
Republika e Kosov6s Komuna e Prizrenit
Kosova- Kosova Cumhuriyeti Prizren - Prizren

KUVENDI I PRIZRENIT
Komiteti p6r Politik6 dhe Financa
Nr. 001/060 - 106397
M6: 19 korrik2022
Prizren

NE baz€ t€ nenit 52 paragrafrt l, te Ligjit p€r Vet0qeverisje Lokale, dhe nenit 59 paragrafit
Ite Statutit t€ Komun€s sE Prizrenit, Nr. 0l/011-5643, dt. 15 tetor 2008, th€rras Mbledhjen e
Komitetit p€r Politik€ dhe Financa e cila do t€ mbahet me 27 korrik2022 (e m6rkure), n€ sallen
p€r mbajtjen e mbledhjeve t€ KPF-s€, n0 "Sht6pin0 e Bardh6", duke filluar n0 oren 10:00.
Prandaj, ftoheni q€ nd cilEsin€ e an€tarit te Komitetit p6r Politik€ dhe Financa, tE merrni pjes6 n€
pun6n e kesaj mbledhjeje, duke ju p€rmbajtur or€s, dat€s dhe vendit t€ caktuar.

Per punEn e k€saj mbledhjeje, propozoj k€tE:

REND DITE

l. Shqyrtimi dhe miratimi i Rendit tE Dites;
2. Shqyrtimi dhe miratimi i Draft-Rregullores p6r pErcaktimin e procedurave t€ dh0nies nE

shfrytezim m0 pak se nj€ vit t€ pron6s se paluajtshme tE komun0s;
3. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit piir Modifikimin e atributeve t€ titullarit -

pronarit t€ pronave komunale dhe regjistrimin e tyre n€ SIKTK me emErtimin ligjor:
Komuna e Prizrenit;

4. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit p0r formimin e Komisionit Perzgjedhes;
5. lnformat€ rreth raportit t€ realizimit te buxhetit komunal p€r periudh6n janar-qershor 2022;
6. Informat€ rreth raportit 6 mujor, p6rfundimi i vitit shkollor 2021-2022DKA-Prizren;

( KOs



Republika e Kosov€s Komuna e Prizrenit
Kosova- Kosova Cumh Prizren - Prizren

BELED
Siyasi ve Maliye Komitesi
No. 001/060 - 106397
Tarih: 19 Temmuz2022
Prizren

03lL - 040 sayrh Yerel Oz Ydnetim Kanun'un 52. Maddesi ve 15 Ekim 2008 tarihli ve
0110ll-5643 sayrh Prizren Belediye Tiizii[tin 59. Maddesi, 1. Frkrasr gere[ince 27 Temmuz2022
tarihinde (Qarqamba giinii) saat 10:00'da "Beyaz Evde" Siyasi ve Maliye Komitesi oturum
salonunda dtizenlenecek olan SMK toplanfisrnr gafirrryorum.

Siyasi ve Maliye Komitesi tiyesi nitelifiinde igbu oturum gahgmasr igin belirtilen saat, tarih
ve yerde katrlmak iizere davetlisiniz.

Oturum gahgmasr igin agalrdaki gtindemi dneriyorum :

CUTVDEM

l. Gtindemin gdrtigtilmesi ve kabul edilmesi;
2. Belediye gayrimenkul miilkiyetin bir yrldan az siireliline kullanrma verilmesi stirecin

belirlenmesi igin Taslak Ydnetmelilin gdriigtilmesi ve onaylanmasr;
3. Belediye miilkiyet sahiplerin - sahiplik Niteliklerinin Deligtirilmesine ve aynrlarmm

SIKTK yasal adlandrrma: Prizren Belediyesi olarak kaydedilmesi ile ilgili 6neri karann
gdrtigtilmesi ve onaylanmasl ;

4. Segim Komisyonun olugturulmasr igin dneri-kann gdrtiggtilmesi ve kabul edilmesi;
5. 2022 Ocak - Haziran dcinemine iligkin belediye btitgenin gergeklegtirilmesi ile ilgili rapor

hakkrnda bilgi;
6. Prizren - BEM 202I-2022 okul yrhn tamamlanmasr, 6 ayhk rapor ile ilgili bilgi;
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Republika e Kosovës                                                                                      Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                        Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

 

 

DRAFT- RREGULLORE PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË DHËNIES NË 

SHFRYTËZIM MË PAK SE NJË VIT TË PRONËS SË PALUAJTSHME TË KOMUNËS 

 

Në bazë të nenit 11 dhe 12.2 shkronja c), lidhur me nenin 17 paragrafi 1 shkronja c), të 

Ligjit nr. 03/L–040 për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës” 

nr.28/2008), e në mbështetje të nenit 6, pika 1, nën pika 1.3  të Ligjit nr.06/L-092 për dhënien në 

shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës, (Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Kosovës nr.10/2019 ), e konform nenit 7 të Rregullores nr.09/2020 për përcaktimin e procedurave 

të dhënies në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës dhe nenit 27 paragrafi 

1, të Statutit të Komunës së Prizrenit, nr. 01/011-5643 të datës 15 tetor 2008, Kuvendi i Komunës 

së Prizrenit, me datën _______________  miraton këtë:  

 

 

RREGULLORE  ( Nr,_______)  /2022 

PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË DHËNIES NË SHFRYTËZIM MË PAK 

SE NJË VIT TË PRONËS SË PALUAJTSHME TË KOMUNËS 

  

 

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 

Neni 1 

Qëllimi 

 

Me këtë Rregullore  përcaktohen, kriteret kushtet dhe procedurat e dhënies në shfrytëzim 

të pronës së paluajtshme të komunës për interes publik, për periudhën më pak se një vit. 

 

Neni 2 

Fushëveprimi 

 

 Dispozitat e kësaj Rregulloreje zbatohen nga organet e komunës, personat fizik dhe juridik 

në territorin e Komunës së Prizrenit.  

 

Neni 3 

Përkufizimet 

 

Shprehjet e përdorura në këtë rregullore kanë kuptimin, siç është përkufizuar në Ligjin 

Nr.06/L-092 për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës. 

 

 

 



Faqe 2 nga 7 
 

 

Neni 4 

Parimet e dhënies në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës 

 

1.Dhënia në shfrytëzim e pronës së paluajtshme të komunës bëhet duke u bazuar në këto parime: 

 

1.1. Parimi i ligjshmërisë - nënkupton se dhënia në shfrytëzim dhe këmbimi i pronës së 

paluajtshme të komunës duhet të bazohen në Kushtetutë, ligj dhe aktet e tjera nënligjore; 

 

1.2. Parimi i efikasitetit - nënkupton se organet e komunës zhvillojnë procedurën për dhënien në 

shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës, sa më shpejtë dhe sa më pak 

shpenzime për komunën dhe për palët, duke siguruar edhe qëllimin e dhënies së pronës për 

përmbushjen e interesit publik dhe zhvillimin ekonomik lokal; 

 

1.3. Parimi i trajtimit të barabartë të palëve - nënkupton se të gjitha palët në procesin e dhënie 

në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës, trajtohen në mënyrë të barabartë, 

duke shmangur çdo diskriminim ndaj palëve dhe duke vepruar në mënyrë objektive dhe të 

paanshme ndaj të gjithëve; 

 

1.4. Parimi i transparencës - nënkupton se organet e komunës duhet të veprojnë me transparencë, 

të respektojnë dhe të garantojnë të drejtat e palëve për t’u informuar lidhur me procedurat, kushtet 

dhe ecurinë e dhënies në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës; 

  

1.5. Parimi i ruajtjes dhe rritjes së vlerës së pronës publike të komunës - nënkupton se 

shfrytëzuesi i pronës komunale është i detyruar që pronën ta shfrytëzoj në atë mënyrën që ta ruaj 

vlerën e saj dhe të përdorë të gjitha masat përkatëse për rritjen e kësaj vlere; 

 

1.6. Parimi i ruajtjes së karakteristikave dhe vlerave unike të pronës - nënkupton se 

shfrytëzuesi i pronës komunale, duhet ta shfrytëzoj pronën vetëm sipas destinimit të pronës duke 

ruajtur vlerat e saj kulturore, historike, arkeologjike, arkitekturën historike dhe çdo vlerë tjetër 

unike të saj, ashtu siç është përcaktuar me legjislacionin në fuqi. 

 

 

Neni 5 

Dhënia në shfrytëzim e pronës së paluajtshme të komunës për më pak se një (1) vit 

 

1. Komunat mund të japin në shfrytëzim pronën e paluajtshme të komunës për me pak se një (1) 

vit.  

 

2. Pronat e paluajtshme e komunës të cilat mund të jepet në shfrytëzim për më pak se një (1) vit, 

janë: 

 

2.1 Hapësirat publike, (parqet, sheshet, bulevardet, panot reklamuese, barakat, konstruksionet 

metalike);  

 

2.2 Shtëpitë e kulturës, kinematë, teatrot dhe terrenet rekreative-sportive; 

 

2.3 Hapësirat publike para lokaleve; 

 

2.4 Hapësirat publike rreth vend punishteve. 
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2.5. Toka bujqësore 

 

3. Kompensimi për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës për më pak se një 

(1) vit përcaktohet me rregullore të komunës për taksa komunale. 

    

 

Neni 6 

Kriteret për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës 

 

Dhënia në shfrytëzim e pronës së paluajtshme të komunës për periudhën më pak se një (1) vit 

jepet, duke u bazuar në kriteret vijuese: 

 

1.1 Të jetë e regjistruar si pronë e komunës në regjistrat kadastrale të pronës;  

 

1.2 Të jetë e lirë nga obligimet ndaj palëve të treta; 

 

1.3 Të mos ketë ndonjë kontest pronësor; 

 

1.4 Të jetë në pajtueshmëri me dokumentet e planifikimit hapësinor; 

 

1.5 Të plotësoj kushtet dhe kriteret e përcaktuara mjedisore; 

 

1.6 Të ketë arsyeshmërinë të interesit publik; 

 

1.7 Të ndikojë në rritjen e zhvillimit ekonomik në komunë;  

 

1.8 Të ndikojë në rritjen e vlerave kulturore-sportive e të ngjashme. 

 

Neni 7 

Procedurat e dhënies në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës për periudhën më 

pak se një (1) vit 

 

1. Prona e paluajtshme e komunës jepet në shfrytëzim për periudhën më pak se një (1) vit 

për të gjithë personat fizik dhe juridik të cilët shprehin interesim përmes një kërkese 

zyrtare me shkrim. 

2. Kërkesa duhet t’i drejtohet organin kompetent, drejtorisë përkatëse: 

2.1. Për dhënien në shfrytëzim të hapësirave publike, kërkesa i drejtohet Drejtorisë së 

Urbanizmit; 

2.2. Për dhënien në shfrytëzim për objektet kulturore, rinore dhe sportive, kërkesa i 

drejtohet Drejtorisë për kulturë, rini dhe sport ; 

2.3. Për dhënien në shfrytëzim të hapësirave publike rreth vend punishteve, kërkesa i 

drejtohet Drejtorisë për Shërbimeve Publike; 

2.4. Për dhënien në shfrytëzim të tokës bujqësore kërkesa i drejtohet Drejtorisë së 

Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. 
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3. Prona e cila jepet në shfrytëzim mbi bazën e kërkesës së aplikuesit duhet të shfrytëzohet 

vetëm për destinimin e kërkuar.  

 

 

 

Neni 8 

Kushtet për aplikim 

 

1. Personat fizik dhe juridik me rastin e aplikimit për të marrë në shfrytëzim pronën e 

paluajtshme të komunës duhet të bashkëngjisin këto dokumente: 

1.1. Formularin e plotësuar me të dhënat e kërkuara nga drejtoria përkatëse; 

1.2. Kopja e letërnjoftimit për personat fizik; 

1.3. Certifikata e regjistrimit të biznesit për personat juridik; 

1.4. Certifikatën e regjistrimit dhe strukturën organizative të OJQ-së; 

1.5. Veprimtaria që do të zhvillojë; 

1.6. Projekti ideor; 

 

2. Në rast se dokumentet të cilat kërkohen në aplikimin për marrjen në shfrytëzim të pronës 

së paluajtshme të komunës nuk janë të kompletuara, kërkesa refuzohet nga ana e 

drejtorisë përkatëse. 

 

 

 

 

Neni 9 

Dhënia në shfrytëzim e pronës së paluajtshme të komunës për Organizatat e shoqërisë 

civile 

 

1. Dhënia në shfrytëzim e pronës së komunës për organizatat e shoqërisë civile për periudhën më pak 

se një (1) vit jepet me procedura të njëjta siç është përcaktuar me këtë rregullore.  

2. Dhënia në shfrytëzim e pronës së paluajtshme të komunës për organizatat e shoqërisë civile jepet 

nga një (1) ditë deri në dhjetë (10) ditë të cilat kanë për qëllim ushtrimin e veprimtarive në kuadër 

të kompetencave vetanake të komunës, për promovimin e vlerave kulturore, historike, 

arkeologjike, sportive, rinore, arkitekturën historike, e të ngjashme. 

3. Organizatat e shoqërisë civile të cilat kanë për qëllim ushtrimin e aktiviteteve të cekura në 

paragrafin 2 të këtij neni prona e paluajtshme iu jepet në shfrytëzim vetëm mbi bazën e kërkesës 

dhe aprovimit nga drejtori i drejtorisë, duke përjashtuar shqyrtimin e kërkesës nga ana e komisionit 

vlerësues. 

4. Prona e paluajtshme e komunës nuk mund të i epet në shfrytëzim organizatave të shoqërisë civile 

më shumë se një (1) herë për projektin e njëjtë brenda një (1) viti kalendarik të cekura në paragrafin 

dy (2) të këtij neni; 

5. Organizatat e shoqërisë civile të cilat ushtrojnë veprimtarinë apo aktivitetet rehabilituese për 

personat me nevoja të veçanta, prona e paluajtshme e komunës mund të iu jepet në shfrytëzim për 

periudhën më pak se një (1) vit, vetëm mbi bazën e kërkesës dhe aprovimit nga drejtori i drejtorisë, 

duke përjashtuar shqyrtimin e kërkesës nga ana e komisionit vlerësues. 
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Neni 10  

Formimi dhe përbërja e komisionit 

 

1. Kryetari i Komunës nxjerr vendim për formimin e komisionit për secilën drejtori e cila në 

bazë të kësaj rregulloreje ka kompetencë dhe autoritet të jep në shfrytëzim pronën e 

paluajtshme të komunës. 

2. Komisioni do të ketë përbërje, prej tre (3) anëtarëve, ku kryesues i komisionit do të jetë 

zyrtari nga drejtoria së cilës i është drejtuar kërkesa për marrjen në shfrytëzim të pronë së 

paluajtshme të komunës, ndërsa dy anëtar mund të jenë nga drejtoritë tjera të fushave 

profesionale.  

3. Komisioni ka për obligim që në afat prej shtatë (7) ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës 

të bëjë shqyrtimin e kërkesës, të konstatojë gjendjen  faktike në terren, se a është në 

harmoni dhe përputhshmëri me arsyeshmërinë e kërkesës. 

4. Pas shqyrtimit të kërkesës, komisioni duhet të bëjë raport përfundimtar dhe të rekomandojë  

për palën përfituese 

5. Mandati i komisionit do te jetë dy (2) vite. 

 

Neni 11 

E drejta e ankesës 

 

1. Pala e pakënaqur kundër procesit të vlerësimit të kërkesës ka të drejtë ankese në 

komisionin e ankesave të komunës, në afat prej shtatë (7) ditësh nga dita e marrjes 

së vendimit. 

2. Kryetari i Komunës nxjerr vendim për formimin e komisionit për shqyrtimin e 

ankesave; 

3. Përbërja  e komisionit do të jetë prej pesë (5)  anëtar, ku njëri nga anëtarët e 

komisionit duhet të jetë jurist, ndërsa të tjerët profesionist sipas drejtorive 

përkatëse; 

4. Vendimi i komisionit të ankesave për miratimin apo refuzimin e ankesës së palës 

është përfundimtar në procedurën administrative në komunë; 

5. Komisioni për ankesa brenda afatit prej shtatë (7) ditësh nga dita e  pranimit të 

ankesës bën shqyrtimin e ankesës;  

6. Palët e pakënaqura me vendimin e komisionit të ankesave brenda afatit ligjor prej 

tridhjetë ditësh (30) nga dita e marrjes së vendimit, mund të inicioje kontest 

administrativ në gjykatën kompetente; 

7. Mandati i komisionit për shqyrtimin e ankesave do te jete dy (2) vite. 

 

Neni 12 

Konflikti i interesit 

 

1. Anëtarët e Komisionit përjashtohen nga procesi vendimmarrës nëse ai ose ndonjë 

anëtar i afërt i familjes ka interes personal ose material, lidhur me dhënien në 

shfrytëzim  te pronës së paluajtshme të komunës. 

2. Anëtarët e Komisionit vlerësues përjashtohen nga procesi vlerësues nëse ai ose ndonjë 

anëtar i afërt i familjes ka interes personal ose material, lidhur me dhënien në 

shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës. 

3. Anëtarët e Komisionit për shqyrtimin e ankesave përjashtohen nga procesi i shqyrtimit 

të ankesave nëse ai ose ndonjë anëtar i afërt i familjes ka interes personal ose material, 

lidhur me dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës. 
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Neni 13 

Nënshkrimi i kontratës 

 

1. Bazuar në rekomandimin e komisionit vlerësues dhe pas kalimit të afatit  të ankesës, 

Kryetari i Komunës nënshkruan kontratën me të përzgjedhurin, në të cilën kontratë 

përcaktohen të drejtat dhe obligimet e palëve kontraktuese. 

2. E drejta  e shfrytëzimit e pronës së paluajtshme të komunës më pak se një vit, nuk mund të 

bartet te personat e tretë. 

 

 

 

 

II. DISPOZITAT E VEQANTA  

Neni 14 

Mbikëqyrja e kontratës 

 

1. Drejtoria përkatëse bën mbikëqyrjen e realizimit të kontratës se a është duke e 

shfrytëzuar pala sipas kushteve të kontratës. 

2. Në rast të mos përmbushjes së kontratës, apo shmangies nga qëllimi për të cilën është 

marrë prona në shfrytëzim sipas kërkesës së palës, drejtoria përkatëse do të përgatis 

raport përfundimtar me të cilin do të rekomandoj Kryetarin e Komunës për shkëputje 

të njëanshme te kontratës. 

3. Kryetari i Komunës pas shqyrtimit të raportit përfundimtar të përgatitur nga drejtoria 

përkatëse dhe duke u bazuar në rekomandimin e dhënë do ta shkëpus kontratën në 

mënyrë të njëanshme, duke e njoftuar shtatë (7) ditë  para ndërprerjes së kontratës palën 

kontraktuese.  

4. Komuna është e obliguar që të publikojë listën e pronave të cilat i kanë dhënë në 

shfrytëzim   për periudhën më pak se një (1) vit sipas dispozitave të kësaj rregulloreje. 

5. Publikimi i listës së pronave të paluajtshme të komunës të dhëna në shfrytëzim bëhet 

brenda shtatë (7) ditësh nga dita e nënshkrimit të kontratës. 

 

 

Neni 15 

Mirëmbajtja e pronës së komunës 

 

1. Të gjithë shfrytëzuesit e pronës komunale, janë të detyruar që ato t’i mirëmbajnë dhe t’i 

shfrytëzojnë në mënyrën e caktuar konform kontratës për shfrytëzim;  

2. Personat fizik dhe juridik dhe të gjithë shfrytëzuesit e pronës së paluajtshme të komunës, janë 

të detyruar të kujdesen për mbrojtjen e pronës së paluajtshme, ashtu siç parashihet me këtë 

Rregullore. 

  

III. DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE   

 

Neni 16 

Shfuqizimi  

 

Me hyrjen në fuqi të kësaj Rregulloreje, shfuqizohen Rregulloret dhe Vendimet e 

miratuara nga Kuvendi i Komunës së Prizrenit te cilat bien ndesh me dispozitat e kësaj 

Rregullore. 
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Neni 17 

Konflikti me ligjin 

 

Në raste konflikti dhe mos përputhje të dispozitave të kësaj Rregulloreje dhe dispozitave 

të Ligjeve dhe akteve tjera nënligjore, do të aplikohen dispozitat e Ligjit dhe akteve tjera nënligjore 

që janë të aplikueshme ne Republikën e Kosovës.  

 

Neni 18 

Zbatimi 

 

Për zbatimin e kësaj rregullore do të kujdeset Kryetari i Komunës dhe drejtorët e Drejtorive 

të Komunës së Prizrenit. 

Neni 19 

Hyrja ne fuqi 

 

Pas miratimit nga Kuvendi i Komunës së Prizrenit kjo Rregullore hyn në fuqi 15 ditë pas 

dërgimit në autoritetin mbikëqyrës, në kuptim të nenit 81, të Ligjit Nr-03/L-040 për Vetëqeverisje 

Lokale “Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr-28/2008”,  dhe pas shpalljes në Web-faqen e 

Komunës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K U V E N D I  I  K O M U N Ë S   NË   P R I Z R E N 

 

 

   

Nr.-01/011-__________                                                                               Kryesuesi i Kuvendit                                                                                               

Datë: ______________                                                                                __________________    
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Republika e Kosovës                                                                                      Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                        Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

 

 

NACRT PRAVILNIKA ZA ODREĐIVANJE PROCEDURA DAVANJA NA 

KORIŠĆENJE MANJE OD GODINE NEPOKRETNOSTI OPŠTINE  

 

U skladu sa članom 11 i 12.2 tačka c), u vezi sa članom 17 stav 1 tačka c), Zakona br. 03/L-040 o 

lokalnoj samoupravi ("Službeni list Republike Kosovo" br. 28/2008), u skladu sa članom 6, tačka 

1, podtačka 1.3 Zakona br. 06/L-092 o davanju na korišćenje i razmenu nepokretne imovine 

opštine, (Službeni list Republike Kosovo br. 10/2019), u skladu sa članom 7 Pravilnika br. 09/2020 

za određivanje procedura davanja na korišćenje i razmenu nepokretne imovine opštine i člana 27 

stav 1, Statuta opštine Prizren, br. 01/011-5643 od 15. oktobra 2008. godine, Skupština opštine 

Prizren, dana __________ usvaja ovaj: 

 

 

PRAVILNIK  ( Br._______)  /2022 

ZA ODREĐIVANJE PROCEDURA DAVANJA NA KORIŠĆENJE  

MANJE OD GODINU DANA OPŠTINSKE NEPOKRETNOSTI  

  

 

I. OPŠTE ODREDBE  

 

Član 1 

Cilj 

 

Ovim Pravilnikom odrediti kriterijume, uslove i procedure davanje na korišćenje 

nepokretnosti opštine u javnom interesu, na period kraći od godinu dana.  

 

 

Član 2 

Oblast delovanja 

 

 Odredbe ovog Pravilnika sprovode se od strane opštinskih organa, fizička i pravna lica na 

teritoriji opštine Prizren.  

 

Član 3 

Ograničenja 

 

Korišćeni izrazi u ovom pravilniku imaju značenje kao što je ograničeno Zakonom br. 

06/L-092 o davanju na korišćenje i razmenu nepokretne opštinske imovine.  
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Član 4 

Principi davanja na korišćenje nepokretne imovine opštine   

 

1. Davanje na korišćenje nepokretne opštinske imovine vrši se na osnovu ovih principa: 

 

1.1. Princip zakonitosti - podrazumeva da davanje na korišćenje i razmenu nepokretne 

imovine opštine mora se zasnivati na Ustavu, zakonu i drugim podzakonskim aktima. 

1.2. Princip efikasnosti - podrazumeva da opštinski organi razviju proceduru za davanje na 

korišćenje i zamenu nepokretne imovine opštine, što je pre moguće i sa što manje troškova 

za opštinu i stranke, obezbeđujući svrhu davanja imovine radi ispunjavanja javnog interesa 

i ekonomskog lokalnog razvoja. 

1.3. Princip podjednakog tretiranja stranki - podrazumeva da se sve strane u procesu 

davanja na korišćenje i razmenu nepokretne imovine opštine, tretiraju jednako, 

izbegavajući svaku diskriminaciju stranaka i postupajući objektivno i nepristrasno prema 

svima. 

1.4. Princip transparentnosti - podrazumeva da opštinski organi moraju delovati 

transparentno, poštovati i garantovati prava stranaka kako bi ih informisali o procedurama, 

uslovima i napretku puštanja u rad i razmene nepokretne imovine opštine;  

1.5. Princip očuvanja i povećanja vrednosti javne opštinske imovine - podrazumeva da je 

korisnik opštinske imovine dužan da imovinu koristi na način da sačuva njenu vrednost i 

da svim odgovarajućim merama poveća ovu vrednost.   

1.6. Princip očuvanja karakteristika i unikatnih vrednosti imovine - podrazumeva da 

korisnik opštinske imovine mora da koristi imovinu samo prema odredištu imovine, uz 

očuvanje njenih kulturnih, istorijskih, arheoloških vrednosti, istorijske arhitekture i bilo 

koje druge jedinstvene vrednosti, kako je definisano važećim zakonom. 

 

 

Član 5 

Davanje na korišćenje nepokretne opštinske imovine manje od godinu dana  

 

1. Opštine mogu davati na korišćenje opštinsku nekretninu na manje od jedne (1) godine.  

2. Nepokretna imovina opštine koja se može dati na korišćenje na manje od jedne (1) 

godine, su  

 

2.1 Javne površine (parkovi, trgovi, bulevari, reklamni paneli, barake, metalne konstrukcije);  

 

2.2 Domovi kulture, bioskopi, pozorišta i rekreativno-sportski tereni; 

 

2.3 Javne površine ispred lokala; 

 

2.4 Javne površine oko gradilišta; 

 

2.5 Poljoprivredno zemljište. 

 

3. Naknada za davanje na korišćenje nepokretne imovine opštine za manje od jedne (1) 

godine utvrđuje se opštinskim pravilnikom za opštinske takse. 
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Član 6 

Kriterijumi za davanje na korišćenje nepokretne opštinske imovine  

 

Davanje na korišćenje nepokretne imovine opštine na period kraći od jedne (1) godine daje se 

na osnovu sledećih kriterijuma: 

 

1.1 Da bude registrovan kao opštinska imovina u katastarskom registru imovina;  

 

1.2 Da bude slobodan od obaveza prema trećoj stranci; 

 

1.3 Da nema neki imovinski spor; 

 

1.4 Da bude usklađen sa prostorno planskom dokumentacijom; 

 

1.5 Da ispunjava uslove i kriterijume određene životnom sredinom;  

 

1.6 Da ima razumnost javnog interesa; 

 

1.7 Da utiče na povećanje ekonomskog razvoja opštine;  

 

1.8  Da utiče na povećanje sličnih kulturno-sportskih vrednosti.  

 

 

Član 7 

Procedure davanja na korišćenje nepokretgne opštinske imovine za  

period manji od godinu dana  

 

1. Nepokretna imovina opštine daje se na korišćenje na period kraći od jedne (1) godine za 

sva fizička i pravna lica koja iskažu interes putem službenog pismenog zahteva.  

2. Zahtev se mora uputiti nadležnom organu, odgovarajućoj direkciji: 

2.1. Za davanje na korištenje javnih površina zahtjev se upućuje Direkciji za 

urbanizam  

2.2. Za davanje na korištenje kulturnih, omladinskih i sportskih objekata, zahtjev se 

upućuje Upravi za kulturu, omladinu i sport; 

2.3. Za davanje na korišćenje javnih površina oko radionica, zahtev se upućuje 

Direkciji javnih službi; 

2.4. Za davanje na korišćenje poljoprivrednog zemljišta zahtev upućuje se Direkciji za 

poljoprivredu i ruralni razvoj 

 

3. Nekretnina koja se daje na korištenje na osnovu zahtjeva podnosioca zahtjeva treba 

koristiti samo za traženo odredište. 
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Član 8 

Uslovi za aplikaciju  

 

1. Fizička i pravna lica prilikom podnošenja zahteva za korišćenje nepokretne imovine 

opštine moraju priložiti sledeća dokumenta: 

1.1. Popunjen obrazac sa podacima koje zahteva nadležna direkcija; 

1.2. Kopija lične karte za fizička lica; 

1.3. Potvrda o registraciji poslovanja za pravna lica; 

1.4. Uvjerenje o registraciji i organizacionoj strukturi NVO; 

1.5. Aktivnost koja će se održati; 

1.6. Idejni projekat; 

 

2. U slučaju da dokumentacija koja se traži u zahtevu za preuzimanje nepokretne imovine 

opštine nije kompletna, zahtev se odbija od strane odgovarajuće direkcije.  

 

 

Član 9 

Davanje na korišćenje opštinskih nekretnina organizacijama civilnog društva  

 

 

1. Davanje na korišćenje opštinske imovine za organizacije civilnog društva za period kraći 

od jedne (1) godine odobrava se istim postupcima definisanim ovim pravilnikom. 

2. Davanje na korišćenje nepokretne imovine opštine za organizacije civilnog društva daje se 

od jednog (1) dana do deset (10) dana koje imaju za cilj obavljanje delatnosti iz sopstvenih 

nadležnosti opštine, za promociju kulturnih, istorijskih, arheoloških, sportskih, 

omladinskih, vrednosti istorijske arhitekture i sl. 

3. Organizacije civilnog društva koje imaju za cilj da obavljaju aktivnosti iz stava 2. ovog 

člana, nepokretnost se daje na korišćenje samo na osnovu zahteva i odobrenja direktora 

direkcije, isključujući razmatranje zahteva od strane komisije za procenjivanje.  

4. Opštinska nepokretna imovina se ne može dati na korišćenje organizacijama civilnog 

društva više od jednom (1) za isti projekat u toku jedne (1) kalendarske godine iz stava dva 

(2) ovog člana; 

5. Organizacije civilnog društva koje obavljaju djelatnost ili rehabilitaciju osoba sa posebnim 

potrebama, nepokretna imovina opštine može se dati na korištenje na period kraći od jedne 

(1) godine, samo na osnovu zahtjeva i odobrenja. od strane direktora direkcije, isključujući 

razmatranje zahteva od strane komisije za ocenjivanje. 

 

 

Član 10  

Formiranje i sastav komisije  

 

1. Gradonačelnik donosi odluku o formiranju komisije za svaku direkciju koja, na osnovu 

ovog pravilnika, ima nadležnost i ovlašćenje da koristi nepokretnu imovinu opštine. 

2. Komisija će biti sastavljena od tri (3) člana, pri čemu će predsedavajući komisije biti 

službenik iz direkcije kojoj je upućen zahtev za preuzimanje nepokretne imovine opštine, 

dok dva člana mogu biti iz direkcije, druge stručne oblasti. 

