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1. PËRMBLEDHJE - Përmbledhje e  përgjithshme rreth mbarëvajtjes/ecurisë së 

punës në drejtorinë tuaj për muajin raportues 

 

Drejtoria e Financave është e ndarë në dy sektorë; 

- Sektori për Buxhet dhe Financa 

- Sektori i Tatimit në Pronë 

 

 

1.1.- Sektori për Buxhet dhe Financa  

 

Zyra e financave ka vazhduar të bëjë ofrimin e shërbimeve sa më efikase për drejtorit e 

tjera si dhe ofrimin e shërbimeve sa më efikas për qytetarë, duke ofruar informacione sa 

më të saktë të të hyrave dhe shpenzimeve ,për vitin 2020. 

 

1.2  Sektori i Tatimit në Pronë  

 

Sektori i tatimit në Pronë ka vazhduar të bëjë grumbullimin e tatimit në pronë, 

regjistrimin e pronave të reja dhe të tatimpagueseve, verifikimin e pronave të regjistruara, 

vjelja e detyruar, plotësimi i të dhënave personale për tatimpaguesit, shqyrtimi i 

ankesave-kërkesave të tatimpagueseve, vlerësimi i pronave të paluajtshme për tatim në 

pronë, caktimin e taksës në pronë e paluajtshme dhe inkasimi  i taksës për automjete 

motorike.  

 



 

2. AKTIVITETET E PLANIFIKUARA - Listoni aktivitetet për muajin raportues të 

parapara me planprogramin e Komunës  për drejtorinë tuaj: 

 

2.1.-Sektori për Buxhet dhe Financa 

 Përgatitë raportet buxhetore javore dhe mujore në përputhje me aktet 

ligjore në fuqi  

 Mbikëqyre shfrytëzimin-realizimin e buxhetit përmes  programit “Free 

balanc” 

 Evidentimi dhe regjistrimi i pasurisë së Komunës 

 Koordinimi i punëve dhe zhvillimi i  bashkëpunimit me sektorët tjerë të 
Drejtorisë, sipas dinamikës për harxhimin e buxhetit në bazë te rrjedhës së 
parasë 

 Kontrollimi dhe mbikëqyrja e të hyrave dhe të dalurave dhe miratimin e 
tyre sipas fondit, kodit dhe kategorive ekonomike.  

 Planifikon, raporton dhe mban evidencën e të hyrave vetanake  për të gjitha 
drejtoritë 

 Pranimi i faturave  

 Procedurat dhe shpenzimet e mjeteve buxhetore 

 Alokimet 

 Zotimet 

 Përpilimi i buxhetit për vitin 2021,2022,2023 

 Evidentimi i shënimeve në PIP 

 Evidentimi i shënimeve në BDMS 

 Mbushja CBA-se për investimet kapitale 

 Kompletimi i lëndëve për pagesën e subvencioneve për pako emergjente 

për biznese të vogla 

 Raporte të ndryshme sipas kërkesave të departamenteve dhe palëve të treta 

 Realizimi buxhetit javorë 

 Vlerësimi i punëtorëve për vitin 2020 

 Raportet e Kuvendit TM-1 ; TM-2 ,TM-3, TM-4 /2020 

 Raporti për Kuvend për vitin 2020 

 Raporti për Drejtorit e Komunës së Prishtinës mujore 

 Raporti për Drejtorinë e Financave për muajin 12/2020 

 Raporti Vjetorë për Drejtorinë e Financave për vitin 2020 

 Kompletimi i raporteve për fillimin e punës për vitin 2021 

 Punët të tjera. 

 

 

 



2.2. – Sektori i tatimit në pronë 

 Mban evidencën e të hyrave nga tatimi në pronat e paluajtshme; 

 Bën identifikimin, klasifikimin dhe vlerësimin e pronës së paluajtshme; 

 Përgatit faturimin për tatim në pronë për të gjitha pronat e paluajtshme  

 Angazhohet dhe përcjell shpërndarjen e faturave të tatimit në pronë; 

 Zhvillon vjeljen e detyruar sipas procedurave; 

 Regjistrimi i pronave te reja dhe tatimpaguesve;  

 Verifikimi i pronave të regjistruara dhe tatimpaguesve;  

 Futja e të dhënave në sistem e tatimit në pronë; 

 Shqyrtimi i ankesave të tatimit në pronë nga Bordi komunal; 

 Shqyrtimi i kërkesave të tatimpaguesve; 

 Bashkëpunon me Departamentin e Tatimit në Pronë në Ministrinë e Financave; 

 Bashkëpunon me drejtoritë komunale përkatëse lidhur me pronat e paluajtshme; 

 Lëshon certifikata-vërtetim për kryerjen e obligimeve të tatimit në pronë, sipas 
kërkesës së palëve; 

 Shqyrton kërkesat për caktimin e taksës së transaksionit në pronën e  paluajtshme 

 Bashkëpunon me Zyrën rajonale të AKP-së lidhur me obligimet për  NSH –të që janë 
në menaxhimin  e tyre;   

 Kryen edhe punë të tjera, në bazë të Ligjit të tatimit në pronën e paluajtshme dhe 
akteve nënligjore. 
 

3.  AKTIVITETET E IMPLEMENTUARA - Listoni dhe shpjegoni aktivitetet e 

implementuara gjatë periudhës raportuese nga drejtoria juaj, duke përfshirë edhe 

aktivitetet që janë në implementim e sipër. Theksoni të arriturat e drejtorisë: 

 

3.1.-Sektori për Buxhet dhe Financa 

 

 Regjistrimi i të hyrave vetanake të mbledhura për muajin Korrik në vlerë 

prej : 24,916,125.51€. 

 Regjistrimi i faturave të pranuara për vitin 2020 janë 5,925 fatura të 

pranuara. 

 Procesimi i pagesave prej zotimit-përpunimit-shpenzimit të mjeteve për 

vitin 2020 në shumë prej: 72,923,026.59€ 

 Arkivimi dhe regjistrimi i pagesave; 

 Menaxhimi dhe raportimi i buxhetit; 

 Menaxhimi i alokimit të të hyrave vetanake të alokuara për muajin Mars në 

shumë prej: 8,709,543.39 € 

 Menaxhimi i arkës janë grumbulluar për vitin 2020  në vlerë prej : 

622,184.70€  



 Regjistrimi, kontrollimi dhe ekzekutimi i shpenzimeve të funeraleve  

 Kthimi i mjeteve kompletimi i dokumentacioneve për vazhdim të 

procedurës 

 

3.2. – Sektori i tatimit në pronë 

 

Në Sektorin e Tatimit në Pronë nga muaji Janar- Dhjetor  të vitit 2020 janë kryer 

këto aktivitete;  

Janë realizuar të hyrat nga tatimi në pronë në shumë prej  6,220,692030 € 

Janë realizuar të hyrat nga taksa në transaksion për pronën e paluajtshme në shumë prej 

786,151.00 €    

Janë realizuar të hyra nga taksa për automjete motorike në shumë prej 650,958.50 €    

 Janë regjistruar nga STP 7738 njësi te reja 

 Janë verifikuar 2378 njësi të objekteve me formular dhe të dhëna të 

tatimpaguesve të regjistruar  

 Janë verifikuar 18739 nga STP  

 Zyrtarët e vlerësimit të pronave të paluajtshme kanë regjistruar në sistemit 

e tatimit në pronë  (0 kontrata te regjistruara ne protax 2 ) si dhe kanë lëshuar 

5 vërtetim për kontribute pensionale sipas kërkesës së palës. 

