMET

23,398.00              24,646.00        21,394.39           

4,460.00                3,900.00          4,662.06             

Të hyrat nga AKP

145.00                   998.00             413.23                

 Financimet nga huamarrja 68.00                     186.00             66.73                  

Klauzola e investimeve

Gjithsej 28,071.00              29,730.00        26,536.41           

SHFRYTEZIMI I FONDEVE - PAGESAT

Operacionet

Paga dhe shtesa 2 14,903.00              14,691.00        13,777.19           

Mallra dhe shërbime 3 3,582.00                4,132.00          3,015.54             

Shpenzime komunale 4 765.00                   726.00             729.99                

19,250.00              19,549.00        17,522.72           

Transferet 

Transfere dhe subvencione 5 470.00                   472.00             334.88                

Shpenzime  kapitale 

Prona, ndërtesa dhe pajisje 6 8,351.00                9,709.00          8,678.81             

Pagesa tjera 7

Gjithsej 28,071.00              29,730.00        26,536.41           

Granti qeveritar

Të hyrat vetanake

Të hyrat e dedikuara

Grantet e përcaktuara të donatorëve

Pranimet tjera 

Fondi zhvillimor në mirëbesim

 
 
Shënim: Pagesat nga palët e treta prezantohen në shënimin 13 në përputhje me SNKPS 2017, efektive nga 1 janari 2019. 
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Neni  14 
Raporti i ekzekutimit te buxhetit 
 

2021 2020 2019

Realizimi Buxheti final Buxheti fillestar Varianca Realizimi Realizimi 

A B C D=B-A E F

Shënime € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

HYRJA E PARASË SË GATSHME

8 2,456         2,422                2,422                        (34)                                    1,412         1,934         

Të hyrat jo tatimore 9 2,451         1,495                1,495                        (956)                                  2,048         1,891         

10 -                                        

Grantet e përcaktuara të donatorëve 11 25              209                   184                                   1,076         488            

Huamrrja 12 -                                        186            

Gjithsej Pranimet 4,932         4,126                3,917                        (806)                                  4,722         4,313         

DALJA E PARASË SË GATSHME

2 14,903       14,931              14,813                      28                                     14,691       13,777       

Mallra dhe shërbime 3 3,582         3,641                3,477                        59                                     4,132         3,016         

Shpenzime komunale 4 765            773                   748                           8                                       726            730            

Transfere dhe subvencione 5 470            525                   375                           55                                     472            335            

Shpenzime kapitale 6 8,351         8,725                7,997                        374                                   9,709         8,679         

Rezerva -                                        

Tjerat 7 -                                        

Gjithsej  pagesat 28,071       28,595              27,410                      524                                   29,730       26,537       

Pasqyra e krahasimit të shumave buxhetore dhe aktuale për (Komuna e Pejës)

Për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2021

Të hyrat tatimore

Të hyrat e dedikuara

Paga dhe shtesa
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Neni  15 
Shënimet shpjeguese për pasqyrat financiare  

 
 
Shënimi 1 

 
1. Politikat kontabël 
 
Pasqyrat Financiare për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2021 janë përgatitur sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik 

të vitit 2017 “Raportimi Financiar sipas Kontabilitetit të bazuar në para të gatshme”, i përmbushin të gjitha obligimet raportuese që dalin nga Ligji 
Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, të plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin nr. 03/L-221, Ligjin nr. 
04/L-116,Ligjin nr. 04/L-194,Ligjin nr. 05/L-063 dhe Ligjin nr. 05/L-007. 

 
 
1.1 Informata për organizatën buxhetore (aktivitetet, legjislacioni, etj) 

 

Entitet i sektorit publik Komuna e Pejës ka përgatitur Pasqyrat Financiare në harmoni me kërkesat e Ligji Nr. 03/L-048 për Menaxhimin 
e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, të plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin nr. 03/L-221, Ligjin nr. 04/L-116,Ligjin nr. 04/L-194,Ligjin 
nr. 05/L-063 dhe Ligjin nr. 05/L-007. 
 

Sipas LMFPP të gjitha transaksionet me fonde brenda Fondit të Konsoliduar të Republikës se Kosovës  behën përmes Llogarisë se 
Vetme te Thesarit. 
Peja si vendbanim daton që nga kohërat më të hershme Ilire, dhe ishte qyteti më i rëndësishëm i Dardanisë Antike. Komuna e Pejës përfshin një 

hapësirë prej 603 km² ndërsa vetëm qyteti i Pejës ka një sipërfaqe prej rreth 20 km². Komuna e Pejës ka një popullatë mbi 96,450 banorësh 

(Regjistrimi 2011) 

Qyteti i Pejës ndodhet në Rrafshin e Dukagjinit dhe në perëndim të Repunlikës së Kosovës, në mes 42 e 40 shkallë të gjerësisë veriore gjeografike 

dhe 20 e 18 shkallë të gjatësisë veriore gjeografike në lartësinë mbidetare prej 498 m. Lartësia mbidetare në qytet është 450-520 m, gjersa më e larta 

2522 m tek Guri i Verdhë. Lartësia mbidetare në qendër të qytetit është 511 m. Mbi 5.000 biznese aktive nga 7.340 sa janë të regjistruara operojnë 

brenda komunës ku 80% janë nga sektori privat. 

 

1.1 Pagesat nga palët e treta  

Në zbatim të SNKSP 2017 pagesat nga palët e treta shpalosen në shënimin 13. 
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1.3 Shumat raportuese 

 
Shumat raportuese nga neni: 
13 deri te neni 15 janë në `000 (mijë) Euro (€), 
16 deri te neni 24 shumat janë shuma e plotë Euro (€). 
 
1.4 Valuta raportuese 

Shumat janë raportuar në valutën Euro (€), 
 
 
1.5 Data e autorizimit 

Autorizohen me datën e nënshkrimit te deklaratës për Pasqyrat Financiare nga Zyrtari Kryesore Administrativë dhe Zyrtari Kryesore 
Financiar. 
 
 
Menaxhimi Financiar i Pandemisë COVID-19 

Pas paraqitjes së situatës emerxhente për shkak të paraqitjes së Pandemisë në shkallë botrore COVID 19 edhe Komuna e Pejës duke ju 
përshtat Udhëzimeve të nxjerra nga organet përkatëse të nivelit qendror ka ndremarr masat e nevojshme për ndarje dhe shpenzim të 
mjeteve financiare për nevojat e krijuara nga pandemija. 
 

Destinimi Fondi Burimor Programi  Buxhetor Kategoria Ekonomike Shuma e mjeteve

COVID 19

Pako 

Emergjente 

COVID 19

Kujdesi Primar 

Shëndetsor Paga dhe meditje 351,585.04

Totali 351,585.04  
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Neni 14.6 
Shpalosja e ndarjeve fillestare dhe finale të buxhetit  

Buxheti Fillestar          

(Ligji i Buxhetit)

Ndryshimi   

I 

Ndryshimi 

II

Ndryshimi 

III

Ndryshimi 

IV

Të hyrat 

vetanake

Grantet e percaktuara 

te donetoreve

Burime tjera te 

financimit

Buxheti 

përfundimtar 

SIMFK

Ndryshimet e 

buxhetit 

fillestar

Kategoria e ndarjes € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Hyrjet

2,422                              2,422                  0

Të hyrat jo tatimore 1,495                              894                  2,389                  0.5978572

-                         

Grantet e përcaktuara të donatorëve 208.60                           208.60                

Huamarrjet 68.09                  68.09                  

Tjera -                         

Gjithsej 3,917                           -                  -                 -                 894                  209                               68                      5,088.09           0.298823728

Daljet

14,813.27 17.92 36.73 63 14,930.66           0.007924651

Mallra dhe shërbime 3,476.71 -3.50 68.94 98.98 3,641.13             0.047291836
Shpenzime  komunale 748.45 25.00 773.45                0.033402365

Transfere dhe subvencione 374.50 0.00 150.00 524.50                0.400534045

Shpenzime kapitale 7,997.23 0.00 650.00 72.89 5.35 8,725.47             0.09106153

Rezerva

Kthimi i huamarrjeve -                         

Tjerat -                         

Gjithsej 27,410 14 0 0 894 209 68 28,595.21 4.3%

Ndryshimet e autorizuara nga LMFPP

Të hyrat tatimore

Të hyrat e dedikuara

Paga dhe Shtesa

 
 
 
 
Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 
Në vazhdim ipet pasqyra e ndryshimeve në buxhet gjatë vitit 2021. Ndryshimet kan ndodhur vetem me rishikim. 

Buxheti i Rishikuar 2021 
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Kategoritë Ekonomike Buxheti Fillestar Buxheti I Rishikuar Diferenca/BR-BF

11 (Paga e meditje) 14,813,275.00 15,239,068.00 425,793.00

13(Mallra dhe sherbime) 3,476,709.00 3,473,209.00 -3,500.00

14(Sherbime komunale) 748,455.00 748,455.00 0.00

20(Subvencione & Transfere) 374,500.00 374,500.00 0.00

30(Investime Kapitale) 7,997,226.00 8,002,576.00 5,350.00

Rezerva

Gjithsejt 27,410,165.00 27,837,808.00 427,643.00  
 

 

Shënimi 2 deri 12 Prezantim i ndryshimeve materiale 
 
Për dallim prej shënimeve 2 deri 12, këto shënime  përdoren për të sqaruar dallimin material  në kolonën D (neni 14) , domethënë 
dallimin material të realizimit të buxhetit. SNKSP  në bazë të parasë se gatshme kërkon të sqarohen dallimet materiale. Varësisht nga 
madhësia e dallimit, nuk kanë nevojë të ofrohen shpjegime për të gjitha kategoritë, andaj mund të kërkohen ndryshime në sistemin e 
numërimit të shënimeve. Kur të sqarohen dallimet e ndonjë kategorie të ndarjes, duhet të jepet përmbledhja e natyrës së ndryshimit.  
 

Duke analizuar kolonen D ku paraqitet diferenca ne mes të buxhetit final dhe atijë të realizuar kemi vërejtur se: 

 Te hyrja e parasë respektivisht të(Të hyrat tatimore) hyrat vetanake  kan një variancë prej 34 mijë euro si rezultat i inkasimit (alokimit)më të 

lartë krahasu me buxhetin final të lejuar. 

Te hyrja e parasë respektivisht të(Të hyrat jo tatimore) hyrat vetanake  kan një variancë prej 956 mijë euro si rezultat i inkasimit (alokimit)më 

të lartë krahasu me buxhetin final të lejuar. 

 

 Dallimi në mes të buxhetit final dhe atijë të ralizuar tek donacionet  ka një variancë prej  184 mijë euro si rezultat i inkasimit(alokimit) më të 

ulët krahasu me buxhetin final. 

            Huamarrjet sipas rekomandimit të auditorit për përmirësim nuk duhetn të paraqiten fare në tabelen nga neni 14 as në shtyllen e buxhetit final 

e as në shtyllen e ralizimit në pjesen e hyrjes së parasë së gatshme.  

Pagat dhe meditjet në realizim janë më pak të shpenzuara për vleren prej 28 mijë euro ku  23.81 mijë euro  janë shpenzu më pak nga  të 

hyrat vetanake  dhe 3,91 mijë euro nga donatorët  

Mallrat dhe sherbimet po ashtu janë shpenzuar më pak nga buxheti final për 59 mijë euro  nga kjo 8,12 mijë euro nuk janë shpenzuar nga 

granti qeveritar 18.11 mijë nga të hyrat vetanake,  10,18 mijë euro nga të hyrat vetanake të bartura, ndersa 22,49 mijë euro nga donatorët. 

Sherbimet Komunale  janë shpenzuar më pak për shumen prej 8 mijë euro ku  3,76 mijë euro janë nga  granti qeveritar dhe 4,24 mijë euro 

janë nga te hyrat vetanake. 

Subvencionet e transferet janë shpenzuar më pak për shumen prej 55 mijë euro ku  54,33 mijë euro janë nga  të hyrat vetanake dhe 0.08 mijë 

euro janë nga te hyrat vetanake të bartura. 
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 Te Investimet Kapitale shuma e pa shpenzuar kap shumen prej 374 mijë euro nga të cilat shuma prej 96,88 mijë euro është nga granti 

qeveritar,nga të hyrat vetanake në shume prej 229,58 mijë euro, nga të hyrat e bartura 10,08 mijë euro dhe nga donatorët kan ngelur pa u shpenzuar 

shuma prej 37,52 mijë euro. 
 Shpenzimi ma pak i bxhetit final 2021, është si rezultat i kursimeve  si politikë qeveritare,  si rezultat i vazhdimit të punimeve në projekte te pa 
perfunduara e që nuk ka mundur të bëhet pagesa dhe kursimeve tjera ad hok të bëra  gjatë vitit.Në shpenzim të buxhetit ka pasur ndikimin e vet edhe 
Pandemija COVID 19 e cila ka vazhduar gjatë vitit 2021 dhe akoma vazhdon. 