3. Komisija je dužna da u roku od sedam (7) dana od dana podnošenja zahtjeva razmotri 

zahtjev, da utvrdi činjenično stanje na terenu, da li je u skladu i saglasnost sa 

osnovanošću zahtjeva. 
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4. Nakon razmatranja zahtjeva, komisija mora sačiniti završni izvještaj i dati preporuku 

korisniku. 

5. Mandat komisije će biti dvije (2) godine. 

 

Član 11 

Pravo na žalbe  

 

1. Nezadovoljna stranka protiv procesa ocenjivanja zahteva ima pravo žalbe opštinskoj 

komisiji za žalbe, u roku od sedam (7) dana od dana donošenja odluke. 

2. Gradonačelnik donosi odluku o formiranju komisije za razmatranje žalbi; 

3. Sastav komisije će biti pet (5) članova, pri čemu jedan od članova komisije mora biti 

pravnik, dok su ostali profesionalni prema odgovarajućim direkcijama; 

4. Odluka žalbene komisije da se žalba stranke usvoji ili odbije je konačna u 

administrativnoj proceduri u opštini; 

5. Komisija za žalbe razmatra žalbu u roku od sedam (7) dana od dana prijema žalbe; 

6. Nezadovoljne stranke odlukom komisije za žalbe u zakonskom roku od trideset (30) 

dana od dana donošenja odluke, mogu pokrenuti administrativni spor kod nadležnog 

suda; 

7. Mandat komisije za razmatranje žalbi će biti dvije (2) godine. 

 

Član 12 

Konflikt interesa 

 

1. Članovi Komisije su isključeni iz procesa odlučivanja ako on ili bilo koji član uže 

porodice ima lični ili materijalni interes u vezi sa davanjem u zakup nepokretnosti 

opštine. 

2. Članovi Komisije za ocenjivanje se isključuju iz procesa ocenjivanja ako on ili bilo 

koji član uže porodice ima lični ili materijalni interes u vezi sa korišćenjem nepokretne 

imovine opštine. 

3. Članovi Komisije za razmatranje žalbi isključeni su iz procesa razmatranja žalbi ako 

on ili član uže porodice ima lični ili materijalni interes u korišćenju nepokretne 

imovine opštine. 

 

Član 13 

Potpisivanje ugovora  

 

1. Na osnovu preporuke komisije za ocjenu i nakon isteka roka za podnošenje žalbe, 

Gradonačelnik potpisuje ugovor sa izabranima, u kojem su ugovorom definisana prava i 

obaveze ugovornih strana. 

2. Pravo korišćenja nepokretne imovine opštine manje od jedne godine, ne može se preneti 

na treća lica. 

 

 

II. POSEBNE ODREDBE  

Član 14 

Nadzor ugovora  

 

1. Nadležna direkcija nadgleda sprovođenje ugovora da li ga strana koristi u skladu sa 

uslovima ugovora. 
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2. U slučaju neispunjenja ugovora, ili odstupanja od svrhe za koju je imovina uzeta na 

korištenje na zahtjev stranke, nadležna direkcija će pripremiti završni izvještaj kojim 

će gradonačelniku preporučiti jednostrani prekid ugovora.  

3. Gradonačelnik nakon razmatranja završnog izveštaja pripremljenog od strane 

relevantne direkcije i na osnovu date preporuke jednostrano prekida ugovor, 

obaveštavajući ugovornu stranu sedam (7) dana pre prekida ugovora. 

4. Opština je dužna da objavi spisak imovine koja je stavljena u upotrebu za period kraći 

od jedne (1) godine u skladu sa odredbama ovog pravilnika.  

5. Objavljivanje spiska nepokretnosti opštine datih na korišćenje vrši se u roku od sedam 

(7) dana od dana potpisivanja ugovora. 

 

 

Član 15 

Održavanje opštinske imovine  

 

1. Svi korisnici opštinske imovine dužni su da održavaju i koriste na određeni način u skladu sa 

ugovorom o korišćenju; 

2. Fizička i pravna lica i svi korisnici nepokretne imovine opštine, dužni su da se staraju o zaštiti 

nepokretnosti, kako je predviđeno ovim Pravilnikom.  

 

III. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE   

 

Član 16 

Van snage 

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se van snage Pravilnik i usvojene odluke koje 

je donela Skupština opštine Prizren, a koje su u suprotnosti sa odredbama ovog Pravilnika.   

 

 

Član 17 

Sukob sa zakonom 

 

U slučajevima sukoba i neusaglasnosti sa odredbama ovog Pravilnika i odredbama zakona 

i drugih podzakonskih akata, primenjuju se odredbe zakona i drugih podzakonskih akata koji su 

na snazi u Republici Kosovo. 

 

Član 18 

Sprovođenje 

 

O sprovođenju ovog pravilnika staraće se gradonačelnik i direktori opštinskih direkcija 

Prizren.  

 

Član 19 

Stupanje na snagu 

 

Nakon usvajanja od strane Skupštine opštine Prizren, ovaj Pravilnik stupa na snagu 15 dana 

nakon slanja nadzornom organu, u smislu člana 81. Zakona br. 03/L-040 o lokalnoj samoupravi 

„Službeni list Republike Kosova, br. 28/2008“, i nakon objave na sajtu opštine. 
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S K U P Š T I N A   O P Š T I N E    U   P R I Z R E N U 

 

 

   

Br.-01/011-__________                                                                        Predsedavajući Skupštine                                                                                               

Dana: ______________                                                                                __________________    
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Republika e Kosovës                                                                                      Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                        Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

 

 

BELEDİYENİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİ BİR YILDAN AZ KULLANMA VERME 

İLE İLİŞKİN USULLERİN BELİRLENMESİ İLE İLİŞKİN TASLAK YÖNETMELİK 

 

 

Prizren Belediye Meclisi, 03/L–040 sayılı Yerel Özyönetim Yasasının (Kosova Cumhuriyeti 

Resmi Gazetesi no. 28/2008) 11. ve 12.2.maddesi,  06/L-092 sayılı belediyenin taşınmaz 

mülkiyetini kullanıma verme ve değiştirmeyle ilişkin Yasanın (Kosova Cumhuriyeti Resmi 

Gazetesi no. 0/2019)6.maddesi 1.noktası 1.3.alt noktasına dayalı, 09/2020 sayılı gereğince 

belediyenin taşınmaz mülkiyetini kullanıma verme ve değiştirme prosedürlerin belirlenmesi ile 

ilişkin Yönetmeliğin 7.maddesi, 15 Ekim 2008 tarih ve 01/011-5643 sayılı Prizren Belediyesi 

Tüzüğün 27.maddesi 1.fıkrası gereğince,  ________ tarihinde şu Yönetmeliği onaylar: 

 

 

 

BELEDİYENİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİ BİR YILDAN DAHA KISA SÜRELİĞİNE 

KULLANMA VERME PROSEDÜRLERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLİŞKİN ( 

NO,_______)  /2022 YÖNETMELİK  

 

 

I. GENEL HÜKÜMLER 

 

Madde 1 

Amaç 

 

Bu Yönetmelik ile kamu çıkarına belediyenin taşınmaz mülkiyetini bir yıldan daha kısa 

süreliğine kullanıma verilmesi prosedürleri, kriter ve koşulları belirlenir.  

 

Madde 2 

Faaliyet alanı 

 

 İşbu Yönetmeliğin hükümleri belediye makamları, Prizren Belediyesi bölesindeki gerçek 

ve tüzel kişiler tarafından uygulanır.  

 

Madde 3 

Tanımlamalar 

 

Bu Yönetmelikte kullanılan terimler, 06/L-092 sayılı Belediyenin taşınmaz mülkiyetini 

kullanıma verme ve değiştirmeyle ilişkin Yasada tanımlandığı anlamı taşımaktadır. 
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Madde 4 

Belediyenin taşınmaz mülkiyetini kullanıma verme ilkeleri 

 

1. Belediyenin taşınmaz mülkiyetini kullanıma verilmesi şu ilkelere dayalıdır:  

 

1.1. Yasallık ilkesi - Belediyenin taşınmaz mülkiyetini kullanıma verilmesi Anayasa, Kanun ve 

diğer alt kanun akitlerine dayalı olması gerektiği anlamındadır; 

 

1.2. Etkinlik ilkesi – Belediyenin en kısa sürede ve kamu yararına ve yerel ekonomik kalkınmaya 

uygun mülkiyetin verme amacını da sağlayarak belediye ve taraflar için en az masraf ile 

belediyenin taşınmaz mülkiyetini kullanıma verme ve değişimi işlemini geliştireceği anlamına 

gelir;  

 

1.3. Tarafların eşit muamele ilkesi – belediyenin taşınmaz mülkiyetini kullanıma verme ve 

değişim sürecinde tüm tarafların eşit, taraflara karşı her tür ayırımcılığı ortadan kaldırarak ve 

herkese karşı objektif ve tarafsız davranacağı anlamına gelir;  

 

1.4. Şeffaflık ilkesi- belediye organların belediyenin taşınmaz mülkiyetini kullanıma verme ve 

değişim işlem, koşul ve akışı hakkında bilgilenme konusunda tarafların haklarına saygı 

duyarak ve garanti ederek şeffaflıkla çalışması gerektiği anlamına gelir; 

  

1.5. Belediyenin kamu malının korunması ve değerinin artırılması ilkesi - belediye mülkünün 

kullanıcısının, mülkü değerini koruyacak şekilde kullanmak ve bu değeri artırmak için tüm 

uygun önlemleri almakla yükümlü olduğu anlamına gelir; 

 

1.6. Mülkün kendine özgü özelliklerini ve değerlerini koruma ilkesi - belediye mülkünün 

kullanıcısının, mülkü kültürel, tarihi, arkeolojik değerlerini, tarihi mimarisini ve bunların diğer 

benzersiz değerlerini yürürlükteki kanunla tanımlandığı şekilde korurken yalnızca mülkün 

hedefine göre kullanması gerektiği anlamına gelir. 

 

Madde 5 

Belediyeye ait taşınmaz malın bir (1) yıldan az bir süre için kullanıma verilmesi 

 

1. Belediyeler, belediye taşınmazlarını bir (1) yıldan az süreyle kullanıma verebilir.  

2. Bir (1) yıldan az süreyle kullanıma verilebilecek belediye taşınmazları şunlardır: 

 

2.1 Kamu alanlar (park, meydan, bulvarlar, reklam panoları,bayiler, metal yapılar);  

 

2.2 Kültür evleri, sinemalar, tiyatrolar ve eğlence-spor alanları; 

 

2.3 Dükkanların önündeki kamu alanlar; 

 

2.4 Çalışma alanları önündeki kamu alanlar; 

 

2.5 Tarım araziler.  

 

3. Belediyenin taşınmaz mallarının bir (1) yıldan az bir süre için kullanıma verilmesiyle ilişkin 

telafisi, belediye vergilerine ilişkin belediye yönetmeliği belirlenir. 
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Madde 6 

Belediyenin taşınmaz mallarının kullanıma verilmesine ilişkin kriterler 

 

Belediyenin taşınmaz mallarının bir (1) yıldan az bir süre için kullanıma verilmesi aşağıdaki 

kriterlere göre verilir: 

 

1.1 Kadastro tapu kayıtlarında belediye mülkiyeti olarak kayıtlı olmalıdır;  

 

1.2 Üçüncü şahıslara karşı yükümlülüklerden muaf olmalıdır; 

 

1.3 Mülkiyet anlaşmazlığı olmamalıdır; 

 

1.4 Alan planlama belgelerine uyumlu olmalıdır; 

 

1.5 Tanımlanmış çevresel koşulları ve kriterleri karşılamalıdır; 

 

1.6 Kamu çıkarına makul olmalıdır;  

 

1.7 Belediyede ekonomik kalkınmasının büyümesini etkilemelidir; 

 

1.8 Kültürel-spor ve benzeri değerlerin gelişimini etkilemelidir. 

 

Madde 7 

Belediyeye ait taşınmaz malın bir (1) yıldan az bir süre için kiralanması işlemleri 

 

1. Belediyenin taşınmaz malları, resmi yazılı talepte bulunan tüm gerçek ve tüzel kişilere bir 

(1) yıldan az bir süre için kullanım için verilir. 

2. Talep, yetkili organ olan ilgili müdürlüğe iletilmelidir:  

2.1. Kamusal alanların kullanıma verilmesi için talep Şehirleşme Müdürlüğü'ne 

iletilir; 

2.2. Kültür, gençlik ve spor binaların kullanıma verilmesi için talep Kültür, gençlik ve 

spor Müdürlüğü'ne iletilir; 

2.3. Çalışma alanların etrafındaki kamu alanların kullanıma verilmesi için talep Kamu 

Hizmetleri Müdürlüğü'ne iletilir; 

2.4. Tarım arazisinin kullanıma verilmesi talebi Tarım ve Kırsal Kalkınma 

Müdürlüğü'ne iletilir. 

 

 

3. Başvuru sahibinin talebine istinaden kullanıma verilen mülk, sadece talep edilen amaç için 

kullanılmalıdır.   

 

8. Madde 

Başvuru koşulları 

 

1. Gerçek ve tüzel kişiler, Belediye’nin gayrimenkul mülkiyetini kullanıma alabilmeleri için 

başvuruya aşağıda yer alan belgeleri eklemelidir: 

1.1. İlgili müdürlük tarafından istenen verilerle doldurulmuş form; 
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1.2. Gerçek kişiler için kimlik kartı fotokopisi; 

1.3. Tüzel kişiler için işletme kayıt belgesi; 

1.4. STK'nın tescil belgesi ve organizasyon yapısı; 

1.5. Gerçekleşecek olan etkinlik; 

1.6. Taslak proje; 

 

2. Belediyenin gayrimenkulünü kullanıma alınması için başvuruda istenen belgelerin eksik 

olması halinde talep, ilgili müdürlük tarafından reddedilir.  

 

 

 

Madde 9 

Sivil Toplum Kuruluşları için Belediye gayrimenkul mülkiyetin kullanıma verilmesi  

 

1. Sivil toplum kuruluşlarına Belediye mülkiyetinin bir (1) yıldan daha kısa bir süre için kullanıma 

verilmesi, bu Yönetmelikte tanımlanan aynı prosedürlerle verilir.  

2. Sivil toplum kuruluşlarına Belediye gayrimenkul mülkiyetin kullanıma verilmesi, belediyenin 

kendi yetki alanları dahilindeki kültürel, tarihi, arkeolojik, spor, gençlik, tarihi mimari ve 

benzerleri faaliyetleri gerçekleştirmeye yönelik tanıtım amacıyla bir (1) günden on (10) güne kadar 

verilir.  

3. Bu maddenin 2. fıkrasında belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmeyi amaçlayan sivil toplum 

kuruluşları, gayrimenkul mülkiyet değerlendirme konisyonunca talebin görüşülmesi dışında 

müdürlük müdürünün talebi ve onayına istinaden kullanıma verilir.  

4. Belediyenin gayrimenkul mülkiyeti, bu maddenin ikinci (2) fıkrasında belirtilen bir (1) takvim yılı 

içinde aynı proje için bir (1) defadan fazla sivil toplum kuruluşlarına kullanılmak üzere verilemez; 

5. Engelli kişilere yönelik faaliyet veya rehabilitasyon faaliyetlerini yürüten sivil toplum kuruluşları,  

değerlendirme konisyonunca talebin görüşülmesi dışında müdürlük müdürünün talebi ve onayına 

istinaden bir (1) yıldan daha az bir süre için kullanıma verilebilir kullanıma verilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 10  

Komisyon’un oluşumu  

 

1. Belediye Başkanı, bu yönetmeliğe göre belediye gayrimenkul mülkiyetini kullanma verme 

yetkisine sahip her müdürlük için bir komisyon oluşturulması ile ilgili karar çıkartmıştır.  

2. Komisyon üç (3) üyeden oluşacaktır, komisyon başkanı belediye gayrimenkul mülkiyetin 

kullanıma verilmesi talebinin iletildiği müdürlük yetkilisi olacaktır, iki üye ise belediyenin 

diğer mesleki alanlarından oluşan müdürlüklerden olabilir.  

3. Komisyon, talebin sunulduğu günden itibaren yedi (7) gün içinde, sahada fiili durumu, 

talebin makul olup olmadığına ve uyumlu olup olmadığına karar vermek için talebi gözden 

geçirmekle yükümlüdür. 

4. Talebi inceledikten sonra komisyon nihai bir rapor hazırlamalı ve yararlanıcıya tavsiyede 

bulunmalıdır.  

5. Komisyonun görev süresi iki (2) yıl olacaktır. 
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Madde 11 

Şikayet hakkı  

 

1. Talep değerlendirme sürecinden memnun olmayan taraf, kararın alındığı günden 

itibaren yedi (7) gün içinde Belediye’nin Şikayet Komisyonuna itiraz etme 

hakkına sahiptir. 

2. Belediye Başkanı, şikayetleri incelemek için komisyonun oluşturulmasına ilişkin 

bir karar çıkartır; 

3. Komisyonun oluşumu beş (5) üyeden oluşacaktır, komisyon üyelerinden biri 

hukukçu, diğerleri ise ilgili müdürlüklere göre mesleki bilgiye sahip olmalıdır;  

4. Tarafın şikayetinin onaylama ya da red kararı belediyenin idari süreçlerinde 

nihayidir; 

5. Şikayet Komisyonu, şikayetin alındığı günden itibaren yedi (7) gün içinde şikayeti 

inceler;  

6. Şikayet komisyonun kararıyla memnun olmayan taraflar, kararın alındığı tarihten 

itibaren otuz (30) günlük yasal süre içinde, yetkili mahkemede idari uyuşmazlık 

davası açabilirler; 

7. Şikayetleri inceleme komisyonunun görev süresi iki (2) yıl olacaktır. 

 

Madde 12 

Çıkar çatışması 

1. Komisyon üyeleri, belediye gayrimenkul mülkiyetin kullanıma verilmesi ile ilgili 

olarak kendisinin veya herhangi bir yakın aile bireyinin kişisel veya maddi menfaati 

varsa, karar verme sürecinin dışında tutulur. 

2. Değerlendirme Komisyon üyeleri, belediye gayrimenkul mülkiyetin kullanıma 

verilmesi ile ilgili olarak kendisinin veya herhangi bir yakın aile bireyinin kişisel veya 

maddi menfaati varsa değerlendirme sürecinden çıkarılır.  

3. Şikayetleri İnceleme Komisyon üyeleri, belediye gayrimenkul mülkiyetin kullanıma 

verilmesi ile ilgili kendisinin veya yakın bir aile bireyinin kişisel veya maddi menfaati 

varsa, şikayetleri inceleme sürecinden çıkarılır. 

 

Madde 13 

Sözleşmenin imzalanması 

 

1. Değerlendirme komisyonunun tavsiyesi üzerine ve şikayet suresinin geçmesiyle Belediye 

Başkanı, seçilenlerle sözleşme taraflarının hak ve yükümlülüklerinin tanımlandığı 

sözleşmeyi imzalar. 

2. Belediyenin gayrimenkul mülkiyetinin bir yıldan az kullanma hakkı üçüncü kişilere 

devredilemez. 

 

 

 

 

II. ÖZEL HÜKÜMLER  

Madde 14 

Sözleşmenin denetimi  

 

1. İlgili müdürlük, tarafın sözleşme hükümlerine göre kullanıp kullanmadığını 

sözleşmenin uygulanmasını denetler. 
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2. Sözleşmenin yerine getirilmemesi veya tarafın talebi üzerine gayrimenkulün kullanım 

amacından sapması durumunda ilgili müdürlük, Belediye Başkanına sözleşmenin tek 

taraflı feshini önerecek nihai bir rapor hazırlar. 

3. Belediye Başkanı, ilgili müdürlük tarafından hazırlanan nihai raporu inceledikten ve 

verilen tavsiyeye dayanarak, sözleşmenin feshedilmesinde yedi (7) gün önce sözleşme 

tarafını bilgilendirerek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedecektir. 

4. İşbu yönetmelik hükümlerine göre Belediye en az bir (1) yıl içinde kullanıma verilen 

mülkiyetlerin listesini ilan etmekle yükümlüdür. 

5. Kullanıma verilen Belediye gayrimenkul mülkiyetlerin listesinin ilan edilmesi 

sözleşmenin imzalanmasıyla yedi (7) gün için yapılır. 

 

 

Madde 15 

Belediye mülkiyetin bakımı  

 

1. Belediye mülkiyet kullanıcılarının tamamı, kullanım sözleşmesine uygun olarak belirlenen  

şekilde korumak ve kullanmakla yükümlüdür;  

2. Gerçek ve tüzel kişiler ile Belediye mülkiyet kullanıcılarının tamamı, Yönetmelikte belirtilen 

taşınmaz malların korunmasına özen göstermekle yükümlüdür.  

 

III. GEÇİCİ VE NİHAİ HÜKÜMLER    

 

Madde16 

Yürürlükten kaldırma  

 

İşbu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, söz konusu yönetmeliğin hükümlerine aykırı olan 

Prizren Belediye Meclisince onaylanan Yönetmelik ve Kararlar yürürlükten kaldırılır. 

 

 

Madde 17 

Yasal uyuşmamazlık 

 

Bu Yönetmeliğin hükümlerine, kanunların ve diğer tüzüklerin hükümlerine aykırı ve 

uyumsuz olunması durumlarında, Kanun hükümleri ve Kosova Cumhuriyeti'nde geçerli olan diğer 

altyasa aktları uygulanır. 

 

Madde 18 

Uygulanması 

 

Sözü edilen yönetmeliğin uygulanması ile ilgili Prizren Belediye Başkanı ve Belediye 

Müdürlükleri ilgilenecektir. 

Madde 19 

Yürürlüğe giriş 

 

Prizren Belediye Meclisince onaylandıktan sonra işbu yönetmelik 03/L-040 sayılı Yerel 

Öz Yönetim Kanunun 81. Maddesi uyarınca denetleme yetkilisine iletildikten 15 gün sonra “-

28/2008 sayılı Kosova Cumhuriyeti resmi gazetesi” ve Belediye web sayfasında ilan edildikten 

sonra yürürlüğe girer.  
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PRİZREN BELEDİYE MECLİSİ  

 

 

   

No.-01/011-__________                                                                                    Meclis Başkanı                                                                                                

Tarih: ______________                                                                                __________________   
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Republika e Kosov6s
Republika Kosova- Kosova Cumhuriveti

Komuna e Prizrenit
Op5tina Prizren - Prizren Belediyesi

Tema/SubjekaUSubject

Ky raport eshte pergatitr,rr duke u bazuar ne Udhezimin Administrativ (MAPL) Nr. 06/2018 per

Standardet Minimale te Konsultimit Publik ne komuna me theks neni 5. Zbatimi i standardeve t€

konsultimit publik dhe neni 17- Mbledhja e komenteve, komunikimi dhe adresimi i tyre.

-Mle2110412021, kryetari i Komunes, Mytaher Haskuka ka formuar grupin punues per hartimin e

Projekt-Rregulloren per percaktimin, kriteret kushtet dhe procedurat e dh€nies ne shfrytezim te

prones se paluajtshme te komunes per interes publik, per periudhen me pak se nje vit

Grupi punues eshte ne kete perberje: Gursel Skenderi-kryeses, Sefer Avduti-an€tar, Florentina

Qogaj-an€tare, Sazan Cukaj andtar dhe Naim Kukaj-an€tar.

Takimet e srupit punues:

Takimi par6:
-Me 18.05.2022,6sht€ mbajtur takimi i pare i grupit punues, takimi eshte mbajtur nE Zyren e

Sektorit tE Prones ne Komundn e Prizrenit ne prezencen e ketyre an€tardve te Komisionit per draft

rregulloren e lartcekur, ne takim te pranishem kane qen6: Gursel Skenderi-kryeses, Sefer Avduti-
anEtar, Florentina Qogaj-an€tare, Suzana Cukaj dhe Naim Kukaj-anetar, takimi ka filluar nd ora

l0:00

DatalDate: t2/07t2022

Nga/Od/From Grupi punues

PErlZafio: Shaqir Totaj, Kryetar i Komun€s se Prizrenit

CC Kryesuesi i Kryesuesi i Kuvendit Komunal t€ Prizrenit, Antigona Bytyqi

Raporti (me komente) per ecurin€ e konsultimit dhe hartimit t€ Projekr

Rregulloren per percaktimin, kriteret kushtet dhe procedurat e dhenies ne

shfrytezim t€ prones se paluajtshme te komunes per interes publik, perperiudh€n

me pak se nje vit
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Kryetari i komisionit e hap€ takimin e grupit punues dhe fillon me leximin e draft rregullores
model p€r P€rcaktimin e Procedurave te Dhenies n€ Shfrytezim me pak se ne vit td prones se
paluajtshme td Komunes.
Verejtje nga ana e komisionit tek neni 6 pika 1.8 e draft rregullores - eshte propozuar t€ hiqet
paragrafi 1.8.
Verejtje tek neni 8 i draft rregullores nga ana e komisionit - eshte propozuar t€ hiqet pika 1.4 e
nenit 8 dhe te shtohet si pike shtese ne kete nen - "Certifikata e regjistrimit per OJQ dhe struktura
organizative e OJQ-se". Po ashtu me v€rejte edhe n€ piken 1.7 te ketij neni (per diskutim t€ hiqet
apo jo pika n€ fial€).
Tek neni 9 I draft rregullores nga ana e komisionit eshtE propozuar te shtohet si paragraG shtese -
"Prona e paluajtshme e Komunds nuk mund te jepet n€ shfrytezim OJQ-ve mE shumd se nje here
brenda nje viti per projektin e nj€jte, konform paragrafit 2 t€ nenit 9".
Me verejte nga ana e komisionit neni 13 i draft rregullores - eshte propozuar te shtohet edhe nje
paragrafshtese ne kete nen.
Eshte arritur te diskutohet nga ana e komisionit ne kete takim deri tek SHTOJCA l, e kesaj draft
rregulloreje, perkatesisht deri tek Vendimi per formimi e Komisionit.
Takimi i radhes i planifrkuar lidhur me draft rregulloren ne fiale eshte propoz\ar te mbahet me
date 24.05.2021, n€ oren dhe zyren e njejte. Takimi ka pErfunduar ne oren 1 1:50

Takimi i dyt6:
Me 24.05.2022, esht€ mbajtur takimi i dyte i grupit punues, takimi esht€ mbajtur ne Zyr5n e
Sektorit te Prones ne Komunen e Prizrenit nE prezenc€n e ketyre andtar€ve te Komisionit p€r draft
rregulloren e lartcekur, ne takim te pranishem kan€ qen€: Gursel Skenderi-kryeses, Sefer Avduti-
an€tar, Florentina Qogaj-anetare dhe Naim Kukaj-anetar, takimi ka filluar ne ora 10:00.

Kryetari i komisionit e hape takimin e grupit punues nd mungese te njerit nga an€tardt e komisionit-
Sazan Cukaj, i njejti gjendet n€ pushim dhe fillon me leximin e draft rregullores model per
Percaktimin e Procedurave t€ Dhenies n€ Shfrytezim me pak se ne vit te pron€s s€ paluajtshme te
KomunEs, aty ku esht€ mbetur n€ takimin e kaluar t€ dat€s 18.05.2021.
Behet shqimi i Shtojc6s l-perkatesishte Vendimit per Formimin e Komisionit dhe ne hy{e te k€tij
vendimi vendosen dispozitat p€rkatese sipas Statutit te Komunes me Nr. 01/01 l-5643, t€ dates 15

tetor 2008, si dhe eshte propoztar tE vendoset Keshilla Juridike ne kete vendim.
Eshte vazhduar me shqimin e Shtojcds 2-perkatesishte Vendimi per formimin e komisionit te
ankesave dhe ne hyrje tE ketij vendimi, vendosen dispozitat p€rkatese sipas Statutit t€ Komunes
me Nr. 0l/Ul-5643, te dates l5 tetor 2008, si dhe eshte propozuar po ashtu te vendoset Keshilla
Juridike ne kete vendim.
Behet shqimi i Shtojcds 3 perkatesisht Kontrates per dhenien ne shfrytezim pEr me pak se nje (1)

vit te prones se paluajtshme te Komunes.
Verejtje nga ana e komisionit lidhur me nenin 4 te Kontrates €shte propozuar te hiqet paragrafr2 i
ketij neni.
Me verejtje nga ana e Komisionit neni 6 i Kontrates, Eshte propozuar te shtohet si paragraf shtese

ne kete ndn "Komuna e Prizrenit mund te shk€put ne gdo kohe kontraten kur paraqitet interesi

publik i komunds".
Eshte p€rfunduar nga ana e komisionit diskutimi lidhur me model rregulloren.
Takimi ka perfunduar n€ oren I 1:40

Publikimi nE uebfaqe tE komun€s
Data:02.06.2022
Njoftimi: h ttps;i/kk. rk,s-gtn'. tt<:t/1'tri:r'<,rt/tt'1t-c'orrtt'rtl/uplrxrcl.si.s itt'.s/2 6i202 2 /06ill ioftittti-1tt:t''
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t(-pt'on(.\-.\('-pultruit.\;ltma-tc-kontttnes-per-intercs-ptrblik.pd/, njoftimi si lajmi: https://kk.rks-
aot'.net/7"tri:r't'uirt<,tts/u.joflim-par-orguni:itttitt-e-kortsu llimit-publik-nrc-c1.t:lt,lurr'-po'-1lo jekt-
n'egttlloren-par-parcctktim in-kritu't,t-htshtet-d he-proc'edttrat-e-d hcnies-nc-.rh.fi'.vte';itn-ta-prcrte.s-
,t <t - y t I u u. f t.s I t n rc - t e - k o m r u t e s - p e: r - i n t e r e /

Publikimi nE Platform6n pdr Konsultime Publike
Data:02.06.2022
Itlllt.t:,'ikttt.ttrllitrtt't.rk.s-.qrn'.rtt'lit'it'rr'('ortsttlt.pltp'.'(.'tttt.tttlltt/itml[)-..1 l1l6
Pubtikimi nE Facebook tE komun6s:
Data:02.06.2022
Itttltt;,,nr.fuc<'lttxtli.(ontt.\t{)t'.t'.ltltyt'!.ttor'.t'-iltid,,,,-1738977112698,\()<tiid..,1000644,\991()1.19

Rikujtimet:

Me date: 15.06.2022

Ne uebfaqe: http,s://kk.rks-tot,.net/pri;ran/ncy's/riku jtirtt-rt joftim-pcr-konsrtltinr-ptthlik-pcr'-
proiaki-r'r'cgullor ju-per-kriteret-kushtet-tlhc-proccdurut-a<lhenit'.;-nt'-,sltf i'.vte;int-tc-prone:i-.\('-
p u I t r uj I s lr nt a -l c - k t nt t u t e,; - pc r-pe ri t d h c n - m t - p u k -s a -n i c -r' i I /

Me date: 15.06.2022

Ne facebook:
Itttltt; ,ttr.fir<t'httoli.(()nt.\t()t'.1'.ltltp'.).slor'.t' /hid-.-1,37:71)-1(t765,\70&id' lO0()644,\99101-19

-Me 15.06.2022, eshte mbajtur konsultimi publik me qytetare, ne kete konsultim te pranish€m

kane qene 2 qytetare dhe jane dhene 5 komente, ndersa me 30.06.2022, jar| pranuar 3 komente ne

forme elektronike permes (emailave te zyrtareve peryjegies per pranimin e komenteve).
Permes platformEs per konsultime publike nuk eshte pranuar asnje koment.
Lajmi p€r mbajtjen e konsultimit publik €shte publikuar ne kete vegilz:

\'(' tI (I i ttt ttI(t t'r'1 t ./'t t ttt t t tttt I t

Lajmi eshte publikuar edhe ne facebookun e komunes:
Irttltr.,ttt.firtt,l',o,tli.171171,tlot'.t.lth1t.),stor'.t'-lltid")1901)050(t0lli-161<&il"l0()067:.\:-1X0999
Permes emailit njoftimet per mbajtjen e konsultimit u jane derguar me kohe mediave lokale si dhe

atyre nacionale, njoftimi u eshte derguar edhe OJQ-ve, 15 para mbajtjes se konsultimit dhe ne

diten e mbajtjes se konsultimit.