 Zyra e transaksionit ka pranuar 343. Kërkesa te përpunuara 343 dhe 0 

kërkese e papërfunduar    

 Verifikime, modifikime dhe ndërrim të pronarëve 2718. 

 Transaksioni ( me kontrata) 439 

 Ekzekutimi i vendimeve te Komisionit për Ankesa 389 

 Kërkesa për bashkimin e  TP  343 

 Kërkesa për bartje të pagesave-rimbursime 8. 

 Regjistrimi i pagesave te pa regjistruara 65 

 Korrigjim ankese/vendbanimi primar 165 

 Dërgesat ne tavolinën ndihmëse ne DTP 92 

 Dërgesa në DTP-MF. Për regjistrimin e pagesave me transfere 25. 

 Verifikimi / ndarja njësisë nga Totali 253. 

 Kompletimi Ankesave 111 

 Kontrollimi  i proceseve nga regjistratorët 1000( Fajlat)  lende te kryera  nga 

tereni 350 

 Zyra e shërbimeve komunale për tatimpaguesit /Certifikatë – Vërtetime  

për shërbime te ndryshme ka pranuar 64576 kërkesa nga të cilat ka kryer 

64576  lëndë dhe në procedurë kanë mbet 0 lëndë, sipas kërkesës së palës.  



 Lende te miratuara 80514. 

 Komisioni për Ankesa ka pranuar 762 lëndë-kërkesa ( 364 lende te bartura 

nga viti 2019) te shqyrtuara 1081 të dërguara në DTP 45 ku  ndërsa 192 

kërkesa  kanë qenë  jashtë afatit  për vitin 2020  

 

4. AKTIVITETET NË IMPLEMENTIM E SIPËR - Të përshkruhen në detaje  

aktivitetet që janë në implementim e sipër nga drejtoria juaj për muajin 

raportues. 

 

4.1.-Sektori për Buxhet dhe Financa 

 Raporti për Kuvend për periudhën e gjashte mujorit 2020 

 Pranimi dhe kontrollimi I shpenzimeve të funeraleve 

 Pranimi I faturave për pagesë nga arihva komunale  

 Shpenzimet e pagesave të ndryshme nga zotimi deri te  shpenzimi 

 Regjistrimi i të hyrave në free balance 

 Përciellja e linjave buxhetore nga të hyrat vetanake për alokim të mjeteve  

 Regjistrimi i pasurive komunale;  

 Barazimi me drejtorit për bartjen e mjeteve nga të Hyrat vetanake nga vitet 

paraprake në vitin 2020. 

 Pagesat e pakos emrgjente për subvencionimin e bizneseve të vogla  

 Përpilimi i buxhetit për vitin 2021,2022,2023 

 Evidetimi i shënimeve në PIP 

 Evidentimi i shënimeve në BDMS 

 Mbushja e CBA-se për invetstimet kapitale 

 Kompletimi i lëndëve për pagesën e subvencioneve për pako emergjente për 

biznese të vogla 

 Raporte të ndryshme sipas kërkesave të departamenteve dhe palëve të treta 

 Realizimi buxhetit javorë 

 Vlerësimi i punëtorëve për vitin 2020 

 Raportet e Kuvendit TM-1 ; TM-2 ,TM-3, TM-4 /2020 

 Raporti për Kuvend për vitin 2020 

 Raporti për Drejtorit e Komunës së Prishtinës mujore 

 Raporti për Drejtorinë e Financave për muajin 12/2020 

 Raporti Vjetorë për Drejtorinë e Financave për vitin 2020 

 Kompletimi i raporteve për fillimin e punës për vitin 2021 

 Punët të tjera. 

 

 



 

4.2. – Sektori i tatimit në pronë 

 

 Verifikime të pronave të regjistruara dhe regjistrime të pronave të reja; 

 Regjistrime  dhe modifikime në Sistemin e tatimit në pronë; 

 Ekzekutimi i vendimeve të nxjerra nga Bordi komunal dhe Sektorit i tatimit në pronë. 

 Lëshimi i certifikatave-vërtetim për kryerjen e obligimeve të tatimit në pronë, sipas 
kërkesës së palëve; 

 Shqyrtimi i kërkesave për taksën në transaksion për pronën paluajtshme, 

 Shqyrtimi i ankesave nga Bordi komunal për shqyrtimin e ankesave  

 Shqyrtimi i kërkesave nga Sektori i Tatimit në Pronë. 
 

4.3.1-Sektori për Buxhet dhe Financa 

 

4.3.2.1-  Buxheti i  shpenzuar për periudhën raportuese – Janar - Dhjetor/2020 

 

Shpenzimet e Komunës së Prishtinës 

01.01.2020-31.12.2020 616                   

Fondet Pagat M&Sh Komunalet Subvencionet Kapitalet Totali

1 Grantet qeveritare (10) 30,467,304.10    13,046,898.56    1,829,705.32   3,140,578.70      2,890,234.81      51,374,721.49       

2 Të hyrat vetanake (21) 3,866,629.79      -                  1,317,098.16      3,525,815.44      8,709,543.39         

3 Të hyrat vetanake (22) -                    994,655.30        -                  606,659.49        9,848,937.67      11,450,252.46       

4 Donacionet 5,778.60            450.00               -                  73,513.00          79,741.60              

5 Fondi I Huamarrjes (04) 422,730.00        803,419.43        82,618.22          1,308,767.65         

Gjithsej 30,895,812.70    18,712,053.08    1,829,705.32   5,064,336.35      16,421,119.14    72,923,026.59       

Pa donacione 30,890,034.10    18,711,603.08    1,829,705.32   5,064,336.35      16,347,606.14    72,843,284.99       

Pagat – 30,895,812.70 €, Mallrat dhe Shërbimet – 18,712,053.08 €, Shpenzimet komunale – 

1,829,705.32€ ,Subvencionet 5,064,336.35€ , Kapitalet  - 16,421,119.14 €,  

Totali i shpenzimeve 72,923,026.59 € 
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Mallrat dhe shërbimet 
Shpenzuar 