 
Shënimi 2   Paga dhe shtesa 

Gjithsej Buxheti 2020 2019

Pagesat FH KI FZHM GQ THV THD GPD Final

€ '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

11,944.33        51.08      11,789.61    103.64    12,447       11,711       

60.34               60.34           62             56             

10.73               10.73           -                -                

-                      -                

27.54               27.54      13             9               

727.61             5.68        719.95         1.98        776           692           

671.45             2.99        666.81         1.65        696           655           

671.45             2.99        666.81         1.65        696           655           

789.49             789.49         

14,903            63          -             14,704        104        -             33          14,931      100% 14,691      13,778      

Krahasim

%

 
Shpalos në detaje  shënimet e pasqyruara në tabelë: 

 

Vërejtje; Në kolonen KI janë shpalos mjetet nga huamarrja për paga që janë në shumen prej 62.738,38 € 

 
 
 
 
 
 
 
Shënimi 3   Mallra dhe shërbime 
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Gjithsej Buxheti 2020 2019

Pagesat FH KI FZHM GQ THV THD GPD Final

Përshkrimi € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Shpenzimet e udhëtimit zyrtar brenda vendit 2.46 0.39 2.07 0 1

Meditjet për udhëtime zyrtre brenda vendit 0 0 0

Akomodimi  udhëtime zyrtre brenda vendit 0 0 1

Shpenzime tjera për udhëtime zyrtre brenda vendit 0 0.02 5

Shpenzimet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit 0.65 0.65 1.16 17.32

Meditjet për udhëtime zyrtre jashtë vendit 0 0 0

Shpenzime te vogla para xhepi 3.58 3.42 0.16 0.88 5

Akomodimi  udhëtime zyrtre jashtë vendit 4 2.13 1.87 0.44 7

Shpenzime tjera udhëtime zyrtre jashtë vendit 0.05 0.05 4.59 3

Shpenzimet per internet 0.65 0.4 0.25 0 2

Shpenzimet e telefonisë mobile 22.47 18.53 3.57 0.37 19.03 25

Shpenzimet postare 1.3 1.02 0.24 0.04 42.91 7

Shpenzimet  për perdorimin  e kabllit  optik 0 0 0

Shërbimet e arsimit trajnimit 2.36 2.36 2.36 36

Shërbimet e përfaqësimit  avokatë dhe ekspertë 30.75 30.75 19.3 22

Shërbime të ndryshme shëndetsore 0 0 0

Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse 0 0 0

Sherbime shtypje-jo marketing 16.78 16.78 2.86 4

Sherbime kontraktuese tjera 1780.55 1238.12 495.15 47.28 2072.01 1194

Sherbime teknike 2.56 1.54 1.02 3.9 6

Shpenzimet per anetaresim 22.04 7.23 14.81 9.98 10

Sherbimet e varrimit 0 0 0

Mobilje (me pak se 1000 euro) 17.37 7.44 9.38 0.55 5.37 20

Telefona (me pak se 1000 euro) 0 0 0

Kompjuterë me pak se 1000 euro 0.6 0.6 3.51 27

Harduer për teknologji informative (më pak se  1000 euro) 0.099 0.099 0.6 0

Paisje tjera me pak se 1000 euro + kompjuter 69.13 44.8 10 14.33 26.28 29

Furnizime per zyrë 53.18 51.59 0.99 0.6 42.07 69.46

Furnizime me ushqim dhe pije(jo dreka zyrtare) 34.55 19.96 14.59 138.36 44

Furnizime mjeksore 61.27 51.74 9.53 53.03 29

Furnizime pastrimi 63.7 41.98 21.72 44.07 57
Furnizime me veshmbajtje 4.94                         4.94 6.22 22
Akomodimi 17.74                       12.48 4.21 1.05 10.36 21
Bllombat -                           0 0
Vaj 20.78                       12.22 8.56 3.46 18
Naft per ngrohje qendrore 243.56                     243.56 279.97 314.47
Dru 193.11                     169 24.11 219.21 221
derivate per gjenerator 7.35                         7.35 7.68 13
karburant per vetura 194.84                     170.01 24.76 0.07 154.26 149
Rexhistrimi I automjeteve 8.54                         7.69 0.71 0.14 3.92 7
Sigurimi I automjeteve 22.52                       17.09 5.28 0.15 9.08 14
Mirëmbajtja dhe riparimi I automjeteve 90.82                       70.58 20.02 0.22 102.61 82
mirëmbajtja e ndertesave 137.70                     100.43 37.27 142.09 81
mirëmbajtja e shkollave 97.25                       87.77 9.48 59.93 57.62
mirëmbajtja e objekteve shendetsore -                           0 0
mirëmbajtja e autorrugëve -                           42.55 281.8
mirëmbajtja e autorrugëve lokale 169.25                     117.47 51.78 389.16
mirëmbajtja e mobiljeve dhe paisjeve 7.15                         2.95 4.2 17.24 14
Qiraja per ndertesa 0.99                         0.99 0 0
Qiraja per paisje 0.69                         0 0.69 0 0
Reklamat dhe konkurset 0.74                         0.74 0.44 2
Botimet e publikimeve 0.09                         0.07 0.02 2.53 9
Shpenzimet për informim publik -                           0 0
Sherbime shtypje-jo marketing 1.40                         1            -               -               
Shpenzimet e përfaqësimit-dreka zyrtare 59.94                       38                16          6            40             66             
Shpenzimet -Vendimet e gjykatave 113.00                     113              148           22             
Pagesa neni 39.2 LMFPP -                           -               -               
Avanc për udhëtime zyrtare -                           (2)                 2            -               -               

Mallra dhe shërbime 3,582.50                  -             2,715.04      790.72   -             76.49     3,641     1            4,132.11   3,015.54   

Krahasi

m

2021
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Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 

 
 
Shënimi 4 Shpenzime komunale  
 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gjithsej Buxheti 2020 2019

Pagesat FH KI FZHM GQ THV THD GPD Final

Përshkrimi € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Rryma 585.91               560.91      25 471.12 473.03

Uji 87.31                 87.31        187.57 163.53

Mbeturinat 47.43                 47.43        49.01 47.02

Ngrohja Qendrore -                     0 0

Shpenzimet telefonike 23.04                 23.04        18.77 18.6

Pagesa-vendimet gjqyqësore 21.26                 1.01          20.25 0 27.81

Shpenzime komunale 764.95               -         -         -         719.70      45.25     -             -             773.46   99% 726.47      729.99      

Krahasim

%

2021
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Shënimi 5  Subvencione dhe transfere 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 

 

 
 

Gjithsej Buxheti 2020 2019

Pagesat FH KI FZHM GQ THV THD GPD Final

Përshkrimi € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Subvencione për entitetet publike -                     

Subvencionet për entitetet publike (tea.bib) -                     

Subvencione për entitetet jopublike 201                    200.7 267.01 234.65

Transfere për qeveri tjera -                     

Pagesat për përfituesit individual 269                    268.89 204.54 100.23

Pensionet bazë -                     

Pensionet baze kotributdhenese -                     

Pensionet për personat me nevoja të veçanta -                     

Pensionet e ndihmës sociale -                     

Pensionet per te burgosurit -                     

Pensionet për  veteranët e luftës -                     

Pensionet per te verbërit -                     

Pensionet e TMK-së -                     

Pensionet e FSK-së -                     

Pagesat për invalidët e luftës -                     

Pagesat për familjet e të rënëve në luftë -                     

Pensionet e përkohshme të Trepçës -                     

Pushimi i lehonave -                     

Pagesa për vendime gjyqesore -                     

Pagesat per sektorin e  blegtorise -                     

Pagesat per kulturat -                     

Ristruktorimi i potencialit fizik -                     

Menaxhimi i burimeve të ujitjes për bujqesi -                     

Diversifikimi i fermave -                     

Subvencione dhe transfere 469.59               -             -             -             -              469.59   -             -             524.50   1               471.55      334.88      

Krahasim

%

2021
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Shënimi 6   Shpenzime kapitale                                       

 
 

 Shpalos në detaje  shënimet në tabelë:           

Vërejtje;Në kolonen KI janë shpalos mjetet nga huamarrja për Investime Kapitale që janë në shumen prej 5.350,00 € 
 

Gjithsej Buxheti 2020 2019

Pagesat FH KI FZHM GQ THV THD GPD Final

Përshkrimi € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Ndërtesat e banimit 0 24.99 23.75

Ndërtesat administrat.afariste 133.77 121.02 12.75 99.73 64.4

Objektet arsimore 552.13 389.05 163.08 1137.1 1099

Objektet shëndetësore 339.22 47.83 291.39 168.96 107

Objektet kulturore 38 28.55 9.45 0 94

Objektet sportive 297.3 297.3 438.71 256

Objektet memoriale 4.14 4.14 0 46

Rrethoja 0 0 10

Depot 0 0 0

Garazha 0 0 0

Fushat sportive 0 0 0

Ndërtimi i auto rrugëve 0 0 0

Ndërtimi i rrugëve regjionale 0 0 0

Ndërtimi i rrugëve lokale 4765.29 2688.6 2069.73 6.96 5453.29 3151

Trotuaret 296.8 194.37 102.43 165.55 180

Kanalizimi 276.72 276.72 489.15 1585

Ujësjellësi 91.84 68 23.84 52.64 10

Mirmbajtja investive 41.55 41.55 93.54 50

Mobilje 0 19.19 46.5

Kompjuter 30 30 0 0

Paisje të teknologjis inform 13.31 5.35 7.96 0.99 23.5

Paisje speciale mjeksore 16.45 16.45 18.07 115

Paisje tjera 91.62 91.62 166.62 285.4

Vetura zyrtare 96 85 11 82.45 0

Kamion 0 0 0

Kapital tjeter 0 0 0

Automjete tjera transport (vet ndih.shp.) 0 0 0

Avans per investime 0 0 0

Toka 154.53 104.07 50.46 589.99 246

Rregullimi I lumejve 779.66 524.99 254.67 632.18 408

Transfer kapital-entitetet publike 0 0 0

Transfer kapital-entitetet jopublike 133.68 51.23 82.45 75.78 95

Furn.me rrym,gjenrimitransmis 0 0 0

Paisje të teknologjis inform 0 0 0

Pagesa vendime gjyqsore 199.4 199.4 0 813

Pagesa-neni 39.2 LMFPP 0 0 17

Shto kode sipas nevojes -                     0 0

Shpenzime Kapitale 8,351.41            -             5.35       -             5,259.89   3,050.80    -             35.37     8,725.46   1        9,708.93   8,725.55   

Kraha

sim

2021
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Shënimi 7    Tjera 

2021 2020 2019

Natyra e pagesës € '000 € '000 € '000

Depozita 1

Depozita 2

Depozita 3

Depozitat tjera

Gjithsej 0 0 0
 

 
Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 

 
 
 
 
Shënimi 8   Te hyrat tatimore 
 

2021 2020 2019

Përshkrimi Shënime € '000 € '000 € '000

% e totalit 

2021

% e ndryshimit 

nga 2020

Tatimi ne prone 2,456 1,412 1,934 100% 173.93%

Të hyrat tatimore 2 % %

Të hyrat tatimore 3 % %

Të hyrat tatimore 4 % %

Gjithsej 2,456 1,412 1,934 100% %  
 
Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 
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Shënimi  9 Të hyrat jo tatimore 
 

2021 2020 2019

Përshkrimi Shënime € '000 € '000 € '000

% e totalit 

2021

% e ndryshimit 

nga 2020

Të hyrat nga taksat 1 per leje ndertimi 1,031 882 514 71% 117%

Të hyrat nga taksat 2 legalizim te objekteve 61 63 0 4% 96%

Të hyrat nga taksat 3 rexhistrim trashigimise 119 81 99 8% 147%

Të hyrat nga taksat 4 tjera administrative 140 120 138 10% 117%

Të hyrat nga taksat 5 parkim publik,kampim,rekr 65 12 38 4% 552%

Të hyrat nga taksat 6 çertifikata te lindjes 13 11 19 1% 111%

Të hyrat nga taksat 7 çertifikata te kurorzimit 8 4 8 1% 193%

Të hyrat nga taksat 8 çertifikata te vdekjes 6 4 5 0% 165%

Të hyrat nga taksat 9 çertifikata te ofiqarisë 119 82 148 8% 146%

Të hyrat nga taksat 10  per verifik.dok.ndry 3 3 4 0% 96%

Të hyrat nga taksat 11 fotokopjim dokumentave 5 5 5 0% 117%

Të hyrat nga taksat 12 ndrrim te destinimit te tokes 19 23 30 1% 86%

Të hyrat nga taksat 13 rexhistrim te automjeteve 231 210 213 16% 110%

Të hyrat nga taksat 14 per matjen e tokes ne teren 106 94 85 7% 113%

Të hyrat nga dënimet-gjobat 1 nga inspektorati 20 21 35 1% 94%

Të hyrat nga dënimet-gjobat 2 nga trafiku 0 0% #DIV/0!