Komentet giat6 konsultimit publik:

Komenti l-Ilir Gashi pyet se hapesirat e perbashketa te banesave-hapesirat gjelberuese a

konsiderohen si hapesirat te te gjithe banor€ve t€ banesave apo hapesira te komunes?

Pdrgiigija 1-: Sefer Avduti sqaron se keto hapesira do te negullohen nEbaze te draft rregullores

tjet€r e cila eshte duke u pergatitur nga nje grup punues dhe eshte nE proces e sipEr.

Komenti 2- llir Gashi- tokalet e komunds a mund te jepen per afariz€m?

Pirgiigija 2 : Gursel Skenderi jep sqarime se ato lokale te cilat permes ankandit kane kaluar ne

listen perhtuese mirepo nuk kan€ arrit t€ meren nE shf4rt€zim nga personat fizik apo juridik ato

lokale mund t'i jepen aplikueseve ne shfrytezim.

Faqe 3 nga 5



Komenti 3- Ilir Gashi kerkon sqarime lidhur me nenin 7 paragraft 2 pika 2.3 ht thote se "P€r
dhenien ne shfryt€zim te lokaleve n€ pron€si t€ komun€s, kdrkesa i drejtohet drejtoris€ perkat€se
pdr prone", komenton se nuk Eshte drejtori por sektor.

P6rgiigija 3-: Sefer Avduti jep sqarime dhe udhezon te shikohet neni l0 i draft rregullores,
paragrafi I ku thote se "Kryetari i Komun6s nxjerr vendim per formimin e komisionit p€r secilen
drejtori e cila ne bazEtE kesaj rregullore ka kompetence dhe autoritet t€ jap ne shfrytezim pronen
e paluajtshme t€ komun€s".

Komenti 4- Ilir Gashi - te precizohet mdnyra e dhenies sE lokaleve ne shfr5rtezim tek neni 7

paragrafi 2pika2.3. e draft. rregullores.

P6rgiigija 4- z Haziz Krasniqi-e udhezon qe permes e-mailit te dergohen te gjitha verejtjet dhe

komentet ashtu sig po jepen ne takim.

Komenti 5- Ilir Gashi propozon qe te neni 5 paragrafi 2 plka2.l i draft rregullores te futen edhe

barakat, konstruksionet metalike.

Pdrgiigija 5-: Komenti merret parasysh dhe do te pershihet ne dokumentin final.

Komentet e pranuara p6rmes form6s elektronike (emailit):

Komenti 1- (Ilir Gashi ) Ne rregullore te ceket shume qarte se vet6m pronat komunale per te cilat
nuk ka pasur td interesuar gjate ankandit te rregullt (per shfryt€zim afatshkurt€r dhe t€ mesem)
mund te jepen ne shfryt€zim nje vjegar.
P6rgiigija 1-: Komisioni vendos qe te merret parasysh komenti dhe te futet si nen i vegant€ n€

rregulloren finale.

Komenti 2 - (Ilir Gashi) Te kete nje Nen te vegant€ qe rregullon dhenien e lokaleve me qira per

nje vit.
P€rgiigija 2-zPEr te dy komentet do te jete nje nen i vegant€ dhe si koment do te merret parasysh.

Komente 3 - (Ilir Gashi) Te Neni 7 , paragrafr 23 . te definohet sakte se cila Drejtori apo dikaster

tjeter komunal.
P6rgiigija 3 : Komenti merret parasysh dhe do te jete n€ dokumentin final dhe te interesuarit do

t'i drejtohen organit kompetent p€r prone.

Komentet n€ formE elektronike ian6 d6rsuar nd emailin zvrtar. tE zvrtarit pdrsiesiEs pEr

konsultime publike. Haziz Krasniqi. kurse p6rsiisiet ian6 dh6nd nga an6tar€t e grupit
punues o6r hartimin e rrequllores. nE takimin e mbaitur me datd : 07.07.2022.

Proiekt-Rrezulloria per percaktimin. kriteret kushtet dhe procedurat e dh€nies ne shfMezim te
prones se paluajtshme te komunes per interes publik. per periudhen me pak se nje vit u eshte

dorezuar fizikisht. piesemanesit te cilet ishin ne konsultim publik. qe te kene mund€si te njihen

me detaiisht me dokumentin ne fiale. seose disa nsa ta nuk kishin pasur mundesi ta lexonin te

oublikuar ne ueb faqe.

Dokumenti ka qen6 nE konsultim publik nE uebfaqen zyrtare td komun6s dhe platformdn e

konsultime publike, nga data 02.06.2022 deri me 02.07.2022, nd6rsa komentet jan6 pranuar
deri me datd 30.06.2022.

Faqe 4 nga 5



Me 21.06.2022, eshte publikuar procesverbali per mbajtjen e konsultimit publik, procesverbali
esht6 i publikuar ne k6te vegilz:

lxrli-.st,-rtf <'-t'il-lt'-1tt'ottt,,s-,;t'-pulttujt,sltntc-lc-liortttlt<'.t.1x1f..
Tabelori me tE dhdna tE shkurtra:

Tema Zyra Pjesdmar
rEs

Data
Vendi

Komentet l.Njoftimi
2.Lajmi
3.Prcesverbali

Rregullorja p€r
percaltimin,
kriteret kushtet
dhe procedurat
e dh€nies ne
shfrytezim te
prones s€

pe{uajtshme t-
^ -nunds per
interes publik,
per periudhen
me pak se nje
vit

Drejtoria
per
Gjeodezi
dhe
Kadaster
Zyraper
tnformim

FM T
0 22

15.06.2022
Sall€n e

Administrates
Komunale

8 komente
8 tE pranuara
0 te papranuara

l.lt t t ps : //kk. rk,s -gor'. n e t/p ri zre n /u' p -

co n ten th tpl ou ds /s i tes/ 2 6/2 0 2 2 /06/N i ofi i
rn i - pe r - P ro j e kt - Rre g t I I rtren -per-
pe t'c'u k t i ru i rt -k r i I c rt' t -kt t,s h t e t -d h r' -

p r o c' e d u r u t - e - d h e n i e s - n e - s h.fit t c z i rn - I e -

pt'on c s -s e - pu I r u1j t:; lt nrc -t e -ko m ur rc s -p( r -

intere,s-ltthlik pel/
2. https://kk.rks-
got'. r rc t /p ri : re rr /n eu's / kons u I t i m i - pu b I i h-

nu, -qv t e t u r c -nt e t o rt -hu s h k e <ru t ore s i t t c -
n e -ven cl i nt nt u r r j e -ko nu r n a I e/
3. h t tps : //kk. rks -gtn'. n et/pri ;re n hrp-
c o n I o t t h q I o u d s /.s i t e,s / 2 6 / 2 0 2 2 / 0 6 / P r o c e.s

ver fur li -i -konsul t im i t -pr th I i k-pe r- I'ro i a k t -

Rrcgu I I rtre n -pa r- p e rc'e&t i nt i u -c -

p ru rc e d t t r u v t: - t c -,s h e t t i e s - n e - s h.fi'.v t e : i m -

nte -p ak -s e -u i t: -r' i I -t e -pron e s -s e -
p u I u u i t.s I mt e - I e - ko rru m e s. p d.f'

Shkurtesat

F-Femra

M-Meshkuj

T-Totali

Bashkangjitur nE kEtE raport jan6 edhe k6to dokumente:

l. Vendimi p€r emerimin e grupit punues per hartimin e rregullores,

2. Njoftimin per mbajden e konsultimit publik,

3. Lista e nenshkrimeve te qytetareve pjesemarres nE konsultimin publik,

4. Lista e zyrtareve pjesemarres nd konsultimin publik,

5. Lista e zyrtareve t€ takimit te mbajtur t€ anetareve te komisionit per diskutimin e

komenteve te pranuara nga qytetaret.

Pergatiti:
Itlztz vza! i..tat
Nenshkrimi:

Faqe 5 nga 5

Nry*r,
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Republika e Kosovds
Kosova- Kosova

i Komun€i
Nr. 0l/060-0056207t21
Me2t.04_2021

Komuna e Prizrenit
Prizren - Prizren

N€ baze re nenit 13 drre nenit 5g t€ Ligl^it nr. o3,r_-o4o,p6r vetdqeverisje Lokare(Gazeta Zvrtare e Reoubliker rc rcoro'e.,'ro *uzoot), **, 
-; 

[aragrarr 1.3 te Ligjit nr.06tI--092 per Dh€nien ne Shfbtdzim ar" iiel"ui"r* 
" 

pioner re paiua:tstrme td Komun6s. tddispozitave te Rregullores (NIAPL) nr. otl20t7 per procedurar e Hartimit dhe publikimit tcAl;teve t€ Komunes, si dhe nenit 5l te itatutit ie Komunes se p.irr"nlt nr. 0l/0ll-5643 tedates 15.10.200g, kryetari i Komunds. rroritac,

VENDIM
P€r formlmin e grupit punues

l ' Formohet dhe em€rohet Grupi punues p€r hartimin e Draft Rreguilore perPercaklimin e procedwave te bhenies nO infrl,tdziriird p.t'r" nje vit t€ pron€s
sd paluajtshme t€ komun€s. Andtare te kctij Grupi punuer, lore.onrn,

l.l. Gursel Skenderi,..........nga Sektori i prones, kryesues,
1.2. Sefer Avduti,............,..nia Sektori i pronds, .rlt*,
l. 3. Florentina eoqaj,.........nga DUpH, andtare,
I .4. Sazan Cukaj,...............nga DKRS, an€tar,
1 . 5. Naim Kukaj,................ nga ZK. anltar.

2. Detyral e Grupit Punues r€ em€ruar si n6 piken l G ketij vendimi eshtd qi ne afhtsa md ti shkurt€r. kohor- te hartoj Draft Rreguflor"o pei percaktimin eProcedurave td Dh€nies ne shfrytezirnme pak se njE vit t€ prones s€ paluajtshme
t6. kom-unds, n€ perputtrje me diipozitat rigiore ne n qi- ar," p". i"rturrit t6 draftitpdrkatds, tE nj€jtat ti procedohen org"n"rJkompetenre per shqyrtim dhe miratim.

3. obligohet Drejtoria e Administrat€s dhe tE em€ruarit p€r zbatimin e ketij
vendimi.

4. K6shilld Juridike: Kund€r ketij \/endimi, pala e pakdnaqur ka t€ drejt€ ankese
n€ Kdshillin e Pavarur Mbikeqyr€s nd shdrbimin civil, ne afat frej 30 iiterh ngu
dita e pranimit te kEtij vendimi.

5. Ky Vendim hyn n6 fuqi qd nga dita e nEnshkrimit te rij.

Profo Vendimi iu ddrgohet:
- Drejtorise s6 Administrates,
- TE emdruarve,
- Arkives se Kryetarit.

l

i

.i
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Republila e Xosoves

Rapublik. Xogovo . Filpublile l(orovo

fomuna e Prrlrenit
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l(osova Cumhuriyeti Prarren Beledivesi

prrzren Belerlrye:r, lrelediyenin talrnmallarrnln krmu yerallna kullanrlmaSrna ilitkrn tanrm'

rrrterler, gArtlaf ve u..ullere llitkrn Yainetmelik TaSlalrnrn haZrrlanmasrna yonelik gahgma grubu

aracrlgtyla, prrzren Belediyesi, belediyenin talrnmazlartntn kamu yararlna kullanrlmasrna iligkin

lanrm. knterler. tart .tr ve usullere ilitkin YOnetmelik TaSlalrnrn hatrrlanmasrna yonelik Cahlma

Erubu araqlrgryla, brr yrldan az bir sure lgrn, Yerel $zYonetim hakkrnda, Prizren Belediyest

Turuf,u 03/L-0110 sa,r[ Kanuna dayan;larak. No 0l / 011'56{3 ve Belediyelerde Asgari Halk

Danrgma Standartla r hakkrnda No. 06/2018 sayrlr idan Yonergenrn (MLGA| 6. Maddesi 1'6

oendr bunu yaytnlar

t\'\\ll llll 1)lRl\ll

ilclcrlrlcnintnlrnrn.v rrallarrnrnhirlrldanarhrrsiirciqirrLanrularannaLullatttlnustnailirlrntlntn:'
irrrrrl.ir. [oluliar r c r .ullcre ilirlrn i'itnctmrlil I arlagr ha[krndl vntantlu;lurll lilttlthr\ tl lsll]'trdslllln

.r,,,'snlitttttcrt hulLtn. .r

Bu betge 02 06 202. den 02.07.2022 Ye kadar halkrn gorulune sunulacak, vatandaSla'la halkrn

gorulune rse 15.06 2022 tarrhinde Beledrye ldaresi'nrn uguncu katta bulunan salonunda -

belecliye binasrnda .aat 10:00'da yapllacaktrr.

r rr,;rt\ \! ('itunl(rln: iu t,{! lr}ll ..urt l(r l}r)'r.t Lariur lstkilrlcnn c-pri\lalJrtna girndr:rlhtltrsrtrtu

t,lrt.e i \l'cnrlcrl .l tl''i:{ri ,ut . \lllnt.Iu[ill (' t[r'E(rt nc! \( \clct \\Jult rl r]'r'Eor 'nct

!lclc.liir.rrl .lrl tx}'rrl rzhrrn hrr lrldan lr htr riirc tqrn L.rnru ).|rann! lrtlllntlntasrna iliSLtn tantnt'

h,t{!l!.r. L.lullur re ,ullcrc rli;Lrn Yiinctnrclil laslafr hirtLrn.la olnnltlr hilgi rr;ln a;afrda[r lrnllcrr

zr r "rret cdehtltrstnrl

I l,rtll,r r.tttar(lcr trril nrililJcLi rcsnti Nch .it.rsr. halLlil lstlltrc llC rlgrlr duucnlcrrrtlcr 'rlt hiilunrunJc

lrlLi,. k[-rL.-tri\.nc lrfllrL.ll Lt,ttsultttttu-nuhlii*c rregul[,ret'tre -Lunsultlnt-puhllk

i i,rlr. i ).tttrpttt.t Itl.rtlr ;tttr

i;ttl.. k,rtt.ullttlldt ri .-$1t\ tt!l

I r.. h,lrL
!tt:f . \\1\1\ }.tcehrt l. \,'tlr i}.!rlzf(l'l

t
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Republika e Kosov€s

Republika Kosova

Kosova Cumhuriyeti

Komuna e Prizrenit

OpStina Prizren

Prizren Belediyesi

Lista e ndnshkrimeve e qvtetar6ve pjesemarres n€ konsultimin publik per Projekt-Rregulloren p€r
p€rcaktimin, kriteret kushtet dhe procedurat e dhenies ne shfrytezim te pron€s se paluajtshme te
komunes per interes publik, per periudhen me pak se nje vit.

Data e mbajtj€s se konsultimit: 15.06.2022

Nr Emri Mbiemri Vendi/lnstitucioni/OJQ NEnshkrimi

/
1

I ttr 6^t/^, Kun venJ,' \ Vo,,^-^o (Lv
2 ;n<i R*.rnr{ ?AnAg=o> Kotsotot+{i7u*K {94< P. W
3

5

6

7

8

9

1

* ** ** *



10

11

t2

13

L4

15

L7

18

19

20

2L

22

24

25

Pergatiti:
ItAlt a VVAg 1-t161

2W
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Republika e Kosov€s

Republika Kosova

Kosova Cumhuriyeti

Komuna e Prizrenit

OpStina Prizren

Prizren Belediyesi

Lista e ndnshkrimeve e zyrtareve pjes€marrds n6 konsultimin publik per projekt-Rregulloren per
p€rcaktimin, kriteret kushtet dhe procedurat e dhenies ne shfry€zim te pron€s se paluajtshme t€
komunes per interes publik, per periudhen m6 pak se nje vit.

Data e mbajdes se konsultimit: 15.06.2022

Nr Emri Mbiemri Pozita e pun6s N€nshkrimi

1

CurRs4 3 Ke"vo eten uoNa|+ea &s I 

=Gr.-]'o,rf,T € to rtopr {5 ?1L**(+
2

fuft-tr< l4{*1A') M, lars/r-Pu/fiztra
I /

3

{e Q^*u
I

r\gAaz T>x<tt ?rrof. - F^n 6n A,-,:
4

FlOtLarTir/R Coq a: Z\ rr ALe aic)O(f V Cogel
5

Sere R- _Avputt I
( rr--

6

l\,,* b*r(\ U,Nksir 't zyP-t
7

fteztz VaAJPt&r
alrz<ae Ere r Atti

/1e EopCu Lat t4e
ece6l14

rG eue./ r

8

1
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9

10

11

t2

13

L4

16

L7

18

Pergatiti:
fl ^7Q VyAt ttt &t

Nenshkrimi:ilfur
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Republika e Kosov€s

Republika Kosova

Kosova Cumhuriyeti

Komuna e Prizrenit

OpStina Prizren

Prizren Belediyesi

Lista e nenshkrimeve e grupit punues ne takimin p€r diskutimin e komenteve te pranuara giat€
konsultimit publik dhe komenteve te pranuara ne form€ elektronike per projekt-Rregulloren per
percaktimin, kriteret kushtet dhe procedurat e dhenies ne shfryt€ zim tE pron€s s€ paluajtshme te
komunds per interes publik, perperiudhen me pak se nje vit.

Data e mbajtjes sd takimit: 07.07.2022

Nr Emri Mbiemri Pozita e pun6s NEnshkrimi

I Gursel Skenderi Sektori i Pronds-kryesues

EY4
2 Sefer Avduti Sektori i pronds-anetar

3 Florentina Qoqaj DUPH-anetare t

4 Sazan Cukaj DKRS-anetar I

Kukaj ZyraLigtrore-an€tarNaim

Ymer

5

6 Berisha Shefi njesise per komunikim me publikun

7 Haziz Krasniqi Zyrtar pergiegjes p€r konsultime publike
Hru,jdA>f,&

Pdrgatiti:
ri"At.rt (t?A{t-trar

1* * rt* *

ffi/-
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Republika e Kosoves Komuna e Prizrenit
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti Opitina Prizren - Prizren Beled lyesl

Procesverbali i Konsultimit publik me eytetard pdr .,pdrcaktimin 
e procedurave t€

Dhdnies n€ Shfrltezim md pak se nje vit te pronEs s0 paluajtshme t0 Komun€s,,

Td pranish€m nd konsuttim publik me qytetare kan€ qen6:

Ymer Berisha- Udh€heq€s i Njdsis€ p€r Komunikim me publikun
Haziz KrasniqlZyrtar per$egitis pdr koordinimin e konsultimeve publik
Procesmbajtdse: Florentina Qoqaj
Gursel Skenderi-Udh€heq6s i Sektorit te prones,
Sefer Avduti-Zyrtar Ligjor i Sekorit tE pron6s,
Florentina Qogaj-Zyrtare Ligjore ne DUPH,
Fatmir Memaj-Zyrtar Ligjor n6 DI,
Feriha Pagarizi-Zyrtare Liglore nd Sektorin e pron6s,
Ilir Gashi, - qytetar,
Haki Reshtan4 - qytetar

Konsultimi eshte mbatur me 15.06.2022, nd ndertes€n e Ekzekutivit te komunds nd katin e
tretg, me fillim nE or6n 10:00 h.

Ne fillim te konsultimit, zyrtargt q€ kand hartuar rregulloren pdr ,.pBrcaktimin 
e

Procedurave td Dhdnies ne shfrytezim me pak se nje vit, te pronesid paluajtihme te Komunes,, ,
tE pranishmEve u kan6 shpErndard materialin nd kopje td fortd.

_ _ 
Ymer Berisha, e hapi takimin e d6giimit publik p6r draft rregulloren p6r ,,p€rcaktimin 

e
Procedurave tc Dh6nies n€ Shfrytdzim md pak se nje vit te pronEs sd paluajtshme te Komun€s,,,
dukeju dEshiruar mir€seardhje dhe vlerdsuar kontributin e sicilit deri ne miiatimin e rregullores.
. Haz\z Krasniqi, sqaron se draft rregullorja ne 0ale eshte moder nga MApL-j-a dhe se
komunat e kan€ pdrshtat vards.isht prej kompetencds se drejtorive. Po ashtu-udhezon t6 gittre te
pranishmit si dhe td giithe te interesuarit e tjer€, se te giitha vErejtjet, sugjerimet dhe kimentet
lidhur me k6te draft negullore mund t'i paraqesin deri me daten lo.oe .zozi permes e-mailit te tij
si dhe anEtardve td komisionit.

Sefer Avduti po ashtu sqaron se te g,itha komentet duhet tejepen me shkrim duke d€rguar
e-mail, si dhe thekson lidhur me v€rejtjen e DUpH-s6, qe eshte u6rd lidhur me draft rregulloren
lidhur me nenin 7 paragrafi 2 pika2.4, mirepo ato duhen te dergohen pdrmes e-mailit.

. 
Florentina Qogaj konfirmon se esht6 bere vdrejtje nga DUpH-ja, sa i pdrket kompetences

sE nenit 7 paragrafi 2 pika 2.4 ku thuhet se "P€r dh€nien ne shfrytezim te hap6sirave publike rreth
vend. punishteve, k6rkesa i drejtohet Drejtoris€ p€r Shdrbime publike,', ku kjo drejtori konsideron
se Esht€ kompetencd e DUPH-sd.

Faqe I nga 2

* **** *

Ai

g{t 6J eo, 06,28



. . - 
Ilil Gashi pyet: Ndse hap€sirat e p€rbashk€ta rd banesave-hap€sirat gjelbEruese, a

konsiderohen si hapdsirat t6 td gjithe banorevi td banesave apo hapEsira t6 Lomune$ 
-----

.. - 
Sefer Avduti sqaron se k€to hapdsira do t0 rregullohen nd'baz€ td draft negullores tjetgr e

cila 6sht6. duke u pergatitur nga njE gn:p punues dhe eihte ne proces e sipdr.
Ilir Gashi- lokalet e komunds a mund t€ jepen p6r afariz€m?
Gursel Skenderi jep sqarime se ato lokali te iilat permes ankandit kan6 kaluar ne listen

p€rfituese mirdpo nuk kane arrit te merren nE shfrytEzim nga personat fizik apojuridik ato lokale
mund t'i jepen aplikuesve n6 shfrydzim.

_- . ^ 
Ilir Gashi kdrkon sqarime ridhur me nenin 7 paragrafi 2 pika 2.3 ku thote se ,.ptir dhdnien

n€ shfryEzim td lokaleve nd prondsi td komun6s, keGsa i d'rejtohet drejtoris€ perr.ute." pe,
pronE", komenton se nuk eshtg drejtori por sektor.

Sefer Avduti jep sqarime dhe udhdzon tg shikohet neni l0 i draft rregullores, paragrafi l
ku thote se "Kryetari i Komun0s nxjerr vendim per formimin e komisionit p"er secitLl a.e]tori ecila nE 

_baz6 td k6saj rregu ore ka kompetenci dhe autoritet t€ jap n6 irrr.yteri, p.o'"e" 
"paluajtshme t€ komun0s,,.

llir Gashi - te precizohet mEnyra e dh0nies sE lokaleve n0 shfrytEzim tek neni 7 paragrafi
2 pika2.3. e draft rregullores.

. .Haziz Krasniqie udh€zon qe permes e-mailit te dErgohen te giitha v€rejtjet dhe komentet
ashtu sig po jepen ne takim.

Haki Reshtana komenton lidhur me verejtjet e Ilir Gashi.

. Fatmir Memaj komenton nenin l0 t€ draft negullores dhe pyet se a i percakton cilat drejtorijane kompetente.

,- F1lmir Memaj propozon q€ td precizohet neni 5 paragrafi 2 pika2.4,,Lokalet n6 prontisi td
Komunes" si dhe fi shtohet ato te cilat nukjan€ ne shfrytezim.

. Ilir Gashi propozon qe te neni 5 paragrafi 2 pika i. l i draft negullores tE futen edhe barakat,
konstruksionet metalike.

Ymer Berisha pyet te giithe pjesemarresit n6se kan6 digka det6r pdr t€ diskutuar lidhur me
draft rregulloren.

. Te giithe pjesdmandsit pajtohen qe takimi i deglimit publik tE konsiderohet i p€rfunduar
pasi qd nuk kand digka tjetEr pOr t€ shtuar.

Konsultimi ka p€rfunduar n0 orOn l0:45 h.

Gursel Skenderi udh€zon dhe i sqaron se neni 7 idraft rregullores e p€rcakton dhe e
precizon nje gie te tille.

mbaj
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Republika e KosovEs Komuna e Prizrenit

Repu blika Kosova- Kosova CumhuriYeti Op5tina Prizren - Prizren Belediyesi

N€ baz€ t€ nenit 3 paragrafi I pika 1.1 te Ligjit per Dhenien nti Shfftezim dhe K€mbimin e

pron€s s€ paluajtshme t€ Komun€s, Ligji Nr.06lL-092, nenit 58, pika (h) e nii zbatim t0 nenit 5,

paragrafi 1 pika (b) te Ligiit nr.03/L-040 PEr Veteqeverisjen Lokale (Gazeta Zyrtare e RepublikEs s€

Kosovds, Nr.28/ 04 Qershor 2008), n€ cil0si te Kryetarit t€ KomunEs s0 Prizrenit,

Kuvendit t€ Komun€s, i :

PROPOZOJ

l. Miratimin e Vendimit p6r Modifikimin e atributeve tE titullarit - pronarit t0 pronave komunale dhe

regjistrimin e tyre n€ SIKTK (Sistemin e Informatave Kadastrale t0 Tokave t€ Kosovis ) me emdrtimin

ligjor : Komuna e Prizrenit.

2. Modifikimi i propozuar sipas pikEs I te ketij propozimi p€rfshin0 te giitha pronat komunale te te giitha

ZonaveKadastrale t€ Komunes s€ Prizrenit, tE evidentuara n0 Fletat Poseduese me k0to em6rtime si n€

vijim:

a) T€ giitha pronat e evidentuara me emertimin e pronarit "Pasuri Shoq6rore Kuvendi Komunal", t€

em€rtohen me emErtim td ri "Komuna e Prizrenit";

b) Te giitha pronat e evidentuara me em€rtimin e pronarit "Pasuri Shoq0rore Rrugii Publike t€ Pa

kategorizuar", t€ em€rtohen me em$rtim t€ ri'oKomuna e Prizrenit";

c) T€ giitha pronat e evidentuara me em€rtimin e pronarit P.SH."T€ mirat e Fshatif', t€ emertohen me

emertim t€ ri "Komuna e Prizrenit";

g) Te giitha pronat e evidentuara me em€rtimin e pronarit "Drustvena Svojina Dobro Selo", t0

em€rtohen me em€rtim t€ ri "Komuna e Prizrenit";

d) Te gjitha pronat e evidentuara me em€rtimin e pronarit "Pasuri Shoq€rore-RrugE", dhe tE cilat janO

BrendaQytetit te Prizrenit, t0 em0rtohen me em6rtim t€ ri "Komuna e Prizrenit";

e) T€ giitha pronat e evidentuara me em€rtimin e pronarit o'Drustvena Svojina, Javni i nekategorisani

Putevi", t€ em6rtohen me em€rtim t0 ri 'oKomuna e Prizrenit";

0 Te giitha pronat e evidentuara me em€rtimin e pronarit "B.V.I. per Banim", te emertohen me em€rtim

t€ ri "Komuna e Prizrenit";

g) Tg gjitha pronat e evidentuara me emErtimin e pronarit "Bashk6si e Banesave", t€ em€rtohen me

emErtim tE ri'oKomuna e Prizrenif';

h) Te giitha pronat e evidentuara me em€rtimin e pronarit-Institucioneve Shkollore tB nivelit komunal,

te shtohet emgrtimi ,,Komuna e Prizrenit" si dhe emertimi i shkolliis p€rkat€se me emErtimet momentale;

i) Tii gjitha pronat e evidentuara me emertimin e pronarit "Uj€rat", perpos afer Lumbardhit dhe afer

Drinit, tC em0rtohen me em€rtim tE ri "Komuna e Prizrenit"'

**
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3. T€ korigjohet em€rtimi i titullarit edhe n€ tti gjitha pronat tjera t0 cilat menaxhohen nga Komuna e t0

cilat nuk jane pershkruar m€ lart0, nii t€ gjitha Zonat Kadastrale t€ Komunes sE Prizrenit.