2020
        13140  -  SHPENZIMET E UDHËTIMEVE  ZYRTARE JASHTË VENDIT 2,479.81

        13310  -  SHPENZIMET PËR INTERNET 7,768.76

        13320  -  SHPENZIMET E TELEFONISË MOBILE 82,600.66

        13330  -  SHPENZIMET POSTARE 61,710.85

        13410  -  SHËRBIMET E ARSIMIT TRAJNIMIT 6,844.00

        13420  -  SHËRBIMET E PËRFAQËSIMIT AVOKATURË 103,253.00

        13430  -  SHËRBIME TË NDRYSHME SHËNDETËSORE 57,079.24

        13440  -  SHËRBIMET E NDRYSHME INTELEKTUALE  DHE KËSHILLËDHËNËS 5,118.90

        13450  -  SHËRBIME SHTYPJE - JO MARKETING 6,627.78

        13460  -  SHËRBIME  KONTRAKTUESE TJERA 8,685,022.52

        13470  -  SHËRBIME TEKNIKE 80,872.75

        13480  -  SHPENZIMET PËR ANËTARËSIM 36,389.70

        13490  -  SHËRBIMET E VARRIMIT 25.00

        13501  -  MOBILEJE (MË PAK SE 1000 EURO) 2,588.00

        13502  -  TELEFONA (MË PAK SE 1000 EURO) 980.00

        13503  -  KOMPJUTERË MË PAK SE 1000 EURO 9,000.00

        13506  -  PAJISJE SPECIALISTIKE MJEKËSORE <1000 1,583.77

        13509  -  PAJISJE TJERA <1000 163,527.37

        13610  -  FURNIZIME PËR ZYRË 411,156.07

        13611  -  FURNIZIM ME DOKUMENTE BLLANKO 4,096.00

        13615  -  FURNIZIM ME USHQIM PËR KAFSHE 8,422.50

        13620  -  FURNIZIM ME USHQIM DHE PIJE(JO DREKA ZYRTARE 700,963.66

        13630  -  FURNIZIME MJEKËSORE 1,378,700.56

        13640  -  FURNIZIME PASTRIMI 65,730.94

        13650  -  FURNIZIM ME VESHMBATHJE 146,694.81

        13655  -  FURNIZIM ME PREPARATE KIMIKE 93.00

        13710  -  VAJ 116.10

        13720  -  NAFTE PËR NGROHJE QENDRORE 647,042.17

        13730  -  VAJ PËR NGROHJE 737.40

        13760  -  DRU 249,364.83

        13770  -  DERIVATE PËR GJENERATOR 27,555.85

        13780  -  KARBURANT PËR VETURA 165,179.50

        13810  -  AVANC PËR PARA TE IMËT(PETTY CASH) 0.00

        13820  -  AVANSC PËR UDHËTIME ZYRTARE 314.05

        13950  -  REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE 10,933.96

        13951  -  SIGURIMI I AUTOMJETEVE 19,128.71

        13952  -  TAKSA KOMUNALE PËR  REGJISTRIM  TE AUTOMJETEVE 10.00

        13953  -  SIGURIMI I NDËRTESAVE TJERA 1,031,711.04

        14010  -  MIRËMBAJTJA  RIPARIMI I AUTOMJETEVE 132,667.03

        14023  -  MIRËMBAJTJA E SHKOLLAVE 673,514.34

        14024  -  MIRËMBAJTJA OBJEKTEVE SHËNDETËSORE 1,958.50

        14030  -  MIRËMBAJTJA E AUTO RRUGËVE 357,024.58

        14032  -  MIRËMBAJTJA AUTO RRUGËVE LOKALE 1,463,599.50

        14040  -  MIRËMBAJTJA E TEKNOLOGJISË INFORMATIVE 32,856.16

        14050  -  MIRËMBAJTA E MOBILEVE DHE PAJISJEVE 205,320.40

        14060  -  MIRËMBAJTJA RUTINORE 7,930.35

        14130  -  QIRAJA - PAJISJET 3,693.57

        14140  -  QIRAJA - MAKINERIA 224,329.80

        14150  -  QIRAJA - PËRDORIME TJERA TË HAPËSIRAVE 20,709.66

        14210  -  REKLAMAT DHE KONKURSET 3,767.55

        14310  -  DREKA ZYRTARE 2,763.70

        14410  -  SHPENZIME - VENDIMET E GJYKATAVE 1,400,494.68

TOTALI 18,712,053.08



 

Shpenzimet Komunale
Shpenzuar 

2020
13210-RRYMA 984,410.36

13220-UJI 280,738.07

13230-MBETURINAT 129,426.60

13240-NGROHJA QENDRORE 423,263.42

13250-SHPENZIMET TELEFONIKE 47,866.87

TOTALI 1,865,705.32

Shpenzimet e Subvencioneve dhe Transfereve
Shpenzuar 

2020
21110-SUBVENCIONE PER ENTITET PUBLIK 956,426.68

21200-SUBVENCIONE PER ENTITETE JOPUBLIKE 2,511,397.52

22200-PAGESA PER PERFITUESIT INDIVIDUAL 1,593,312.15

TOTALI 5,061,136.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Shpenzimet per kategorinë e Kapitaleve 



Kodi i  

projektit
Përshkrimi  Buxheti  Shpenzimet

1 2 3

Drejtoria e  Administratës - 16306       980,000.00      238,061.10 

40359 Projektet me bashkë financim 400,000.00      55,297.93      

45076 Rregullimi i podrumit ne objektin e vjetër te Komunës për nevojat e Arkivit Komunal30,000.00        30,000.00      

47986 Rregullimi i autoparkut dhe i tabelave te energjisë elektrike 10,000.00        -                 

49653 Furnizimi me pajisje te IT-se për nevojat e Komunës se Prishtinës 100,000.00      -                 

49655 E- Kioskë - 5 copë 70,000.00        70,000.00      

49700 Blerja e 5 kombeve  pick-up për nevojat e Kuzhinës  qendrore 60,000.00        42,900.00      

49702 Ndërtimi  i një objekti, i cili do te shërbejë si bashkësi lokale dhe ofiqari në Marec 50,000.00        -                 

49704 Zhvendosja e zyrës së emergjencave  në ish-sportelet  e katitë të parë dhe hapja me dy dalje të katit  të tretë.20,000.00        11,858.17      

49705 Riparimi  i dyshemeve  të katit  të katërt të objektit   të vjetër të Komunës dhe dyshemeve të objektit  të ri të Komunës.90,000.00        28,005.00      

49706 Ndërtimi i ashensorit  në objektin e vjetër të Komunës. 80,000.00        -                 

49708 Mbrojtja  e sistemit  të alarmit kundër zjarrit . 70,000.00        -                 

Prona -175810       750,000.00                     -   

49826 Shpronësimi 750,000.00      -                 

Drejtoria e  Parqeve -18039    2,490,000.00   1,625,071.94 

40377 Rregullimi dhe kultivimi i sipërfaqeve gjelbëruese  dhe parqeve te qytetit . 1,400,000.00   1,399,985.01 

40384 Mbjellja e fidanëve ( drunjte ) ne hapësirat e qytetit  dhe parqeve 180,000.00      -                 

48186 Tabelat informuese ne parqet e Komunës 20,000.00        -                 

50012 Ndërtimi i parqeve rekreative-sportive në Kryeqytet 500,000.00      60,486.39      

50014 Shtrirja  e sistemit të ujitjes  në parqet e qytetit .. 200,000.00      147,463.50    

50017 Digjitalizimi  i hapësirave  të gjelbra në Komunën e Prishtinës 10,000.00        -                 

50020 Ndërtimi dhe mirëmbajtja e këndeve të lodrave ... 120,000.00      -                 

50023 Mbjellja e luleve  dekorative shumëvjeçarë.. 20,000.00        -                 

50033 Tualetet publike në parkun Germia dhe parqe tjera... 40,000.00        17,137.04      

Drejtoria e  Investimeve Kapitale  - 18040  10,765,000.00   1,926,907.12 

40369 Projekte për zyrën për komunitete dhe kthim 200,000.00      -                 

46279 Tregu i ri i qytetit 1,000,000.00   -                 

48000 Projektime për ndërtime te larta 100,000.00      99,997.22      

48048 Hartimi i projekteve për infrastrukture rrugore. 120,000.00      -                 

48050 Implementimi i Planit te mobili tetit 1,000,000.00   418,554.30    

49746 Rikonstruimi dhe ndërtimi i rrugës " Isa Kastrati" 385,000.00      -                 

49861 Rikonstruimi i rrugës "Haxhi Zeka". 200,000.00      -                 

49864 Ndërtimi i rrugëve " Agim Ramadani","ibrahim Lutfiu","Ilaz Agushi","Xhemajl Prishtina" dhe Taip Krasniqi me kubëza të vjetër500,000.00      357,425.00    