Të hyrat nga dënimet-gjobat 3 nga Gjykata 0 0% #DIV/0!

Të hyrat nga licencat 1Pranim teknik te lokalit 26 22 30 2% 116%

Të hyrat nga licencat 2 per reklam ne prona publike 152 164 172 10% 93%

Të hyrat nga licencat 3 per afarizem 0 0 0 0% #DIV/0!

Të hyrat nga licencat 4 per sherbime profesionale 0 1 12 0% 0%

Të hyrat nga licencat 5 per transport te mallrave 5 4 14 0% 118%

Të hyrat nga licencat 6 per sherbim te pijeve alkool 14 12 13 1% 121%

Të hyrat nga licencat 7 per sherbim per siguri fizike 0 0 0 0% #DIV/0!

Të hyrat nga licencat 8 per gurthyes dhe miniera 0 0 0 0% #DIV/0!

Të hyrat nga shitja e pasurisë dhe shërbimeve 25 29 0 2% 88%

Të hyrat nga shitja e mallrave 0 8 0% 0%

Të hyrat nga shfrytëzimi I pronës publike 8 0 1 1% 20400%

Të hyrat nga inspektimi higjenik sanitar 4 3 5 0% 155%

Të hyrat nga inspektimi I artikujve ushqimor 1 0 0% 250%

Qiraja nga objektet publike 51 33 62 4% 155%

Participim nga kujdesi primar shendetsor 106 73 106 7% 145%

Participim nga Arsimi I mesem 48 49 57 3% 98%

Participim nga Arsimi parafillor 49 20 59 3% 247%

Participim nga Biblioteka 0 0 0% #DIV/0!

Pranimet tjera (Rexhistrimi I pengut) 15 15 20 1% 94%

Gjithsej 2,451 2,048 1,891 168% 120%  
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Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 

 
Të hyrat vetanake te grumbulluara nga institucionet nga niveli qendror qe u shperndahen komunave  për vitin 2021 janë Gjobat 
nga trafiku në shumen prej 828.836,80euro dhe Gjobat nga Gjykatat në shumen prej 53.130,00 euro .(këto të hyra janë të përfshira në 
planin buxhetor të komunës) 
 
Shënimi  10  Të hyrat e dedikuara 
 

2021 2020 2019

Përshkrimi Shënime € '000 € '000 € '000

% e totalit 

20__

% e ndryshimit 

nga 20__ -1

Lloji i  të hyrës  1

Lloji i  të hyrës  2 % %

Lloji i  të hyrës  3 % %

Lloji i  të hyrës  4 % %

Gjithsej 0 0 0 0% %  
Shpalos në detaje  shënimet e pasqyruara në tabelë: 

 
Shënimi 11   Grantet e përcaktuara të donatorëve 
 
 

2021 2021 2020 2019

€ '000 € '000 € '000 € '000

Emri i donatorit

Participimi I qytetarve  Për fermer,donator, paisje etj 27         46         

Unioni europian Pilot projekti I lëvizjes se lirë në ballkanin perendimor 7           223       86         

Save dhe children Zgjerim I sherbimeve te interesit,kujdesit dhe zhvillimit 11         8           15         

Qeveria Zvcrrane Rregullimi I hapsires publike ura e gurit -kthim (19)        812       336       

Qeveria Italiane Ndergj.hist.perbash.iden.shtr.vlr europes 5           

Grante tjera te jashtmelaboratori I shkencave Natyrore 7           7           

Gjithsej 25 -19 1,076 488

Përshkrimi

 
 
Shpalos në detaje  shënimet e pasqyruara në tabelë: 
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Shënimi 12   Tjera  

2021 2020 2019

Përshkrimi € '000 € '000 € '000

Depozita 1 Banka Botrore 186           67             

Depozita 2  Huamarrje

Depozita 3

Gjithsej -               186           67             
 
Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 

 

 
Shënimi 13  Pagesa nga palët e treta  
    

2021 2020 2019

Kategoria ekonomike € '000 € '000 € '000

Paga dhe rroga 0 0 0

Mallra dhe shërbime 0 0 0

Shpenzime komunale 0 0 0

Transfere dhe subvencione 0 0 0

Shpenzime kapitale 0 0 46.83

Gjithsej pagesat nga palët e treta 0 0 46.83  
             
   Shpalos tabelën në detaje si në tabelën në vijim aneks 1: Pagesa nga palët e treta  për vitin 2021 nuk ka. 

2021 2020 2019

Natyra e pagesës -Palët e treta € '000 € '000 € '000

USAID-Blerje e paisjeve informative 22.83

EU-Unioni europian -Ndriçim Brestovik,paisje 

mjeksore,Menaxhimi modern I mbetur 24.00

EU-Unioni europian -Tereni I basketbollit

Gjithsej 0.00 0.00 46.83
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Neni  16  Raport për të arkëtueshmet 
 
Të arkëtueshmet (zbatohet për organizatat që mbledhin të hyra)  
 
 

2021 2020 2019

Kodi ekonomik Përshkrimi Euro Euro Euro

40110 Tatimi ne pronë 12,572,674.32 12,171,825.49 11,022,241.64

50290

Taksa ne ushtrim te 

veprimtarisë 6,391,030.00 6,391,030.00 6,391,030.00

50408 Qiratë 33,411.61 57,976.35 3,296.50

50409 Qerdhja 697.00 821.00 1,633.00

50008 Kerkesat nga Parkingu 30,468.80 41,659.45 25,000.00

Kërkesa nga paditë në gjyq 126,989.96 146,989.96 495,150.00

Gjithsej 19,155,271.69 18,810,302.25 17,938,351.14

 
            

 Taksa në ushtrim të veprimtarisë mbetet e njejtë me vitin paraprak sepse nuk ka inkasime gjatë vitit 2021 nga taksa. 
 
  
 
 Shpalos ne PF tabelën në detaje dhe sipas formatit si Aneks 2: 

 

Data e lëshimit 

te fatures Numri i faturës

Kodi 

ekonomik

Afati i 

pagesës Furnitori Përshkrimi 2021

Gjithsej 0  
 
 
 
  Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 
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Shpalosja e kërkesave nga paditë në gjyq 

 

      2021 2021 

Natyra e kerkesave 
Kontigjente Numri I Lendes Arsyja per kerkesë Euro/000 Euro 

AUTOCITROEN DACI ( I paditur) C.nr. 260/16 Borxh 
12.80 12,800.00 

Hidrodrini EK.nr. 47/2017 Borxh 
54.29 54,290.00 

0.00 0.00 

News SHPK (I paditur) C.nr. 585/16 Kompenzim Dëmi 
9.25 9,250.00 

0.00 0.00 

Haki Kartallozi P.nr. 106/17 
Penale_hyrje në sistemin 
kompjuterik 

30.00 30,000.00 

0.00 0.00 

Naser Kastrati P. nr. 43/17 Penale 
6.40 6,400.00 

0.00 0.00 

Selmans Netëork E.nr. 109/18 Borxh/Kundërpërmbarim 
12.90 12,899.96 

0.00 0.00 

JATEX Gjakovë C.nr. 179/04 Shpenzime procedurale 

1.35 1,350.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

     

Gjithsejt     126.99 126,989.96 
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           Neni  17    Raport për detyrimet (faturat) e papaguara 

Kategoria

Ekonomike Kategoria ekonomike < 30 ditë > 30 ditë < 30 ditë > 30 ditë < 30 ditë > 30 ditë

11 Paga dhe rroga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 Mallra dhe shërbime 153,567.02 181,593.13 59,960.14 177,427.33 140,018.62 384,718.85

14 Shpenzime komunale 7,644.93 1,426.51 2,405.07 654.90 33.70 59,610.01

20 Transfere dhe subvencione 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 Shpenzime kapitale 396,576.47 58,753.15 242,471.97 70,259.96 63,894.22 134,209.65

Gjithsej 557,788.42 241,772.79 304,837.18 248,342.19 203,946.54 578,538.51

2021 2020 2019

 
              
 
  Shpalos ne PF tabelën në detaje dhe sipas formatit si Aneks 3 

 

Data e pranimit 

te fatures Numri i faturës

Kodi 

ekonomik

Afati i 

pagesës Furnitori Përshkrimi Arsyeja e mospagesës 2021

Gjithsej 0  
 

          Neni 18    Detyrimet kontingjente  

2021 2020 2019

Natyra e detyrimeve kontingjente Arsyeja për detyrime Euro Euro Euro

Kontigjente (Gjykata ) konteste te ndryshme 2,600,770.38 1,459,179.83 906,954.16

Gjithsej 2,600,770.38 1,459,179.83 906,954.16

Vlera e vlerësuar ose e saktë

  
               Shpalos ne PF tabelën në detaje dhe sipas formatit si Aneks 4 
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           Neni 19    Raport për pasurinë jo financiare  
 

             Neni 19.3.1  Pasuritë kapitale (me vlerë mbi 1000 Euro) 
 

Klasifikimi i pasurive 2021 2020 2019

Ndërtesat 7,631,608.26 7,264,368.86 5,915,899.64
Toka 303,203,215.70 302,953,709.70 302,977,873.25
Pajisjet 265,981.72 301,816.66 453,382.93
Infrastruktura 21,873,401.50 18,256,052.39 17,920,819.17
Makineria 0.00 0.00 0.00
Automjetet 194,633.29 169,457.83 170,757.13
Tjera 12,722,011.45 10,949,711.67 6,419,708.40
Gjithsej 345,890,851.92 339,895,117.11 333,858,440.52  

 
Shpalos ne PF tabelën në detaje dhe sipas formatit si Aneks 5     

 
 
            Neni 19.3.2  Pasuritë jo kapitale (me vlerë nën 1,000 Euro) 

 

 

Klasifikimi i pasurive 2021 2020 2019

Pajisjet dhe mobiljet 349,411.86 339,830.85 267,516.44
Gjithsej 349,411.86 339,830.85 267,516.44

  
Shpalos ne PF tabelën në detaje në vijim si  Aneks 6: 

 
Emertimi Shuma

Kompjuter 659.90

Mobilje 93,828.37

Paisje tjera 74,962.12

Paisje mjeksore 5,586.00

Paisje TI 174,170.46

Telefona 205.01

Total 349,411.86  
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               Neni 19.3.3  Stoqet 

 
 

Klasifikimi i pasurive 2021 2020 2019

Stoqet 61,578.91 343,017.46 60,965.65

Gjithsej 61,578.91 343,017.46 60,965.65
 

 
  Shpalos ne PF tabelën në detaje në vijim si  Aneks 7: 

 
 
 
 

          Neni 20    Raport për avancet e pa arsyetuara 
 

Data e lëshimit ID e furnitorit te Zyrtarit Nr i CPO Qëllimi 2021

Bartje Bartje 733

Gjithsej 733  
Avanse të pa arsyetuara për vitin 2021             
 
 Shpalos me poshtë në detaje shënimet nga tabela: 

 
- shpalosje e avanceve te hapura ose te bartura nga viti paraprak, se bashku me arsyen e mos-mbylljes 
- shpalos veprimet e ndërmarra për mbylljen e tyre, përfshirë ndalesën ne page apo inicimin e procedurave ligjore per kthimin e tyre 
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           Neni 21     Raport për të hyrat vetanake të pashpenzuara 

 
2021 2020 2019

Të hyrat vetanake të bartura nga viti i kaluar 893,936.74 655,575.20 702,859.27

Të hyrat vetanake të pranuara në këtë vit 5,789,113        4,138,336        4,614,773.68

Totali në dispozicion për ndarje në vitin aktual 6,683,050.00   4,793,912       5,317,632.95

Shuma e shpenzuar në vitin aktual 4,460,000.69    3,900,074        4,662,057.75

Shuma e mbetur për bartje 2,223,049.31 893,837.62 655,575.20  

 
            Neni 22    Raport për bilancet e pashpenzuara të Fondit Zhvillimor në Mirëbesim 

 
 
 

          
 
           
 
 

 
Neni 23     Raport për të hyrat e dedikuara 

 

Përshkrimi 2021 2020 2019

Të hyrat nga fondi zhvillimor ne mirebesim nga viti i kaluar

Të hyrat vetanake të pranuara në këtë vit

Totali në dispozicion për ndarje në vitin aktual -            -                -                

Shuma e shpenzuar në vitin aktual

Shuma e mbetur për bartje -            -                -                

Përshkrimi 2021 2020 2019

Të hyrat e dedikuara nga viti i kaluar

Të hyrat e dedikuara të pranuara në këtë vit

Totali në dispozicion për ndarje në vitin aktual -            -                -                

Shuma e shpenzuar në vitin aktual

Shuma e mbetur për bartje -            -                -                
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Neni 24    Raport për fondet e donatorëve të pashpenzuara 

 
 
Vërejtje: 