3. Ky propozim hyn€ nil fuqi ditdn e marrjes s€ tij.

Arsyetim
Gjat€ pun€ve zyrtare nE Sektorin piir Qilshtje Pron6soro - Juridike (Sektorin e Pron€s), €sht0

v6rejtur nj6 laramani dhe njti parregullsi n€ em€rtimet e pronarit tE pronave komunale. Kilto gabime

dhe kjo laramani nd em6rtim nuk janE vet0m gabime teknike apo g€shtje e drejteshkrimit por janE edhe

n€ kund6rshtim me rregullat civilo-juridike sa i p0rket dispozitave mbi subjektet juridike si bart0se tE tE

drejtave dhe detyrimeve. NE bazl td Ligjit mbi Marrddh€niet Themelore Pron€soro- Juridike si dhe

Ligiit mbi Pron€sin€ dhe t0 Drejtat tjera Sendore, subjekte tE sd drejt€s jan6 : personat fizik dhe personat

3uriait. N€ rastin konkret, Komuna e Prizrenit Esht€ person juridik i njohur me ligi dhe at€ me Ligiin

mbi Vet€qeverisjen lokale (Lig,it nr.03/L-040 P€r Vet€qeverisjen Lokale, Gazeta Zyrtare e RepublilQs

s€ Kosovds, Nr.28/ 04 Qershor 2008), i cili n€ nenin 5 thot€ :

"Komuna €sht6 person juridik. Si person juridik, gdo komun€ ka kompetenca, n€ mes tjerash,

q€: t€ padisg dhe tE paditet n€ gjykata; tE posedoj€ dhe tE menaxhojE pasurinE; mund tii jet€ pronare

apo bashk€pronare e ndonje kompanie qe eshte n€ interes tE komun€s nE raport me qytetar€t; tti lidh€

kontrata; tE pun€soje stafin; dhe t€ angazhohet nE aktivitete tE tjera q€ janE t€ domosdoshme p€r

realizimin e p€rgiegjtisive t€ saj" .

Duke u bazuar ne kete , Komuna e Prizrenit si person juridik i njohur me ligj, Esht€ subjekt i te

drejt6s pron€sore dhe si e till€ bartese e t€ drejtave dhe detyrimeve t€ cilat burojn6 nga tE drejtat

pron€sore prandaj tE gjitha pronat e paluajtshme te lart€sh6nuara sipas zonave kadastrale e t€ cilat

menaxhohen nga komuna duhet te evidentohen - regjistrohen ni, SIKTK (Sistemin e informatave

kadastrale te tokave tE KosovEs ) n€ em€r t€ pronarit ligjor : Komuna e Prizrenit.

Komuna e prizrenit si njesi administrative lokale n€ aspektin kadastral shtrihet n€ 73 Zona

Kadastrale. Nii tii gjitha zonatkadastrale ka t€ evidentuar prona komunale t0 cilat jan6 t0 regjistruara nE

Fleta poseduese me numra te ndrysh€m var€sisht ngazona kadastrale se ku gjinden dhe var€sisht nga

kultura e tyre.

Shembull nr. 1: N€ disa Zona kadastrale, disa rrugE jan6 tE evidentuara me em€rtimin "
D.S. putevi". Ky em€rtim i pronarit 6sht€ gabim jo vet€m giuh6sor por edhe gabim esencial -
juridik sepse.,Rruga', juridikisht 6sht6 objekt i t€ drejt€s dhe nuk mund tE regiistrohet si subjekt

- pronar.

M€nyra e kittill€ e regjistrimit daton q€ nga vitet e 50-ta te shekullit XX-te, kur Regiistrat

Kadastral janii plottisuar n€ m6nyre manuale dhe pa njohuri elementare pron€soro - juridike.

pas vitit 1999 ki,to t€ dh€na nga regjistrat manual kanO migruar ne sistemin elektronik t€ t0

dh€nave apo sig Eshte quajtur Regjistrin e t0 Drejtave t€ Pronave tii Paluajtshme. Para dy vite kemi n€

funksion sistemin m€ t€ ri : Sistemi i Informatave Kadastrale t0 Tokave tE Kosov6s (SIKTK) ku

gjithashtu vet€m jan6 bartur - migruar te njejtat t€ dh€na pa asnj6 ndryshim nga e kaluara.

Nga t6 p€rshkruarat si mE lart6 n€ arsyetim u vendos si n€ ktit€ propozim.

Me respekt !
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propozimit i bashkangjesim mostrot nga Sistemi SIKTK ashtu siq jand tE ahualisht td

evidentuara pronat l<omunale nd regiistrat kadastral.

rJ



Republika e Kosov6s
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti

Komuna e Prizrenit
Op5tina Prizren - Prizren Belediyesi

Na osnovu dlana 3. stav 1 . tadka l.l. Zakona o Davanju na Kori5denje i Razmenu Nepokretne

Op5tinske imovine, Zakonabr.O6lL-Og2,dlana 58. tadka (h) i na osnovu dlana 5. stav l. tadka (b) Zakona

br.03/L-040 o lokalnoj samoupravi(Sluibeni list Repubtike Kosovo, br. 28/ 4.iun 2008), u svojstvu

gradonadelnika op5tine Prizren,

Skup5tina op5tine:

PREDLAZE

l. Usvajanje Odluke o promeni atributa nosioca - vlasnika op5tinske imovine i njihovog registrovanja

u KISZK (Katastarski informacioni sistem zemljiita kosova) sa pravnim nazivom: Op5tina Prizren.

2. predloZe na izmenaprema tadki 1. ovog predloga obuhvata svu op5tinsku imovinu svih katastarskih

podrudja opstine Prizren, evidentiranu u posedovnim listovima sa slede6im nazivima:

a) Sva imovina registrovana na ime vlasnika,,DruSwena imovina Skup5tine op5tine" treba da se imenuje

novim imenom ,,Op5tina Prizren";

b) Sva imovina registrovana na ime vlasnika,,Dru5tvena imovinaNekategorisani javni put", treba da se

imenuje novim imenom ,,Op5tina Prizren";

c) Sva imovina registrovana na ime vlasnika, D.S. "Dobrobit sela", treba da se imenuje novim imenom

"Op5tina Prizren";

g) Sva imovina registrovana na ime vlasnika "Drustvena Svojina Dobro Selo", da se imenuje novim

imenom "Op5tina Prizren";

d) Sva imovina registrovana na ime vlasnika "DruStvena Svojina-Put", i koji su unutar grada Prizrena,

da se imenuje novim imenom "OpStina Prizren";

e) Sva imovina registrovana na ime vlasnika "Drustvena Svojina, Javni i nekategorisani Putevi", da se

imenuje novim imenom "Op5tina Prizren";

f) Sva imovina registrovana na ime vlasnika "B.V.I. za Stanovanje", da se imenuje novim imenom

"Op5tina Prizren";

g) Sva imovina registrovana na ime vlasnika "Zajednica Stanova", da se imenuje novim imenom

"Op5tina Prizren";

h) Sva imovina registrovana na ime vlasnika - Skolske Institucije opStinskog nivoa, da se doda naziv

"Op5tina Prizren" kao i imenovanje Skole trenutni nazivom;

i) Sva imovina registrovana na ime vlasnika "Vode", osim blizu Bistrice i blizu Drima, da se imenuje

novim imenom "Op5tina Prizren".
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3. Da se koriguje ime vlasnika u svim ostalim imovinama kojima upravlja op5tina i koje nisu gore

opisane, u svim katastarskim op5tine Prizren

3. Ovaj predlog stupa na snagu na dan prijema.

Obrazloienie
Tokom sluZbenog rada u Sektoru za imovinsko-pravne poslove (Sektor za imovinu) uoden je

nered i nepravilnost u imenovanju vlasnika op5tinske imovine. Ove greSke i nered u naziw nisu samo

tehnidke ili pravopisne gre5ke, ve6 su i suprotne gradansko-pravnim pravilima u vezi sa odredbama o

pravnim licima kao nosiocima prava i obaveza. Na osnovu Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim

odnosima, kao i Zakona o svojini i drugim imovinskim pravima, subjekti zakona su: fizidka i pravna

lica. U konkretnom sludaju, opStina Prizren je pravno lice priznato zakonom i Zakonom o lokalnoj

samoupravi (Zakonbr. 03/L-040 o lokalnoj samoupravi, SluZbeni list Republike Kosovo, br. 28/04. juna

2008. godine), koji udlanu 5kaZe;

"Op5tina je pravno lice. Kao pravno lice, svaka op5tina ima nadleZnost, izmedu ostalog, da: tuZi

i bude tuZena pred sudovima; da posjeduje i upravlja imovinom; moZe biti vlasnik ili suvlasnik bilo
koje kompanije koje je u interesu opStine u odnosu na grailane; da sklapa ugovore; zaposli osoblje; i da

se bavi drugim aktivnostima koje su neophodne za ostvarivanje svojih odgovornosti".

Na osnovu ovoga, Op5tina Prizren, kao pravno lice priznato zakonom, podleZe imovinsko-

pravnim odnosima i kao takva nosilac je prava i obavezakoje proizilazeiz imovinskih prava, dakle sve

nepokretne imovine navedene u prethodnom tekstu prema oblastima katastarske imovine kojima se

upravlja od strane op5tine moraju biti evidentirani - registrovani u KISZK (Informacioni sistem katastra

zemlji5ta Kosova) na ime pravnog vlasnika: Op5tina Prizren.

OpStina Prizren kao lokalna administrativna jedinica u katastarskom aspektu obuhvata 73

katastarske zone. U svim katastarskim podrudjima postoje op5tinske nekretnine koje su upisane u

zemljiSne knjige sa razliditim brojevima u zavisnosti od katastarskog podrudja na kojem se nalaze i u
zavisnosti od kulture.

Primier br. 1: U pojedinim katastarskim zonama, pojedini putevi su oznadeni nazivom

,D.S. Putevi". Ovo ime vlasnika nije samo jeziika greSka ved i su5tinska - pravna gre5ka jer je

,,Put" pravno objekt prava i ne moZe se upisati kao subjekt - vlasnik

Ovakav nadin upisa datira joS od 50-ih godina XX vijeka, kada su katastarski registri

popunjavani rudno i bez osnovnog imovinsko-pravno g znanja.

Nakon 1999. godine ovi podaci iz rudnih registara migrirali su u elektronski sistem podataka ili
kako se zove Registar prava na nepokretnostima. Pre dve godine smo pustili u rad najnoviji sistem:

Informacioni sistem katastra zemlji5ta Kosova (KISZK) gde su isti podaci takode preneti - migrirani

bez ikakvih promena iz pro5losti.

lz gorc navedenog u obrazloLenju odludeno je kao u ovom prijedlogu.

S po5tovanjem !
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S Predlogom dostwljamo primere iz KISZK kao ito su trenutno evidentirane opStinske imovine

u katastarskim re gistrima.

^ 'a-" -
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Republika e Kosov6s

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti

Komuna e Prizrenit

Op5tina Prizren - Prizren Belediyesi

O6/L-O12 sayrh Belediye Miilkiyetini Kullanrma v6rm€ ve de[igtirilmesi ile iligkin Yasantn 3.maddesi

I . Frkrasr 1.1. noktasr , 03/L-O4O sayrh Yerel Ozydnetim Yasasmtn (28/04 sayrh Haziran 2008, Kosova

Cumhuriyeti Resmi Gazetesi) 58.maddes, (h) noktasr 5.maddesi l.fikrasr (b) noktasrntn uygulanmasr

gere[ince Prizren Belediyesi Bagkanr niteliEinde Belediye Meclisine qu Oneride bulunuyorum:

Belediye Meclisine:

0Nnni

l. Sahiplik Niteliklerinin De[iqtirilmesine itigtcin Kararm ve aynrlannrn SIKTK (Kosova Kadastro

Arazi Bilgi Sistemi) yasal adlandrma: Prizren Belediyesi olarak kaydedilmesinin Onaylanmast.

2. Bu flnerinin 1. maddesine gdre rinerilen defigiklik,PrizrenBelediyesinin ttim Kadastro Bdlgelerinin

belediye mtilklerini igerir ve Mtilkiyet Belgelerinde agalrdaki isimlerle kayrthdrr:

a) ,'Belediye Meclisi Toplumsal Miilkiyeti" miilk sahibi adrna kayrth tiim m0lklerin yeni ad "Prizren

Belediyesi" ile adlandmlstn;

b) ,,srnrflandrrrlmrg Kamu Yollar Toplumsal Mtilkiyeti" mtilk sahibi adrna kayrth t0m miilklerin

"Prizren Belediyesi" yeni ad ile adlandrnlsrn;

c) ,,K6y Varlklarr" T. M. mtilk sahibi adrna kayrth ttim miilklerin yeni ad "Prizren Belediyesi" ile

adlandrnlsrn;

g) ,,Drustvena Svojina Dobro Selo miilk sahibi adrna kayrth tiim mtilklerin yeni ad "Prizren Belediyesi"

ile adlandrrrlsrn;

d) .,yol -Toplumsal Miilkiyeti" mtilk sahibi adrna kayrth ttim mtilklerin yeni ad "Prizren Belediyesi"

ile adlandrrrlsrn;

e) .,Drustvena Svojina, Javni i nekategorisani Putevi" mtilk sahibi adrna kayrth ttim mtilklerin yeni ad

"Prizren Belediyesi" ile adlandtnlsm;

f) ,,B.V.I. Konut" mtilk sahibi adrna kayrth ttim m0lklerin yeni ad'oPrizren Belediyesi" ile adlandrnlsrn;

g) ,,Bina Topluluklarr" mtilk sahibi adrna kayrth ttim miilklerin yeni ad "Prizren Belediyesi" ile

adlandrnlsrn;

h) ,,Belediye Dgzeyinde E[itim Kurumlan" mtilk sahibi adrna kayrth ttim mtilklerin yeni ad "Ptizten

Belediyesi,' ayrrcamevcut isimi ile iligkin okul ile adlandrrrlsrn;

i) Akdere yakrnlarr ve Drin yakrnlarr harig, "Sular" mtilk sahibi adrna kayrth tiim mtilklerin yeni ad

"Prizren Belediyesi" ayncamevcut isimi ile iligkin okul ile adlandrnlstn;

3. prizren Belediyesi'nin tiim Kadastro Bdlgelesinde Belediye tarafindan ydnetilen ve yukartda

tanrmlanmayan di[er ttim miilklerde sahiplik adlandrrmasr dtzeltilsin.

4. igbu Karar kabul edildili giinden yiiriirliile girer.
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Aqklama

Mtilkiyet - Hukuk igleri Sektoriinde (Emlak Sekt6rii) resmi gah9ma strastnda, belediye mtilkii

sahiplerinin adlandrrmalarrnda bir karmaga ve usulsiizliik gtizlemlendi. Bu hatalar ve bu isim karrqrkhlr

sadece teknik hatalar veya imla sorunlan olmayrp, ttizel kigilerin hak ve yiikiiml0liik sahibi olmalanna

y6nelik htikiimlere iligkin medeni hukuk kurallarrna da aykrrrdrr. Temel Miilkiyet-Hukuki iligkiler

Yasasr, Miilkiyet ve Difer Cisimsel Haklar Yasastna dayanarak, adalet konusu: gergek ve tiizel

kigilerdir. Bu durumda, Prizren Belediyesi kanun ve Yerel Ozydnetim Yasast tarafindan tanrnan tiizel

bir kigiliktir (03/L-040 sayrh Yerel Ozydnetim Kanun'u, Kosova Cumhuriyeti Resmi Gazetesi, No. 28/

04 Haziran 2008),5. Maddede gunlar belirtilmigtir:

"Belediye ttizel kigiliktir. Tiizel kigilik olarak, her belediyenin dilerlerinin yanr srra gu yetkileri

bulunmaktadrr: mahkemelerde dava agma ve davalt olma; miilkiin sahibi olmak ve ydnetmek;

vatandaglarla iligkin belediyenin grkanna olan herhangi bir girketin sahibi veya ortak sahibi olabilir;

sdzlegmeler ba[lamak; personel almak; ve sorumluluklannrn yerine getirilmesi igin gerekli olan di[er

faaliyetlerde bulunmak".

Buna dayanarak, Prizren Belediyesi kanunlan bilen tiizel kigilik olarak, mtilkiyet hukukuna

tabidir ve bu nedenle mtilkiyet haklarrndan kaynaklanan hak ve ytiktiml0ltiklerin sahibidir, dolayrsryla

yukanda belirtilen ttim tagrnmazlar Belediye tarafindan ydnetilen kadastro alanlarma gdre SIKTK'da

(Kosova arazi kadastro bilgi sistemi) yasal sahibi : Prizren Belediyesi adtna kayrth olmaltdrr.

Kadastro agrsmdan yerel bir idari birim olarak Prizren Belediyesi 73 Kadastro Bdlgesine

uzanmaktadrr. Tiim kadastro alanlannda, bulunduklarr kadastro alantna ve kiilttirlerine gdre farkh

numaralarla Sahiplik Belgesinde kayrth belediye mtilkleri bulunmaktadrr.

I numarah 6rnek:Bazrkadastro bdlgelerindebazryollar "D.S. "Putevi" olarakkayrtltdtr.

Sahibinin bu adr sadece dilsel bir hata defil, aynr zamanda temel - yasal bir hatadrr, gtinkti "Yol"
yasal olarak bir hukuk nesnesidir ve sahip olarak kaydedilemez.

Bu kayrt gekli, Kadastro Sicillerinin elle ve temel mtilkiyet-hukuki bilgisi olmadan tamamlandr[r

20. yiizyrhn 50'li yrllanna kadar uzanmaktadtr.

1999 yrfundan sonra maniiel sicillerdeki bu veriler elektronik veri sistemine veya Tagrnmaz

Mtilkiyet Haklarr Sicili olarak adlandrrrlan sisteme gegmigtir. iki yrl 6nce en yeni sistemi devreye

koyduk: fakat gegmigte var olan aynr veriler higbir de[iqiklik yaprlmadan Kosova Arazi Kadastro Bilgi

Sistemi (SIKTK) - aktarrldr.

Yukalda yer alan agrklamadan yola grkarak gu Oneride karar krlmmrqtrr.

Saygrlanmla !

Belediye millkiyetleri mevcut kadastro kayfilannda knyfih oldudu gibi SIKTK Sisteminden

ahnan drnekleri dneriye ekliyoruz.





                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Republika e Kosovës                                                                                         Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                           Opština Prizren – Prizren Belediyesi 
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REALIZIMI I BUXHETIT KOMUNAL 

PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2022 

 

 

Të hyrat 

 Buxheti i 

miratuar 

2022  

Buxheti 

me 

ndryshime  

2022 

Alokimi                             

I-VI-2022 

 

Shpenzimet      

I-VI-2022  

Buxheti i 

pashpenzuar             

I-VI-2022 

Alokimi i 

pashpenzuar             

I-VI-2022 

Ind. 

Alok/ 

plan 

Ind. 

Shp./ 

plan 

Ind. 

Shp./ 

Alok. 

Granti qeveritar 2022 

          

42,089,063  

        

42,268,036  

          

30,509,925  

     

15,664,936  

          

26,603,100  

       

14,844,989  72.18 37.06 51.34 

Të hyrat vetanake  2022 

            

7,366,692  

          

7,366,692  

            

3,199,804  

          

590,692  

            

6,776,000  

         

2,609,112  43.44 8.02 18.46 

Të hyrat vetanake te bartura 

nga  2021 

                        

-    

          

4,749,585  

            

4,749,585  

          

576,900  

            

4,172,685  

         

4,172,685  100.00 12.15 12.15 

Te hyrat nga donacionet e 

brendshme - participimi  

                        

-    

             

404,622  

               

404,622  

            

29,936  

               

374,686  

            

374,686  100.00 7.40 7.40 

Donacionet e jashtme  

                        

-    

               

42,280  

                 

42,280  

                   

-    

                 

42,280  

              

42,280  100.00 - - 

Totali 

          

49,455,755  

        

54,831,215  

          

38,906,216  

     

16,862,464  

          

37,968,750  

       

22,043,751  70.96 30.75 43.34 

 

 

        Në gjashtëmujorin e parë të vitit 2022, granti qeveritar është alokuar në shumën prej 

30,509,925€, pra 72.18% e shumës së planifikuar për tërë vitin (42,268,036 €). Shuma e shpenzuar 

nga ky burim i Buxhetit komunal është 15,664,936 € ose 37.06% e shumës së paraparë për sivjet .  

 

        Për periudhën janar-qershor të vitin 2021 nga granti qeveritar janë alokuar 30,779,775 € kurse  

janë shpenzuar  20,306,426 € .  

         

       Gjatë periudhës janar- qershor  2022 të hyrat vetanake janë alokuar në shumë prej 3,199,804 €  

ose 43.44% nga planifikimi prej 7,366,692 €. Nga kjo shumë janë shpenzuar 590,692€ ose 8.02% e 

shumës së planifikuar.  

 

       Të hyrat vetanake, në periudhën e njëjtë të vitit 2021, janë alokuar në shumën prej 3,613,633€. 

Shpenzimet  nga kjo kategori e të hyrave kanë qenë 1,609,109 € . 

 

        Deri në këtë periudhë të raportimit alokimi i të hyrave vetanake  të bartura nga viti paraprak ka 

qenë 4,749,585 €. Nga kjo shumë janë shpenzuar 576,900 €, pra 12.15% e shumës së alokuar. 

 

        Në periudhën janar-qershor 2021 nuk ka patur alokim të të hyrave vetanake  të bartura nga viti 

paraprak.  
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       Të hyrat prej participimit me popullatën, në periudhën janar- qershor 2022, janë alokuar në 

shumën prej 404,622  €. Shpenzimet nga ky burim kanë qenë 29,936  €. 

 

         Nga participimi me qytetarë, në periudhën e njëjtë në vitin 2021, janë alokuar 524,720 €.  

Shpenzimet nga ky burim i të hyrave kanë qenë 111,577 €. 

 

        Gjatë periudhës janar-qershor të vitit 2022, nga kategoria e  të hyrave nga donatorët e jashtëm 

janë alokuar  42,280 €  dhe  nuk janë shpenzuar fare. 

 

         Në periudhën e njëjtë të vitit  paraprak nga donatorët e jashtëm  janë alokuar 348,076 €   

Shpenzimi nga ky burim i te hyrave  ka qenë në shumë prej 34,845 €. 

 

         Në Buxhetin e Komunës për vitin 2021, si burim i të hyrave është planifikuar edhe financimi 

nga huamarrjet në shumë prej 348,076 € . Shpenzimi nga këto të hyra ka qenë 34,845€. 

 

         Të  ardhurat  totale të alokuara të buxhetit komunal për periudhën janar-qershor të vitit  2022 

janë 38,906,216 € , nga  54,831,215 € të parashikuara. Nga ky buxhet janë shpenzuar 16,862,464€ 

ose 30.75 %  e  shumës së  planifikuar (54,831,215 €) . 

         

        Në peiudhën e njëjtë të vitit paraprak të hyrat e tërësishme të alokuara, në shumë prej 

35,308,045€, kanë qenë për 3,598,171 € më pak  se sivjet. Shpenzimi i tërësishëm i buxhetit ka qenë  

22,069,414 €.   
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 Grafiku i të hyrave të alokuara te Buxhetit Komunal për periudhën Janar-Qershor 2022: 

 

 
  

  Grafiku i shpenzimeve te Buxhetit Komunal për periudhën Janar-Qershor 2022: 
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TË HYRAT VETANAKE TË BUXHETIT KOMUNAL  

PER PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2022 

 

        Në tabelën e mësipërme janë dhënë të hyrat vetanake të realizuara për periudhën janar- qershor 

2022  të kategorizuara në bazë të grupeve. 

        Shuma e tërësishme e arkëtuar e të hyrave vetanake komunale për këtë periudhë të raportimit 

është 3,814,628.50 € ose 51.78% e shumës së planifikuar prej  7,366,692 € .  

 

         Realizimi i të hyrave është i kënaqshëm sa i përket pagesave te: Shfrytëzimi i tokës dhe lejet e 

ndërtimit (53.65%)  Inspektimi i tokës dhe aktivitetet gjeodezike (59.23%), tatimi në pronë 

(63.25%), të ardhurat tjera (68.57 %). 

 Realizimi i të hyrave është jo aq i kënaqshëm në arkëtimin e  të të hyrave nga: Të hyrat nga   

Arsimi (10.47%),  Te hyrat nga Biblioteka (18.83%), të hyrat nga Teatri (5.34 %). 

 

        Në po të njëjtën periudhë të vitit të kaluar të hyrat vetanake janë arkëtuar në shumë prej  

4,353,618.23 € ose 538,990 € më shumë se sivjet. 

  Planifikimi    

2022  

%  Realizimi                    

I-VI-2022  

 %  Ind. 

Liçensat komerciale dhe të biznesit / Lejet 

                 

40,000  0.54 

            

15,958.70  0.42 39.90 

Shfrytëzimi i tokës dhe lejet e ndërtimit 

            

1,170,000  15.88 

          

627,673.05  16.45 53.65 

Inspektimi i tokës dhe aktivitetet gjeodezike 

               

150,000  2.04 

            

88,851.00  2.33 59.23 

Shërbimet e inspektimit të Shëndetit dhe Sigurisë 

                 

60,000  0.81 

            

21,459.82  0.56 35.77 

Shfrytëzimi i pronës Komunale 

                 

70,000  0.95 

            

44,943.11  1.18 64.20 

Pagesat në lidhje me automjetet 

            

1,200,000  16.29 

          

475,067.50  12.45 39.59 

Çertifikatat dhe dokumentet zyrtare 

               

330,000  4.48 

          

219,448.30  5.75 66.50 

Tatimi në pronë 

            

2,256,692  30.63 

       

1,427,371.30  37.42 63.25 

Të ardhurat tjera 

               

150,000  2.04 

          

102,861.53  2.70 68.57 

Menaxhimi I mbeturinave 

            

1,200,000  16.29 

          

619,926.77  16.25 51.66 

Totali i të hyrave vetanake të Adm. Lokale 

            

6,626,692  89.95 

       

3,643,561.08  95.52 54.98 

Shendetesia 

               

220,000  2.99 

          

109,293.22  2.87 49.68 

 Arsimi  

               

470,000  6.38 

            

49,224.00  1.29 10.47 

 Sherbimet Sociale  

                 

30,000  0.41 

            

10,133.00  0.27 33.78 

 Te hyrat nga Biblioteka  

                 

10,000  0.14 

              

1,883.00  0.05 18.83 

 Te hyrat ngaTeatri  

                 

10,000  0.14 

                 

534.20  0.01 5.34 

Totali i të hyrave vetanake  

            
7,366,692  100.00 

       
3,814,628.50  100.00 51.78 



 7 

 

 

 

 

             Në tabelën e mëposhtme  kemi një pasqyrë të realizimit të të hyrave vetanake  gjatë 

periudhës janar-qershor 2022, sipas drejtorive: 

 

 

   Planifikimi   Realizimi                    

I-VI-2022  

 %  

Administrata dhe Personeli        260,000.00       146,601.93  56 

Inspekcioni          60,000.00         18,145.52  30 

Buxheti dhe Financat     2,286,692.00    1,433,674.20  63 

Sherbimet Publike , Mbrojtja civile, Emergjenca     2,525,000.00    1,198,644.80  47 

Bujqesi , Pylltari dhe Zhvillim Rural          60,000.00         15,238.05  25 

Kadaster dhe Gjeodezi        285,000.00       196,201.00  69 

Planifikim Urban dhe Mjedisi     1,150,000.00       635,055.58  55 

Sherbimet e Kujdesit Primar Shendetesor        220,000.00       109,293.22  50 

 Sherbimet Sociale           30,000.00         10,133.00  34 

 Kultra, Rinia dhe Sporti           20,000.00            2,417.20  12 

Arsim dhe Shkence        470,000.00         49,224.00  10 

Gjithsej     7,366,692.00    3,814,628.50  52 

 

 
 

Në shumën e gjithëmbarshme të të hyrave vetanake nuk janë përfshirë  të hyrat nga participimi dhe donacioni . 
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          Në tabelën në vijim është dhënë një pasqyrë krahasuese e  kategorive të te hyrave vetanake  të 

Komunës,  të realizuara për periudhën Janar-Qershor për vitet 2020-2022. 

 

  
Planifikimi    

2022 

 Realizimi                    

I-VI-2022  
% 

Planifikimi    

2021 

Realizimi                    

I-VI-2021 
% 

Planifikimi    

2020 

Realizimi                 

I-VI-2020 
% 

Licencat komer.dhe të 

biznesit/Lejet 

              

40,000  

               

15,958.70  

       

40  

                 

130,000  

          

43,203.87  

          

33  

           

190,000  

           

50,591.00  

            

27  

Lic.lojra zbav.;pije alkoh.;rekl.        

                   

10,000    

           

-    

             

10,000  

             

1,030.40  

            

10  

Shfryt. i tokes dhe lejet e ndert, 

         

1,170,000  

             

627,673.05  

       

54  

              

1,249,027  

        

817,024.67  

          

65  

        

1,051,000  

         

605,044.22  

            

58  

Inspek. i tokes dhe akt. gjeod. 

            

150,000  

               

88,851.00  

       

59  

                 

120,000  

        

106,998.00  

          

89  

           

120,000  

           

34,004.00  

            

28  

Sherb.e inspek.shend. dhe sig. 

              

60,000  

               

21,459.82  

       

36  

                   

45,000  

          

22,205.97  

          

49  

             

50,000  

             

8,019.00  

            

16  

Shfrytezimi i prones Komunale 

              

70,000  

               

44,943.11  

       

64  

                 

200,000  

          

52,510.87  

          

26  

           

350,000  

           

34,600.73  

            

10  

Pagesat në lidhje me 

automjetet 

         

1,200,000  

             

475,067.50  

       

40  

              

1,240,000  

        

407,423.00  

          

33  

        

1,140,000  

         

433,324.00  

            

38  

Çertifikatat dhe dok. zyrtare 

            

330,000  

             

219,448.30  

       

66  

                 

320,000  

        

180,006.28  

          

56  

           

400,000  

         

139,585.50  

            

35  

Tatimi ne prone 

         

2,256,692  

          

1,427,371.30  

       

63  

              

2,100,000  

     

1,721,972.21  

          

82  

        

2,389,295  

         

718,175.39  

            

30  

Te ardhurat tjera Komunale 

            

150,000  

             

102,861.53  

       

69  

                 

140,000  

        

102,620.69  

          

73  

           

140,000  

           

67,657.08  

            

48  

Menaxhimi I mbeturinave 

         

1,200,000  

             

619,926.77  

       

52  

              

1,300,000  

        

717,266.22  

          

55  

        

1,380,000  

         

487,079.43  

            

35  

Te ardhurat nga Sherb. Shend. 