49875 Rikonstruimi dhe sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit  në rrugët dhe trotuaret..500,000.00      -                 

49881 Ndërtimi i tunelit  (300) në rrugën "Agim Ramadani" 800,000.00      -                 

49911 Ndërtimi i rrugëve në pjesën rurale me infrastruktura përcjellëse "Keqekoll,Nishec 2000m,Zllash 400m,Gulmivade 600m. 1,800,000.00   533,419.54    

49918 Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike në Komunës së Prishtinës 400,000.00      -                 

49923 Konkurse  për projekte ndërtimi . 100,000.00      47,000.00      

49925 Ndërtimi i Urave 350,000.00      -                 

49930 Ndërtimi i sheshit "Gjorgj Bush" (nga hoteli Grand deri te katedralja) 250,000.00      -                 

49934 Rikonstruimi i rrugës "Bajram Kelmendi". 250,000.00      -                 

49938 Ndërtimi i rrugës që lidhë rrugën 1 Tetori (lagja Velania) me rrugën Isa Kastrati 300,000.00      -                 

49944 Shkolla e Muzikes,Dua Lipa  dhe Bonevet (Pallati Rinise,ish ASK). 500,000.00      -                 

49946 Ndërtimi i lapidarit  në Prapashtic për dëshmoret e vitit  1921. 60,000.00        -                 

50175 Ndërtimi i kanalizimit LLukar-Marevc 250,000.00      -                 

50178 Ndërtimi i i ujësjellësit  Mramor-Grashtice -Besi-Slivov 200,000.00      -                 

89350 Ndert i rrugëve ne pjesët urbane me inf përcjellëse 1,500,000.00   470,511.06    

Drejtoria e  Infrastrukturë publike - 18166    1,905,000.00      596,935.06 

40371 Zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit  te ndriçimit publik 300,000.00      102,679.77    

49715 Intervenime dhe mirëmbajtje  urgjente: intervenime në pompa  shtytëse të ujit ,puseta dhe ujëmbledhës etj.,.kanalizim atmosferik,fontana,kroje publike,monomente dhe mure rezistuese.200,000.00      157,322.58    

40372 Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugëve dhe vendbanimeve 300,000.00      45,621.68      

43204 Rregullimi i kontejnerëve dhe blerja e kontejnerëve te rinj 200,000.00      26,287.43      

49849 Projekti vetëdijesuar ( hedhjen e mbetrueinave,Kuqja  dhe shkyçja  e rregullt  në rrethrrotullime,parkimi në hapësirat  e caktuara për parkim,shfrytzimi i efecient i energjisë etj.25,000.00        -                 

49716 Vendosja, rregullimi dhe mirëmbajtja e ashensorëve 200,000.00      191,485.80    

40387 Shtyllat antiparking dhe shtyllat lëvizëse 80,000.00        25,747.80      

46304 Mobilieria Urbane ( investimi ne banka pushimi, shporta, pritore te autobusëve etj.) 200,000.00      -                 

40375 Furnizimi me makineri , pajisje dhe kamion për bartjen e mbeturinave 200,000.00      47,790.00      

49844 Identifikimin e nevojave  për komunikacion dhe trafikun rrugor,dhe trajtimin e hapësirave..200,000.00      -                 

 

 



Drejtoria e  Bujqësisë  - 47006     500,000.00                  -   

49816 Mekanizëm bujqësor për nevojat e fermerëve ne Komunën e Prishtinës 100,000.00    -              

49818 Ndërtimi i thertores publike dhe Tregu i kafshëve ne Prishtine 400,000.00    -              

Planifikimi strategjik dhe zhvillimit te  qendrueshem - 48006     536,000.00       2,448.00 

43216 Ndërtimi dhe krijimi i hartave strategjike te zhurmës 50,000.00      -              

45498 Shënimi i ditëve mjedisore sipas kalendarit  mjedisor 6,000.00        -              

46330 Organizimi i panaireve 50,000.00      -              

48157 Vlerësimi strategjik mjedisor për Planin zhvillimor komunal dhe Hartën zonale 40,000.00      -              

48158 Fushata vetëdijesime për shfrytëzimin e transportit  publik 20,000.00      2,448.00     

49765 Hartimi i planit të zhvillimit komunal dhe HZK-së 50,000.00      -              

49768 Planet rregulluese të hollësishme në Komunën e Prishtinës. 100,000.00    -              

49772 Rikonstruimi dhe renovimi i tezgave  të tregut mobil 10,000.00      -              

49775 Aktivitetet në kuadër  të Qendrës për këshillim në karrierë 10,000.00      -              

49786 Konsulentë  për projekte të PPP-së dhe dhënies në shfrytëzim 200,000.00    -              

Drejtoria e  Planifikimit urban  -66335     222,000.00     48,390.83 

48195 Masat e EE-Efiqences dhe energjisë për ndërtese te banimit  ne bashkëpronësi (17 njësi banimi )75,000.00      8,652.83     

48196 Zhvillimi i fushatës për informimin e publikut lidhur me zbatimin e Ligjit  për trajtimin e ndërtimeve pa leje25,000.00      14,945.00   

48197 Matjet gjeodezike , për rastet sociale , sipas Ligjit  për trajtimin e ndërtimeve pa leje .2,000.00        -              

49823 Blerja e Ortofotos Digjitale të vitit  2018 nga AKK-ja 10,000.00      -              

49835 Krijimi i GIS aplikacionit për menaxhimin e dokumentacionit te planifikimit urban (Tracking Sistem dhe aplikimit online), dhe përdorimi i pajisjeve mobile40,000.00      -              

49838 Evidentimi i njësive banesore në zonën urbane të Komunës së Prishtinës 20,000.00      -              

49845 Krijimi i arkivit  digjital 5,000.00        -              

49856 Vendosja dhe mirëmbajtja e sistemit të adresave në Komunën e Prishtinës 25,000.00      24,793.00   

49999 Gis aplikacioni për menaxhimin e ndërtimeve pa leje. 20,000.00      -              

Drejtoria e  Shëndetësisë  - 73350  1,190,000.00   437,766.30 

40423 Pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU 100,000.00    5,000.00     

40425 Furnizim me inventar për nevojat e institucioneve shëndetësorë dhe sociale 150,000.00    41,903.90   

46611 Ndërtimi i QKMF në Veternik 300,000.00    -              

48288 Renovime dhe rindërtime të objekteve shëndetësore 150,000.00    -              

49143 Deratizimi i rrjet. te kanalizimeve,garazhave publike dhe objekteve shëndetësore 200,000.00    100,862.40 

49608 Grumbullimi ,transportimi dhe asgjësimi i mbetjetjeve mjekësore ne KPSH 50,000.00      50,000.00   

89393 Dezinfektimi hapësinor i qytetit  te Prishtinës 240,000.00    240,000.00 

Drejtoria e  sherbimeve sociale  - 75526     680,000.00   126,583.00 

49959 Rikonstruimi dhe renovime të qendrave dhe hapësirave të ofruesev të shërbimit social/ qëndrimeve ditore..550,000.00    126,583.00 