Donacionet 
 
 Shuma e shpenzuar në vitin aktual e donacioneve të pranuara është në përuthshmëri me Raportin përmbledhës të kontrollit të 
buxhetit për vitin fiskal 2021 të datës 21.02.2021 në kolonën aktuali që është 144.682,41€ 
Grantet e përcaktuara të donatorve të pranuara në këtë vit  Sipas Raportit të analizave –përmbledhje Fondi 30,99 dt 23.02.2022 Pranimi 
(ana kredi e raportit) 28.952,24 – 23.122,00 Kthimi(ana debi e raportit) = 5.830,24 Euro gjendja pranim që përputhet me gjendjen e 
paraqitur në tabelë për vitin 2021,kjo gjëdje e bartur nga viti 2021që është 63.932,58 € përputhet me gjendjen e cila është bartur në fillim 
të vitit 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 2020 2019

Grantet e përcaktuara të donatorve të bartura nga viti i kaluar 202,784.75 123,934.81 49,088.06

Grantet e përcaktuara të donatorve të pranuara në këtë vit 5,830.24 1,076,390.45 488,084.18

Totali në dispozicion për ndarje në vitin aktual 208,614.99 1,200,325.26 537,172.24

Shuma e shpenzuar në vitin aktual 144,682.41 997,540.51 413,237.43

Shuma e mbetur për bartje 63,932.58 202,784.75 123,934.81
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Neni 25    Raport për numrin e punëtorëve sipas listës së pagave 
 

Departamenti 

Me orar të 

plotë

Me orar të 

shkurtuar

Me orar të 

plotë

Me orar të 

shkurtuar

Me orar të 

plotë

Me orar të 

shkurtuar

Kryetari dhe Asambleja Komunale 16 14 11 12

Administrata dhe Personeli 61 55 0 61 0 60

Administrata 60 55 57 56

Çeshtje gjinore 1 1 1

Drejtorati per integrime 

europiane e diaspor
0 3 3

Inspeksioni 27 17 23 24

Prokurimi 6 5 6 5

Buxhet dhe financa 36 31 31 29

Shërbimet Publike, Mbrojtje civile 

dhe emergjenca 
58 50 0 53 0 55

Sherbime publike 14 11 12 12

Emergjencë 44 39 41 43

Zyra e Komuniteteve 9 6 7 8

Bujqësi dhe Zhvillim Ekonomik 26
22 23 23

Zhvillim Ekonomik 8 6 6 7

Kadastër dhe Gjeodezi 23 16 0 19 0 21

Sherbime Kadastrale 18 15 16 17

Drejtorati për çeshtje ligjore dhe 

pronësi
5

1 3 4

Planifikimi Urban dhe Mjedis 13 13 13 13

Kujdesi primar shendetsor 354 336 0 334 0 333

Administrata 4 5 5 4
Shërbimet e kujdesit primar 

shendetsor 
350 331 329 329

Sherbimet Sociale 21 19 19 19

Kulturë, Rini dhe Sport 57 50 0 47 0 44

kultura 35 33 41

Teatri 22 17 6

Arsim dhe shkencë 1,529 1,441 0 1,447 0 1,465

Administrata 15 12 14 14

Arsimi parashkollor dhe qerdhet 70 56 54 55

Arsimi fillor 1,030 986 987 998

Arsimi I mesem 414 387 392 398

Gjithsejt 2,244 2,081 2,100 2,118

Nr aktual i 

punëtorëve në fund të 

2020

Nr aktual i punëtorëve 

në fund të 2019

Numri I 

punëtorve 

në Ligjin e 

buxhetit

Nr aktual i punëtorëve 

në fund të 2021
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Neni 26  Raport për numrin e të punësuarve jashtë listës së pagave 
 

Departamenti 

Me orar të 

plotë
Me orar të 

shkurtuar

Me orar të 

plotë

Me orar të 

shkurtuar

Me orar të 

plotë

Me orar të 

shkurtuar

Departamenti 1

Departamenti 2

Departamenti 3

Gjithsej

Nr aktual i punëtorëve në 

fund të 20__

Nr aktual i punëtorëve 

në fund të 20__-1

Nr aktual i punëtorëve 

në fund të 20__-2

 
Sqarim: Shpalos arsyen e angazhimit, kohëzgjatjen, qëllimin dhe listën e personave te angazhuar.  

 
Neni 27  Raport për numrin e të punësuarve me kontrate për shërbime te veçanta 
 

Departamenti 

Me orar të 

plotë

Me orar të 

shkurtuar

Me orar të 

plotë

Me orar të 

shkurtuar

Me orar të 

plotë

Me orar të 

shkurtuar

Zyra e kryetarit 5

Integrimet

Inspeksioni 7

Zyra e prokurimit

Financa 6

Sherbime publike 5 3

ZKK

Bujqësia 4

Kadastra 3

Urbanizem 1

çeshtje pronsore

Shëndetësia 1

KRS 4

Arsimi 1

Asamblea Komu.

Mbrojtje e shpetim 1

Zhvillim ekonomik 4

Administr.komunale 3 3

Arsimi fillor 2

Gjithsej 11 3 39

Nr aktual i punëtorëve në 

fund të 2021

Nr aktual i punëtorëve në 

fund të 2020

Nr aktual i punëtorëve 

në fund të 2019

 
 

Sqarim: Shpalos arsyen e angazhimit, kohëzgjatjen, qëllimin dhe listën e personave te angazhuar.  
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      Komuna e Pejës         

      
 

        

  Për:Zyren Kombëtare 

të Auditimit 

          

  Nga: Zt Gazmend 

Muhaxheri Kryetar i 

Komunës së Pejës 

          

              

  Plani I veprimit I 

rishikuar me 31 Dhjetor 

2021 

            

                

  Plani I Veprimit Per Zbatimin  e Rekomandimeve   të dhëna në raportin e Auditimit nga Zyra Kombëtare e 

Auditimit per vitin 2020 

    

                

Nr

. 

Komponenta e 

auditimit 

(kapitulli) 

Gjetja Rekomandimi Veprimet 

e 

planifikua

ra për tu 

ndërmarr

ë 

Zyrtari/ët 

përgjegjës 

Data e 

planifikuar 

e zbatimit 

të 

rekomandi

mit 

Koment

e 
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1 Thirrja publike, 

vlerësimi dhe 

monitorimi 

 i subvencioneve në 

kundërshtim me 

rregullore 

1) Rregullorja MF-Nr.04/2017 mbi 

Kriteret Standardet dhe Procedurat e 

Financimit publik të OJQ-ve, 

 neni 13, përcakton kriteret të cilat 

duhet ti përmbajë⁶ thirrja publike. 

Me dt.16.03.2020 Komuna kishte 

shpallur thirrje publike për 

subvencionim të OJQ/Klubeve ku 

nder kriteret e vendosura ishin: 

dëshmitë që OJQ-të nuk kanë 

obligime ndaj ATK-së dhe dëshmitë 

mbi mbylljen e projekteve 

paraprake. Thirrja publike e cekur 

më lartë nuk ishte në përputhje me 

rregulloren për subvencionim pasi që 

nuk përmbante Formularin 9/projekt-

propozimin, Formularin 10/projekt 

buxhetin, dhe të dhëna për 

kalendarin tentativë të realizimit të 

thirrjes. Në katër raste OJQ-të të 

cilat ishin përzgjedhur për 

subvencionim (vlera totale e 

subvencioneve ishte 21,000€) kishin 

obligime të pashlyera ndaj ATK-së, 

ndërsa tri nga këto OJQ nuk kishin 

ofruar dëshmitë mbi mbylljen e 

projektit nga viti 2019. Shkak i kësaj 

ishte papërgjegjësia e zyrtarëve 

kompetent të cilët nuk kanë marrë 

parasysh kërkesat e rregullores me 

rastin e thirrjes publike për 

subvencionim të OJQ-ve dhe 

vlerësimin e aplikacioneve. 2) Po 

ashtu, sipas nenit 23.1 të rregullores 

së njejtë Monitorimi dhe raportimi i 

projekteve dhe programeve 

Kryetari duhet të 

siguroj që thirrjet 

publike për 

subvencionim 

 të përmbajë të gjitha 

kërkesat e 

përcaktuara me 

rregulloren mbi 

Kriteret Standardet 

dhe Procedurat e 

Financimit publik të 

OJQ-ve, pastaj 

ndarja e 

subvencioneve të 

bëhet në përputhje 

me kriteret e 

vendosura si dhe për 

çdo përfitues të 

subvencionit të 

caktojë zyrtar 

monitorues. 

Thirjet 

jane bere 

konform 

rregullores

, me 

zyrtarin 

certifikues 

nuk kemi 

ekzekutu 

pagesa kur 

nuk I kane 

pase 

obligimet e 

pa shlyera 

ndaj Atk-

se, si dhe 

atyre qe 

nuk kane 

raportu per 

vitin 

paraprak 

nuk u jane 

ekzekutu 

pagesat. 

Xhenet 

Syka 

Fatmir 

Imami 

Dielleza 

Berisha 

Menjehere   
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përcakton se “Për secilën kontratë të 

lidhur, ofruesi i mbështetjes 

financiare cakton një zyrtar 

përgjegjës i cili duhet kujdeset për 

monitorimin e implementimit të 

projektit. Ndërsa në pikën 2 kërkohet 

nga përfituesi të raporton te zyrtari 

monitorues, në baza të rregullta, 

lidhur me zbatimin e 

projektit/programit, sipas kërkesave 

të kontratës. Në gjashtë raste kemi 

konstatuar se përfituesit e 

subvencioneve nuk ka 

dorëzuar raporte kthyese narrative, 

kurse tre (3) pre tyre nuk kanë 

dorëzuar 

raporte financiare.  

2 Mungesa e projekteve 

ekzekutive 

Neni 20 pika 10 i Udhëzuesit 

Operativ për Prokurimin Publik 

(UOPP) kërkon që 

 ″Specifikat teknike për kontratën e 

punës, duhet të përfshijnë një projekt 

ekzekutues si pjesë substanciale të 

veten″. Ndërsa pika 13 ″Autoriteti 

kontraktues është përgjegjës për 

hartimin e projektit ekzekutues dhe i 

cili në mënyrë mandatore duhet ti 

bashkëngjitet specifikave teknike të 

cilat janë pjesë e dosjes së tenderit″. 

Asnjë Autoriteti Kontraktues nuk i 

lejohet që të lëshojë 

Kryetari duhet të 

siguroj kontrolle dhe 

monitoroj zbatimin 

 e kërkesave ligjore 

që me rastin e 

kontraktimit të 

punëve duhet të 

hartohen 

paraprakisht 

projektet ekzekutive 

në përputhje me 

nevojat dhe kërkesat 

e parashikuara të 

njësisë kërkuese. 

Projektet 

ekzekutive 

do te 

behen per 

objektet e 

larta dhe 

ne ato raste 

ku ka 

mundesi 

teknike 

Drejtoria e 

Sherbimeve 

Publike 

Menjehere Mbetet 

sfide qe 

per te 

gjitha 

projektet 

te behen 

projektet 

ekzekutiv

e. 



 

Faqe 30 nga 45 

 

dokumentacionin e tenderit pa 

bashkangjitur përshkrimin e 

hollësishëm të projektit. Në katër⁶ 

raste komuna nuk kishte hartuar 

projekt ekzekutiv, por kishte iniciuar 

proceduarat e prokurimit duke 

përgatitur vetëm paramasën dhe 

parallogarin. Në dy prej tyre tek 

pozicionet e para të paramasës ishte 

paraparë që operatori ekonomik 

fitues të hartoj projektin ekzekutiv 

dhe të bëjë vlerësimin e ndikimit në 

mjedis pas nënshkrimit të kontratës. 

Sipas zyrtarëve shkak i kësaj ishte 

mungesa e mjeteve buxhetore si dhe 

arsyetimi se zhvillimi i procedurave 

për kontraktimin e një OE për 

hartimin e projekteve do të 

shkaktonte vonesa në inicimin e 

procedurave tek projektet 

3 Vonesa në pagesën e 

faturave të papaguara 

Neni 39 i LMFPP përcakton ZKF-në 

e organizatës buxhetore përgjegjës 

për të siguruar 

 që çdo faturë e vlefshme të paguhet 

brenda 30 ditëve kalendarike pas 

pranimit të faturës ose kërkesës për 

pagesë. Në 13 raste faturat/obligimet 

në vlerë totale 552,196€ ishin paguar 

pas afatit kohorë ligjor prej 30 

ditësh, vonesat variojnë nga 35 deri 

286 ditë kalendarike. 

Kryetari duhet të 

ngritë kontrolle 

shtesë për tu siguruar 

 se të gjitha faturat e 

pranuara paguhen 

brenda afatit të 

paraparë ligjor me 

qëllim të menaxhimit 

të obligimeve të 

papaguara. 

Do te 

behen 

pagesat 

konform 

afatit ligjor  

Zyra e 

financave, 

te gjithe 

zyrtaret 

autorizues 

dhe 

administrat

iv. 