            

220,000  

             

109,293.22  

       

50  

                 

200,000  

        

116,007.15  

          

58  

           

220,000  

           

89,746.75  

            

41  

Te ardhurat nga Arsimi 

            

470,000  

               

49,224.00  

       

10  

                   

80,000  

          

54,663.00  

          

68  

             

80,000  

           

42,772.60  

            

53  

Te ardhurat nga Sherbimet 

Sociale 

              

30,000  

               

10,133.00  

       

34  

                   

20,000  

            

9,872.00  

          

49  

             

20,000  

             

5,901.00  

            

30  

Te ardhurat nga Biblioteka 

              

10,000  

                 

1,883.00  

       

19  

                   

20,000  

            

1,475.00  

            

7  

             

20,000  

             

2,376.00  

            

12  

Te hyrat nga Teatri 

              

10,000  

                    

534.20      

               

369.30          

Gjithsej: 
    

7,366,692  
    

3,814,628.50  
    
52  

        
7,174,027  

 
4,353,618.23  

       
61  

    
7,560,295  

 
2,719,907.10  

        
36  
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Ecuria e realizimit të të hyrave sipas muajve dhe viteve:  
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PASQYRA E TË DALAVE TË KOMUNËS                                                                                                                                              

PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2022 

 

Shpenzimet 

 Buxheti i 

miratuar 

2022  

Buxheti  

me 

ndryshime 

2022 

Alokimi                             

I-VI-2022 

 

Shpenzimet      

I-VI-2022  

 Buxheti i 

pashpenzuar             

I-VI-2022  

 Alokimi i 

pashpenzuar             

I-VI-2022  

Ind.      

Shp./ 

plan. 

Ind. 

Shp./ 

Alok. 

Pagat  

          

21,350,000  

        

21,622,181  

          

10,836,140  

     

10,490,990  

          

11,131,191  

            

345,150  48.52 96.81 

Mallrat dhe shërbimet  

            

8,650,550  

        

10,528,245  

            

9,881,860  

       

2,789,637  

            

7,738,608  

         

7,092,222  26.50 28.23 

Shpenzimet komunale 

            

1,071,199  

          

1,317,956  

            

1,132,467  

          

370,038  

               

947,918  

            

762,429  28.08 32.68 

Subvencionet 

            

1,880,000  

          

2,682,038  

            

1,335,163  

          

260,751  

            

2,421,287  

         

1,074,412  9.72 19.53 

Investimet  kapitale  

          

15,189,006  

        

17,365,795  

          

15,720,586  

       

2,951,049  

          

14,414,746  

       

12,769,537  16.99 18.77 

Rezerva 

            

1,315,000  

          

1,315,000      

            

1,315,000  

                     

-    -  

Totali  

          

49,455,755  

        

54,831,215  

          

38,906,216  

     

16,862,464  

          

37,968,750  

       

22,043,751  30.75 43.34 

 
Sqarim: në shumën e planifikuar të shpenzimeve të tërësishme janë të përfshira edhe participimi i alokuar dhe 

donacionet 

 

 

       Shpenzimet e përgjithshme të buxhetit  gjatë periudhës janar-qershor 2022 kanë arritur në  

16,862,464 €  ose  30.75 % nga 54,831,215 €  të parashikuara për vitin 2022 . 

       Në kategorinë e pagave për vitin 2022 janë planifikuar 21,622,181 €. Në periudhën janar-

qershor nga kjo kategori janë shpenzuar 10,490,990 € ose 48.52% e shumës së planifikuar. 

       Shpenzimet në kategorinë e mallra dhe shërbimeve deri në fund të muajit qershor kanë arritur 

në 2,789,637 € ose 26.50% e shumës  së planifikuar prej 10,528,245 €. 

        Në kategorinë e shpenzimeve komunale nga shuma e planifikuar prej 1,317,956 €, për vitin 

2022, deri në periudhën e raportimit janë shpenzuar 370,038 €. 

       Planifikimi për subvencione për vitin 2022 është 2,682,038 €, prej nga janë shpenzuar 260,751€. 

       Për investime kapitale për vitin 2022 janë planifikuar 17,365,795 €. Në periudhën janar-qershor 

nga kjo kategori janë shpenzuar 2,951,049 € ose 16.99 % e shumës së planifikuar . 

 

       Në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar shpenzimet e buxhetit komunal kanë qenë 22,069,414 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiku i shpenzimeve për periudhën Janar- Qershor 2022: 
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Investimet kapitale sipas drejtorive Janar-Qershor 2022 
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 Planifikimi  
Alokimi                

I- VI-2022 

Realizimi                    

I-VI-2022 

 Real./ 

alok.                                           

%  

 Administrata dhe personeli               551,585             441,585                 22,480  5.09 

 Buxhet dhe financa               174,006               50,000                          -    - 

 Sherbimet publike , mbrojtja civile, emergjenca         11,155,037       10,019,993           2,266,826   

 Bujqesia pylltaria zhvill. Rural               566,589             481,589                 29,936  6.22 

 Zhvillimi ekonomik               442,110             342,110                          -    - 

 Planifikimi urban dhe mjedisi               104,566               94,566                          -    - 

 Kultura, rinia dhe sporti           1,145,281         1,135,281                 79,675  7.02 

 Sherbimet Sociale               520,711             480,711                 13,127  2.73 

 Arsimi           1,549,067         1,517,908               537,534  35.41 

 Shendetesia           1,156,843         1,156,843                   1,470  0.13 

Gjithsej        17,365,795       15,720,586           2,951,049  18.77 

 

 

 
 

 

   Në tabelën e mëposhtme është dhënë një pasqyrë krahasuese e shpenzimeve të Komunës, sipas 

kategorive, për  periudhën Janar-Qershor për vitet  2020-2022: 

22,480 

-

2,266,826 

29,936 

-

-

79,675 

13,127 

537,534 

1,470 

551,585 

174,006 

11,155,037 

566,589 

442,110 

104,566 

1,145,281 

520,711 

1,549,067 

1,156,843 

Administrata dhe personeli

Buxhet dhe financa

Sherbimet publike , mbrojtja civile, emergjenca

Bujqesia pylltaria zhvill. Rural

Zhvillimi ekonomik

Planifikimi urban dhe mjedisi

Kultura, rinia dhe sporti

Sherbimet Sociale

Arsimi

Shendetesia
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 Buxheti  

me 

ndryshime 

2022 

Shpenzimet      

I-VI-2022 
% 

Buxheti  

me 

ndryshime 

2021 

Shpenzimet      

I-VI-2021 
% 

Buxheti  

me 

ndryshime  

2020 

Shpenzimet      

I-VI-2020 
% 

Pagat 
       

21,622,181  

        

10,490,989.56  

  

48.52  
            

21,499,407  

   

13,919,026.97  

     

64.74  
      

20,835,165  

         

10,061,427  

       

48.29  

Mallrat dhe sherbimet 
       

10,528,245  

          

2,789,637.24  

  

26.50  
              

7,846,066  

     

3,225,153.84  

     

41.11  
        

7,924,301  

           

2,228,207  

       

28.12  

Shpenzimet komunale 
         

1,317,956  

             

370,037.80  

  

28.08  
              

1,031,199  

        

336,940.38  

     

32.67  
           

998,199  

              

306,808  

       

30.74  

Subvencionet 
         

2,682,038  

             

260,751.07  

    

9.72  
              

1,800,171  

        

532,250.00  

     

29.57  
           

901,437  

              

154,285  

       

17.12  

Investimet kapitale 
       

17,365,795  

          

2,951,048.50  

  

16.99  
            

20,440,163  

     

4,056,043.19  

     

19.84  
      

21,817,248  

           

3,939,113  

       

18.06  

Rezervat 
         

1,315,000            
        

2,266,460  

                       

-      

Gjithsej: 
       

54,831,215  

        

16,862,464.17  

  

30.75  

            

52,617,007  

   

22,069,414.38  

     

41.94  

      

54,742,810  

         

16,689,839  

       

30.49  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ecuria e shpenzimeve për periudhën Janar-Qershor të vitit 2022 dhe sipas viteve është 

paraqitur në grafikonet  e mëposhtme.  
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PASQYRA E TË HYRAVE TOTALE TË ADMINISTRATËS                                                                                                                                                      

PËR PERIUDHËN JANAR -QERSHOR 2022 
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Të hyrat 

Buxheti i 

miratuar 

2022 

Buxheti me 

ndryshime  

2022 

Alokimi                             

I-VI-2022 

 

Shpenzimet      

I-VI-2022  

 Buxheti i 

pashpenzuar             

I-VI-2022  

Alokimi i 

pashpenzuar             

I-VI-2022 

Ind. 

Alok./ 

plan 

Ind.    

Shp./ 

plan 

Granti qeveritar 2022 
   

16,424,547  
       

16,390,120  
      

13,925,464  
    

4,543,112  
  

11,847,008     9,382,352  84.96 27.72 

Të hyrat vetanake  2022 
     

6,113,557  
         

6,113,557  
        

2,659,563  
       

544,409  
    

5,569,148     2,115,153  43.50 8.90 

Të hyrat vetanake te bartura 

nga  2021   
         

3,769,707  
        

3,769,707  
       

452,399  
    

3,317,308     3,317,308  100.00 12.00 

Te hyrat nga donacionet e 

brendshme - participimi    
           

404,622  
           

404,622  
        

29,936  
       

374,686        374,686  100.00 7.40 

Donacionet e jashtme    
             

18,906  
            

18,906            18,906          18,906  100.00 - 

Totali 
      

22,538,104  

          

26,696,911  

         

20,778,261  

      

5,569,857      21,127,055     15,208,404  77.83 20.86 

 

 

 

PASQYRA E TË DALAVE TË ADMINISTRATËS                                                                                                                                                             

PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2022 

        

        

  
Buxheti i 

miratuar 

2022 

Buxheti  

me 

ndryshime 

2022 

Alokimi                             

I-VI-2022 

 

Shpenzimet      

I-VI-2022  

 Buxheti i 

pashpenzuar             

I-VI-2022  

Alokimi i 

pashpenzuar             

I-VI-2022 

Ind. 

Pagat  

          

2,785,813  

               

2,751,386  

              

1,131,730  

         

1,108,028  

         

1,643,358  

             

23,703  39.77 

Mallrat dhe shërbimet 

          

4,067,000  

               

5,196,271  

              

5,028,690  

         

1,575,280  

         

3,620,991  

        

3,453,411  38.73 

Shpenzimet  komunale 

             

656,285  

                  

903,042  

                 

717,553  

            

226,881  

            

676,161  

           

490,672  34.57 

Subvencionet 

          

1,880,000  

               

2,682,038  

              

1,335,163  

            

260,751  

         

2,421,287  

        

1,074,412  13.87 

Invest. kapitale  

        

12,124,006  

             

14,139,174  

            

12,565,124  

         

2,398,917  

       

11,740,257  

      

10,166,207  19.79 

Rezerva 

          

1,025,000  

               

1,025,000      

         

1,025,000  

                     

-     

Totali i të dalave 

      

22,538,104  

          

26,696,911  

         

20,778,261  

      

5,569,857      21,127,055     15,208,404  20.86 

 

PASQYRA E TË HYRAVE TOTALE TË BUXHETIT TË ARSIMIT                                                                                                                                                                        

PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2022 
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Të hyrat 

Buxheti i 

miratuar 

2022 

Buxheti 

me 

ndryshime  

2022 

 Alokimi                             

I-VI-2022  

 

Shpenzimet      

I-VI-2022  

 Buxheti i 

pashpenzuar             

I-VI-2022  

Alokimi i 

pashpenzuar             

I-VI-2022 

Ind. 

Alok/ 

plan 

Ind.    

Shp./ 

plan. 

Granti qeveritar 2022 

       

17,901,018  

          

17,901,018  

     

10,697,493.66  

      

8,311,460  

       

9,589,558        2,386,033  59.76 46.43 

Të hyrat vetanake  2022 

            

903,135  

               

903,135  

          

396,460.46  

          

46,283           856,852          350,178  43.90 5.12 

Të hyrat vetanake te 

bartura nga  2021   

               

608,187  

          

608,186.89  

        

124,501           483,686          483,686    

Donacionet e jashtme    

                

23,374  

                

23,374               23,374            23,374  100.00 - 

Financimet nga 

huamarrjet                          -                    -      

Totali 

          

18,804,153  

              

19,435,714  

              

11,725,515  

        

8,482,244  

       

10,953,470  

        

3,243,271  60.33 43.64 

 
 
 
 

PASQYRA E TË DALAVE TË BUXHETIT TË  ARSIMIT                                                                                                                                                       

PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2022 

 
        

  
Buxheti i 

miratuar 

2022 

Buxheti  

me 

ndryshime 

2022 

 Alokimi                             

I-VI-2022  

 Shpenzimet      

I-VI-2022  

 Buxheti i 

pashpenzuar             

I-VI-2022  

Alokimi i 

pashpenzuar             

I-VI-2022 

Ind. 

Pagat  

       

14,659,469  

          

14,752,676  

            

7,517,441  

      

7,349,904         7,402,772          167,537  49.82 

Mallrat & shërbimet 

         

2,519,270  

            

2,903,556  

            

2,459,751          497,186         2,406,370        1,962,565  17.12 

Shpenzimet komunale 

            

230,414  

               

230,414  

              

230,414            97,619           132,795          132,795  42.37 

Subvencionet                          -                    -     

Investimet kapitale 

         

1,395,000  

            

1,549,067  

            

1,517,908          537,534         1,011,533          980,374  34.70 

Rezerva                          -                    -     

Totali i të dalave 

          

18,804,153  

              

19,435,714  

              

11,725,515  

        

8,482,244  

       

10,953,470          3,243,271  43.64 
 
 
 
 
 

PASQYRA E TË HYRAVE TOTALE TË BUXHETIT TË SHËNDETËSISË                                                                                                                

PËR PERIUDHËN JANAR -QERSHOR 2022 
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Të hyrat 

Buxheti i 

miratuar 

2022 

Buxheti 

me 

ndryshime  

2022 

Alokimi                             

I-VI-2022 

 

Shpenzimet      

I-VI-2022  

 Buxheti i 

pashpenzuar             

I-VI-2022  

Alokimi i 

pashpenzuar             

I-VI-2022 

Ind. 

Alok/ 

plan 

Ind.    

Shp./ 

plan 

Granti qeveritar 2022 6,161,189 6,370,053 4,748,582 2,446,864 3,923,189 2,301,718 

   

74.55  

    

38.41  

Të hyrat vetanake  2022 220,000 220,000 93,781   220,000 93,781 

   

42.63  

         

-    

Të hyrat vetanake te bartura 

nga  2021   20,981 20,981   20,981 20,981 

  

100.00  

         

-    

Donacionet e jashtme    

              

0.15  

                

0.15    0 0 

  

100.00  

         

-    

Financimet nga huamarrjet             

Totali 6,381,189 6,611,034 4,863,344 2,446,864 4,164,170 2,416,479   73.56  

   

37.01  
 
 
 
 

PASQYRA E TË DALAVE TË BUXHETIT TË SHËNDETËSISË                                                                                                        

PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2022 

        

        

  

Buxheti i 

miratuar 

2022 

Buxheti  

me 

ndryshime 

2022 

Alokimi                             

I-VI-2022 

 

Shpenzimet      

I-VI-2022  

 Buxheti i 

pashpenzuar             

I-VI-2022  

Alokimi i 

pashpenzuar             

I-VI-2022 

Ind. 

Pagat   

    

3,536,909  

       

3,745,773  
        

2,033,083  
     

1,915,022  
     

1,830,751         118,061  51 

Mallrat & shërbimet 

    

1,534,280  

       

1,548,418  1,513,418 
        

485,174  
     

1,063,244  

     

1,028,244  31 

Shpenzimet komunale 

      

160,000  

         

160,000  
           

160,000  
          

45,198  
        

114,802         114,802  28 

Subvencionet                         -                   -     

Invest. kapitale  

    

1,150,000  

       

1,156,843  

        

1,156,843  
           

1,470  
     

1,155,373  

     

1,155,373  0 

Rezerva                         -       

Totali i të dalave 

  

6,381,189  

     

6,611,034  

      

4,863,344  

   

2,446,864     4,164,170     2,416,479  37 
 
 
 
 
 
 

PASQYRA E TË HYRAVE TOTALE TË BUXHETIT TË SHËRBIMEVE SOCIALE                                                                                                                                                  

JANAR-QERSHOR 2022 
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Të hyrat 

Buxheti i 

miratuar 

2022 

Buxheti 

me 

ndryshime  

2022 

Alokimi                             

I-VI-2022 

 

Shpenzimet      

I-VI-2022  

 Buxheti i 

pashpenzuar             

I-VI-2022  

Alokimi i 

pashpenzuar             

I-VI-2022 

Ind. 

Alok/ 

plan 

Ind.    

Shp./ 

plan 

Granti qeveritar 2022 1,602,309 1,606,845 1,138,385 

         

363,499  

       

1,243,346  774,886 

    

70.85  

     

22.62  

Të hyrat vetanake  2022 130,000 130,000 50,000   

         

130,000  50,000 

    

38.46  

          

-    

Të hyrat vetanake te bartura 

nga  2021   350,711 

            

350,711    

         

350,711  350,711 

  

100.00  

          

-    

Donacionet e jashtme                           -    0   

Totali 1,732,309 2,087,556 1,539,096 363,499 1,724,056 1,175,596 

   

73.73  

    

17.41  
 
 
 
 
 
 

PASQYRA E TË DALAVE TË BUXHETIT TË SHËBIMEVE SOCIALE                                                                                                                   

PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2022 

        

    

 

 

    

  

Buxheti i 

miratuar 

2022 

Buxheti  

me 

ndryshime 

2022 

Alokimi                             

I-VI-2022 

 

Shpenzimet      

I-VI-2022  

 Buxheti i 

pashpenzuar             

I-VI-2022  

Alokimi i 

pashpenzuar             

I-VI-2022 

Ind. 

Pagat   

            

367,809  372,345 

            

153,885  

         

118,035  

         

254,310  

           

35,850  

    

31.70  

Mallrat & shërbimet 

            

530,000  880,000 880,000 

         

231,997  

         

648,003  

         

648,003  

    

26.36  

Shpenzimet komunale 

             

24,500  24,500 

              

24,500  

               

340  

           

24,160  

           

24,160  

      

1.39  

Subvencionet                          -                     -     

Invest. kapitale  

            

520,000  520,711 480,711 

           

13,127  

         

507,584  

         

467,584  

      

2.52  

Rezerva 

            

290,000  290,000     

         

290,000                   -    

         

-    

Totali i të dalave 

       

1,732,309  

       

2,087,556  

       

1,539,096  

        

363,499  

     

1,724,056  

     

1,175,596  

   

17.41  
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SHPENZIMET  SIPAS DREJTORIVE DHE KATEGORIVE  

PËR PERIUDHËN JANAR –QERSHOR 2022 

 

 

   Pagat   Mallerat dhe sherbimet   Shpenzimet komunale  

 Drejtorite  

 Planifikimi    
(me 

ndryshime) 
2022  

 Alokim   Shpenzimet  
 

Diferenca  

 Planifikimi    
(me 

ndryshime) 
2022  

 Alokim   Shpenzimet   Diferenca  

 Planifikimi    
(me 

ndryshime) 
2022  

 Alokim  
 

Shpenzimet  
 

Diferenca  

 Kryetari -Asambleja Komunale  
                     

319,789  
                            

119,690  
                      

107,252  
              

12,438  
                  

100,000  
                      

100,000  
                                     

-    
                 

100,000  
                             

-    
                             

-    
                           

-    
                           

-    

 Administrata dhe personeli  
                    

532,556  
                          

223,524  
                      

221,423  
                 

2,100  
              

1,008,500  
                     

964,648  
                      

352,798  
                  

611,850  
                 

161,413  
                 

161,413  
               

62,298  
                 

99,115  

 Inspekcioni  
                     

175,947  
                             

63,744  
                         

63,681  
                       

63  
                  

100,000  
                        

73,333  
                          

19,464  
                   

53,870  
                             

-    
                             

-    
                           

-    
                           

-    

 Zyra e kuvendit komunal  
                    

230,396  
                              

88,199  
                        

88,099  
                     

100  
                                

-    
                                    

-    
                                     

-    
                               

-    
                             

-    
                             

-    
                           

-    
                           

-    

 Buxhet dhe financa  
                    

257,239  
                             

111,040  
                      

107,456  
                

3,584  
                 

350,000  
                     

350,000  
                       

122,623  
                

227,377  
              

246,757  
              

246,757  
                           

-    
            

246,757  

 Sherbimet publike , mbrojtja 
civile, emergjenca  

                    
583,260  

                          
240,049  

                     
237,262  

                
2,787  

             
2,629,002  

                   
2,531,941  

                      
945,307  

             
1,586,633  

              
494,872  

              
309,383  

             
164,583  

             
144,800  

 Zyra e komuniteteve  
                       

40,433  
                              

18,752  
                         

18,087  
                    

665  
                    

30,000  
                        

30,000  
                             

1,382  
                    

28,618  
                             

-    
                             

-    
                           

-    
                           

-    

 Bujqesia pylltaria zhvill. Rural  
                       

111,220  
                             

57,620  
                        

57,248  
                    

372  
                 

285,000  
                     

285,000  
                          

62,310  
                

222,690  
                             

-    
                             

-    
                           

-    
                           

-    

 Zhvillimi ekonomik  
                       

27,262  
                              

13,062  
                         

13,062  
                         

-    
                  

120,000  
                      

120,000  
                          

10,936  
                 

109,064  
                             

-    
                             

-    
                           

-    
                           

-    

 Kadastra dhe gjeodezia   
                      

108,781  
                              

46,618  
                        

46,463  
                     

155  
                     

12,000  
                         

12,000  
                                

800  
                     

11,200  
                             

-    
                             

-    
                           

-    
                           

-    

 Planifikimi urban dhe mjedisi  
                        

93,135  
                             

39,730  
                        

39,406  
                    

324  
                 

304,295  
                     

304,295  
                          

32,321  
                 

271,974  
                             

-    
                             

-    
                           

-    
                           

-    

 Kultura, rinia dhe sporti  
                     

271,368  
                           

109,703  
                      

108,589  
                   

1,115  
                 

257,474  
                     

257,474  
                         

27,339  
                 

230,135  
                             

-    
                             

-    
                           

-    
                           

-    

 Sherbimet Sociale  
                    

372,345  
                           

153,885  
                       

118,035  
             

35,850  
                 

880,000  
                     

880,000  
                       

231,997  
                

648,003  
                 

24,500  
                 

24,500  
                       

340  
                

24,160  

 Arsimi  
             

14,752,676  
                       

7,517,441  
                

7,349,904  
           

167,537  
             

2,903,556  
                  

2,459,751  
                       

497,186  
             

1,962,565  
               

230,414  
               

230,414  
                

97,619  
             

132,795  

 Shendetesia  
               

3,745,773  
                     

2,033,083  
                  

1,915,022  
             

118,061  
               

1,548,418  
                    

1,513,418  
                       

485,174  
             

1,028,244  
               

160,000  
               

160,000  
                

45,198  
              

114,802  

  
                                   

-      
                                    

-    
                         

-    
                                

-      
                                     

-    
                               

-    
                             

-      
                           

-    
                           

-    

 Totali I shpenzimeve  
               

21,622,181  
                    

10,836,140  
              

10,490,990  
           

345,150  
           

10,528,245  
                  

9,881,860  
                 

2,789,637  
            

7,092,222  
            

1,317,956  
            

1,132,467  
            

370,038  
            

762,429  
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  Subvencionet   Investimet kapitale   Rezervat   Totali  

 Drejtorite  

 Planifikimi    
(me 

ndryshime) 
2022  

 Alokim   Shpenz. 
 

Diferenca  

 Planifikimi    
(me 

ndryshime) 
2022  

 Alokim   Shpenz.   Diferenca  

 Planifikimi    
(me 

ndryshime) 
2022  

 Alok  
 

Shp.  
 

Dif. 

 Planifikimi    
(me 

ndryshime) 
2022  

 Alokim   Shpenz.   Diferenca  

 Kryetari -Asambleja 
Komunale  

            
2,050,250  

              
703,375  

             
260,751  

            
442,624  

                               
-    

                                    
-    

                                  
-    

                                
-    

                              
-    

           
-    

                    
-    

                
-    

             
2,470,039  

                 
923,065  

                
368,003  

                
555,062  

 Administrata dhe personeli  
                               

-    
                             

-    
                           

-    
                           

-    
                 

551,585  
                      

441,585  
                      

22,480  
                   

419,105  
                              

-    
           

-    
                    

-    
                

-    
             

2,254,054  
                

1,791,169  
                

658,999  
              

1,132,170  

 Inspekcioni  
                               

-    
                             

-    
                           

-    
                           

-    
                               

-    
                                    

-    
                                  

-    
                                

-    
                              

-    
           

-    
                    

-    
                

-    
                 

275,947  
                  

137,077  
                    

83,145  
                   

53,933  

 Zyra e kuvendit komunal  
                               

-    
                             

-    
                           

-    
                           

-    
                               

-    
                                    

-    
                                  

-    
                                

-    
                              

-    
           

-    
                    

-    
                

-    
                 

230,396  
                     

88,199  
                   

88,099  
                           

100  

 Buxhet dhe financa  
                               

-    
                             

-    
                           

-    
                           

-    
                 

174,006  
                        

50,000  
                                  

-    
                    

50,000  
                              

-    
           

-    
                    

-    
                

-    
              

1,028,002  
                 

757,797  
                

230,079  
                 

527,717  

 Sherbimet publike , mbrojtja 
civile, emergjenca  

                               
-    

                             
-    

                           
-    

                           
-    

            
11,155,037  

               
10,019,993  

              
2,266,826  

             
7,753,167  

               
485,000  

           
-    

                    
-    

                
-    

            
15,347,172  

             
13,101,366  

             
3,613,979  

           
9,487,387  

 Zyra e komuniteteve  
                           

608  
                        

608  
                           

-    
                      

608  
                               

-    
                                    

-    
                                  

-    
                                

-    
                              

-    
           

-    
                    

-    
                

-    
                      

71,041  
                    

49,360  
                    

19,469  
                    

29,891  

 Bujqesia pylltaria zhvill. Rural  
                 

601,430  
               

601,430  
                           

-    
             

601,430  
                

566,589  
                      

481,589  
                      

29,936  
                  

451,653  
                  

50,000  
           

-    
                    

-    
                

-    
               

1,614,239  
              

1,425,639  
                 

149,494  
             

1,276,145  

 Zhvillimi ekonomik  
                               

-    
                             

-    
                           

-    
                           

-    
                  

442,110  
                       

342,110  
                                  

-    
                   

342,110  
                  

30,000  
           

-    
                    

-    
                

-    
                  

619,372  
                  

475,172  
                   

23,997  
                  

451,175  

 Kadastra dhe gjeodezia   
                               

-    
                             

-    
                           

-    
                           

-    
                               

-    
                                    

-    
                                  

-    
                                

-    
                   

10,000  
           

-    
                    

-    
                

-    
                   

130,781  
                     

58,618  
                   

47,263  
                     

11,355  

 Planifikimi urban dhe mjedisi  
                               

-    
                             

-    
                           

-    
                           

-    
                 

104,566  
                        

94,566  
                                  

-    
                    

94,566  
               

450,000  
           

-    
                    

-    
                

-    
                  

951,996  
                  

438,591  
                    

71,726  
                

366,864  

 Kultura, rinia dhe sporti  
                   

29,750  
                 

29,750  
                           

-    
               

29,750  
               

1,145,281  
                   

1,135,281  
                      

79,675  
             

1,055,606  
                              

-    
           

-    
                    

-    
                

-    
              

1,703,873  
              

1,532,208  
                 

215,602  
             

1,316,605  

 Sherbimet Sociale  
                               

-    
                             

-    
                           

-    
                           

-    
                  

520,711  
                       

480,711  
                        

13,127  
                 

467,584  
               

290,000  
           

-    
                    

-    
                

-    
             

2,087,556  
              

1,539,096  
                

363,499  
             

1,175,596  

 Arsimi  
                               

-    
                             

-    
                           

-    
                           

-    
             

1,549,067  
                  

1,517,908  
                   

537,534  
                 

980,374  
                              

-    
           

-    
                    

-    
                

-    
            

19,435,714  
             

11,725,515  
            

8,482,244  
            

3,243,271  

 Shendetesia  
                               

-    
                             

-    
                           

-    
                           

-    
              

1,156,843  
                  

1,156,843  
                          

1,470  
              

1,155,373  
                              

-    
           

-    
                    

-    
                

-    
               

6,611,034  
             

4,863,344  
            

2,446,864  
            

2,416,479  

  
                               

-    
  

                           
-    

                           
-    

                               
-    

  
                                  

-    
                                

-    
                              

-    
           

-    
                    

-    
                

-    
                                

-    
                                

-    
                               

-    
                               

-    

 Totali I shpenzimeve  
            

2,682,038  
           

1,335,163  
             

260,751  
         

1,074,412  
          

17,365,795  
              

15,720,586  
               

2,951,049  
          

12,769,537  
            

1,315,000  
      

            
54,831,215  

           
38,906,216  

          
16,862,464  

         
22,043,751  

 



 

 

 

RAPORTI I SHPENZIMEVE SIPAS DREJTORIVE 

 

      

 
Administrata komunale 

     

  Periudha: Prej  01.01.2022   Deri  30.06.2022    

      

Kategoria Emërtimi I Kategorisë Planifikimi Shpenzimet Diferenca 
Indexi 

(%) 

    [1] [2] [2]-[1]   

      

Σ Pagat 2,751,387.00 1,108,027.60 1,643,359.40 40.27 

11110 Pagat neto permes listes se pagave 2,751,387.00 946,694.80 1,804,692.20 34.41 

11500 Tatimi I ndaluar ne te ardhura personale 0.00 52,964.87 -52,964.87 0.00 

11600 Kontributi per pension I punetorit 0.00 52,625.91 -52,625.91 0.00 

11700 Kontributi per pension I punedhenesit 0.00 52,625.91 -52,625.91 0.00 

11115 Pagesa per sindikat 0.00 2,414.51 -2,414.51 0.00 

11900 Pagesa per vendime Gjyqesore 0.00 701.60 -701.60 0.00 

Σ Mallrat e sherbimet 5,196,271.48 1,575,279.69 3,620,991.79 30.32 

13100 Shpenzimet e udhetimit 5,196,271.48 0.00 5,196,271.48 0.00 

13130 Shpenzimet e udhetimit brenda vendit 0.00 21,901.20 -21,901.20 0.00 

13141 Meditjet e udhetimit zyrtar jasht vendit 0.00 1,350.00 -1,350.00 0.00 

13310 Interneti 0.00 526.30 -526.30 0.00 

13320 Shpenzimet tjera telefonike-Vala 900. 0.00 11,145.09 -11,145.09 0.00 

13330 Shpenzimet postare 0.00 27,597.01 -27,597.01 0.00 

13509 Paisje tjera 0.00 1,568.69 -1,568.69 0.00 

13610 Furnizim per zyre 0.00 20,942.11 -20,942.11 0.00 

13620 Furnizim me ushqim dhe pije ( jo dreka zyrtare) 0.00 3,346.49 -3,346.49 0.00 

13630 Furnizime mjeksore 0.00 234.80 -234.80 0.00 

13640 Furnizime pastrimi 0.00 11,514.00 -11,514.00 0.00 

13650 Furnizim me veshmbathje 0.00 380.00 -380.00 0.00 

13660 Akomodim 0.00 2,421.00 -2,421.00 0.00 

13720 Nafte per ngohje qendrore 0.00 2,887.50 -2,887.50 0.00 

13760 Dru 0.00 15,130.00 -15,130.00 0.00 

13770 Derivate per gjenerator 0.00 1,466.75 -1,466.75 0.00 

13780 Karburante per vetura 0.00 23,190.57 -23,190.57 0.00 

13810 Avans per para te gatshme 0.00 0.00 0.00 0.00 

13820 Avans per udhtime zyrtare 0.00 666.50 -666.50 0.00 

13951 Sigurimi I automjeteve 0.00 9,814.50 -9,814.50 0.00 

13953 Sigurimi ndertesave dhe tjera 0.00 166,453.42 -166,453.42 0.00 
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14010 Mirmbajtja dhe riparimi I automjeteve 0.00 21,820.00 -21,820.00 0.00 