49960 Furnizim me Inventar 95,000.00      -              

49962 Rikonstruimi dhe rregullimi i zyrave të kontaktimit për fëmijë... 10,000.00      -              

49964 Ndërtimi i Trafo elektrike  për ndërtesën e Sindom Down dhe Autizëm 25,000.00      -              

Drejtoria e  Shërbimeve Kulturore-85006  2,709,000.00   624,176.99 

40429 Furnizimi me libra 70,000.00      50,433.59   

40433 Organizime dhe manifestime kulturore dhe sportive 130,000.00    16,637.40   

40434 Dekorimi i qytetit  për festa 70,000.00      -              

40435 Art ne hapësira publike 50,000.00      -              

46313 Implementimi i standardit për siguri dhe mbrojtje te lendes arkivore 125,000.00    125,000.00 

46316 Ndërtimi i qendrave te Kulturës 150,000.00    -              

48130 Organizimi i Festivalit  ndërkombëtar 364,000.00    364,000.00 

48133 Operimi turistik, infoqendrat dhe brandimi turistik 100,000.00    68,106.00   

49760 Instucionet vartëse ( furnizim me paisje,renovim,program,pjesmarrjedhe arkivim)250,000.00    -              

49762 Rikonstruimi dhe renovimi i objekteve të trashëgimisë kulturore. 200,000.00    -              

49974 Salla koncentrale 800,000.00    -              

49977 Ndërtimi i i Muzeut në Prishtinë 200,000.00    -              

89406 Salle Universale kulturore dhe galeria e qytetit 200,000.00    -              

 



Drejtoria e  Sportit dhe rekreacionit - 85086     1,495,000.00                     -   

49784 Ndërtimi i sallës multifunksionale ne Komunën e Prishtinës 1,000,000.00   -                 

49791 Shtigje për ecje  dhe vrapim, shënjimi dhe infrastruktura të ngjashëm me shtegun në Tokbashqe,Gërmi,Fakulteti Teknik dhe lagjen Arbëria, shteg vrapimi me zalle.140,000.00      -                 

49799 Zhvillimin e aktiviteteve Sportive dhe Rinore: Kupa, medalje et.. 50,000.00        -                 

49808 Shënjezimi i fushave sportive  dhe këndeve  të lodrave  me tabela njoftuese.. 5,000.00          -                 

49814 Ndërtimi i fushës sportive të Sh f" Ilmi Rakovica" (Modeli i fushave ne I. Dardania)50,000.00        -                 

89412 Ndërtimi i fushave sportive ne Komunën e Prishtine 250,000.00      -                 

-                 

Drejtoria e  Arsimit - 92030-94350     2,163,008.00      789,709.65 

40447 Pajisja e disa shkollave me rekuizita sportive 60,000.00        -                 

40455 Rregullimi i oborreve dhe rrethojave te shkollave 200,000.00      148,214.22    

40458 Pajisja e disa shkollave me kabinete 250,000.00      14,091.36      

48556 Vendosja e kamerave te sigurisë 70,000.00        -                 

48569 Instalimet dhe mirëmbajtja e elektrikes 70,000.00        63,677.95      

48571 Furnizimi me inventar 150,000.00      72,322.31      

49680 Hartimi dhe adaptimi i projekteve te institucioneve arsimore 50,000.00        -                 

49682 Renovimi i shkollës Gjin Gazuli 100,000.00      953.42           

50377 Instalimet dhe renovimet  e ngrohjes qendrore në shkolla... 100,000.00      92,381.42      

40448 Furnizimi i bibliotekave shkollore 60,000.00        44,500.00      

49679 Rikonstruimi i shkollës së mesme Ahmet Gashi 43,008.00        -                 

50181 Ndërtimi i shkollës se mesme 7 Shtatori 460,000.00      -                 

89419 Rikonstruimi dhe gëlqerosja e shkollave 550,000.00      353,568.97    

-                 

TO TALI I VITIT 2020 26,385,008.00 6,416,049.99 

 

 

 

 

 

 

 



Bartja e mjeteve vetanake nga viti 2019 ne vitin 2020

Shpenzimet Kapitale Buxheti Shpenzuar

Administrata de personeli ( 16306 )

Paisjet teknologjike per objektet komunale te bashkesive lokale45065 200,691.00         110,682.00      

E- Kiosqet - 5 copë 49655 155,000.00         151,000.00      

Zgjerimi I rrjetit te senzoreve te cilesise se ajrit dhe avansimi I rrjetit ekzistues 42112 38,400.00           

Riparimi i objekteve te Bashkesive lokale 45063 106,494.85         104,636.59      

Rregullimi i podrumit ne objektin e vjeter te Komunes per nevojat e Arkivit Komunal45076 30,000.00           29,308.00        

Totali - Administrata 530,585.85         395,626.59      

Sherbimet publike-parqet (18039 )

Mbështetja teknike për hartimin e planit të 

menaxhimit të parkut Gërmia 42101
9,004.22             

8,970.00           

Mbjellja e fidaneve ( drunjve ) ne hapesirat e qytetit dhe parqeve40384 43,081.00           43,081.00        

Ndertimi dhe mirmbajtja e këndeve të lodrave ... 50020 26,926.00           26,925.00        

Ndertimi i parqeve rekreativo-sportive në Kryeqytet 50012 1,058,572.07     267,962.56      

Shportat e mbeturinave te xhepit ( bashkfinancim me DEMOS) dhe uleseve te45108 40,000.00           

Totali - Sherbimet publike - parqet 1,177,583.29     346,938.56      

DIKMK ( 18040 )

Ndërtimi i urave në pjesën perëndimore të unazës qendrore-Prishtinë42008 200,000.00         

Rrethrotullimi Lakrishte - Rrethrotullimi Arberi 43194 300,000.00         

Ndertimi i rrugeve ne pjeset urbane me infrastrukture percjellese89350 7,263,983.14     4,931,117.72  

Ndertimi i rrugeve ne pjesen rurale me infrastruktur percjellese89351 3,015,741.10     411,022.41      

Implementimi i Planit te mobilitetit 48050 2,491,970.74     1,164,030.53  

Hartimi i projekteve per infrastrukture rrugore. 48048 214,235.00         159,875.99      

Tregu i ri i qytetit 46279 500,000.00         34,995.00        

Ndërtimi i stadiumit të futbollit në Hajvali 41925 101,528.79         31,002.29        

Totali - DIKMK 14,087,458.77   6,732,043.94  

Infrastruktura publike ( 18166 )

Zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit te ndriqimit publik 40371 62,720.94           

Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugeve dhe vendbanimeve40372 100,000.00         4,405.00           

Shpimi i puseve dhe ndertimi i sistemit te ujitjese per gjelbrim40379 80,912.95           12,879.55        

Pastrimi i shtratit te lumenjeve dhe i kanalizimit atmosferik nga puseta ne pusete40382 63,104.50           63,104.50        

Ndërtimi i strehimoreve për qenët endacak dhe 

trajtimi i tyre 42102 132,441.72         3,706.98           

Shtyllat antiparking dhe shtyllat levizese 40387 25,747.80           

Rregullimi dhe mirembajtja e ashensoreve 45103 150,000.00         21,467.27        

Ndertimi i mureve rezistuese ndaj rreshqitjes se dheut, vershimeve etj.43203 25,124.94           25,065.58        