Menjehere   
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4  Mangësi në bazën e të 

dhënave për tatimin  

në pronë. 

Neni 11 paragrafi 1 i Ligjit Nr.06/L-

005 për Tatimin në Pronë të 

Paluajtshme 

 përcakton që: Personi fizik, i cili 

vendos deri më 30 nëntor të vitit 

para vitit tatimor se njësia e objektit 

shërben si vendbanim parësor dhe e 

deklaron këtë në komunë apo gjatë 

fazës së inspektimit, i lejohet zbritja 

prej pesëmbëdhjetë mijë (15,000) 

euro nga vlera e vlerësuar e njësisë 

së objektit, si dhe paragrafi 4 

përcakton që: Personi fizik i cili ka 

në pronësi apo posedim dy (2) ose 

më shumë njësi rezidenciale të 

objekteve, mund të deklarojë në 

përputhje me paragrafin 1 të këtij 

neni, vetëm një prej këtyre objekteve 

si vendbanimin e tij parësor, pa 

marrë parasysh faktin që njësitë e 

objekteve mund të ndodhen në 

komuna të ndryshme. Bazuar në 

kërkesat e sistemit Protax, kartela e 

tatimpaguesit duhet të përmbajë 

elementet si në vijim: numrin 

personal ID, numrin e tatimpaguesit, 

pronës, ndërtesës, fotografi etj. Nga 

mostrat e testuar dhe analiza e bazës 

së shënimeve të Protax-it, kemi 

konstatuar se numri i tatimpaguesve 

që përfitojnë nga zbritja pa e pasur 

kartelën e kompletuar është 5,295, 

ku 2,589 prej tyre nuk kanë të 

vendosur numrin e letërnjoftimit, 

2,681 kanë të vendosur numra që 

nuk korrespondojnë me numër të 

Kryetari duhet të 

siguroj se dosjet  

e tatimpaguesve janë 

kompletuar bazuar në 

kërkesat e sistemit 

Protax. 

Jane marre 

masa 

konkrete 

edhe jane 

duke u 

eleminu 

rastet kur 

tatimpague

sit kane 

perfitu 

zbritjen ne 

dy 

vendbanim

e  

Mentor 

Berbati  

Menjehere   
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letërnjoftimit të Republikës së 

Kosove, ndërsa 25 tatimpagues janë 

përfitues në dy vendbanime 

parësore. Shkaku i ndodhjes është 

neglizhenca e zyrtarëve kompetent 

për kompletimin e dosjeve të 

tatimpaguesve. 

5 Mos verifikimi i 

gjendjes aktuale të 

pronave 

Sipas nenin 15 të pikës 2 të Ligjit 

nr.06/L-005 për Tatimin në pronën e 

paluajtshme, 

 Komuna çdo vit duhet të kryejë 

veprime të inspektimit (verifikimit) 

për të paktën 20% e të gjitha pronave 

brenda territorit të Komunës. Nga 

28,850 prona të evidentuara në 

bazën e të dhënave, komuna për vitin 

2020 kishte planifikuar të verifikoj 

8,226 apo 29% të pronave, mirëpo 

komuna kishte arritur të verifikoj 

vetëm 860 apo 3%. Verifikimi jo i 

plotë kishte ndodhur për shkak që 

zyrtarët komunal kishin pasur 

probleme me lëvizjet për shkak të 

pandemisë Covid-19. 

Kryetari duhet të 

siguroj arritjen e 

verifikimit të 20% 

 të pronave të 

paluajtëshme në 

mënyrë që të 

integrohen të gjitha 

ndryshimet eventuale 

në bazën e të 

dhënave për pronat 

ekzistuese të 

komunës. 

Eshte arrit 

anketimi I 

parapare 

me 

ligj,dmth 

jane 

rianketu 

me shume 

se 20% e 

pronave 

Mentor 

Berbati  

Menjehere   
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6 Shpërblimi me kontratë 

pa i plotësuar  

kërkesat e dosjes së 

tenderit 

Neni 59 paragrafi 4 i LPP-së thekson 

se Autoriteti Kontraktues do të 

konsiderojë 

 një tender si të përgjegjshëm vetëm 

nëse tenderi në fjalë është në 

përputhshmëri me të gjitha kërkesat 

e parashtruara në njoftimin e 

kontratës dhe në dosjen e tenderit. 

Në dy dosje të tenderit - mes tjerash 

- tek pjesa kapaciteti ekonomik dhe 

financiar ishte kërkuar që OE të 

ofrojnë dëshmi - pasqyrat financiare 

të audituara për 3 (tri) vitet e fundit 

dhe raportin e audituar për pasqyrat 

përkatëse nga një kompani e 

licencuar. Komuna kishte shpërblyer 

me kontratë OE pa e përmbushur 

këtë kriter, rastet janë si në vijim: Në 

dosjen e tenderit “Furnizimi me 

pajisje të fitnesit (outodor) dhe 

rregullimi i hapësirave fushore për 

vendosjen e tyre” operatori 

ekonomik (OE) i shpërblyer me 

kontratë nuk kishte ofruar pasqyrat 

e audituara për tri vite, por kishte 

ofruar vetëm një rishikim të 

pasqyrave financiare për vitin 2019. 

Pavarësisht kësaj, kontrata 

ishte nënshkruar me dt. 27.11.2020 

në vlerë 14,958€; si dhe 

· Në dosjen e tenderit “Furnizimi me 

uniforma (veshmbathje) për 

nevojat e drejtorive të SHCK-së” OE 

i shpërblyer me kontratë kishte 

ofruar pasqyrat e audituara vetëm 

për vitin 2019. Pavarësisht kësaj, 

Kryetari duhet të 

siguroj përmes 

menaxherit të 

prokurimit 

 se në procesin e 

vlerësimit të ofertave 

të respektohen 

plotësisht kërkesat e 

parashtruara në 

dosjen e tenderit 

duke siguruar që 

vetëm operatorët 

ekonomik që i 

përmbushin kriteret 

të shpërblehet me 

kontratë. Po ashtu me 

rastin e vendosjes së 

kritereve të mos 

vendosen kriteret që 

ndikojnë në kufizim 

të konkurrencës. 

Te gjithe 

operatoret 

ekonomik 

jane duke 

u  shperbly  

konform 

kritereve te 

percaktuar

a. 

Xheme 

Berisha -

zyra  e 

prokurimit  

Menjehere   
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kontrata ishte nënshkruar me dt. 

29.12.2020 në vlerë 29,791€. 

7 Tejkalim i sasive/ vlerës 

indikative të kontratës 

kornizë 

Sipas Rregullave dhe Udhëzuesit 

Operativ për Prokurimin Publik, neni 

56.10 

 përcaktohet se: Nëse urdhër blerjet 

tejkalojnë sasinë totale indikative 

ose vlerën totale indikative të 

kontratës publike kornizë (duke 

përfshirë +/- 30%), pa marrë 

parasysh datën origjinale të skadimit 

të Kontratës Publike Kornizë, 

kontrata do të ndërpritet 

automatikisht. Mospërputhja e lejuar 

plus/minus tridhjetë për qind (30%) 

vlen edhe për Lote dhe për 

pozicion/artikull, dhe në rast të 

arritjes së pragut të lejuar AK nuk 

mund të bëjë porosi tjera për atë Lot 

apo pozicion/artikull. Komuna me 

dt.07.08.2019 kishte nënshkruar 

Kryetari duhet të 

siguroj se gjatë 

realizimit të 

kontratave 

 kornizë do të 

respektohen kriteret 

ligjore sa i përket 

tejkalimit të kuotave 

plus/minus tridhjetë 

përqind (30%) për 

pozicion/artikull. Në 

të kundërtën duhet të 

respektohet dispozita 

ligjore për 

ndërprerjen e 

kontratës kur ka 

devijim të sasisë apo 

vlerës mbi kuotën 

ligjore. Më tutje, 

Deri me 

tani nuk ka 

ndonje rast 

edhe nuk 

do te kete 

te 

tejkalimit 

me shume 

se 30%  

Menaxhere

t e 

kontratave, 

zyra e 

financave  

Menjehere   
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kontratën kornizë për Furnizim me 

material shpenzues mjekësor në 

kohëzgjatje për 36 muaj në vlerë 

totale indikativë 44,300€ (furnizim 

me 45 artikuj/pozicione). Te pagesa 

në shumë prej 7,902€ kemi 

konstatuar se në 8 pozicione/artikuj 

në shumë prej 2,316€ kishte tejkalim 

të sasisë për mbi 30%. Komuna me 

dt.11.12.2020 kishte lidhur kontratë 

tjeter me OE të njëjtë për “Furnizim 

me material shpenzues për QKMF 

dhe QMF’ në vlerë 6,250€ (për 

furnizim me 23 artikuj/pozicione). 

Ne kemi vërejtur se nga 23 artikujt e 

përcaktuar për furnizim me këtë 

kontratë tetë (8) prej tyre veç ishin të 

përfshirë në kontratën e nënshkruar 

me dt.07.08.2019. Kjo ka ndodhur si 

pasoj e mos komunikimit ndërmjet 

njësisë kërkuese dhe zyrës se 

prokurimit dhe neglizhencës së 

menaxherit të kontratës i cili për 

pagesë nuk sjell raport për sasitë e 

paguara deri në datën e pagesës po 

vetëm sasitë aktuale për pagesës. 

Kryetari duhet të 

sigurojë një 

komunikim/bashkëpu

nim më të mirë 

ndërmjet 

departamentit të 

prokurimit dhe 

njësive kërkuese në 

mënyrë që të mos 

nënshkruhen dy 

kontrata për furnizim 

me artikuj të njëjtë. 
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8 - Dobësi në menaxhimin 

e subvencioneve 

Sipas nenit 6 të Rregullores MF-

Nr.04/2017 mbi Kriteret Standardet 

dhe Procedurat 

 e Financimit publik të OJQ-ve 

(Plani Vjetor i Mbështetjes 

Financiare) kërkohet: “Ofruesit e 

mbështetjes financiare përgatisin 

pjesën e planit vjetor të mbështetjes 

financiare për OJQ-të më së largu 30 

ditë pas miratimit të buxhetit vjetor 

dhe i dërgojnë atë zyrës përkatëse 

për qeverisje të mirë pranë Zyrës së 

Kryeministrit. Po ashtu, sipas nenit 

11 paragrafi 1.5 përcaktohet që OJQ 

duhet ofrojnë dëshmi se kanë 

përvojë në realizimin e 

projekteve/programeve të 

ngjashme.Komuna nuk ka përcjellë 

planin vjetor për financim të OJQ-ve 

në 

ZKM, pasiqë vetëm drejtoria për 

Kulturë, Rini dhe Sport kishte 

përgatitur pjesën e planit vjetor të 

mbështetjes financiare, kurse 

Drejtorit tjera të cilat ofrojnë 

mbështetje financiare për OJQ-të, 

kishin dështuar në përgatitjen e 

planit vjetor. 

Shkak i kësaj ishte neglizhenca e 

drejtorive për përgatitjen e planit 

vjetor të mbështetjes financiare; 

· Komuna për “Dezinfektim të 

objekteve komunale” kishte 

subvencionuar një OJQ në vlerë 

9,800€. OJQ-ja nuk kishte ofruar 

dëshmi se kishte përvojë në ofrimin 

Kryetari duhet të 

siguroj se, drejtoritë 

përkatëse  

përgatisin plan vjetor 

për subvencionim të 

OJQ-ve dhe se ndarja 

e buxhetit bëhet në 

përputhje me 

objektivat e 

përcaktuara duke 

respektuar kriteret e 

rregullores për 

subvencionim të 

OJQ-ve. 

Eshte 

raportuar 

me kohe 

konform 

rregullores 

Te gjitha 

drejtorite qe 

ne buxhet te 

tyre kane 

subvencione  

Menjehere   
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e shërbimeve të tilla. Më tutje, 

nga kjo pagesë vetëm 5,800€ janë 

shpenzuar për dezinfektim kurse 

pjesën tjetër (4,000€) OJQ i kishte 

shpenzuar për paga, dreka, 

telefon dhe transport. Sipas zyrtarëve 

kjo ka ndodhur për shkak të 

emergjencës së krijuar nga pandemia 

COVID-19. 
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9 Menaxhim i dobët i 

kontratave 

Sipas nenit 81 të Ligjit për Prokurim 

Publik si dhe Rregullave dhe 

Udhëzuesit operativ 

 për prokurimin publik pika 61.6, 

61.19 dhe 61.20, menaxherët e 

kontratës janë përgjegjës për 

menaxhimin e kontratës dhe duhet të 

sigurojnë se OE kryen kontratën në 

përputhje me termat dhe kushtet e 

specifikuara në kontratë, ku janë të 

përcaktuar afatet kohore të 

implementimit të saj. Po ashtu sipas 

Udhëzuesit Operativ për Prokurimin 

Publik neni 30 (Siguria e 

Ekzekutimit) pika 30.6 përcakton se 

″Siguria e Ekzekutimit është 

paraparë të mbështetë përmbushjen e 

kontratës, dhe mbetet valide për një 

periudhë prej 30 ditë pas 

kompletimit të kontratës.Te kontrata 

për ndërtimin e shkollës së muzikës 

“Halil Kasapolli” nëPejë – faza e 

dytë, e nënshkruar me datë 

28.06.2018 në vlerë 

467,578€, punimet nuk ishin 

realizuar sipas planit dinamik siç 

parashihet me kontratë. Sipas planit 

dinamik punimet është dashur 

të përfundojnë më 31.12.2019, 

megjithatë punimet ende nuk kishin 

përfunduar dhe kontrata ishte ende 

aktive. Po ashtu komuna nuk 

kishte vazhduar sigurimin e 

ekzekutimit krahas vonesave të 

shkaktuara në realizimin e 

punimeve. 