14020 Mirmajtja e ndertesave 0.00 53,348.60 -53,348.60 0.00 

14040 Mirmbajtja e teknologjis informative 0.00 520.00 -520.00 0.00 

14050 Mirmbajta e mobiljeve dhe paisjeve 0.00 2,341.10 -2,341.10 0.00 

14310 Drekat zyrtare 0.00 4,205.20 -4,205.20 0.00 

13460 Sherbime kontraktuese tjera 0.00 1,003,713.11 -1,003,713.11 0.00 

13470 Sherbime teknike 0.00 5,036.40 -5,036.40 0.00 

13950 Rregjist.kereve 0.00 3,290.00 -3,290.00 0.00 

13480 Shpenzimet e antarsimit 0.00 69,173.06 -69,173.06 0.00 

13450 Sherbime,shtypje -jo marketing 0.00 5,722.62 -5,722.62 0.00 

14230 Shpenzimet per informim publik 0.00 12,410.00 -12,410.00 0.00 

13140 Shpenzimet e udhetimit Jasht vendit 0.00 253.61 -253.61 0.00 

14410 Vendimet e Gjykatave 0.00 29,920.66 -29,920.66 0.00 

14150 Qiraja per perdorime tjera hapsinore 0.00 12,989.50 -12,989.50 0.00 

13952 Taksat e rregjistrimit te kereve 0.00 151.00 -151.00 0.00 

14024 Mirembajtja e objekt. Shendetsore 0.00 294.40 -294.40 0.00 

13611 Furnizim me dokumenta bllanko 0.00 7,000.00 -7,000.00 0.00 

14140 Qiraja automjeteve 0.00 5,552.00 -5,552.00 0.00 

13142 Shpenzime tjera- akomodimi 0.00 381.60 -381.60 0.00 

13133 Shpenzime tjera-udhtimeve zyrtare brenda vendit 0.00 4,100.00 -4,100.00 0.00 

14022 Mirmbajtja e ndertesave afariste 0.00 9,250.00 -9,250.00 0.00 

14510 Tatimi ne qira 0.00 1,270.90 -1,270.90 0.00 

Σ Shpenzimet komunale 903,041.98 226,881.02 676,160.96 25.12 

13210 Shpenzimet e rrymes 903,041.98 205,254.75 697,787.23 22.73 

13220 Shpenzimet e ujit 0.00 13,777.81 -13,777.81 0.00 

13230 Shpenzimet mbeturinave 0.00 5,177.72 -5,177.72 0.00 

13250 Telefoni - PTK me fatura 0.00 2,670.74 -2,670.74 0.00 

Σ Subvencionet 2,682,038.41 260,751.07 2,421,287.34 9.72 

21110 Subvencionet per entitete pulblike 2,682,038.41 0.00 2,682,038.41 0.00 

21200 Subvencionet per etinete jo publike 0.00 260,751.07 -260,751.07 0.00 

Σ Shpenzimet kapitale 15,164,174.05 2,398,917.44 12,765,256.61 15.82 

31110 Ndertesat  e banimit 15,164,174.05 0.00 15,164,174.05 0.00 

31230 Ndertimi I rrugeve 0.00 1,243,869.57 -1,243,869.57 0.00 

31250 Kanalizimi 0.00 172,269.86 -172,269.86 0.00 

31690 Paisje te tjera 0.00 22,480.00 -22,480.00 0.00 

31270 Mirmbaj.investive 0.00 538,488.21 -538,488.21 0.00 

34100 Vendim gjyqesor Neni 39.2 0.00 421,809.80 -421,809.80 0.00 

      

 Gjithësej 26,696,912.00 5,569,856.50 21,127,056.00 20.86 
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ARSIMI 

 

Periudha: Prej  01.01.2022   Deri  30.06.2022 

   

 

  
Drejtoria Planifikimi Shpenzimet Diferenca 

Indexi 
(%) 

  Kategoria [1] [2] [1]-[2]   
 

  19,435,713.50 8,482,243.70 10,953,469.80 43.64 

Σ Pagat 14,752,676.00 7,349,904.48 7,402,771.52 49.82 

11110 Pagat bruto 14,752,676.00 6,063,909.08 8,688,766.92 41.10 

11115 Pagesa per sindikat 0.00 25,052.17 -25,052.17 0.00 

11126 Antarsim Oda e mjekeve te Kosoves 0.00 160.00 -160.00 0.00 

11500 Tatimi I ndaluar ne te ardhura peronale 0.00 351,709.16 -351,709.16 0.00 

11600 Kontributi per pension I punetorit 0.00 338,529.24 -338,529.24 0.00 

11700 Kontributi per pension I punedhenesit 0.00 338,529.24 -338,529.24 0.00 

11900 Pagesa per vendime Gjyqesore 0.00 232,015.59 -232,015.59 0.00 

Σ Mallrat e sherbimet 2,903,556.25 497,186.37 2,406,369.88 17.12 

13100 Shpenzimet e udhetimit 2,903,556.25 0.00 2,903,556.25 0.00 

13130 Shpenzimet e udhetimit brenda vendit 0.00 181,088.61 -181,088.61 0.00 

13140 Shpenzimet e udhetimit Jasht vendit 0.00 1,758.47 -1,758.47 0.00 

13141 Meditjet e udhetimit zyrtar jasht vendit 0.00 630.00 -630.00 0.00 

13310 Interneti 0.00 4,182.38 -4,182.38 0.00 

13320 Shpenzimet tjera telefonike-Vala 900. 0.00 765.78 -765.78 0.00 

13410 Sherbimet e arsimit dhe trajnimit 0.00 985.00 -985.00 0.00 

13450 Sherbime,shtypje -jo marketing 0.00 798.00 -798.00 0.00 

13460 Sherbime kontraktuese tjera 0.00 21,626.73 -21,626.73 0.00 

13470 Sherbime teknike 0.00 732.42 -732.42 0.00 

13480 Shpenzimet e antarsimit 0.00 325.00 -325.00 0.00 

13501 Mobilje deri 1000 € 0.00 12,269.00 -12,269.00 0.00 

13503 Kompjutera deri 1000 € 0.00 1,790.00 -1,790.00 0.00 

13509 Paisje tjera 0.00 15,485.60 -15,485.60 0.00 

13510 Blerja e lib.dhe vep.artistike 0.00 1,986.00 -1,986.00 0.00 

13610 Furnizim per zyre 0.00 44,349.79 -44,349.79 0.00 

13620 Furnizim me ushqim dhe pije ( jo dreka zyrtare) 0.00 49,358.83 -49,358.83 0.00 

13630 Furnizime mjeksore 0.00 980.00 -980.00 0.00 

13640 Furnizime pastrimi 0.00 30,933.35 -30,933.35 0.00 

13650 Furnizim me veshmbathje 0.00 200.00 -200.00 0.00 

13720 Nafte per ngohje qendrore 0.00 10,569.00 -10,569.00 0.00 

13760 Dru 0.00 50,206.60 -50,206.60 0.00 

13770 Derivate per gjenerator 0.00 698.74 -698.74 0.00 

13820 Avans per udhtime zyrtare 0.00 0.00 0.00 0.00 

14020 Mirmajtja e ndertesave 0.00 659.00 -659.00 0.00 

14023 Mirembajtja e shkollave 0.00 39,556.97 -39,556.97 0.00 

14040 Mirmbajtja e teknologjis informative 0.00 5,428.10 -5,428.10 0.00 

14050 Mirmbajta e mobiljeve dhe paisjeve 0.00 6,848.00 -6,848.00 0.00 

14060 Mirmbajtja rutinore 0.00 1,021.00 -1,021.00 0.00 

14210 Reklamat dhe konkurset 0.00 190.00 -190.00 0.00 

14220 Botimet dhe publikimet 0.00 990.00 -990.00 0.00 

14310 Drekat zyrtare 0.00 10,774.00 -10,774.00 0.00 

Σ Shpenzimet komunale 230,414.00 97,618.59 132,795.41 42.37 

13210 Shpenzimet e rrymes 230,414.00 47,805.56 182,608.44 20.75 

13220 Shpenzimet e ujit 0.00 33,375.33 -33,375.33 0.00 

13230 Shpenzimet mbeturinave 0.00 15,676.50 -15,676.50 0.00 
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13250 Telefoni - PTK me fatura 0.00 761.20 -761.20 0.00 

Σ Shpenzimet kapitale 1,549,067.25 537,534.26 1,011,532.99 34.70 

31110 Ndertesat  e banimit 1,549,067.25 0.00 1,549,067.25 0.00 

31121 Objektet arsimore 0.00 496,668.09 -496,668.09 0.00 

31270 Mirmbaj.investive 0.00 9,728.37 -9,728.37 0.00 

31690 Paisje te tjera 0.00 31,137.80 -31,137.80 0.00 

      

 Gjithësej 19,435,714.00 8,482,244.00 10,953,470.00 43.64 



 
 

 

SHËNDETËSIA 

 

Periudha: Prej  01.01.2022   Deri  30.06.2022   

      

  Drejtoria Planifikimi Shpenzimet Diferenca Indexi (%) 

  Kategoria [1] [2] [1]-[2]   

      

  6,611,033.88 2,446,864.24 4,164,169.64 37.01 

Σ Pagat 3,745,773.25 1,915,022.08 1,830,751.17 51.12 

11110 Pagat bruto 3,745,773.25 1,591,034.77 2,154,738.48 42.48 

11115 Pagesa per sindikat 0.00 13,920.55 -13,920.55 0.00 

11125 Antarsim oda e infermiereve te Kosoves 0.00 3,974.06 -3,974.06 0.00 

11126 Antarsim Oda e mjekeve te Kosoves 0.00 7,280.00 -7,280.00 0.00 

11500 Tatimi I ndaluar ne te ardhura peronale 0.00 112,549.14 -112,549.14 0.00 

11600 Kontributi per pension I punetorit 0.00 90,987.89 -90,987.89 0.00 

11700 Kontributi per pension I punedhenesit 0.00 90,987.89 -90,987.89 0.00 

11900 Pagesa per vendime Gjyqesore 0.00 4,287.78 -4,287.78 0.00 

Σ Mallrat e sherbimet 1,548,417.88 485,173.83 1,063,244.05 31.33 

13100 Shpenzimet e udhetimit 1,548,417.88 0.00 1,548,417.88 0.00 

13130 Shpenzimet e udhetimit brenda vendit 0.00 597.40 -597.40 0.00 

13320 Shpenzimet tjera telefonike-Vala 900. 0.00 1,059.83 -1,059.83 0.00 

13340 Shpenzimet e perdorimit te kabllit optik 0.00 60.00 -60.00 0.00 

13430 Sherbimet e ndryshme shendetsore 0.00 122,133.00 -122,133.00 0.00 

13450 Sherbime,shtypje -jo marketing 0.00 55.00 -55.00 0.00 

13470 Sherbime teknike 0.00 10,782.00 -10,782.00 0.00 

13610 Furnizim per zyre 0.00 11,140.20 -11,140.20 0.00 

13611 Furnizim me dokumenta bllanko 0.00 990.00 -990.00 0.00 

13620 Furnizim me ushqim dhe pije ( jo dreka zyrtare) 0.00 825.40 -825.40 0.00 

13630 Furnizime mjeksore 0.00 94,421.77 -94,421.77 0.00 

13640 Furnizime pastrimi 0.00 15,078.60 -15,078.60 0.00 

13710 Vaj 0.00 125.00 -125.00 0.00 

13720 Nafte per ngohje qendrore 0.00 76,261.76 -76,261.76 0.00 

13760 Dru 0.00 10,680.00 -10,680.00 0.00 

13770 Derivate per gjenerator 0.00 373.12 -373.12 0.00 

13780 Karburante per vetura 0.00 19,954.37 -19,954.37 0.00 

13810 Avans per para te gatshme 0.00 0.00 0.00 0.00 

13950 Sherbime teknike 0.00 715.00 -715.00 0.00 

13951 Sigurimi I automjeteve 0.00 2,206.48 -2,206.48 0.00 

13952 Taksat e rregjistrimit te kereve 0.00 60.00 -60.00 0.00 

13953 Sigurimi ndertesave dhe tjera 0.00 60,921.00 -60,921.00 0.00 

14010 Mirmbajtja dhe riparimi I automjeteve 0.00 13,581.00 -13,581.00 0.00 
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14020 Mirmajtja e ndertesave 0.00 70.00 -70.00 0.00 

14024 Mirembajtja e objekt. Shendetsore 0.00 40,764.90 -40,764.90 0.00 

14050 Mirmbajta e mobiljeve dhe paisjeve 0.00 2,318.00 -2,318.00 0.00 

Σ Shpenzimet komunale 160,000.00 45,198.33 114,801.67 28.25 

13210 Shpenzimet e rrymes 160,000.00 38,184.28 121,815.72 23.87 

13220 Shpenzimet e ujit 0.00 3,902.96 -3,902.96 0.00 

13230 Shpenzimet mbeturinave 0.00 2,800.00 -2,800.00 0.00 

13250 Telefoni - PTK me fatura 0.00 311.09 -311.09 0.00 

Σ Shpenzimet kapitale 1,156,842.75 1,470.00 1,155,372.75 0.13 

31110 Ndertesat  e banimit 1,156,842.75 0.00 1,156,842.75 0.00 

31690 Paisje te tjera 0.00 1,470.00 -1,470.00 0.00 

      

 Gjithësej 6,611,034.00 2,446,864.25 4,164,169.75 37.01 
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             SHËRBIMET SOCIALE 

 
 

Periudha: Prej  01.01.2022   Deri  30.06.2022   

      

  Drejtoria Planifikimi Shpenzimet Diferenca Indexi (%) 

  Kategoria [1] [2] [1]-[2]   

      

Σ Shërbimet sociale 2,087,555.00 363,499.41 1,724,055.59 17.41 

Σ Pagat 372,345.00 118,035.40 254,309.60 31.70 

11110 Pagat bruto 372,345.00 100,463.41 271,881.59 26.98 

11115 Pagesa per sindikat 0.00 248.32 -248.32 0.00 

11500 Tatimi I ndaluar ne te ardhura peronale 0.00 6,081.95 -6,081.95 0.00 

11600 Kontributi per pension I punetorit 0.00 5,620.86 -5,620.86 0.00 

11700 Kontributi per pension I punedhenesit 0.00 5,620.86 -5,620.86 0.00 

Σ Mallrat e sherbimet 880,000.00 231,997.35 648,002.65 26.36 

13100 Shpenzimet e udhetimit 880,000.00 0.00 880,000.00 0.00 

13330 Shpenzimet postare 0.00 13.20 -13.20 0.00 

13460 Sherbime kontraktuese tjera 0.00 60,460.25 -60,460.25 0.00 

13470 Sherbime teknike 0.00 90.00 -90.00 0.00 

13490 Sherbimet e varrimit 0.00 116,130.00 -116,130.00 0.00 

13509 Paisje tjera 0.00 650.00 -650.00 0.00 

13610 Furnizim per zyre 0.00 374.59 -374.59 0.00 

13620 Furnizim me ushqim dhe pije ( jo dreka zyrtare) 0.00 3,969.40 -3,969.40 0.00 

13640 Furnizime pastrimi 0.00 1,187.55 -1,187.55 0.00 

13770 Derivate per gjenerator 0.00 169.16 -169.16 0.00 

13780 Karburante per vetura 0.00 1,622.59 -1,622.59 0.00 

13810 Avans per para te gatshme 0.00 0.00 0.00 0.00 

13950 Sherbime teknike 0.00 225.00 -225.00 0.00 

13952 Taksat e rregjistrimit te kereve 0.00 10.00 -10.00 0.00 

14020 Mirmajtja e ndertesave 0.00 46,845.61 -46,845.61 0.00 

14050 Mirmbajta e mobiljeve dhe paisjeve 0.00 250.00 -250.00 0.00 

Σ Shpenzimet komunale 24,500.00 339.86 24,160.14 1.39 

13210 Shpenzimet e rrymes 24,500.00 0.00 24,500.00 0.00 

13230 Shpenzimet mbeturinave 0.00 271.14 -271.14 0.00 

13250 Telefoni - PTK me fatura 0.00 68.72 -68.72 0.00 

Σ Shpenzimet kapitale 810,710.00 13,126.80 797,583.20 1.62 

31110 Ndertesat  e banimit 810,710.00 0.00 810,710.00 0.00 

31270 Mirmbaj.investive 0.00 13,126.80 -13,126.80 0.00 

      

 Gjithësej 2,087,555.00 363,499.41 1,724,055.63 17.41 
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Raport Përmbledhës i Kontrollit Buxhetit 

  

 
                    

Viti Fiskal  :  2022   

Kriteret e filtrimit  :  
Lloji I Kontrollit Buxhetit - BUXHETI; Elementet hierarkike të Bllokut kodues -    FUND : CAT,    ORG : RESP (Nga : 622)  (Nga : 622) ,    PROG : GPC,    OBJECT : SUBCL (Nga : 00)  (Nga : 
39)  

  

Valutë  :  EUR   

Përshkrimi Buxheti Aktual Allocated E paalokuar Aktuali 
Zotim 

/Obligimet në 
pritje 

Buxheti 
FreeBalance 

Parashikimi 
vjetor 

Alokimi 
Suficid/Deficid 

  

CAT / RESP / GPC / SUBCL A B A - B C D A - ( C + D ) E A - E   

    10 BUXHETI 42,268,036.03 30,509,925.29 11,758,110.74 15,664,936.18 2,927,338.49 23,675,761.36 0.00 42,268,036.03   

      622 PRIZREN 42,268,036.03 30,509,925.29 11,758,110.74 15,664,936.18 2,927,338.49 23,675,761.36 0.00 42,268,036.03   

        160 KRYETARI ASAMBLEJA KOMUNALE 319,789.00 119,690.32 200,098.68 107,252.18 0.00 212,536.82 0.00 319,789.00   

          11 PAGA DHE SHTESA 319,789.00 119,690.32 200,098.68 107,252.18 0.00 212,536.82 0.00 319,789.00   

        163 ADMINISTRATA DHE PERSONELI 1,403,969.00 1,094,936.63 309,032.37 542,913.54 46,349.43 814,706.03 0.00 1,403,969.00   

          11 PAGA DHE SHTESA 532,556.00 223,523.63 309,032.37 221,423.20 0.00 311,132.80 0.00 532,556.00   

          13 MALLRA DHE SHËRBIME 600,000.00 600,000.00 0.00 263,607.68 41,638.56 294,753.76 0.00 600,000.00   

          14 SHPENZIME KOMUNALE 61,413.00 61,413.00 0.00 35,402.66 4,710.87 21,299.47 0.00 61,413.00   

          30 PASURITË JOFINANCIARE 210,000.00 210,000.00 0.00 22,480.00 0.00 187,520.00 0.00 210,000.00   

        166 INSPEKCIONI 175,947.00 63,744.15 112,202.85 63,681.48 0.00 112,265.52 0.00 175,947.00   

          11 PAGA DHE SHTESA 175,947.00 63,744.15 112,202.85 63,681.48 0.00 112,265.52 0.00 175,947.00   

        169 ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL 230,396.00 88,199.47 142,196.53 88,099.47 0.00 142,296.53 0.00 230,396.00   

          11 PAGA DHE SHTESA 230,396.00 88,199.47 142,196.53 88,099.47 0.00 142,296.53 0.00 230,396.00   

        175 BUXHET,FINANCA 465,629.00 319,429.60 146,199.40 198,243.35 13,668.84 253,716.81 0.00 465,629.00   

          11 PAGA DHE SHTESA 257,239.00 111,039.60 146,199.40 107,456.03 0.00 149,782.97 0.00 257,239.00   

          13 MALLRA DHE SHËRBIME 208,390.00 208,390.00 0.00 90,787.32 13,668.84 103,933.84 0.00 208,390.00   

        180 SHERB.PUBLI.MBROJT.CIVIL.EMER 10,540,441.00 9,742,230.22 798,210.78 3,045,307.18 2,363,120.64 5,132,013.18 0.00 10,540,441.00   

          11 PAGA DHE SHTESA 583,260.00 240,049.22 343,210.78 237,262.25 0.00 345,997.75 0.00 583,260.00   

          13 MALLRA DHE SHËRBIME 1,683,245.00 1,683,245.00 0.00 789,691.93 819,598.53 73,954.54 0.00 1,683,245.00   

          14 SHPENZIME KOMUNALE 152,285.00 152,285.00 0.00 86,510.59 20,355.03 45,419.38 0.00 152,285.00   

          30 PASURITË JOFINANCIARE 7,666,651.00 7,666,651.00 0.00 1,931,842.41 1,523,167.08 4,211,641.51 0.00 7,666,651.00   

          38 REZERVAT 455,000.00 0.00 455,000.00 0.00 0.00 455,000.00 0.00 455,000.00   

        195 ZYRA E KOMUNITETEVE 70,433.00 48,751.76 21,681.24 19,468.52 0.00 50,964.48 0.00 70,433.00   

          11 PAGA DHE SHTESA 40,433.00 18,751.76 21,681.24 18,086.55 0.00 22,346.45 0.00 40,433.00   
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          13 MALLRA DHE SHËRBIME 30,000.00 30,000.00 0.00 1,381.97 0.00 28,618.03 0.00 30,000.00   

        470 BUJQESI PYLLTAR.ZHVILL.RURAL 376,220.00 322,619.88 53,600.12 119,557.69 152,613.50 104,048.81 0.00 376,220.00   

          11 PAGA DHE SHTESA 111,220.00 57,619.88 53,600.12 57,247.69 0.00 53,972.31 0.00 111,220.00   

          13 MALLRA DHE SHËRBIME 165,000.00 165,000.00 0.00 62,310.00 102,613.50 76.50 0.00 165,000.00   

          30 PASURITË JOFINANCIARE 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 100,000.00   

          38 REZERVAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

        480 ZHVILLIMI EKONOMIK 357,262.00 343,061.71 14,200.29 23,997.31 5,195.90 328,068.79 0.00 357,262.00   

          11 PAGA DHE SHTESA 27,262.00 13,061.71 14,200.29 13,061.71 0.00 14,200.29 0.00 27,262.00   

          13 MALLRA DHE SHËRBIME 80,000.00 80,000.00 0.00 10,935.60 5,195.90 63,868.50 0.00 80,000.00   

          30 PASURITË JOFINANCIARE 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00   

        650 KADASTRA DHE GJEODEZIA 120,781.00 58,617.74 62,163.26 47,263.01 800.00 72,717.99 0.00 120,781.00   

          11 PAGA DHE SHTESA 108,781.00 46,617.74 62,163.26 46,463.01 0.00 62,317.99 0.00 108,781.00   

          13 MALLRA DHE SHËRBIME 12,000.00 12,000.00 0.00 800.00 800.00 10,400.00 0.00 12,000.00   

        660 PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI 663,135.00 219,729.66 443,405.34 71,726.22 13,734.90 577,673.88 0.00 663,135.00   

          11 PAGA DHE SHTESA 93,135.00 39,729.66 53,405.34 39,405.52 0.00 53,729.48 0.00 93,135.00   

          13 MALLRA DHE SHËRBIME 150,000.00 150,000.00 0.00 32,320.70 13,734.90 103,944.40 0.00 150,000.00   

          30 PASURITË JOFINANCIARE 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00   

          38 REZERVAT 390,000.00 0.00 390,000.00 0.00 0.00 390,000.00 0.00 390,000.00   

        730 KUJDESI PRIMAR SHENDETESOR 6,370,053.03 4,748,582.12 1,621,470.91 2,446,864.24 31,863.84 3,891,324.95 0.00 6,370,053.03   

          11 PAGA DHE SHTESA 3,565,773.03 1,944,302.12 1,621,470.91 1,915,022.08 0.00 1,650,750.95 0.00 3,565,773.03   

          13 MALLRA DHE SHËRBIME 1,494,280.00 1,494,280.00 0.00 485,173.83 30,868.30 978,237.87 0.00 1,494,280.00   

          14 SHPENZIME KOMUNALE 160,000.00 160,000.00 0.00 45,198.33 995.54 113,806.13 0.00 160,000.00   

          30 PASURITË JOFINANCIARE 1,150,000.00 1,150,000.00 0.00 1,470.00 0.00 1,148,530.00 0.00 1,150,000.00   

          38 REZERVAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

        755 SHERBIMET SOCIALE REZIDENCIALE 1,606,845.00 1,138,385.30 468,459.70 363,499.41 34,676.20 1,208,669.39 0.00 1,606,845.00   

          11 PAGA DHE SHTESA 372,345.00 153,885.30 218,459.70 118,035.40 0.00 254,309.60 0.00 372,345.00   

          13 MALLRA DHE SHËRBIME 530,000.00 530,000.00 0.00 231,997.35 34,676.20 263,326.45 0.00 530,000.00   

          14 SHPENZIME KOMUNALE 24,500.00 24,500.00 0.00 339.86 0.00 24,160.14 0.00 24,500.00   

          30 PASURITË JOFINANCIARE 430,000.00 430,000.00 0.00 13,126.80 0.00 416,873.20 0.00 430,000.00   

          38 REZERVAT 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00   

        850 KULTURË,RINI,SPORT 1,666,118.00 1,504,453.07 161,664.93 215,602.35 90,325.00 1,360,190.65 0.00 1,666,118.00   

          11 PAGA DHE SHTESA 271,368.00 109,703.07 161,664.93 108,588.51 0.00 162,779.49 0.00 271,368.00   

          13 MALLRA DHE SHËRBIME 250,000.00 250,000.00 0.00 27,338.84 20,000.00 202,661.16 0.00 250,000.00   

          20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE 29,750.00 29,750.00 0.00 0.00 0.00 29,750.00 0.00 29,750.00   

          30 PASURITË JOFINANCIARE 1,115,000.00 1,115,000.00 0.00 79,675.00 70,325.00 965,000.00 0.00 1,115,000.00   

        920 ARSIM DHE SHKENCË 17,901,018.00 10,697,493.66 7,203,524.34 8,311,460.23 174,990.24 9,414,567.53 0.00 17,901,018.00   

          11 PAGA DHE SHTESA 14,589,469.00 7,385,944.66 7,203,524.34 7,349,904.48 0.00 7,239,564.52 0.00 14,589,469.00   

          13 MALLRA DHE SHËRBIME 1,817,635.00 1,817,635.00 0.00 450,903.73 129,208.62 1,237,522.65 0.00 1,817,635.00   

          14 SHPENZIME KOMUNALE 230,414.00 230,414.00 0.00 97,618.59 22,897.25 109,898.16 0.00 230,414.00   
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          30 PASURITË JOFINANCIARE 1,263,500.00 1,263,500.00 0.00 413,033.43 22,884.37 827,582.20 0.00 1,263,500.00   

    21 TE HYRAT VETANAKE 7,366,692.00 3,199,803.78 4,166,888.22 590,691.94 487,290.05 6,288,710.01 0.00 7,366,692.00   

      622 PRIZREN 7,366,692.00 3,199,803.78 4,166,888.22 590,691.94 487,290.05 6,288,710.01 0.00 7,366,692.00   

        160 KRYETARI ASAMBLEJA KOMUNALE 1,850,250.00 503,375.00 1,346,875.00 260,751.07 127,914.50 1,461,584.43 0.00 1,850,250.00   

          20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE 1,850,250.00 503,375.00 1,346,875.00 260,751.07 127,914.50 1,461,584.43 0.00 1,850,250.00   

        163 ADMINISTRATA DHE PERSONELI 560,000.00 406,148.00 153,852.00 116,085.90 24,563.42 419,350.68 0.00 560,000.00   

          13 MALLRA DHE SHËRBIME 300,000.00 256,148.00 43,852.00 89,190.67 24,563.42 186,245.91 0.00 300,000.00   

          14 SHPENZIME KOMUNALE 100,000.00 100,000.00 0.00 26,895.23 0.00 73,104.77 0.00 100,000.00   

          30 PASURITË JOFINANCIARE 160,000.00 50,000.00 110,000.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00 160,000.00   

        166 INSPEKCIONI 80,000.00 53,333.34 26,666.66 19,463.50 1,438.00 59,098.50 0.00 80,000.00   

          13 MALLRA DHE SHËRBIME 80,000.00 53,333.34 26,666.66 19,463.50 1,438.00 59,098.50 0.00 80,000.00   

        175 BUXHET,FINANCA 215,616.00 91,610.00 124,006.00 31,836.00 1,480.00 182,300.00 0.00 215,616.00   

          13 MALLRA DHE SHËRBIME 41,610.00 41,610.00 0.00 31,836.00 1,480.00 8,294.00 0.00 41,610.00   

          30 PASURITË JOFINANCIARE 174,006.00 50,000.00 124,006.00 0.00 0.00 174,006.00 0.00 174,006.00   

        180 SHERB.PUBLI.MBROJT.CIVIL.EMER 2,897,691.00 1,450,096.26 1,447,594.74 116,272.83 331,894.13 2,449,524.04 0.00 2,897,691.00   

          13 MALLRA DHE SHËRBIME 466,755.00 369,693.16 97,061.84 24,814.27 151,747.41 290,193.32 0.00 466,755.00   

          14 SHPENZIME KOMUNALE 342,587.00 157,097.84 185,489.16 78,072.54 15.04 264,499.42 0.00 342,587.00   

          30 PASURITË JOFINANCIARE 2,058,349.00 923,305.26 1,135,043.74 13,386.02 180,131.68 1,864,831.30 0.00 2,058,349.00   

          38 REZERVAT 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00   

        195 ZYRA E KOMUNITETEVE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

          38 REZERVAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

        470 BUJQESI PYLLTAR.ZHVILL.RURAL 175,000.00 40,000.00 135,000.00 0.00 0.00 175,000.00 0.00 175,000.00   

          30 PASURITË JOFINANCIARE 125,000.00 40,000.00 85,000.00 0.00 0.00 125,000.00 0.00 125,000.00   

          38 REZERVAT 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00   

        480 ZHVILLIMI EKONOMIK 215,000.00 85,000.00 130,000.00 0.00 0.00 215,000.00 0.00 215,000.00   

          30 PASURITË JOFINANCIARE 185,000.00 85,000.00 100,000.00 0.00 0.00 185,000.00 0.00 185,000.00   

          38 REZERVAT 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00   

        650 KADASTRA DHE GJEODEZIA 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00   

          30 PASURITË JOFINANCIARE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

          38 REZERVAT 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00   

        660 PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI 80,000.00 10,000.00 70,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00   