Mobileria urbane (Investimi ne banka pushimi,shporta, pritore te autobusave46304 530,250.00         

Ndertimi i vend kalimeve per kembesore - kabinave te autobuseve dhe rregullimi44713 134,100.00         120,933.00      

Ndertimi i impiantit te kompostimit 48074 121,741.20         99,050.00        

Trajtimi i mbeturinave ndertimore 45104 150,000.00         

Blerja e paisjeve per zjarrfiksa 43201 20,000.00           19,840.00        

Vendosja e kamerave te siguris ne qytet 45565 350,000.00         78,299.00        

Rregullimi dhe rrethojat per varreza 89372 100,000.00         9,710.00           

Realizimi I masave te efiçiences se energjise ne ndertesen  e banimit ne bashkropnesi 42103 47,478.66           

Totali - Infrastruktura publike 2,093,622.71     458,460.88      

Bujqesia (47006)

Projekt i bashkefinancimit me ADA 45150 375,000.00         

Totali - Bujqesia 375,000.00         

Zhvillimi ekonomik (48006)

Hartimi i planit të zhvillimit komunal dhe HZK-së 49765 50,000.00           50,000.00        

Totali - Zhvillimi ekonomik 50,000.00           50,000.00        

Kultura ( 85006 )

Organizime dhe manifestime kulturore dhe sportive 40433 102,500.00         94,481.88        

Dekorimi i qytetit per festa 40434 44,720.00           44,720.00        

Renovimi i objekteve te trashegimis kulturore 44518 73,941.16           

Hartimi i projekteve per objekte kulturore 42050 104,400.00         Rregullimi i ambientit per ekspozim te veprave te 

artit 42051 49,171.20           30,990.85        

Ndertimi i qendrave te Kultures 46316 587,471.00         4,296.85           

Art ne hapesira publike 40435 75,000.00           28,200.00        

Implementimi i standardit per siguri dhe mbrojtje te lendes arkivore46313 45,600.00           

Totali - Kultura 1,082,803.36     202,689.58      

Sporti ( 85086 )

Ndertimi i fushave sportive ne Komunen e Prishtine 89412 110,991.30         65,257.00        

Totali - Sporti 110,991.30         65,257.00        



 

 



Shpenzimet Kapitale Buxheti Shpenzuar

Shendetsia ( 73350 )

Paisje mjekesore per QKMF dhe QMU 40423 234,520.00         204,900.00      

Renovime dhe Rindertime 45604 270,000.46         190,014.38      

Digjitalizimi i institucioneve shëndetësoredhe sociale 45576 95,218.00           95,218.00        

Totali - Shendetsia 599,738.46         490,132.38      

Mirqenja sociale ( 75526 )

Rikonstruimi dhe renovime të qendrave dhe hapësirave të ofruesev të sherbimitsocial49959 192,063.70         22,540.00        

Totali - Mirqenja sociale 192,063.70         22,540.00        

Arsimi 

Arsimi parafillor dhe cerdhet ( 92310 )

Ndertimi i Çerdheve 40441 182,209.90         69,900.00        

Ndertimi I aneksit te Çerdhes Besi 42104 38,891.00           35,001.90        

Totali - Arsimi parafillor dhe cerdhet 221,100.90         104,901.90      

Arsimi fillor ( 93150 )

Ndërtimi i shkollës në  Lagjen Kalaberia  42105 100,000.00         

Ndërtimi i shkollës ne lagjen “Mati 1” 42106 100,000.00         

Ndёrtimi i Sallёs sё Edukatёs fizike “Shtjefёn Gjeqovi” 42107 238,564.24         

Ndërtim i aneksit te shkollës Nexhmi Mustafa 42108 28,000.00           28,000.00        

Furnizimi me pajisje teknologjike per nevojat e Drejtorise se Arsimit
42109 95,959.30           402.75              

Ndertimi i salles se edukates fizike ne Busi 42110 175,000.00         50,188.74        

Renovimi i shkolles Gjin Gazuli 49682 700,000.00         

Ndertimi i shkolles Nene Tereza ne Vranidoll 42111 200,000.00         

Rregullimi i oborreve dhe rrethojave te shkollave 40455 792,157.83         630,534.29      

Rikonstruktimi dhe  mirëmbajtja e nyjave sanitare 41929 158,669.73         73,627.32        

Mirëmbajtja e elektrikës në shkolla 41930 19,583.45           19,583.40        

Furnizimi, montimi dhe servizimi i gjeneratoreve 42053 8,511.86             8,511.86           

Paisja e disa shkollave me rekuizita sportive 40447 126,070.80         126,070.26      

Furnizimi me inventar 48571 60,000.00           43,428.22        

Totali - Arsimi fillor 2,802,517.21     980,346.84      

Totali i bartjese se mjeteve per shpenzimet kapitale 23,323,465.55   9,848,937.67  

 

 



 

 

 

4.3.2.2.Buxheti i  shpenzuar për periudhën raportuese – Janar - Dhjetor/2020 

 
01.01.2020 - 31.12.2020 616                        

Fondet Pagat M&Sh Komunalet Subvencionet Kapitalet Totali

1 Grantet qeveritare (10) 30,467,304.10   13,046,898.56        1,829,705.32      3,140,578.70     2,890,234.81      51,374,721.49          

2 Të hyrat vetanake (21) 3,866,629.79          -                    1,317,098.16     3,525,815.44      8,709,543.39            

3 Të hyrat vetanake (22) -                   994,655.30             -                    606,659.49        9,848,937.67      11,450,252.46          

4 Donacionet 5,778.60           450.00                   -                    73,513.00          79,741.60                

5 Fondi I Huamarrjes (04) 422,730.00        803,419.43             82,618.22          1,308,767.65            

Gjithsej 30,895,812.70   18,712,053.08        1,829,705.32      5,064,336.35     16,421,119.14    72,923,026.59          

Pa donacione 30,890,034.10   18,711,603.08        1,829,705.32      5,064,336.35     16,347,606.14    72,843,284.99          

Gr.Qeveritar(10) THV(21) THV te bart(22) Fondi 04 Donacionet Totali

Pagat 30,897,300.93   -                        422,730.00        5,778.60            31,325,809.53          

Mallrat dhe Shërtbimet 14,224,526.40   5,738,000.00          1,760,000.00      934,717.80        3,898.25            22,661,142.45          

Komunalit 2,000,000.00     -                        2,000,000.00            

Subvencionet 7,041,400.00     4,239,500.00          2,390,000.00      13,670,900.00          

Kapitalet 7,104,141.00     19,280,867.00        23,323,465.55    95,182.00          90,707.33          49,894,362.88          

Rezervat 300,000.00        -                        300,000.00              

TOTALI 61,567,368.33   29,258,367.00        27,473,465.55    1,452,629.80     100,384.18        119,852,214.86        

                    Buxheti I komunes se Prishtines per vitin 2020

 
Pagat – 30,895,812.70 €, Mallrat dhe Shërbimet – 18,712,053.08 €, Shpenzimet komunale – 

1,829,705.32€ ,Subvencionet 5,064,336.35€ , Kapitalet  - 16,421,119.14 €,  

Totali i shpenzimeve 72,923,026.59 € 



 
 

4.3.3.- Fushëveprimi i Sektorit 

 
Sektori i buxhetit dhe financave merret me menaxhimin e grumbullimit dhe 
regjistrimit të të hyrave vetanake, barazimet dhe alokimet e të hyrave në bazë të 
projeksioneve të parapara nga të hyrat për buxhetin komunal dhe  menaxhimin, 
ekzekutimin e buxhetit nga zotimet e mjeteve, përpunimet, shpenzimet e mjeteve 
dhe arkivimin e tyre. 
 