Kryetari duhet të 

shtojë kontrollet në 

mbikëqyrjen 

 e realizimit të 

projekteve në mënyrë 

që ato të 

përfundohen sipas 

planit dinamik dhe të 

mos hyj në obligime 

pa mbulesë 

financiare. Më tutje, 

duhet të siguroj që 

për të gjitha kontratat 

krahas vonesave në 

realizimin e 

punimeve të zgjatet 

edhe siguria e 

ekzekutimit. Po 

ashtu, kryetari duhet 

të sigurojë përmes 

menaxherëve të 

kontratave që në 

raportin e pranimit të 

përfshihen vetëm 

punët e realizuara. 

Asnje 

pozicion i 

pa 

perfunduar 

nuk do te 

pranohet 

pa 

perfundimi

n e 

puneve. 

Te gjithe 

menaxheret 

e 

kontratave  

Menjehere   
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Kjo ka ndodhur për shkak të 

mungesës së mjeteve shtesë në 

dispozicion si nevoje e paraqitur për 

shkak të planifikimit jo të duhur 

të projektit si edhe fatkeqësitë 

natyrore ku gjatë procesit të punëve 

kanë ndodhur vërshime. Kurse shkak 

i mos vazhdimit të sigurimit të 

ekzekutimit ishte pakujdesia dhe 

neglizhenca nga zyrtarët 

kompetent. 

Në dy raste pagesat ishin realizuar 

për punët e pa kryera, si në vijim: 

1) Kontrata “Lot 3 Renovimi i 

shkollës 7 Shtatori në fshatin 

Vitomericë” e 

nënshkruar me dt.12.06.2020 në 

vlerë prej 52,744.90€, vlera e 

pagesave 

për punë të pa realizuar ishte 1,900€ 

si më poshtë: 

· Pozicioni 1-Furnizimi dhe montimi 

i një (1) derë me dimensione 

300x315cm; sipas situacionit të 

nënshkruar nga organi mbikëqyrës 

është realizuar pozicioni, ndërsa nga 

ekzaminimi fizik ky pozicion 

ishte i pa realizuar (vlera e punëve të 

parealizuara 500€); 

· Pozicioni 2-Furnizimi dhe montimi 

i dy (2) dyerve me dimensione 

220x315cm; sipas situacionit të 

nënshkruar nga organi mbikëqyrës 

është realizuar pozicioni, ndërsa nga 

ekzaminimi fizik ky pozicion 

ishte i pa realizuara (vlera e punëve 
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të parealizuara 800€); 

· Pozicioni 3-Furnizimi me material, 

transporti dhe vendosja e dyerve 

PVC me ngjyre të bardhë me 

dimensione 70/210cm; sipas 

situacionit të nënshkruar nga organi 

mbikëqyrës janë realizuar tetë 

(8) njësi nga ky pozicion, ndërsa nga 

ekzaminimi fizik 

konstatuam vetëm katër (4) njësi të 

realizuara (vlera e punëve të 

parealizuara 600€). 
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10 Shpërblimi me kontratë 

në mungesë të 

përmbushjes 

 së kritereve të 

vendosura në dosje të 

tenderit 

Sipas ligjit Nr.04/L-042 për 

Prokurimin Publik në Republikën e 

Kosovës, 

 neni 65 paragrafi 4.8 “Operatori 

ekonomik nuk ka të drejtë që të 

marrë pjesë në një aktivitet të 

prokurimit ose në ekzekutimin e 

ndonjë kontrate publike, nëse 

operatori i tillë ekonomik aktualisht 

është me vonesë në pagimin e 

çfarëdo kontributeve për sigurim 

social apo tatimin në Kosovë ose në 

vendin e themelimit të operatorit 

ekonomik, përveç ku një borxh i tillë 

është vërtetuar të jetë jo i 

rëndësishëm në Kosovë. Tek 

procedura e prokurimit “Ndërtimi i 

kanaleve atmosferike dhe fekale 

LOT 1 – Ndërtimi i kanalit 

atmosferik në lagjen 2 Korriku, 

Xhemajl Kada dhe Asllan Qeshme", 

vlera e kontratës: 47,339€ , kishte 

shpërblyer ofertuesin me kontratë 

përkundër që i njëjti nuk kishte 

përmbushur kriterin 3.2.1 të 

përshtatshmërisë “Vërtetimi i lëshuar 

nga Administrata Tatimore”. 

Operatori Ekonomik kishte dorëzuar 

dëshminë e vërtetimit tatimor i cili 

mbante datën 20.04.2020, mirëpo 

pas verifikimit konstatuam se i njëjti 

ishte lëshuar nga moduli i ATK-së 

me datë 25.04.2019. Ky fakt nuk 

ishte verifikuar dhe vërejtur nga ana 

e zyrtarëve të prokurimit. Shkaku i 

një lëshimi të tillë ishte neglizhenca 

Kryetari të siguroj 

kontrolle të shtuara 

në mënyrë 

 që të bëhet vlerësim 

i drejtë i ofertave dhe 

të respektohen 

plotësisht kërkesat e 

parashtruara në 

dosjen e tenderit 

duke siguruar që 

vetëm operatorët që i 

përmbushin kriteret 

të shpërblehet me 

kontratë. Më tutje, 

lidhur me rastin e 

cekur më lartë të 

iniciohet procedura 

ligjore ndaj OE sipas 

legjislacionit 

përkatës 

Asnje 

operator qe 

nuk I 

ploteson 

kriteret 

nuk do te 

shperblehe

t me 

kontrate. 

Zyra e 

Prokurimit 

Menjehere   
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e zytarëve të prokurimit në 

vlerësimin dhe verifikim të plotë te 

dokumentacionit i cili ishte dorëzuar 

nga OE. 

11 Mangësi në procedimin 

e pagesave 

Rregulla financiare Nr.01/2013 

përcakton që fillimisht duhet të bëhet 

kërkesa për blerje, 

 më pas zotimi i mjeteve, të 

procedohet urdhër-blerja, pastaj të 

pranohet malli apo shërbimi, dhe pas 

pranimit të faturës të ekzekutohet 

pagesa. Në 13⁷ raste faturat në vlerë 

799,407€ së bashku me situacionin 

mbështetës ishin pranuar nga 

komuna para datës së kërkesës për 

zotim të mjeteve dhe kërkesës për 

investime kapitale. Shkak i kësaj 

ishte mos komunikimi në mes 

njësisë kërkuese, zyrtarit për 

pranimin e faturave dhe zyrtarëve të 

pranimit të punëve/mallrave. 

Kryetari të siguroj se 

respektohen hapat e 

përcaktuar me 

rregullat 

 në fuqi sa i përket 

realizimit të 

pagesave në mënyrë 

që gjatë procedimit 

të pagesave, të bëhet 

fillimisht zotimi i 

mjeteve, pastaj të 

nxirret urdhër blerja 

dhe në fund të 

pranohet 

malli/shërbimi dhe të 

kryhet pagesa. 

Do te 

veprohet 

konform 

rregulles 

financiare 

01/2013 

Zyra e 

Prokurimit 

se bashku 

me zyren e 

financave 

Menjehere   
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12 - Investime publike në 

parcelat e pa 

shpronësuara 

Sipas nenit 4.2 të Ligjit nr.03/L-139 

për shpronësimin e pronës së 

paluajtshme 

- “Organi Shpronësues i Komunës 

është kryetari i Komunës, përveç 

nëse Kuvendi Komunal i Komunës 

përkatëse, përmes një akti të 

miratuar në përputhje me nenin 12 të 

Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, 

cakton një Autoritet tjetër Publik 

Komunal për të vepruar në cilësinë e 

Organit Shpronësues të Komunës”. 

Neni 4 pika 2.4.3.1 përcakton se 

“Organi Shpronësues i Komunës 

mund të bëjë shpronësimin e pronës 

së paluajtshme vetëm nëse 

ndërlidhet me rrugët komunale 

(rrugët të cilat shtrihen tërësisht 

brenda komunës) të cilat ofrojnë 

shërbime të transportit për 

publikun”. Komuna në dy⁸ raste 

investimet publike përkatësisht 

asfaltimin e rrugëve e kishte 

realizuar në prona private të pa 

shpronësuara. Komuna përpos që në 

raste të caktuar kishte marrë pëlqim 

jo formal nga pronarët e tokave për 

të realizuar investimin, nuk kishte 

ndërmarrë asnjë procedurë ligjore që 

pronat në të cilat po kryhen 

investimet të kthehen në pasuri të 

komunës sikur edhe parashihet me 

ligjet në fuqi. Sipas zyrtarëve të 

komunës nëse do të zhvilloheshin 

procedura të shpronësimit do të 

pamundësohej realizimi i 

Kryetari duhet të 

sigurojë se bëhet 

shpronësimi  

i pronave private 

para 

investimit/ndërtimit 

të rrugëve dhe kjo të 

trajtohet në bazë të 

dispozitave ligjore 

para inicimit të 

tenderimit për 

ekzekutim të 

projekteve kapitale - 

ndërtim/zgjerim të 

rrugëve. 

Do te 

inicohen 

me kohe 

procedurat 

e 

shpronesi

mit  

Zyra e 

Ceshtjeve 

pronesore  

Menjehere   
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investimeve për shkak të dinamikes 

në procedurat e shpronësimit dhe se 

kanë marrë pëlqimin e banorëve për 

kryerjen e punëve në pronat e tyre. 

13 Mangësi në regjistrat 

kontabël të pasurive 

financiare- “Pasuria kapitale duhet të 

regjistrohet në SIMFK ndërsa 

pasuria jo kapitale 

 dhe stoqet duhet të regjistrohet në 

sistemin e-pasuria. Lidhur me këtë 

kemi identifikuar mangësit në vijim: 

- Në regjistrin e pasurisë SIMFK në 

katër⁹ raste nuk ishte regjistruar vlera 

e shpronësimit të tokave në shumën 

prej 388,027€. - Tek projekti 

“Montimi i pajisjeve të kuzhinës në 

çerdhen “Pëllumbat e Paqes” pagesa 

ne vlerë 58,467€ nuk ishte 

regjistruar ne regjistrat e pasurisë. 

Prej tyre 31,581€ janë pasuri mbi 

1,000€, ndërsa 26,886€ janë pasuri 

nën 1,000€. - Po ashtu në regjistrin e 

Kryetari duhet të 

sigurojë se, zyrtari i 

pasurisë 

 bën regjistrimin e 

plot të pasurisë jo 

financiare dhe 

mirëmban regjistrat e 

pasurisë që disponon 

komuna. 

E gjithe 

pasuria 

eshte 

regjistru 

me kohe 

prej 

zyrtarit te 

pasurise. 

Zyrtari I 

pasurise se 

bashku me 

drejtorite 

perkatese  

Menjehere   
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e-pasurisë në gjashtë⁹ raste komuna 

nuk kishte regjistruar pasurinë në 

vlerë prej 4,444€. Mos regjistrimi i 

pasurisë në SIMFK dhe e-pasuri 

sipas zyrtarëve ka ndodhur si pasojë 

e mos komunikimit në mes të 

zyrtarëve të pagesave dhe pasurisë. 

14 Rritja e vazhdueshme e 

llogarive të arkëtueshme 

Komuna nuk ka arritur të përgatit një 

plan operativ për mbledhjen e 

llogarive të 

 arkëtueshme dhe nuk ka ndërmarr 

veprimet e kërkuara sipas 

legjislacionit. Llogaritë e 

arkëtueshme krahasuar me vitin e 

kaluar janë rritur për 871,951€ (apo 

në masën prej 5%), rritja më e 

madhe ka ndodhur te tatimi në pronë 

si dhe tek pronat e dhëna me qira. 

Shkaqet e rritjes së të arkëtueshmeve 

janë veprimi i pamjaftueshëm i 

komunës, që përmes organeve të 

drejtësisë të zvogëlojë borxhin e pa 

mbledhur nga klientët. 

Kryetari duhet të 

siguroj një plan 

veprimi 

 për mbledhjen e 

borxheve. Fillimisht 

duhet të 

intensifikohen 

aktivitetet përfshirë 

edhe veprimet ligjore 

përmes 

përmbaruesve për 

ulje të llogarive të 

arkëtueshme. 