          30 PASURITË JOFINANCIARE 20,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00   

          38 REZERVAT 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00   

        730 KUJDESI PRIMAR SHENDETESOR 220,000.00 93,780.72 126,219.28 0.00 0.00 220,000.00 0.00 220,000.00   

          11 PAGA DHE SHTESA 180,000.00 88,780.72 91,219.28 0.00 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00   

          13 MALLRA DHE SHËRBIME 40,000.00 5,000.00 35,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00   

        755 SHERBIMET SOCIALE REZIDENCIALE 130,000.00 50,000.00 80,000.00 0.00 0.00 130,000.00 0.00 130,000.00   

          30 PASURITË JOFINANCIARE 90,000.00 50,000.00 40,000.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 90,000.00   

          38 REZERVAT 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00   
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        850 KULTURË,RINI,SPORT 30,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00   

          30 PASURITË JOFINANCIARE 30,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00   

        920 ARSIM DHE SHKENCË 903,135.00 396,460.46 506,674.54 46,282.64 0.00 856,852.36 0.00 903,135.00   

          11 PAGA DHE SHTESA 70,000.00 38,289.34 31,710.66 0.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00   

          13 MALLRA DHE SHËRBIME 701,635.00 257,830.16 443,804.84 46,282.64 0.00 655,352.36 0.00 701,635.00   

          30 PASURITË JOFINANCIARE 131,500.00 100,340.96 31,159.04 0.00 0.00 131,500.00 0.00 131,500.00   

          38 REZERVAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

    22 TË HYRAT VETANAKE- 2018 4,749,585.01 4,749,585.01 0.00 576,900.04 576,588.92 3,596,096.05 0.00 4,749,585.01   

      622 PRIZREN 4,749,585.01 4,749,585.01 0.00 576,900.04 576,588.92 3,596,096.05 0.00 4,749,585.01   

        160 KRYETARI ASAMBLEJA KOMUNALE 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00   

          13 MALLRA DHE SHËRBIME 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00   

          20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00   

        163 ADMINISTRATA DHE PERSONELI 290,084.64 290,084.64 0.00 0.00 47,586.59 242,498.05 0.00 290,084.64   

          13 MALLRA DHE SHËRBIME 108,500.00 108,500.00 0.00 0.00 47,586.59 60,913.41 0.00 108,500.00   

          30 PASURITË JOFINANCIARE 181,584.64 181,584.64 0.00 0.00 0.00 181,584.64 0.00 181,584.64   

        166 INSPEKCIONI 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00   

          13 MALLRA DHE SHËRBIME 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00   

        175 BUXHET,FINANCA 346,756.99 346,756.99 0.00 0.00 0.00 346,756.99 0.00 346,756.99   

          13 MALLRA DHE SHËRBIME 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00   

          14 SHPENZIME KOMUNALE 246,756.99 246,756.99 0.00 0.00 0.00 246,756.99 0.00 246,756.99   

        180 SHERB.PUBLI.MBROJT.CIVIL.EMER 1,897,140.37 1,897,140.37 0.00 452,399.21 522,159.54 922,581.62 0.00 1,897,140.37   

          13 MALLRA DHE SHËRBIME 479,002.49 479,002.49 0.00 130,801.21 171,257.54 176,943.74 0.00 479,002.49   

          30 PASURITË JOFINANCIARE 1,418,137.88 1,418,137.88 0.00 321,598.00 350,902.00 745,637.88 0.00 1,418,137.88   

        470 BUJQESI PYLLTAR.ZHVILL.RURAL 721,430.16 721,430.16 0.00 0.00 0.00 721,430.16 0.00 721,430.16   

          13 MALLRA DHE SHËRBIME 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00   

          20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE 601,430.16 601,430.16 0.00 0.00 0.00 601,430.16 0.00 601,430.16   

        480 ZHVILLIMI EKONOMIK 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00   

          13 MALLRA DHE SHËRBIME 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00   

        660 PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI 154,294.71 154,294.71 0.00 0.00 0.00 154,294.71 0.00 154,294.71   

          13 MALLRA DHE SHËRBIME 154,294.71 154,294.71 0.00 0.00 0.00 154,294.71 0.00 154,294.71   

        730 KUJDESI PRIMAR SHENDETESOR 20,980.70 20,980.70 0.00 0.00 6,842.79 14,137.91 0.00 20,980.70   

          13 MALLRA DHE SHËRBIME 14,137.91 14,137.91 0.00 0.00 0.00 14,137.91 0.00 14,137.91   

          30 PASURITË JOFINANCIARE 6,842.79 6,842.79 0.00 0.00 6,842.79 0.00 0.00 6,842.79   

        755 SHERBIMET SOCIALE REZIDENCIALE 350,710.55 350,710.55 0.00 0.00 0.00 350,710.55 0.00 350,710.55   

          13 MALLRA DHE SHËRBIME 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00   

          30 PASURITË JOFINANCIARE 710.55 710.55 0.00 0.00 0.00 710.55 0.00 710.55   

        920 ARSIM DHE SHKENCË 608,186.89 608,186.89 0.00 124,500.83 0.00 483,686.06 0.00 608,186.89   

          11 PAGA DHE SHTESA 73,745.00 73,745.00 0.00 0.00 0.00 73,745.00 0.00 73,745.00   

          13 MALLRA DHE SHËRBIME 382,979.50 382,979.50 0.00 0.00 0.00 382,979.50 0.00 382,979.50   



 34 

          30 PASURITË JOFINANCIARE 151,462.39 151,462.39 0.00 124,500.83 0.00 26,961.56 0.00 151,462.39   

    31 GRANT I DONAT.TË MBRENDSHËM 404,621.59 404,621.59 0.00 29,936.01 12,063.99 362,621.59 0.00 404,621.59   

      622 PRIZREN 404,621.59 404,621.59 0.00 29,936.01 12,063.99 362,621.59 0.00 404,621.59   

        180 SHERB.PUBLI.MBROJT.CIVIL.EMER 747.80 747.80 0.00 0.00 0.00 747.80 0.00 747.80   

          30 PASURITË JOFINANCIARE 747.80 747.80 0.00 0.00 0.00 747.80 0.00 747.80   

        195 ZYRA E KOMUNITETEVE 608.22 608.22 0.00 0.00 0.00 608.22 0.00 608.22   

          20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE 608.22 608.22 0.00 0.00 0.00 608.22 0.00 608.22   

        470 BUJQESI PYLLTAR.ZHVILL.RURAL 341,588.89 341,588.89 0.00 29,936.01 12,063.99 299,588.89 0.00 341,588.89   

          30 PASURITË JOFINANCIARE 341,588.89 341,588.89 0.00 29,936.01 12,063.99 299,588.89 0.00 341,588.89   

        480 ZHVILLIMI EKONOMIK 7,110.48 7,110.48 0.00 0.00 0.00 7,110.48 0.00 7,110.48   

          30 PASURITË JOFINANCIARE 7,110.48 7,110.48 0.00 0.00 0.00 7,110.48 0.00 7,110.48   

        660 PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI 54,566.20 54,566.20 0.00 0.00 0.00 54,566.20 0.00 54,566.20   

          30 PASURITË JOFINANCIARE 54,566.20 54,566.20 0.00 0.00 0.00 54,566.20 0.00 54,566.20 

  

    32 GRANTE TJERA TE JASHTME 2,592.14 2,592.14 0.00 0.00 0.00 2,592.14 0.00 2,592.14   

      622 PRIZREN 2,592.14 2,592.14 0.00 0.00 0.00 2,592.14 0.00 2,592.14   

        920 ARSIM DHE SHKENCË 2,592.14 2,592.14 0.00 0.00 0.00 2,592.14 0.00 2,592.14   

          30 PASURITË JOFINANCIARE 2,592.14 2,592.14 0.00 0.00 0.00 2,592.14 0.00 2,592.14   

    37 IZRAELI 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.15   

      622 PRIZREN 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.15   

        730 KUJDESI PRIMAR SHENDETESOR 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.15   

          11 PAGA DHE SHTESA 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.15   

    46 SAVE THE CHILDREN 19,464.00 19,464.00 0.00 0.00 0.00 19,464.00 0.00 19,464.00   

      622 PRIZREN 19,464.00 19,464.00 0.00 0.00 0.00 19,464.00 0.00 19,464.00   

        920 ARSIM DHE SHKENCË 19,464.00 19,464.00 0.00 0.00 0.00 19,464.00 0.00 19,464.00   

          11 PAGA DHE SHTESA 19,462.43 19,462.43 0.00 0.00 0.00 19,462.43 0.00 19,462.43   

          13 MALLRA DHE SHËRBIME 1.57 1.57 0.00 0.00 0.00 1.57 0.00 1.57   

    52 QEVERIA GJERMANE 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00   

      622 PRIZREN 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00   

        180 SHERB.PUBLI.MBROJT.CIVIL.EMER 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00   

          30 PASURITË JOFINANCIARE 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00   

    60 UN-HABITAT 5,287.85 5,287.85 0.00 0.00 0.00 5,287.85 0.00 5,287.85   

      622 PRIZREN 5,287.85 5,287.85 0.00 0.00 0.00 5,287.85 0.00 5,287.85   

        180 SHERB.PUBLI.MBROJT.CIVIL.EMER 5,287.85 5,287.85 0.00 0.00 0.00 5,287.85 0.00 5,287.85   

          30 PASURITË JOFINANCIARE 5,287.85 5,287.85 0.00 0.00 0.00 5,287.85 0.00 5,287.85   

    61 QEVERIA ZVICRANE 5,861.05 5,861.05 0.00 0.00 0.00 5,861.05 0.00 5,861.05   

      622 PRIZREN 5,861.05 5,861.05 0.00 0.00 0.00 5,861.05 0.00 5,861.05   

        180 SHERB.PUBLI.MBROJT.CIVIL.EMER 5,860.50 5,860.50 0.00 0.00 0.00 5,860.50 0.00 5,860.50   

          30 PASURITË JOFINANCIARE 5,860.50 5,860.50 0.00 0.00 0.00 5,860.50 0.00 5,860.50   
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        920 ARSIM DHE SHKENCË 0.55 0.55 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.55   

          30 PASURITË JOFINANCIARE 0.55 0.55 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.55   

    70 GIZ 12.11 12.11 0.00 0.00 0.00 12.11 0.00 12.11   

      622 PRIZREN 12.11 12.11 0.00 0.00 0.00 12.11 0.00 12.11   

        920 ARSIM DHE SHKENCË 12.11 12.11 0.00 0.00 0.00 12.11 0.00 12.11   

          30 PASURITË JOFINANCIARE 12.11 12.11 0.00 0.00 0.00 12.11 0.00 12.11   

    93 COUNCIL OF EUROPE 9,059.51 9,059.51 0.00 0.00 0.00 9,059.51 0.00 9,059.51   

      622 PRIZREN 9,059.51 9,059.51 0.00 0.00 0.00 9,059.51 0.00 9,059.51   

        850 KULTURË,RINI,SPORT 7,754.51 7,754.51 0.00 0.00 0.00 7,754.51 0.00 7,754.51   

          13 MALLRA DHE SHËRBIME 7,473.68 7,473.68 0.00 0.00 0.00 7,473.68 0.00 7,473.68   

          30 PASURITË JOFINANCIARE 280.83 280.83 0.00 0.00 0.00 280.83 0.00 280.83   

        920 ARSIM DHE SHKENCË 1,305.00 1,305.00 0.00 0.00 0.00 1,305.00 0.00 1,305.00   

          13 MALLRA DHE SHËRBIME 1,305.00 1,305.00 0.00 0.00 0.00 1,305.00 0.00 1,305.00   

    97 QEVERIA KROATE 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10   

      622 PRIZREN 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10   

        920 ARSIM DHE SHKENCË 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10   

          13 MALLRA DHE SHËRBIME 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10   

Totali I Përgjithshëm 54,831,214.54 38,906,215.58 15,924,998.96 16,862,464.17 4,003,281.45 33,965,468.92 0.00 54,831,214.54   

 

 

 

 

 



 



                                                                                          
 

Republika e Kosovës                                                                      Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova - Kosova Cumhuriyeti                        Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

DREJTORIA KOMUNALE E ARSIMIT – PRIZREN 

 

Raport i shkurtër pas përfundimit të vitit shkollor 2021- 2022 

 

Në këtë raport janë pasqyruar aktivitetet, projektet dhe punët e kryera në DKA deri në 

përfundim të vitit shkollor 2021/2022. 

 

Hyrje 

 

Drejtoria Komunale e Arsimit në Prizren në përputhje me Planin Dinamik të saj për 

periudhën shtator 2021– qershor 2022, dhe bazuar në planifikimin e sektorëve në DKA mbi 

detyrat dhe përgjegjësitë e zyrtarëve, ka planifikuar dhe realizuar aktivitete dhe projekte të 

ndryshme.  

Në këtë raport përfshihen punët administrative, monitorimi dhe mbikqyrja e shkollave, 

shënimi i rekomandimeve për shkollat, shënime të përgjigjeve dhe vendimeve për 

transferimin e nxënësve të shkollave mesme të larta, procedurat e ndërtimit të objekteve 

shkollore, anekseve, riparimeve, mirëmbajtjen e objekteve dhe ambienteve shkollore, 

projektet që lidhen me sigurinë në shkolla, planifikimin e buxhetit dhe, shpenzimet e buxhetit 

edhe në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve etj. 
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Të dhënat statistikore 

 

Në përfundim të vitit shkollor 2021/2022, në komunën e Prizrenit mësojnë 25.657 nxënës, të 

cilët mbështeten nga komuniteti arsimor prej 1877 mësimdhënësve në 53 shkolla fillor çerdhe 

(koppësht) publik.  

Në vijim janë të dhënat e numrit të nxënësve në Komunën e Prizrenit, të cilëve u shërbejnë 

komuniteti arsimor dhe institucionet e arsimit.  

Numri i nxënësve në Komunën e Prizrenit 2021 – 2022 

Niveli i edukimit të hershëm Niveli fillor Niveli i mesëm i ulët 
Niveli i mesëm i 

lartë 

Parashkollorë  Parafillorë  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

247 1530 2121 2209 2144 2286 2155 2194 2160 2166 2094 1363 1474 1514 

 

Gjithsej në nivelin e edukimit të hershëm  1777 

Gjithsej në nivelin fillor  10915 

Gjithsej në nivelin e mesëm të ulët  8614 

Gjithsej në nivelin e mesëm të lartë  4951 

 

Arsimi i komuniteteve  

Në mënyrë periodike takohen drejtorët e shkollave të komuniteteve dhe shkollave në të cilat 

zhvillohet mësimi edhe në gjuhët e komuniteteve. Një ndër shqetësimet kyçe të këtyre 

shkollave janë librat mësimorë në gjuhën e komuniteteve, të cilat nuk janë përgatitur me kohë 

nga MASHTI, gjë që vështirësojnë punën e mësimdhënësve me nxënësit. Deri në pajisjen me 

materialet mësimore shkollat janë udhëzuar të përdorin burime alternative nga interneti.  

Në vijim është paraqitur tabela e numrit të nxënësve sipas përkatësisë etnike:  

Numri i nxënësve sipas komuniteteve në Komunën e Prizrenit 2021 – 2022 

Etnia 

Niveli i edukimit 

të hershëm 
Niveli fillor Niveli i mesëm i ulët 

Niveli i mesëm i 

lartë 

Parashkol

lorë 

Parafillor

ë 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Shqiptarë  148 1340 1845 1869 1815 1958 1818 1821 1833 1844 1752 1202 1260 1269 

Boshnjakë  15 111 121 149 159 152 174 174 135 169 190 103 113 139 

Turq  - 117 106 110 88 112 93 120 133 93 98 58 100 105 

Rom, ashkali, 

egjiptian 

2 44 49 81 82 64 70 79 59 60 54 - 1 1 

               

Gjithsej në nivelin e edukimit të hershëm  
Shqipta

rë  
1488  

Boshnjak

ë 
126  Turq  117  

Rom, ashkali, 

egjiptian  
46 

               

Gjithsej në nivelin fillor  
Shqipta

rë  
9305  

Boshnjak

ë 
752  Turq  509  

Rom, ashkali, 

egjiptian  
349 

               

Gjithsej në nivelin e mesëm të ulët  
Shqipta

rë  
7250  

Boshnjak

ë 
668  Turq  444  

Rom, ashkali, 

egjiptian  
252 
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Gjithsej në nivelin e mesëm të lartë   
Shqipta

rë  
3731  

Boshnjak

ë 
355  Turq  263  

Rom, ashkali, 

egjiptian  
2 

  

  

 

Menaxhimi i financave deri në qershor 2022 

Deri në përfundim të vitit shkollor 2021/2022 menaxhimi i financave në DKA.  

Të hyrat  
Drejtoria e Arsimit për këtë vit fiskal 2022 nga Granti ka në dispozicion buxhetin e aprovuar 

për 18.829.153 €, të ndarë sipas kategorive: për paga: 14,659,469 €, për mallëra dhe shërbime 

2,519,270 €, për shërbime komunale 230,414 €, për investime kapitale 1,395,000 €, si dhe 

rezerva 25.000 €.  

Shpenzimet  
DKA deri në qershor 2022 ka realizuar shpenzimet në kategoritë ekonomike të përcaktuara 

në kuadër të buxhetit të alokuar. Në kategorinë e pagave janë tejkaluar shpenzimet si pasojë e 

ekzekutimeve me vendime përmbarimore që lidhen me kërkesat e mësimdhënësve për pagesë 

të shujtave dhe pagave jubilare. Kërkesat të cilat janë realizuar përmes këtyre procedurave 

për këtë periudhë arrijnë shumën prej 232,015.59 €, të cilat kanë dëmtuar buxhetin për paga 

të arsimit.  

Çështja e pagesave për kërkesa të tilla që mbështeten në kontratën kolektive do të vazhdojë ta 

dëmtojë buxhetin e arsimit, dhe janë duke u shqyrtuar zgjidhjet më të mira të mundshme për 

plotësimin e kërkesave të punëtorëve arsimorë përmes formave të rregullta të kompenzimit.  

DKA ka vazhduar të paguajë kërkesat e ardhura nga shkollat për obligimet për paga të 

rregullta si dhe për angazhime shtesë të mësimdhënësve për shkak të kushteve të krijuara, ku 

angazhimi i mësimdhënësve ka qenë i domosdoshëm për arsye të zëvendësimit të një numri 

të madhë të mësimdhënësve të cilët nuk kanë qenë në gjendje për t’u përfshirë në proces të 

mësimdhënies apo edhe mos rekrutimit të stafit të ri përmes procedurave të konkursit. 

Nga këtë periudhë janë sistemuar të gjithë punëtorët e pranuar me konkurs, edhe pse në 

muajin dhjetor 2021 kanë qenë 38 punëtorë të pranuar mbi numrin e lejuar të punëtorëve.  
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Standardet në arsim  

Përmes formularëve të vlerësimit të kapaciteteve të DKA-së për sektorin e arsimit janë 

përshkruar trajnimet e bëra tre vitet e fundit nga mësimdhënësit:  

 Trajnimi i zhvillimit profesonal për nivelin 0-5 për pesë module. Trajnimi është bërë 

për 150 mësimidhënësit e gjashtë shkollave të komunës. 

 Trajnimi i 84 edukatorëve të Komunës së Prizrenit, në projektin Shpresë, në 

bashkëpunim me Caritasin zvicran. 

 Trajnimi i 59 koordinatorëve të cilësisë për programin parafillor.  

 Trajnimi i kurrukulës së re nga mësimdhënësit. 

 Angazhimi i dy moderatorëve/ndërmjetësve shkollor nga komuniteti rom. Ky projekt 

është financuar nga BE dhe është implementuar nga OJQ Nevo Koncepti. 

 Në bashkëpunim me “Teach for Kosova” është angazhuar një moderator/ndërmjetës 

në shkollën “Motrat Qiriazi” dhe “Hysen Rexhepi”.  

Në bashkëpunim me MASHTI-n dhe OJQ-të e ndryshme që trajtojnë çështjet e 

komuniteteve janë mbajtur punëtori dhe trajnime sensibilizuese dhe edukuese me temë të 

gjithpërfshirjes me nxënës të komuniteteve. Kërkohet më shumë angazhim nga prindërit e 

tyre, institucionet lokale, qëndrore dhe nga OJQ-të.  

Aktivitetet me nxënës  

Përveç aktiviteteve me nxënës të cilat i organizojnë shkollat, DKA-ja në raste të caktuara ka 

organizuar aktivitete me nxënës me qëllim të arritjes së mobilitetit më të madhë për rritje të 

cilësisë në arsim, të gjithpërfshirjes dhe në dinamizimin e jetës shkollore.  

Festa e 17 Shkurtit 

DKA ka organizuar aktivitete me nxënës të shkollave të mesme të komunës së Prizrenit. 

Janë zhvilluar gara në poezi, prozë dhe në artin figurativ për nder të festës së Pavarësisë së 

Kosovës, ku janë shpërblye nxënësit fitues në këto gara.    

Manifestimi i 7 Marsit – Dita e Mësuesit 

Për nder të ditës së mësuesit në Shtëpi të Kulturës “Xhemajli Berisha” në Prizren, me 

shkollën e mesme të lartë “Lorenc Antoni” është bërë përgatitja e programit festiv 7 Marsi – 

Dita e Mësuesit. Janë shpërndarë mirënjohje dhe shpërblime të përgatitur për mësimdhënës 

pensionistë, nxënës fitues në gara komunale, mësimdhënës e trajnerë me dosje model të 

zbatimit të Kurrikulës së Re. Nga komisioni për përzgjedhjen e mësimdhënësit/es më të mirë 

të vitit janë kërkuar portofolio të mësimdhënësve të dalluar nga shkollat me kritere të 

caktuara nga MASHTI dhe është zgjedhur mësimdhënësi/ja më e dalluar në Prizren për vitin 

2021/2022. 
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Festa e Abetares 

Të gjitha shkollat e komunës kanë përgatitur programe festive me prindër dhe nxënës për 

realizimin e aktivitetit edukativo-arsimor duke treguar arritjet në rezultate të kompetencave.  

Në programin e Festës së Abetares të organizuar nga MASHTI, Prizreni është përfaqësuar 

me  mësimdhënës dhe nxënës nga shkolla "Abdyl Frashëri", për të performuar në program. 

Organizimi është bërë në Pejë, ku kanë qenë të ftuar përfaqësues nga të gjitha qytetet 

shqiptare. 

Aktiviteti i 1 Qershorit  

Për të shënuar Ditën e Fëmijëve, DKA-ja ka organizuar disa aktivitete me nxënësit e 

shkollave të Komunës së Prizrenit në dy sheshet kryesore, në Shadërvan dhe në “Sheshin e 

Lidhjes”, përballë shtatores së heroit Ismet Jashari. 10 shkolla të qytetit kanë performuar 

lojra dhe aktivitete të ndryshme kulturo-edukative për gjatë dy orëve. Aktiviteti është 

mbëshetur nga DISNEY Kosova me mbi 50 maskota të personazheve të filmave vizatimorë 

me fëmijë. 

Festivali DreamKid 

DKA-ja në bashkëpunim me DREAMKid ka organizuar një aktivitet me animatorë. 

Festivali është organizuar nga ora 19:00 deri në orën 21:00 dhe pikat e programit kanë qenë: 

Shfaqja e Personazheve të DISNEY-it, kërcime në grup, lojra skenike, muzikë live dhe DJ, 

shfaqje cirku, pantonime. Në këtë aktivitet për herë të parë të gjithë fëmijët e Kosovës kanë 

marrë pjesë duke ndjekur performancën e 50 personazheve të Disney-it, duke e shëndrruar 

mbrëmjen në një festë të veçantë. Pjesëmarrës në këtë festival kanë qenë nxënësit e të gjitha 

shkollave të komunës së Prizrenit.  

Zhvillimi profesional i mësimdhënësve  

DKA-ja për ngritjen e kapaciteteve dhe zhvillimin profesional të mësimdhënësve, ka 

formuar ekipin e trajnerëve sipas fushave të KK-së, për monitorimin dhe rekomandimin e 

mësimdhënësve dhe shkollave në realizimin e planprogrameve mësimore, si dhe në 

përgatitjen e vlerësimit për shkallë kurrikulare, rezultatet e kompetencave.  

DKA-ja ka të përgatitur databazën e zhvillimit profesional për mësimdhënësit duke u bazuar 

në nevojat dhe kërkesat e tyre. 

Trajnimi i punonjësve arsimorë 

Mësimdhënës të nivelit parafillor dhe fillor kanë ndjekur trajnim me temë: “Forcimi i 

veprimeve anti-trafikim”. Ky trajnim është organizuar në bashkëpunim me MASHTI-n dhe 

me mbështetjen e Këshillit të Evropës.  

Trajnimi i edukatorëve  

Përmes koordinimit me përfaqësuesit e projektit “Shpresë”, të financuar nga Caritasi 

Zvicran është bërë përzgjedhja e edukatoreve pjesëmarrëse në këtë trajnim. Janë trajnuar 59 
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edukatore. Trajnimi është ndjekur në këto module: Planifikimi dhe zbatimi i orës mësimore 

përmes lojës; Edukimi gjithëpërfshirës, Të menduarit kritik dhe kreativ. Gjithashtu është 

krijuar baza e të dhënave me emrat e edukatorëve të trajnuar.  

Trajnimi i drejtuesve të shkollave 

Fillimisht janë mbledhur të dhënat e drejtorëve të shkollave të Komunës së Prizrenit dhe të 

mësimdhënësve për trajnimin “Shkathtësitë bazë dhe zhvillimi i lidershipit”, i organizuar 

nga British Council. Trajnimi ka përfunduar me sukses, ku drejtuesit e shkollave kanë marrë 

njohuri lidhur me shkathtësitë bazë të udhëheqjes së institucionit arsimor.  

Trajnimi i koordinatorëve të cilësisë 

Janë mbledhur të dhënat nga puna e koordinatorëve të cilësisë nga shkollat të cilat tregojnë 

nevojat për ndërhyrje në përgattitje të mësimdhënësve në fusha të ndryshme që sigurojnë 

rritje të cilësisë. Nga kjo është zhvilluar cikli i trajnimeve me temë “Ngritja e kapaciteve për 

sigurimin e cilësisë në fushën e arsimit parafillor” që është ofruar në kuadër të projektit 

Shpresë dhe është mbështetur nga Caritasi Zviceran, dhe është implementuar nga organizata 

Education Comes First.  

Kurrikula e Re dhe zbatimi në praktik dhe vlerësimi i portofoliove 

Me trajnerë të fushave të ndryshme të KK-së është filluar vlerësimi i portfoliove (dosjeve) të 

mësimdhënësve të shkollave të komunës, të cilët kanë kryer trajnimin e Kurrikulës së Re 

nga periudha shtator - dhjetor 2021 dhe kanë zbatuar në praktikë Kurrikulën e Re. 

Janë organizuar takimet me trajnerë të fushave të ndryshme për planifikimin e agjendës së 

vlerësimit të portofoliove të mësimdhënësve, dhe përgatitja e formularëve me raporte, janë 

njoftuar shkollat me agjendën e vlerësimit të portofoliove të mësimdhënësve sipas fushave 

të ndryshme të KK-së. Nga 19 shkurti 2022 ka nisur vlerësimi i portofoiove të 

mësimdhënësve të cilët kanë përfunduar trajnimin e KK-së. 

MASHTI dhe Divizioni për Zhvillimin Profesional të Mësimdhënësve (DZHPM) në 

bashkëpunim me DKA, për vitin shkollor 2021/2022 ka bërë të gjitha përgatitjet dhe 

planifikimet për organizimin dhe mbajtjet e trajnimeve të mësimdhënësve për zbatim në 

praktikë të Kurrikulës së Re të Kosovës në të gjitha shkollat e komunës së Prizrenit, 

konkretisht në nivelin e arsimit parafillor (klasa përgatitore), klasa e parë (I), klasën e dytë 

(II), klasën e tretë (III), klasën e katërt (IV), klasën e pestë (V), klasën e gjashtë (VI), klasën e 

shtatë (VII), klasën e tetë (VIII), klasën e nëntë (IX), dhe klasën e dhjetë (X), klasën e 

njëmbëdhjetë (XI), klasën e dymbëdhjetë (XII) në gjimnaze.  

Vlerësimi i portofoliove (dosjeve) të mësimdhënësve  

Për të vlerësuar implementimin e Kurrikulës së Re dhe zbatueshmërinë e saj në praktikë nga 

mësimdhënësit e shkollave të komunës së Prizrenit, DKA-të në koordinim me përfaqësuesit e 

DZHPM/MASHTI, dhe në bashkëpunim me trajnerët e të gjitha fushave të KK-së të komunës 

sonë, është dakorduar për fillimin e procesit të vlerësimit të dosjeve të mësimdhënësve të 

cilët e kanë përfunduar trajnimin e KK-së dhe të cilët janë duke e zbatuar atë në praktikë, me 
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klasët 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 dhe 10, 11, 12 në gjimnaze. Pas vlerësimit të portofolieve listat e 

mësimdhënësve të cilët kanë plotësuar kushtet dhe kriteret sipas formularit të vlerësimit të 

MASHTI-t, janë dërguar në DZHPM në MASHTI për certifikim të mësimdhënësve.  

Të gjithë trajnerët të cilët kanë mbajtur trajnime janë të obliguar të bëjnë vlerësimin e 

portofoliove të mësimdhënësve të cilët janë duke zbatuar në praktikë Kurrikulën e Re, dhe 

nga fillimi i periodës së dytë të këtij viti shkollor, me kërkesë edhe të DZHPM në MASHTI, 

janë caktuar datat e vlerësimit të portofolieve të mësimdhënësve të cilët janë duke zbatuar në 

praktikë Kurrikulën e Re. Trajnerët e fushave të ndryshme të KK-së janë përcaktuar nga 

DZHPM në MAShTI për trajnimet e mësimdhënësve dhe të njëjtët i kanë vlerësuar dosjet.  