Fushëveprimi specifik i këtij sektori: 
 

 Përgatitë raportet buxhetore javore dhe mujore në përputhje me aktet 

ligjore në fuqi  

 Mbikëqyre shfrytëzimin-realizimin e buxhetit përmes  programit “Free 

balanc” 

 Evidentimi dhe regjistrimi i pasurisë së Komunës 

 Koordinimi i punëve dhe zhvillimi i  bashkëpunimit me sektorët tjerë të 

Drejtorisë, sipas dinamikës për harxhimin e buxhetit në bazë te rrjedhës së 

parasë 

 Kontrollimi dhe mbikëqyrja e të hyrave dhe të dalurave dhe miratimin e 
tyre sipas fondit, kodit dhe kategorive ekonomike.  

30,895,812.70 

18,712,053.08 

1,829,705.32 

5,064,336.35 
16,421,119.14 

72,923,026.59 
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 Planifikon, raporton dhe mban evidencën e të hyrave vetanake  për të gjitha 
drejtoritë 

 Pranimi i faturave  

 Procedurat dhe shpenzimet e mjeteve buxhetore 

 Alokimet 

 Zotimet 

 Raportimi i shpenzimeve të realizuara sipas drejtorive 

 Barazimi me drejtorit për bartjen e mjeteve nga të Hyrat vetanake nga vitet 

paraprake në vitin 2020. 

 

4.3.4.- Takimet me palë 

  Sektori jonë nuk ka takime me palë 

 

 

Nr PËRSHKRIMI Planifikimi Realizimi %

1 Taksa për leje ndërtimi 6,500,000.00               9,226,061.71       141.94%

2 Legalizimi I Ndertimeve pa Leje 10,000.00                    190,411.61          1904.12%

3 Leje Mjedisore Komunale 500,696.00                  612,334.06          122.30%

4 Tatimi në pronën e paluajtshme dhe Tokë 9,139,671.00               6,220,482.64       68.06%

5 Menaxhimi i mbeturinave 4,338,000.00               1,943,818.80       44.81%

6 Licenca në biznes 50,000.00                    89,850.00            179.70%

7 Taksa për shfrytezimi i sip. publike 300,000.00                  42,264.82            14.09%

8 Konfiskimi I Veturave - me marimangë 100,000.00                  64,853.25            64.85%

9 Infrastruktur rrugore 2,540,000.00               2,709,064.40       106.66%

10 Taksa  nga kadastri dhe gjeodezia 700,000.00                  991,241.46          141.61%

11 Taksa për transakcion në pronë 650,000.00                  786,151.00          120.95%

12 Të hyra nga inspekcioni 250,000.00                  87,111.34            34.84%

13 Taksa për certif.dhe doku.zyrtare 250,000.00                  192,607.20          77.04%

14 Taksa për automjete motorrike 600,000.00                  651,002.50          108.50%

15 Taksa për shërbime arsimore 1,000,000.00               513,812.47          51.38%

16 Bibloteka Dhe Teatri Dodona 40,000.00                    10,244.00            25.61%

17 Taksa për shërbime shëndetësore 400,000.00                  280,266.75          70.07%

18 Qiraja e banese Renta 40,000.00                    60,115.50            150.29%

20 Te hyrat nga Parkingu + Hortikultura 300,000.00                  162,938.00          54.31%

21 Të hyrat tjera (Konf.Tenderi) 20,000.00                    1,000.00              5.00%

22 Shitja e Pasuris 30,000.00                    752.40                 2.51%

23 Shpronsime 1,500,000.00               -                      0.00%

0 Participime / Donacione -                               79,741.60            0.00%

T O T  A  L  29,258,367.00             24,916,125.51     85.16%

29,258,367.00             24,916,125.51     

24,916,125.51     

TOTALI  I TË  HYRAVE VETANAKE

GRANT

TOTALI  I BUXHETIT  2020

PREJ 01- 01-2020 DERI 31-12-2020

PLANIFIKIMI   DHE REALIZIMI I TË  HYRAVE  VETANAKE  PËR  VITIN   2020

 
 



 
 

 

4.3.5-Sektori për Tatim në Pronë 

4.3.6.- Fushëveprimi i Sektorit 
 

Sektori i tatimit në pronë merret me vjeljen e tatimit në pronë, regjistrime të pronave të 
reja në teren dhe futjen e të dhënave në databazën e  Sistemit të tatimit në pronë, si dhe 
veprimtari të tjera të lartë cekura. 
 

4.3.7.- Takimet me palë 
 

Sektori  i tatimit në pronë mban takime me pale ditën e hënë, e merkur dhe te premteve, 
sipas nevojës edhe ditëve tjera të punës. 
Kurse në zyrën e shërbimeve me qytetar ku ofrohen shërbime për tatimpagues sipas 
kërkesë së tyre si dhe konsulta gjatë gjithë orarit të punës. 

 

Fushëveprimi specifik i këtij sektori: 
 

 Mban evidencën e të hyrave nga tatimi në pronat e paluajtshme; 

 Bën identifikimin, klasifikimin dhe vlerësimin e pronës së paluajtshme; 

 Analiza e borxheve për tatim në pronë; 

 Shpërndarja e faturave për tatim në pronë; 

 Intervistomi me borxhlinjtë të cilat kanë borxhe të mëdha; 
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5. Takimet me institucione të tjera 

 

5.1.-Sektori për Buxhet dhe Financa 

 

Kemi takime dhe komunikime të vazhdueshme me Ministrinë e Financave rreth 

Raportimeve, këshillimeve, konsultime për buxhetet dhe ekzekutimin buxhetit . 

 

5.2.-Sektori i Tatimit në Pronë 

 

 Kemi takime me Departamentin e Tatimit në Pronë në MF, me Agjencia Kosovare e 

Privatizimit dhe Drejtorit përkatëse të komunës.  

 

6. Diskutime publike / takime me qytetarë 

 

6.1.1-Sektori për Buxhet dhe Financa 

Nuk ka pasur. 

 

6.1.2.-Sektori i Tatimit në Pronë 

 

Takime me qytetarë lidhur me tatimin në pronë ku janë të caktuara dita e hënë, e mërkure 

dhe premte, sipas nevojës edhe ditëve të tjera.  

 

 

6.2.1.-Kërkesat për qasje në dokumente zyrtare 

 

6.2.2-Sektori për Buxhet dhe Financa 

 

Kërkesat dhe qasja në dokumentacionet nga Auditorët e jashtëm si në vijim: 

 Të hyrat për vitin 2020 

 Raportimi i te hyrave dhe barazimet në mes të drejtorive për vitin 2020 

 Raportimi i pasurive kapitale dhe jokapitale për vitin 2020 

 Qasja në dokumentacion të shpenzimeve sipas kategorive ekonomike për vitin  

2020. 

 Raportet e arkës kryesore dhe e avanseve për vitin 2020. 