Jane inicu 

procedurat 

e 

permbarim

it  

Drejtoria e 

Financave 

Menjehere   
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KUVENDI I KOMUNËS SË PEJES 

I.Numer: 400-01/34683, dt. 04. Maj 2022. 

 

Në bazë të nenit 12, paragrafi 2, nenit 17, pika b) dhe nenit 40 të Ligjit  nr.03/L-40 për 

Vetëqeverisjen Lokale , neni 11 paragrafi 1 , nën paragrafi 1.12,  nenit 20 të  Ligjit 

Nr.04/L-174  për Planifikim Hapësinor dhe Udhëzimit  Administrativ të MMPHI-

nr..05/2014 për përgjegjësitë e Autoriteteve të Planifikimit Hapësinor si dhe Parimet dhe 

Procedurat për Pjesëmarrjen e Publikut  në Planifikimin Hapësinor neni 4 , paragrafi 3 

pika 3.2, nenit 5, neni 7,neni 8, neni 10, neni12 ,neni13,  neni 14, neni 15 ;  si dhe 

mbështetje të  neni 19 pika 1.2, 1.3, 1.5, neni  51 , neni  60 pika 2.6 , neni 83  të  Statutit  

të  Komunës  së  Pejës nr.01numër :  01-016/01-413431 datës 30 shtator 2020 , Kuvendi i 

Komunës së Pejës  në mbledhjen e mbajtur  ma datë : 04. Maj 2022, nxjerrë këtë: 

 

D R A F T  

                                           V E N D I M  

                                           Nr.___/2022 

Për shqyrtimin publik të projekt – “ Harta Zonale e Komunës së Pejës 2022-2030” 

 

 

                                                     Neni  1 

Me këtë vendim shpallet në shqyrtim publik projekt – “Harta Zonale e Komunës së Pejës 

2022-2030 “ 

                                                     Neni 2 

2.1 Hapja zyrtare e shqyrtimit publik dhe prezantimi i projekt – Harta  Zonale e Komunës 

së Pejës 2020-2030 bëhet në sallën e Kuvendit te Komunës , 8 (tetë) ditë pas hyrjes në 

fuqi të këtij vendimi. 

 

2.2 Ekspozimi i projekt –Hartës Zonale të Komunës së Pejës  bëhet  në hollín  e ndërtesës 

së  Kuvendit të Komunës. 

 

2.3  Për  prezantimin e Hartës  Zonale të Komunës së Pejës  bahet procesverbali . 

 

2.4  Shqyrtimi publik i projekt –“ Harta Zonale e Komunës  së  Pejës 2022-2030”  zgjatë 

30 (tridhjetë) ditë sipas procedurave të përcaktuara me ligj. 

 

2.5 Shpallja e shqyrtimi   publik të  projekt – “Harta Zonale e Komunës së Pejës-   

2022 - 2030 “  bëhet 8(tetë) ditë  para hapjes se tij  përmes mjeteve të informimit publik , 

përkatësisht tri (3) gazeta te përditshme , faqen e internetit të komunës dhe në mediat 

televizive – publik dhe lokale . 

 

 

 



                                                       Neni 3   

                  

3.1 Në shqyrtimi  publik prezantohet pjesa tekstuale dhe grafike e Projekt –“Harta Zonale 

e Komunës  së Pejës 2022-2030” . 

 

3.2.Në shqyrtimin publik prezantohet fazat  e projekt – “Harta Zonale e Komunës së 

Pejës 2022- 2030 “ si:  

- Profili i Komunës  

-Vlerësimi i Gjendjes  

-Vizioni , qëllimet dhe objektivat , 

-Koncepti i Zhvillimit , duke përfshirë të gjitha  anekset . 

 

3.3 Projekt –Hata zonale e Komunës së Pejës 2022-2030 është i çashëm për publikun  në 

formë të shtypur dhe elektronike . 

                                                           Neni 4 

 

4.1 Projekt –Harta Zonale e Komunës së Pejës  i nënshtrohet vërejtjeve komenteve dhe 

sugjerimeve  të publikut para se te finalizohet . 

 

4.2 Të gjitha  vërejtjet me komente dhe sugjerime qe paraqiten  nga publiku me gojë gjatë 

diskutimeve , me shkrim  shënohen në librin e vërejtjeve, apo përmes   adresës 

elektronike  brenda  afatit  kohor , përfshihen në raportin mbi shqyrtimin publik. 

                                                   

                                                              Neni 5  

 

5.1 Shqyrtimi publik i projekt – Harta zonale e Komunës së Pejës 2022-2030 organizohet 

nga Komuna e Pejës në suaza të kompetencave me ligj. 

 

                                                                Neni 6 

6.1 Me këtë vendim parashihen sigurimi i kushteve teknike dhe financiare që nevoiten 

gjatë kohës së shqyrtimit publik të projekt –Harta  Zonale e Komunës së Pejës 2022-2030. 

 

                                                                Neni 7 

 

Për zbatimin e këtij vendimi është përgjegjës Autoriteti  përgjegjës Komunal për 

Planifikim dhe Menagjim Hapësinor –Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje te Mjedisit . 

                                                                

                                                                Neni 8 

 

Ky vendim  hyn në fuqi  ditën e miratimit nga Kuvendi Komunalë  Pejë , dhe do të 

shpallet në faqen zyrtare te Komunës së Pejës. 

                                                          

                                                                                                  KRYESUESI I KUVENDIT , 

                                                                                              z. Rexhep Kurtbogaj 

Vendimi ti dërgohet: 

1x1 MAPL-së 

1x1 Kryetarit të Komunës 

1x1 DUMM. 

1x1 Arkiv.                                                                                                                 
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KUVENDI KOMUNAL PEJË 

I.Numër:400-01-38597, datë: 04. Maj 2022. 

 

Në bazë të nenit 11, nenit 12. paragrafi 1 dhe 2 shkronja d), dhe nenit 24. të Ligjit Nr. 03/L – 040 

Për Vetëqeverisjen Lokale të Republikës së Kosovës , nenit 2 pika 2.3 të Ligjit Nr. 03/L – 049 

për Financat e Pushtetit Lokal, nenit 30 paragrafi 2 i Ligjit Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e 

Financave Publike dhe Përgjegjësitë, dhe nenit 20 paragrafi 1 pika 1.4. të Statutit  Nr.01/2020 të 

Komunës së Pejës, I. Numër: 01-016/01-413431, dt. 30 Shtator 2020, Kuvendi Komunal Pejë, në 

takimin e mbajtur me datë: 04. Maj 2022, në propozim të Drejtorisë për Buxhet e Financa dhe 

kryetarit të Komunës dhe ne rekomandim te KPF-ca, merr : 

 

D R A F T : 

 

                                                             V E N D I M 

                                                              Nr.___/2022 

                  Për mbështetje financiare të OJQ “ANIBAR” me seli në Pejë 

 

1. MIRATOHET propozimi i DBF-ca dhe kryetarit të Komunës së Pejës, për mbështetje 

financiare (Subvencionim) të OJQ-së “ANIBAR” me seli në Pejë, në shumë prej: 27,882.26 euro 

(njëzet e shtatëmijë e tetëqind e tetëdhjetë e dy euro e njëzet e gjashtë cent), për realizimin e 

nismës financiare – kofinancim, të mbështetur financiarisht edhe nga Bashkimi Europian për 

realizimin e projektit Publik Civil për Qeverisjen Inovative të Infrastrukturës Publike në Pejë. 

Projekt ky trepalësh që financohet nga: OJQ “ANIBAR”, Bashkimi Europian dhe Komuna e 

Pejës. 

 

2. Mjetet nga pika 1 e këtij konkluzioni do të participohën nga Buxheti Komunal Pejë, Kodi 

Subvencione. 
          

3. Për zbatimin e këtij Vendimi do të kujdeset kryetari i Komunës në bashkëpunim me Drejtorin 

për Buxhet e Financa të KK. Pejë. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi 15 ditë nga dita e regjistrimit në Zyrën e protokollit të Ministrisë 

përkatëse për qeverisje lokale si dhe 7 (shtat) ditë pas publikimit në ueb – faqen zyrtare të    

Komunës. 

  

                                                                                              KRYESUESI I KUVENDIT 

                                                                                                       Rexhep Kurtbogaj 

Vendimi ti dërgohet: 

1x1. MAPL. 

1x1. Kryetarit të Komunës 

1x1. DBF – ca 

1x1. Arkiv. 





















































 

 

                             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 I KOMUNËS SË PEJES 

I.Numër:_____________, dt. 04. Maj 2022. 

 

Në bazë të nenit 11 dhe nenit 12. 2. pika d) të Ligjit Nr. 03/L – 040 Për Vetëqeverisjen Lokale të 
Republikës së Kosovës (“Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr.28.datë: 04. Qershor 2008”), nenit 

53 paragrafi 1 i Ligjit Nr. 05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative (“Gazeta zyrtare e 

Republikës së Kosovës /Nr. 20/21 Qershor 2016”)  dhe nenit 20 paragrafi 1pika 1.4 të Statutit Nr.01/2020 
të Komunës së Pejës, 01.Numër: 09 – 8103 dt.30. Shtator 2020, Kuvendi  Komunal  Pejë, në takimin e 

mbajtur me datë: 04. Maj 2022, në Kërkesë Nr.020-279/4 dt.15.04.2022 të MAPL-së për rishqyrtim të 

Vendimit Nr.23/2022 dt. 28.Mars 2022, muarr:  

 

D R A F T .-   

                                                          V E N D I M  

                                                           Nr.___/2022 

              Mbi Shfuqizimin e Vendimit I.Numër:23/2022, të datës 28.Mars 2022 të KK. Pejë. 

           

1.SHFUQIZOHET Vendimi I.Numër:23/2022,dt. 28. Mars 2022 i Kuvendit Komunal Pejë, mbi 
miratimin e propozimit të kryetarit të Komunës, për këmbimin e pronës së paluajtshme Komunale me 

pronën private të pronarit Albert Ajdaj, nga Peja, për qellim të rregullimit të shtegut të ecjes buzë 

Lumbardhit, sipas PRRU “Qendra, Kapeshnica e Puhovci” Pejë, për mungesë të harmonizimit me të 

dhënat me certifikatën e pronësisë dhe evidentimit në vendim.   
 

2.Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, Vendimi I.Nr.23/2022 dt. 28. Mars 2022 i KK. Pejë, shfuqizohet dhe 

nuk prodhon efekt juridik.      
 

3. Për Zbatimin e këtij Vendimi do të  kujdeset  Kryetari i Komunës në bashkëpunim me DÇPJ-ke të 

Komunës së Pejës. 
 

4. Ky vendim hynë në fuqi 15 ditë pas regjistrimit në Zyrën e protokollit të Ministrisë përgjegjëse për 

vetëqeverisje lokale, si dhe 7 (shtat) ditë pas  publikimit në Ueb Faqen zyrtare të Komunës. 

                                                                                                  KRYESUESI I KUVENDIT , 

                                                                                                       z. Rexhep Kurtbogaj 
Vendimi ti dërgohet: 

1x1 MAPL-së 

1x1 Kryetarit të Komunës 

1x1 DÇPJ 

1x1 Arkiv.                                                                                                                 







































   
 

 

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 I KOMUNËS SË PEJES 

I.Numër:463/01-37857, dt.04. Maj 2022. 

 

Në bazë të dispozitave të nenit 11 dhe 12 paragrafi 2 shkronja d) të Ligjit nr.03/L-040 për 

Vetëqeverisje Lokale të Republikës së Kosovës, nenit 24 dhe nenit 25 të Ligjit Nr.06/L-092, për 

dhënjen në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës Komunale si dhe nenit  20 të Statutit Nr.01/2020  të 

Komunës së Pejës dt.30.09.2020, pasi shqyrtoj propozimin e kryetarit te Komunës, për miratim 

paraprak  për këmbimin e pronës së paluajtshme  komunale me pronën private të pronarit Valdet 

Muja nga Peja, në rekomandim  të Komitetit për Politik dhe Financa,  Kuvendi Komunal në 

seancën e mbajtur  me dt.04. Maj 2022, merr: 

 
D R A F T : 

        V  E  N  D  I  M 

                  Nr.___/2022  

mbi miratimin e propozimit të kryetarit të Komunës për këmbim të pronës së paluajtshme 

komunale me pronën private  për realizimin e PRRU. “Qendra, Puhovci, Kapeshnica” Pejë 

 

I.MIRATOHET propozimi i Kryetarit të Komunës për këmbimin e pronës së paluajtshme 

komunale me pronën e personit fizik, me qëllim te rregullimit te Shtegut të ecjes buzë Lumit 

Lumbardh sipas Planit Rregullues Urbanistik “Qendra, Kapeshnica dhe Puhovci” në Pejë , si 

interes publik në Pejë. 