Aktivitetet tjera  

Testi i Arritshmërisë për nxënësit e klasëve të nënta (IX) 

Është organizuar dhe mbajtur testi i arritshmërisë me nxënësit e klasave të nënta (IX), me të 

gjitha shkollat e komunës. Për organzimin e testit të arritshmirisë DKA në bashkëpunim me 

MASHTI dhe institucionet shkollore kanë bërë përzgjedhjen e 14 qendrave të testimit, 

ndarjen e nxënësve sipas qendrave dhe përzgjedhjen e koordinatorëve dhe administratorëve.  

Në testin e arritshmërisë janë planifikuar të marrin pjesë 2225 nxënës, prej tyre testit i janë 

nënshtruar 1922 nxënës. Rezultati i testit të arritshmërisë në nivelm komune është 50.50%, 

ndërsa sipas lëndëve: 

Rezultati i testit të arritshmërisë 2022 sipas lëndëve: 

60,00 73,40 44,00 52,00 45,80 53,40 41,20 37,50 53,55 50,50 
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Testi ndërkombëtar TIMMS 

Në koordinim me përfaësuesit e MASHTI është zhjvilluar testi ndërkombëtar TIMMS.Në 

këtë test janë përfshirë dy shkolla të komunës së Prizrenit. Shkolla “Motrat Qiriazi”, nga e 

cila kanë marrë pjesë 55 nxënës dhe shkolla “Dëshmorët e Hasit” nga e cila kanë marrë 

pjesë 20 nxënës. Procesi i mbajtjes së testit TIMMS është kryer me sukses. DKA ka 

organziuar transportin e nxënsve dhe ka furnizuar me ushqim për nxënësit.  

Testi ndërkombëtar ICILS 

Është organizuar testi ndërkombëtar ICILS, në koordinim me përfaqësuesit e MASHTI. Në 

këtë test është përfshirë shkolla “Motrat Qiriazi”, nga e cila kanë marrë pjesë 46 nxënës. 

Procesi i mbajtjes së testit ICILS ka përfunduar me sukses.  
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Olimpiada Matematike e Kosovës 2022 

DKA pas marrjes së njoftimit për mbajtjen e garave komunale të Olimpiadës së Matematikës 

me nxënës të klasëve IX-ta, X-ta, XI-ta dhe XII-ta, me shkollat ka mbajtur garat shkollore 

dhe ka përgatitur listat e nxënësve fitues në gara shkollore që edhe morën pjesë në Garat 

Komunale të Olimpiadës së Matematikës. Garat komuale janë mbajtur më datë 19 shkurt në 

ShF “Abdyl Frashëri” në Prizren.  

Në Garat Komunale të Olimpiadës së Matematikës morën pjesë 122 nxënës të klasëve IX-ta, 

X-ta, XI-ta dhe XII-ta nga 39 shkollat e komunës së Prizrenit: 

 Klasat e IX-ta gjithsej janë 79 nxënës, prej tyre 59 në gjuhën shqipe, 15 në gjuhën 

boshnjake dhe 4 në gjuhën turke; 

 Klasat e X-ta gjithsej janë 15 nxënës vetëm në gjuhën shqipe; 

 Klasat e XI-ta gjithsej janë 14 nxënës vetëm në gjuhën shqipe; 

 Klasat e XII-ta gjithsej janë 14 nxënës vetëm në gjuhën shqipe. 

Në garat shtetërore kemi një nxënës fitues i vendit të dytë Uvejs Emini nga “Maarif School”.  

Garat komunale - Fizikani i Ri 2022 

Fituesit e garave komunale për Fizikani i Ri sipas klasave nga dy nxënës (vendi i parë dhe 

dytë) të klasave IX-ta, X-ta, XI-ta dhe XII-ta përfaqësuan Komunën e Prizrenit në Garat 

Republikane të Fizikanëve të Ri që u mbajtën më 27 shkurt 2022 në Departamentin e Fizikën 

në Universitetin e Prishtinës në Prishtinë. Ka pasur rezultate të mira në garat shtetërore, ku 

një nxënës, Andi Mala nga shkolla Mehmet Akif është fitues i vendit të dytë në garat 

republikane të fizikanëve të ri. 

Garat komunale “Shkencëtari i Ri 2022” 

Pas kërkesës së MASHTI, DKA ka organizuar garat në mes nxënësve të klasëve të 10-ta, 11-

ta dhe 12-ta të gjimnazeve të komunave të Prishtinës, Ferizajit, Gjilanit dhe të Prizrenit në 

fushën e shkencave të natyrës (Fizikë, Kimi dhe Biologji). Janë mbajtur garat shkollore në 

mes gjimnazeve të komunës së Prizrenit përmes testeve sipas lëndëve. 10 nxënësit fitues të 

këtyre garave kanë përfaqësuar komunën e Prizrenit në garat shtetërore “Shkencëtari i vitit 

2022”. Garat në nivel vendi janë mbajtur më 10 maj 2022 në Prishtinë. Qëllimi dhe 

organizimi i këtyre garave ishte identifikimi i talentëve të rinj, identifikimi i shkathtësive të 

nxënësve në fushën e shkencave, dhe i kompetencave të arritura në këtë fushë.  

Matura Shtetërore 2022_Afati i qershorit 

Me zyrtarët e DVSM në MASHTI dhe të DKA-së, është përgatitur organizimi për Maturën 

Shtetërore 2022. Gjatë koordinimit janë zhvilluar diskutime për agjendat për takime me 

KSHM dhe DVSM lidhur me detyrat dhe përgjegjësitë e komisioneve, monitoruesve dhe 

administruesve të Maturës Shtetërore. Gjithashtu u zhvilluan takime me administrues dhe 

komisione të komunës së Prizrenit lidhur me detyrat dhe përgjegjësitë për organizimin dhe 

mbajtjen e provimit të Maturës Shtetërore 2022.  
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Janë caktuar Qendrat e Testimit dhe u mbajtë provimi i Maturës Shtetërore për maturantë në 

tri gjuhë (shqip, boshnjak dhe turk). Gjithsej numri i nxënësve sipas shkollave që morën pjesë 

në provimin e Maturës Shtetërore në afatin e qershorit (18 qershor 2022) është 2264 nxënës.  

Prej tyre në gjuhën shqipe 1949 nxënës, në gjuhën boshnjake 191 nxënës dhe në gjuhën turke 

124 nxënës.  Nxënës që kanë hy në provimin e testit të maturës shtetërore janë 2199 nxënës, 

prej tyre e kanë kaluar provimin në këtë afat është 1786 nxënës. Pra, kalueshmëria e provimit 

të maturës në nivel komune në afatin e qershorit është 81.22%. 

 

Testi PISA  

Në koordinim me DVSMN dhe MASHTI-n janë përzgjedhur 18 shkolla me 534 nxënës që t’i 

nënshtrohen Testit Pisa. Nga 18 shkollat e përzgjedhura, 11 janë shkolla fillore dhe 7 janë 

shkolla të mesme. Me kohë janë bërë përgatitjet dhe janë shpërndarë materiale ushtrimore. 

Janë përcaktuar qendrat e testimit në bazë të kabineteve me kompjuterë në shkollë, janë 

dërguar shembuj për përgatitjen e testit PISA, janë përzgjedhur nxënësit që do t’i nënshtrohen 

testit Pisa, dhe janë organizuar takime pune me koordinatorët e cilësisë në DKA. 

Garat shkollore në KANGAROO – 2022 

Në diskutim me përfaqësues të MASHTI-t dhe me përfaqësues të organizatës ATOMI është 

dhënë pëlqimi për mbajtjen e garave dhe identifikimin e talentëve në matematikë. 

Mbajtja e testeve me nxënës talentë në matematikë nga shkollat në këto gara, sipas 

planifikimit të organizatës ATOMI mori pëlqimin e DKA-së me rekomandim të MASHTI-t, 

ku edhe janë mbajtur garat shkollore me nxënës të të gjitha niveleve. 

Panairi Inovativ STEM (shkencë, teknologji, inxhinieri, matematikë) 

Aktiviteti është mbajtur me nxënës të shkollave të mesme të larta lidhur me panairin Inovativ 

STEM (shkencë, teknologji, inxhinieri, matematikë) të përkrahur nga ambasada amerikane. 

Nxënësit janë regjistruar në linkun e dërguar në email gjatë muajit mars, dhe panairi është 

mbajtur më 12-13 maj 2022 në Mitrovicë. Nxënësit dhe ekipet fituese janë shpërblyer nga 

organizatorët.  

Nr. Shkolla Meshkuj Femra Gjithsej Meshkuj Femra Gjithsej

1 Gjimnazi "Gjon Buzuku" 174 218 392 169 209 378 96.43 61.62

2 Gjimnazi "Remzi Ademaj" 110 182 292 91 151 242 82.88 53.00

3 SHMM "Luciano Motroni" 162 327 489 155 310 465 95.09 62.01

4 SHME "Ymer Prizreni" 165 101 266 64 48 112 42.11 36.89

5 SHMM "Lorenc Antoni" 9 24 33 9 23 32 96.97 52.93

6 Qendra e Kompetencës 56 37 93 45 18 63 67.74 46.17

7 SHMT "11 Marsi" 264 126 390 161 92 253 64.87 49.35

8 Medreseja "Alauddin" 28 48 76 27 48 75 98.68 60.89

9 "Loyola" Gimnazium 61 51 112 61 51 112 100.00 79.12

10 College "Mehmet Akif" 9 9 18 8 9 17 94.44 72.39

11 Maarif School 18 18 36 18 17 35 97.22 65.19

12 Q.B. "Nënë Tereza" 2 0 2 2 0 2 100.00 49.00

Gjithsej 1058 1141 2199 810 976 1786 81.22 57.38

REZULTATI I TESTIT TË MATURËS SHTETËRORE Qershor 2022

Përqindja e 

kalueshmërisë 
(mbi 40% e pragut)

Rezultati në 

përqindje e 

shkollës

Rezultati i Maturës Afati_qershor 

2022
Nxënësit që kanë hy në test Nxënës që kaluan testin
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Gara e Diturisë 

Në koordinim me TV1 dhe emisionin “Gjeniu i Vogël” është bërë organizimi i garës së 

diturisë, ku nxënësit e Prizrenit të përfaqësuar nga shkollat “Emin Duraku”, “Fadil Hisari” 

dhe “Mati Logoreci” kanë dalë fitues në raundin e parë. Në koordinim me drejtuesit e 

këtyre shkollave është bërë përzgjedhja e nxënësve që do të përfaqësojnë shkollën në 

garën e diturisë. Nxënësve i është siguruar tranporti deri në Prishtinë dhe anansjelltas, dhe 

iu është siguruar ushqimi.  

Garat nga Clik dhe RTAV 21 

Për të marrë pjesë në garën e organizuar nga organizata Click Production në bashkëpunim me 

RTV Dukagjini është bërë përzgjedhja e shkollës “Gani Saramati”. Në emisionin televiziv 

shkolla ka përfaqësuar Komunën e Prizrenit, ku janë treguar për vlerat që i ka “Hamami i 

Prizrenit, Kalaja e Qytetit, Shtëpia e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, si dhe ka prezantuar në 

publik për diversitetin e popullsisë dhe artizanët e dalluar të qytetit.  

Manifestimi kulturor “Java Remzi Ademaj” 

Meqenëse aktiviteti “Java e Remzi Ademaj” nuk është mbajtur për shkak të pengesave në 

procesin e prokurimit, është organizuar shënimi i ditës së Remzi Ademaj. Për nder të 

ditëlindjes së dëshmorit Remzi Ademaj DKA organizoi marshin me 3 qershor, nga lokacioni i 

DKA-së në drejtim të “Sheshit të Lirisë”, në marshim morën pjesë 58 shkolla me 174 nxënës. 

Pas homazheve, DKA-ja në bashkëpunim me shkollën e muzikës “Lorenc Antoni” 

organizuan një program edukativo-arsimor para shtatores së heroit Remzi Ademaj.  

Vizita jashtë shtetit 

Bazuar në planifikimin e sektorëve të DKA-së të vizitave zyrtare jashtë shtetit, u realizua 

vizitë tre ditore në komunën e Atashehirt në Turqi. Vizita është bërë me ftesë të palës turke 

dhe ka shërbyer për të thelluar më tej raportet mes komunës së Prizrenit dhe komunës së 

Atashehirit në bashkinë e Stambollit në fushën e arsimit.  Në takimet që drejtoresha e DKA-

së dhe ekipi i saj kryen në Turqi me drejtor të arsimit të qytetit të Stambollit dhe komunës së 

Atashehirit, u dakorduan që të fillojnë bashkëpunime dypalëshe, në drejtim të sistemit të 

shkëmbimit të përvojave menaxhuese të shkollave dhe të mësimdhënies. 

Kampi veror / UNDP 2022  

Nxënës të të gjitha etnive kanë marrrë pjesë në kampin veror të organizuar nga UNDP, që 

kishte për qëllim njohjen e nxënësve me trashëgiminë kulturore dhe vlerat e diversitetit 

kulturor. Nxënësit kanë pasur rastin t’i vizitojnë objektet e trashëgimisë kulturore dhe të 

marrin njohuri të mjaftueshme lidhur me kulturat e njëri-tjetrit. Në fund nxënësit pjesëmarrës 

të Komunës së Prizrenit janë testuar dhe vlerësuar me rezultate të mira, gjersa kanë marrë 

mirënjohje nga UNDP. 
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Komisioni për përzgjedhjen e drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve  

Pas marrjes së vendimit të asamblesë së komunës së Prizrenit, dhe mbylljes së konkursit të 

komunës për drejtorë dhe zëvendësdrejtorë të shkollave, është hapur konkurs dhe janë 

zhvilluar procedurat sipas UA-151/2020 në shqyrtimin e aplikimeve të kandidatëve sipas 

shkollave. Ne konkursin e parë janë shqyrtuar proceduart e përzgjedhjes në 7 shkolla. Dhe 

janë duke u zhvilluar proceduar për shkollat tjera si në rishpallje të konkursit. Përgjatë këtij 

procesi janë marrë opinione lidhur me të gjeturat në aplikimet e kandidatëve për drejtor dhe 

zv. Drejtor dhe lidhur me mungesën e ndonjë nga të dhënat e kandidatëve sipas shtojcës në 

formularët e UA. Komisioni Përzgjedhës ka raportuar lidhur me procedurat që i ka ndjekur 

për përzgjedhjen e drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve të shkollave. 

Vlerësimi i nxënësve për rezultate të kompetencave  

Shkolla “Hysen Rexhepi” është përzgjedhur institucioni i parë arsimor në vend ku është 

realizuar pilot projekti rreth vlerësimit të nxënësve për rezultatet e kompetencave. 210 nxënës 

i janë nënshtruar vlerësimit të rezultateve për kompetencat e arritura, që ka të bëjë me 

vlerësimin për shkallën e tretë kurrikulare, e që është realizuar me nxënësit e klasës së shtatë. 

Ky pilot projekt është realizuar nga DKA në bashkëpunim me ekipin e trajnerëve të 

kurrikulës të Komunës së Prizrenit, i udhëhequr nga kryetrajneri Milazim Avdylaj. Pjesë e 

vlerësimit për rezultatet e kompetencave kanë qenë nxënësit e të gjitha komuniteteve pasi 

mësimi në këtë shkollë zhvillohet në tre gjuhë. 

Regjistrimi i nxënësve në klasë të dhjetë (10)  

DKA në bashkëpunim me shkollat e mesme të larta ka bërë planifikimin e profileve, 

paraleleve, numrit të paraleleve dhe numrin e nxënësve për regjistrimin e nxënësve në klasë 

të dhjetë (10) për vitin shkollor 2022/2023 në shkollat të cilat janë nën menaxhimin e DKA-

së.  

Në bazë të Ligjin për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës Nr. 04/L-032 të datës 

29.08.2011, Ligjin për Arsimin dhe Aftësimin Profesional Nr. 04/L-138, Udhëzimit 

Administrativ Nr. 22/2013, Njoftimit Nr. 3/4-1371 të datës 17.06.2022 të Departamentit të 

Arsimit Parauniversitar për kushtet dhe kriteret e regjistrimit të nxënësve në klasë e (10) në 

gjimnaze dhe IAAP, Drejtoria Komunale e Arsimit në Prizren ka shpall konkursin me 

nr.2227/22 i datës 24.06.2022 për regjistrim të nxënësve në klasë të dhjetë (10). 

Gjithsej numri i nxënësve të planifikuar pë regjistrim është 1701 nxënës, prej tyre në gjuhën 

shqipe 1389 nxënës, në gjuhën boshnjake 192 nxënës dhe në gjuhën turke 120 nxënës, ku në 

afatin e qershorit sipas kushteve dhe kritereve të konkursit janë regjistruar 908 nxënës. 

 

Nxënësit e riatdhesuar  

Në bashkëpunim me zyrtarin për standarde dhe vlerësim dhe zyrën komunale për komunitet 

dhe kthim, janë identifikuar tre nxënës të kthyer nga vendet evropiane dhe të cilët janë 

1389 192 120 1701 791 80 52 908 598 112 68 793

TE PLANIFIKUAR PËR REGJISTRIM TE REGJISTRUAR SIPAS KONKURSIT KERKESAT PER PLOTESIM TE VENDEVE TE LIRA
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riatdhesuar.  Nxënësit janë përcjellë në SHFMU “Fadil Hisari”.  Përmes MASHTI-t është 

kryer procesi i verifikimit dhe identifikimit të nxënësve të riatdhesuar.   
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Infrastruktura në shkollat e komunës 

Njësia teknike pranë DKA-së ka vazhduar punët edhe në këto 6 muajt e parë të vitit 2022 me 

realizimin e projekte dhe planifikimin e projekteve të reja, përfshirë furnizimin me mallra dhe 

dhënie të shërbimeve të shkollave, si dhe ka monituar punimet (nga investimet kapitale) që 

janë bërë në ndërtimin e objekteve shkollore. Janë realizuar aktivitetet e ndryshme si vijon:  

 Kompletimi dhe dorëzimi i dokumentacionit të inventarizimit të shkollave dhe DKA-

së tek zyrtarët në Drejtorinë e Financave,  

 Vizitat e rregullta nëpër shkolla për verifikimin e pastërtisë dhe higjienës, 

 Furnizimi me maska higjienike dhe dezinfektues për nxënësit e shkollave të Komunës 

së Prizrenit, si donacion nga MASHTI, 

 Vizita të rregullta në çerdhen e fëmijeve për të evidentuar kërkesat lidhur me 

infrastrukturë dhe mallëra.  

 Janë furnizuar dhe shpërndarë teksteve shkollore për gjuhën Boshnjake dhe Turke 

 Janë mbajtur takimet konsultative me operatorët ekonomikë – punëkryesit lidhur me 

ndërtimin e objekteve shkollore në Gjonaj, Landovicë, Krushë të Vogel dhe Travë. 

Janë diskutuar çështjet e ngritjes së cmimeve të materialeve të ndryshme ndërtimore si 

dhe paraqitjet e ndryshimeve të paramasave me gjendjen ekzistuese. 

 Është funksionalizuar ngrohja qendrore në SHFMU ”Hasim Maliqaj” në Poslisht.  

 Janë mbikqyrë punimet e projekteve të cilat vazhdojne nga vitet e kaluara. 

 Janë vizituar, me qëllime kontrolli, shkollat “Lekë Dukagjini’ – Prizren, “Dëshmorët e 

Zhurit” – Zhur, lidhur me verifikimin e shfrytëzimit të paisjeve të dhuruara nga 

MASHTI. Në këtë rast janë udhëzuar shkollat për regjistrimin e paisjeve në pasurinë e 

shkollës. 

Sa i përket investimive kapitale të planifikuara për vitin 2022 ende nuk kanë filluar së 

realizuari, gjersa projektet që janë në vazhdimësi janë si më poshtë: 

Ndërtimi i objektit të ri shkollor "Pllanjane" në Pllanjanë (kostoja e projektit sipas 

kontrates 611.699,29 €). 

Kryesisht janë realizuar punimet e betonit dhe armaturës në nivelin e përdhesës dhe etazhit 1. 

Punimet do të vazhdojne përgjatë vitit 2022, ndeërsa pritet që objekti të përfundojë gjate vitit 

2023. Gjatë këtij viti jane realizuar pagesa në vlerë prej 27.280,00 €, si dhe pagesa prej 

59.775,00 € si borxh nga viti i kaluar.  

Ndërtimi i objektit të ri shkollor (faza e dytë) "Dy Dëshmorët" në Piranë (kosto e 

projektit sipas kontratës 579.811,78 €). 

Deri më tani janë realizuar rreth 85% të punimeve. Punimet priten, sipas planifikimit, të 

përfundojnë gjatë vitit 2022. Gjatë këtije viti janë realizuar pagesa në vlerë prej 27.280,00 €. 

Ndërtimi i objektit të ri shkollor "Gjergj Kastrioti Skenderbeu" (ish Pjetër Mazrreku) 

në Mazrrek. 

Projekti është në fazën e ankesave në OSHP.  

Ndërtimi i objektit të ri shkollor në Krushë të Vogël (kosto e projektit sipas kontratës 

579.811,78 €). 
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Kontrata është e nënshkruar në fund të muajit tetor dhe sipas planifikimit buxhetor, projekti 

do të përfundojë gjatë vitit 2024. Kryesisht janë realizuar punimet e geërmimit të gjerë, 

betonit dhe armatures në nivelin e bodrumnit (themel pllaka). Gjatë këtije viti janë realizuar 

pagesa në vlerë prej 31.911,58 €.  

Ndërtimi i aneksit të objektit shkollor "Naim Frashëri" në Vlashnje (kosto e projektit 

sipas kontratës 145.000,06 €). 

Deri më tani janë realizuar rreth 80% të punimeve. Në mungesë të mjeteve financiare 

punimet priten të përfundojnë gjatë vitit 2022. Gjatë këtij viti janë realizuar pagesa në vlerë 

prej 15.000,00 €. 

Ndërtimi i objektit të ri shkollor (9 klasëshe) në Gjonaj të Hasit (kosto e projektit sipas 

kontratës 547.777,00 €). 

Kryesisht janë realizuar punimet e vrazhda ndërtimore në tri etazhe. Punimet do të vazhdojnë 

gjatë vitit 2022, ndërsa pritet që objekti (sipas planifikimit) të përfundoj gjatë vitit 2023. 

Gjatë këtij viti janë realizuar pagesa në vlerë prej 40.000,00 € 

Ndërtimi i aneksit të objektit të objektit shkollor “Ardhmëria" në Landovicë (kosto e 

projektit sipas kontratës 522.546,34 €). 

Sipas kontratës së nënshkruar në dhjetor 2021 dhe sipas planifikimit buxhetor projekti do të 

përfundojë gjatë vitit 2023. Deri më tani janë realizuar gërmimet dhe betonimi i themelit 

pllakë, pllakës së përdhesës si dhe i mureve mbrojtese. Punimet janë ndërprerë për mungesë 

të mjeteve, dhe do të vazhdojne gjatë vitit 2023, ndërsa pritet që objekti (sipas planifikimit) të 

përfundojë gjatë vitit 2024. Gjatë këtij viti janë realizuar pagesa në vlerë prej 75.000,00 €. 

Ndërtimi i objektit të ri shkollor Travë, Kushnin – Has (kosto e projektit sipas kontratës 

186.799,15 €). 

Kryesisht janë realizuar punimet e vrazhda ndërtimore në dy etazhe. Poashtu është punuar 

edhe rrethoja e oborrit. Punimet do të vazhdojne gjatë vitit 2022, ndërsa pritet që objekti 

(sipas planifikimit) të përfundojë gjatë vitit 2023. Gjatë këtij viti janë realizuar pagesa në 

vlerë prej 50.000,00€, aq sa ka qenë i planifikuar buxheti. 

Sa i përket furnizimit me lëndë djegëse për ngrohje për Institucionet Arsimore, duhet te ceket 

se Operatori Ekonomik ka një kontratë trevjecare, mirëpo për shkak të rritjes së cmimieve të 

tregut, i njëjti ka parashtruar kërkesë për shkëputje të kontratës. Kjo çështje është në shqyrtim 

e sipër.  

Me kërkesë të DKA-së në MASHTI, janë siguruar mjetet prej 40k për furnizim me pajisje për 

mirëmbajtje të objekteve shkollore. Kërkesa ka qenë për të gjitha shkollat e komunës, gjersa 

janë aprovuar vetëm dy shkolla.  

Gjithashtu në proces është projekti infrastrukturor për rehabilimin e nyjeve sanitare për dy 

shkolla të komunës.   

Në bashkëpunim me Drejtorinë e Kadastrit, është filluar procedura e rregullimit të çështjeve 

pronësore të shkollave të komunës.  
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Marrëveshjet e lidhura 

Me qëllim të përparimit të cilësisë dhe përmbushjes së objektivave arsimore, DKA ka lidhur 

disa marrëveshje me organizatat vendore dhe ndërkombëtare, nga të cilat pritet përmirësimi 

i cilësisë së mësimdhënies, cilësisë së të nxënit, dhe menaxhimit më cilësor të institucioneve 

arsimore. Marrëveshjet e lidhura janë si vijon:  

Future of Education/Ardhmëria e Arsimit – Zhvillimi i instrumenteve për vlerësim të 

mësimdhënësve për arsim parauniversitar, e lidhur me organizatën Teach For Kosova. 

Ndikimi i rinisë në mjedis / YENI, e lidhur me organizatën Caritas Zvicran, me vlerë të 

përgjithshme prej 22.500,00 Eur, pritet konfirmimi zyrtar.  
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Buxheti  

Në vijim është dhënë tabela e pasqyrës së të dhënave për buxhetin e alokuar dhe shpenzuar për periudhën Janar – Qershor 2022 nga granti, nga 

të hyrat e bartura dhe nga të hyrat vetanake.  

 
Pasqyra e të dhënave për buxhetin e alokuar dhe shpenzuar për DKA, periudha Janar - 6 qershor 2022, nga granti  

Përshkrimi Buxheti Aktual Allocated E paalokuar Aktuali Zotim 

/Obligimet 

në pritje 

Buxheti 

FreeBalance 

Alokimi Suficid/Deficid 

CAT / RESP / GPC / SUBCL A B A - B C D A - ( C + D ) A - E % 

920 ARSIM DHE SHKENCË 17 901 018,00 10 688 987,63 7 212 030,37 6 761 107,72 238 646,91 10 901 263,37 17 901 018,00 37,77 

11 PAGA DHE SHTESA 14 589 469,00 7 377 438,63 7 212 030,37 6 192 632,33 0 8 396 836,67 14 589 469,00 42,44 

13 MALLRA DHE SHËRBIME 1 817 635,00 1 817 635,00 0 279 256,77 124 155,61 1 414 222,62 1 817 635,00 15,36 

14 SHPENZIME KOMUNALE 230 414,00 230 414,00 0 84 438,62 11 991,30 133 984,08 230 414,00 36,64 

30 PASURITË JOFINANCIARE 1 263 500,00 1 263 500,00 0 204 780,00 102 500,00 956 220,00 1 263 500,00 16,2 

            

Pasqyra e të dhënave për buxhetin e alokuar dhe shpenzuar për DKA, periudha Janar - 6 qershor 2022, nga të hyrat e bartura     

920 ARSIM DHE SHKENCË 608 186,89 608 186,89 0,00 0,00 124 500,83 483 686,06 608 186,89   

11 PAGA DHE SHTESA 73 745,00 73 745,00 0,00 0,00 0,00 73 745,00 73 745,00   

13 MALLRA DHE SHËRBIME 382 979,50 382 979,50 0,00 0,00 0,00 382 979,50 382 979,50   

30 PASURITË JOFINANCIARE 151 462,39 151 462,39 0,00 0,00 124 500,83 26 961,56 151 462,39   

              

Pasqyra e të dhënave për buxhetin e alokuar dhe shpenzuar për DKA, periudha Janar - 6 qershor 2022, nga të hyrat vetanake     

920 ARSIM DHE SHKENCË 903 135,00 350 788,46 552 346,54 44 291,84 1 990,80 856 852,36 903 135,00   

11 PAGA DHE SHTESA 70 000,00 28 095,34 41 904,66 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00   

13 MALLRA DHE SHËRBIME 701 635,00 257 352,16 444 282,84 44 291,84 1 990,80 655 352,36 701 635,00   

30 PASURITË JOFINANCIARE 131 500,00 65 340,96 66 159,04 0,00 0,00 131 500,00 131 500,00   
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Nga tabelat e mësipërme shihet se gjatë 5 mujorit janar - maj 2022 është një përqindje e vogël 

e shpenzimeve buxhetore, si rrjedhojë e shumë paqartësive administrative nga Ministria e 

Financave. 

Në mungesë të zyrtarit për nënalokime nuk ka pasur mundësi të shfrytëzohet buxheti deri në 

muajin qershor, kur nga autoriteetet qendrore iu është dhënë qasja zyrtarit të DKA-së për t’i 

bërë nënalokimet për shkollat e komunës sonë. 

Të gjitha shpenzimet e domosdoshme deri në qershor për nevojat e shkollave janë kryer nga 

DKA. Meqenëse tashmë është caktuar edhe zyrtari për nënalokime, që nga qershori do të 

fillohet me nje dinamikë më të shpejt të shfrytëzimit të buxhetit. 

Gjatë periudhës janar – maj 2022 janë nënshkruar disa kontrata me donatorë si 

bashkëfinancime. 

Në SHFMU "Ibrahim Fehmiu" – Arbanë, në bashkëpunim me IOM, është bërë kabineti për 

kimi, fizikë, biologji dhe gjeografi. IOM ka mbuluar shumën prej 10.777,50 euro dhe DKA 

4.500,00 Euro. Me kabinete të njejta pritet të bashkëfinancohen edhe shkollat “Lekë 

Dugagjini”, “Gani Saramati” dhe “25 Maji”, për të cilat DKA ka dhënë pëlqimin e financimit 

prej 30% të vlerës së projektit. 

Caritasi Zviceran në bashkëfinancim me DKA-në ka bërë furnizimin e 7 shkollave me 

inventar në vlerë prej 17.500.00 Euro, nga Caritas vlera 12.250.00 Euro dhe nga DKA 

5.250.00 Euro.  

Organizata Save the Children ka dhënë donacion për mbulimin e kompensimit për tri 

edukatore në vlerë vjetore prej 19.464.00 Eur për periudhë 3 vjeçare.  

Nga kategoria e subvencioneve është bërë shpallja e 100 bursave për studentë në vlerë prej 

50.000.00 Euro dhe pagesa e transportit të fëmijëve në shkollat ku nuk ka transport publik, të 

fëmijëve me nevoja të veçanta, dhe nxënësve të invalidëve të UÇK-së të shkollave të mesme. 

Shuma për transport të nxënësve është 14.600.00 Eur. 

 

 