 Raportime varësisht prej kërkesave tjera të auditorëve. 

 

6.2.3.-Sektori i Tatimit në Pronë 

 

 Kemi auditime nga auditorët e ndryshëm të cilët kërkojnë qasje në dokumente 

zyrtare dhe nga Policia e Përgjithshme, Departamenti i Krimeve Ekonomike. 



 

6.3.-Lëndët e pranuara, kryera dhe në përfundim e sipër 

 

6.3.1-Sektori për Buxhet dhe Financa 

 

 Shpenzime të ndryshme nga kategorit e ndryshme ekonomike të cilat janë 

kontrolluar dhe presim ekzekutim 

 Shpenzimet e funeraleve  

 Kthimi i mjeteve 

 
6.3.2-Sektori i Tatimit në Pronë 

 Lëndët e pranuar sipas kërkesës së palëve; 

 

- Për taksë në transaksion janë pranuar  3230 lëndë 

- Për shërbime komunale për tatimpaguesit janë pranuar 64576 lëndë janë kryer 

të gjitha lëndët; 

 

7. Takime të tjera  

 

7.1-Sektori për Buxhet dhe Financa 

 

Takime me palë të ndryshme për ankesat e tyre rreth pagesave, rreth 

shërbimeve të kontraktuara, shpenzimeve të funeraleve etj. 

 

7.2-Sektori i Tatimit në Pronë 
 Takime te veçanta nuk kemi pas përveç takime të lartcekura. 

 

 

8. SFIDAT – Ne këtë Muaji   gjatë zbatimit të planeve është hasur në vështirësi të 

për arsye te Pandemisë  dhe gjendjes emergjente  shëndetësore ne vend  

 Për shkak te kësaj gjendje  jemi duke punuar  me staf te reduktuar  dhe vetëm 

për rastet emergjente 

 

8.1-Sektori për Buxhet dhe Financa 

 

 Sfidues është komunikimi me institucionet, moskthimi i përgjigjeve në afate 

ligjore, të cilat na krijojnë probleme me palë dhe përfaqësues të palëve. 

 

 

 



8.2-Sektori i Tatimit në Pronë 

 Sfiduese është ekzekutimi i vendimeve nga BKSHA-ja, për vitet tatimore 

retroaktive, sidomos në kartelet financiare me falje e borxheve-amnesti, ku është 

e obliguar llogaritja manuale nga zyra e operativës.  

 Digjitalizimi i sistemit të tatimit në pronë ku kemi probleme me ruajtjen e dosjeve; 

 Qasja e dobët e rrjetit për GPS në disa zona të territorit të Prishtinës; 

 Mos regjistrimi i pagesës për tatim në pronë në kohë më të shkurtër; 

 Mungesa e qasjes në të dhënat kadastrale; 

 Vështirësitë  ne këtë kohe pandemie. 

9. REKOMANDIME - Shënoni rekomandime rreth përmirësimit të mbarëvajtjes së 

proceseve, nëse keni, dhe nevojave të drejtorisë për të gjitha aspektet, p.sh. 

trajnime të punëtoreve, furnizim me pajisje shtesë etj. 

 

9.1.-Sektori për Buxhet dhe Financa 

 Trajnime për punëtorë, furnizimi me pajisje të IT-së më të avancuara. 

 

9.2-Sektori i Tatimit në Pronë 

 

 Trajnime për stafin, pasi që kemi ndryshime në sistemin e tatimit në pronë, ku këtë 

vit kemi kërkesa për  korrigjime te njësive parcelave. 

 

10. AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR MUAJIN PASUES - Listoni aktivitetet 

e planifikuara për drejtorinë tuaj për muajin pasues 

 

10.1.-Sektori për Buxhet dhe Financa 

 

 Punët tona janë zakonisht të njëjta dhe vazhdohet me kontinuitet dhe me 

më shumë vullnet për ofrimin sa më të mire të të dhënave dhe shërbimeve 

ndaj qytetarëve. 

 

10.2-Sektori i Tatimit në Pronë 

 

 Vazhdojmë aktivitet e planifikuara sipas planit të punës; 

 

 



11. TË TJERA - Shënoni çështjet tjera që mendoni se janë me rëndësi të raportohen e 

që nuk kanë qenë të përfshira në pikat e mësipërme. 

 

11.1.-Sektori për Buxhet dhe Financa 

 

Nuk ka. 

 

11.2-Sektori i Tatimit në Pronë 

 

        Për ketë muaj nuk kemi 

 

1.  Të dhënat e Sektorit të tatimit në pronë në forma tabelore për muajin Shtator; 

 

12.Të hyrat vetanake; 

vërtetime  të  nevojshme në lidhje me shërbimet përkatëse komunale. 

     
         Të hyrat nga tatimi në pronë 

 
  Realizimi 2020 

01.01.2020-31.12.2020 6,220,692.30€ 

 
  Zyra e transaksionit 

 
 Statusi i lëndëve  Numri i lëndëve 

Lende të aprovuara, 
kryera 

343 

* Lende në procedurë  00 

Totali 343 
Realizimi i të hyrave 
nga transaksioni 

  786,151.00 € 

 
* Të pakryera, ngase palët nuk i kanë kryer obligimet e taksës së transaksionit. 
 

 Anketuesit e ZKTP-së (terreni) 
 
 

 Aktiviteti Numri 

Formular i verifikimeve 2378 
Regjistrim i njësive te 
reja në STP 

7738 

Verifikime nga STP 18739 



Formular për njësi te 
ankesave 770 

Verifikime me ankesa 0 

Verifikime nr. personal 0 

Letër kujtesa- vërejtje 0 

Bllokim te llogarisë 0 

Debllokime 0 

Transaksion 439 

Totali 30064 

 
 
         
 Zyra pritëse për shërbime  me qytetare/ Çerifikatat 
 

Statusi i lëndëve  Numri i lëndëve 

Të kryera 64576 

Të pakryera* 0 

Deklarata për dakordim 
te borxhit 0 

Totali 64576 

 
 
 
 Ngarkesa rrugore komunale 

 

Aktiviteti Vlera 

Ngarkesa rrugore komunale 650,958.50 € 

 
         
 
 
 

   Sektori i vlerësimeve  
 

 Lloji Numri 

Kontrata të shitblerjeve 387 
Anketimet direkte  

Anketimet Indirekte  

Kontributet pensionale 36 
Totali 423 

 

RAPORTI I NGJARJEVE/PUNES NE KONTABILITET  



 

Nr. Përshkrimi detyrave 

2718 
461 
389 
343 
65 
92 

165 
253 
292 
111 

1.Verifikim  
2.Transaksionet(me kontrata) 
3.Ankesa/Ekzekutimi i vendimeve te Bordit. 
4.Kerkes për bashkimin e TP 
5.Kerkesë për bartje te mjeteve financiare. 
6.Dergim i rasteve për korrigjim ne DTP. 
7.Korigjim adresës/vendbanim primar. 
8.verifikim-ndarje njësisë nga totali 
9.verifikim/përpunim i ankesave 
10.kompletimi i ankesave 

4889 Lende 

 

 

 Raporti i ngjarjeve; 

është një raport i gjeneruar nga IT sistemit i tatimit në prone. Ai përmban një listë të filtruar të 

ngjarjeve. Raporti i ngjarjeve mund të përdoret për qëllime të auditimit. 