 

II.Ngastrat kadastrale 240/28 në sipërfaqe prej 134 m², ngastrën kadastrale 6110/3  në sipërfaqe 

prej 138 m² Komuna e Pejës, ZK Pejë këto sipërfaqe në gjithsejtë prej 272 m² Pronë Komunale, në 

këmbim për ngastrat kadastrale 2216 në sipërfaqe prej 94 m² me ½ dhe 2217 m2 në sipërfaqe prej 

122 m² me ½  ZK Pejë, pronarit privat Valdet Mujaj nga Peja,  pasi që kjo pronë e këtij pronari 

është paraparë Shtegu i ecjes buzë Lumit Lumbardh sipas Planit Rregullues Urbanistik “Qendra, 

Kapeshnica dhe Puhovci”në Pejë , si interes publik. 

 

III.Këto prona i nënshtrohen vlerësimit të pronave nga Zyrja për Vlerësimin e pronës së 

Paluajtshme pran Departamentit të Tatimit në Pronë në kuadër të Ministrisë së Financave, Punës 

dhe Transfereve. 

 

IV.Ky vendim hyn në fuqi 15 ditë nga dita e regjistrimit në Zyrën e protokollit të Ministrisë 

përkatëse për qeverisje lokale si dhe 7 (shtat) ditë pas publikimit në ueb – faqen zyrtare të 

Komunës. 

  

 

                                                                                                  KRYESUESI I KUVENDIT , 

                                                                                                       z. Rexhep Kurtbogaj 

Vendimi ti dërgohet: 

1x1 MAPL-së 

1x1 Kryetarit të Komunës 

1x1 DÇPJ 

1x1 Arkiv.                                                                                                                 

 





































   
 

 

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 I KOMUNËS SË PEJES 

I.Numër:01/463/01/37854, dt. 04. Maj 2022. 

 

Në bazë të dispozitave të nenit 11 dhe 12 pika 2 shkronja d) të Ligjit nr.03/L-040 për Vetëqeverisje 

Lokale të Republikës së Kosovës, nenit 24 dhe nenit 25 të Ligjit Nr.06/L-092 për dhënjen në 

shfrytëzim dhe këmbimin e pronës Komunale, si dhe nenit  20 të Statutit Nr.01/2020 të Komunës 

së Pejës dt.30.09.2020, pasi shqyrtoi propozimin e Kryetarit te Komunës për miratim paraprak  për 

këmbimin e pronës së paluajtshme  komunale me pronën private të pronarit Albert Ajdaj nga 

Peja, në rekomandim  të Komitetit për Politik dhe Financa,  Kuvendi Komunal në seancën e 

mbajtur  me dt. 04. Maj 2022, merr: 

 
D R A F T : 

         V  E  N  D  I  M 

                   Nr.___/2022  

mbi miratimin e propozimit të kryetarit të Komunës për këmbim të pronës së paluajtshme 

komunale me pronën private  për realizimin e PRRU “Qendra, Puhovci, Kapeshnica” Pejë 

 

I. MIRATOHET propozimi i Kryetarit të Komunës për këmbimin e pronës së paluajtshme 

komunale me pronën e personit fizik, me qëllim te rregullimit te Shtegut të ecjes buzë Lumit 

Lumbardh sipas Planit Rregullues Urbanistik “Qendra, Kapeshnica dhe Puhovci”në Pejë , si interes 

publik në Pejë. 

 

II. Për realizimin e këtij këmbimi sipas këtij Vendimi është propozuar që të zhvillohen procedurat 

e nevojshme ligjore për ngastrën kadastrale 281/28 ne sipërfaqe prej 190 m2 Pronë shoqërore e KK 

Pejë, ZK Pejë në këmbim me ngastrat kadastrale 2216 në sipërfaqe prej 94 m2 me ½ dhe 2217 m2 

në sipërfaqe prej 122 m2 me ½  ZK Pejë, pronarit privat Albert Ajdaj nga Peja, pasi që kjo pronë 

e këtij pronari është paraparë Shtegu i ecjës buzë Lumit Lumbardh sipas Planit Rregullues 

Urbanistik “Qendra, Kapeshnica dhe Puhovci” në Pejë , si interes publik . 

 

III. Këto prona i nënshtrohen vlerësimit të pronave nga Zyrja për Vlerësimin e pronës së 

Paluajtshme pran Departamentit të Tatimit në Pronë në kuadër të Ministrisë së Financave. 

 

IV. Ky vendim hyn në fuqi 15ditë nga dita e regjistrimit në Zyrën e protokollit të Ministrisë 

përkatëse për qeverisje lokale si dhe 7 (shtat) ditë pas publikimit në ueb – faqen zyrtare të 

Komunës. 

 
  

                                                                                                 KRYESUESI I KUVENDIT , 

                                                                                                       z. Rexhep Kurtbogaj 

Vendimi ti dërgohet: 

1x1 MAPL-së 

1x1 Kryetarit të Komunës 

1x1 DÇPJ 

1x1 Arkiv.                                                                                                                 

 



































KUVENDI I KOMUNËS SË PEJES 

I.Numër:463/01-37848, dt. 04. Maj 2022. 

 

Në bazë të dispozitave të nenit 11 dhe 12 paragrafi 2 shkronja d)të Ligjit Nr.03/L-040 për 

Vetëqeverisje Lokale të Republikës së Kosovës, nenit 24 dhe nenit 25 të Ligjit Nr.06/L-092 mbi 

dhënjen në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës Komunale, si dhe nenit  20 të Statutit Nr.01/2020 të 

Komunës së Pejës, dt.30.09.2020 , pasi shqyrtoj propozimin e Kryetarit te Komunës për miratim 

paraprak për këmbimin e pronës së paluajtshme  komunale me pronën private të pronarit privat  

“D & E CONSTRUCT” SH.P.K. nga Peja, me rekomandim  të Komitetit për Politik dhe Financa,  

Kuvendi Komunal në seancën e mbajtur  me dt.04. Maj 2022, merr: 

 
D R A F T : 

        V  E  N  D  I  M 

                 Nr.___/2022 

mbi miratimin e propozimit të kryetarit të komunës për këmbim të pronës së paluajtshme 

komunale me pronën private  për realizimin e PRRU “Qendra, Puhovci, Kapeshnica” Pejë 

 

I. MIRATOHET propozimi i Kryetarit të Komunës për këmbimin e pronës së paluajtshme 

komunale me pronën e personit juridik “D & E CONSTRUCT” SH.P.K. nga Peja, e më qellim 

rregullimin e Shtegut të ecjes buzë Lumit Lumbardh, sipas planit rregullues urbanistik “Qendra, 

Kapeshnica dhe Puhovci”në Pejë, 

 

II. Për realizimin e këtij këmbimi sipas këtij Vendimi  është propozuar  që të zhvillohen procedurat 

e nevojshme ligjore per  këmbimin e pronës private dhe pronës së Komunës për interes publik  për 

rregullimin e Shtegut të ecjes buzë Lumit Lumbardh sipas planit rregullues urbanistik “Qendra, 

Kapeshnica dhe Puhovci”në Pejë, në pjesën e hapësirës ndërtimore për shfrytëzimin racional të 

tokës e cila është objekt i këmbimit në mes të Komunës dhe pronarit privat e cila gjëndet në 

ngastrën kadastrale 5349/7 ne sipërfaqe prej 458 m² Komuna e Pejës, ZK Pejë e cila  i është 

propozuar për ngastrat kadastrale 2153-0 në sipërfaqe prej 364 m² dhe 2154-0 në sipërfaqe prej 62 

m2 gjithsejtë  426 m2  ZK Pejë, pronarit privat “D & E CONSTRUCT” SH.P.K. nga Peja,  

mirëpo vlerësimin ligjor do ta bëjë Zyrja për vlerësimin e paluajtshmerisë në kuadër të Ministrisë 

për  Financa. 

 

III. Këto prona i nënshtrohen vlerësimit të pronave nga Zyrja për Vlerësimin e pronës së 

Paluajtshme pran Departamentit të Tatimit në Pronë në kuadër të Ministrisë së Financave. 

 

IV. Ky vendim hyn në fuqi 15 ditë nga dita e regjistrimit në Zyrën e protokollit të Ministrisë 

përkatëse për qeverisje lokale, si dhe 7 (shtat) ditë pas publikimit në ueb – faqen zyrtare të 

Komunës. 

                                                                                                  KRYESUESI I KUVENDIT , 

                                                                                                       z. Rexhep Kurtbogaj 

Vendimi ti dërgohet: 

1x1 MAPL-së 

1x1 Kryetarit të Komunës 

1x1 DÇPJ 

1x1 Arkiv.                                                                                                                 

   
 

 

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 

 

 

 





































































   
 

 

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 I KOMUNËS SË PEJES 

I.Numër:463-01/37930, dt. 04. Maj 2022. 

 

Në bazë të dispozitave të nenit 11 dhe 12 të Ligjit nr.03/L-040 për Vetëqeverisje Lokale të 

Republikës së Kosovës, nenit 24 dhe nenit 25 të Ligjit Nr.06/L-092për dhënjen në shfrytëzim dhe 

këmbimin e pronës Komunale, si dhe nenit  20 të Statutit Nr.01/2020 të Komunës së Pejës, 

dt.30.09.2020, pasi shqyrtoi propozimin e Kryetarit te Komunës për miratim paraprak për 

këmbimin e pronës së paluajtshme  komunale me pronën private te pronarit Hivzi (Ali) Kelmendi 

nga Peja, në rekomandim  të Komitetit për Politik dhe Financa,  Kuvendi Komunal në seancën e 

mbajtur  me dt.04. Maj 2022, merr: 

 
D R A F T :                   V  E  N  D  I  M 

              Nr.___/2022 

mbi miratimin e propozimit të kryetarit të komunës për këmbim të pronës së paluajtshme 

komunale me pronën private  për realizimin e PRRU “Qëndra, Kapeshnica, Puhovci” Pejë 

 

I. MIRATOHET propozimi i Kryetarit të Komunës për këmbimin e pronës  së paluajtshme 

komunale me pronën e personit fizik , e më qellim të formimit të rrugës për qasjen e Lagjes 

Kapeshnica në Shtegun e ecjes buzë Lumit Lumbardhë  sipas Planit Rregullues Urban 

“Qendra, Kapeshnica dhe Puhovci”në Pejë .  

II. Për realizimin e këtij këmbimi sipas këtij Vendimi  është propozuar  që të zhvillohen procedurat 

e nevojshme ligjore për këmbimin e pronës komunale dhe të pronës  private  të pronarit HIVZI 

(ALI) KELMENDI nga Peja, Pronat komunale në ngastrat kadastrale: 

- 302/13 ne sipërfaqe prej 455 m² ZK Bellopojë, 

- 820/10 në sipërfaqe prej 415 m² ZK Bellopojë,  

- 4056/16 në sipërfaqe  prej 330 m² ZK Pejë, 

- 3365/14 në sipërfaqe prej 142 m² ZK Pejë, 

- 5303/10 në sipërfaqe prej 260 m² ZK Pejë, 

- 3071/16 në sipërfaqe prej 273 m² ZK Pejë, - 3440/7 në sipërfaqe prej 66 m² ZK Pejë,  

Këto ngastra kadastrale janë  propozuar për këmbim me  ngastrat kadastrale 2151 në sipërfaqe prej 

104 m²  dhe  2152 në sipërfaqe prej 214 m² ZK Pejë, te pronarit privat Hivzi Ali Kelmendi nga 

Peja , pasi që këto ngastra, toka dhe objekti-investimet janë në hapësirën ku sipas Planit Rregullues 

Urban “Qendra, Kapeshnica dhe Puhovci” është paraparë projekti për formimin e rrugës për qasjen 

e Lagjes Kapeshnica në shtegun e ecjes buzë Lumit Lumbardhë  sipas Planit Rregullues Urban 

“Qendra, Kapeshnica dhe Puhovci” në Pejë , si  interes publik. 

III. Këto prona i nënshtrohen vlerësimit të pronave nga Zyrja për Vlerësimin e Pronës së 

Paluajtshme pran Departamentit të Tatimit në Pronë në kuadër të Ministrisë së Financave. 

IV. Ky vendim hyn në fuqi 15ditë nga dita e regjistrimit në Zyrën e protokollit të Ministrisë 

përkatëse për qeverisje lokale si dhe 7 (shtat) ditë pas publikimit në ueb – faqen zyrtare të 

Komunës. 

                                                                                                  KRYESUESI I KUVENDIT , 

                                                                                                       z. Rexhep Kurtbogaj 
Vendimi ti dërgohet: 

1x1 MAPL-së 

1x1 Kryetarit të Komunës 

1x1 DÇPJ 

1x1 Arkiv.                                                                                                                 
























	Sheet1
	1.3 Shumat raportuese
	1.4 Valuta raportuese
	1.5 Data e autorizimit
	Menaxhimi Financiar i Pandemisë COVID-19

