
 

 

 

 

 

 

 

       

    01 Nr. 10/21  

Rahovec,  20.10.2021  

 

 

           Ftohen anëtarët e Kuvendit Komunal, që të marrin pjesë në mbledhjen e cila do të mbahet më   

 29 tetor  2021 (e premte ) me fillim në orën 10:00, në sallën e KK Rahovec.  

Për këtë mbledhje propozoj këtë:  

 

 

R E N D      D I T E 

 

1. Shqyrtimi dhe aprovimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar; 

2. Pyetjet dhe përgjigjet në pyetjet e kuvendarëve;  

3. Shqyrtimi i Raportit Financiar për periudhën janar – shtator 2021; 

4. Informatë për menaxhimin e mbeturinave për vitin 2021. 

 

 

 

 

 

              KRYESUESI  I  KUVENDIT 

                    _________________________ 

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

 
Nga mbledhja e rregullt e Kuvendit Komunal të Rahovecit, e mbajtur më 16.09.2021, me fillim në ora 
10:00. Mbledhjen e kryesoi: Kryesuesi i Kuvendit z. Afrim Dina. Konstatoj se  kuorum, për mbajtjen e 
mbledhjes kemi:  
Kryesuesi  – Fillimisht më lejoni t’iu përshëndes, i nderuar Kryetar i Komunës z. Smajl Latifi,  nënkryetar i 
Komunës z. Fatmir Iska,  të nderuar kuvendarë, drejtorë të drejtorive komunale, përfaqësues të  mediave 
dhe ju gjithë të pranishëm! 

 
 
Për këtë mbledhje sot propozojmë këtë: 
                                                                  

                                                                 REND  DITE    

     
1.  Shqyrtimi dhe aprovimi i Procesverbalit nga mbledhja e kaluar, 

2.  Pyetjet dhe përgjigjet në pyetjet e kuvendarëve, 

3. Shqyrtimi dhe aprovimi i vendimit për miratimin e Buxhetit për vitin 2022; 

4. Shqyrtimi dhe aprovimi i vendimit për caktimin e normave tatimore për tatimin ne pronën 

e paluajtshme për vitin 2022; 

5. Informatë nga DKA-ja për përgatitjen e fillimit te vitit te ri shkollor 2021-2022; 

6. Informatë nga DSHPS-ja rreth situatës me Covid-19 ne Komunën e Rahovecit; 

7. Informatë nga Drejtoria për Ekonomi, Zhvillim dhe Turizëm për përkrahjen e bizneseve në 

qira dhe taksa afariste komunale. 

 

  Fehmi Hoxha – Përshëndetje kryesues, kryetar, drejtorë, kolegë kuvendarë, media dhe gjithë te pranishëm. 
Unë kam një propozim për një pikë shtesë edhe pse ne seancën e kaluar u dakorduam që të hyje ne rend te 
ditës mirëpo pasi që e lexova informatën e drejtorisë se zhvillimit ekonomik që nuk është e përfshirë ajo, 
atëherë kam një pikë shtesë: Lirimi nga qiraja mujore deri ne fund te vitit për shfrytëzuesit e hapësirave 
publike për te gjithë ne territorin e Komunës se Rahovecit, pra hapësirat publike para lokaleve dhe objekteve, 
garazheve, kiosqet etj. Pra të gjithë shfrytëzuesit që shfrytëzojnë hapësirat publike që paguajnë qira të lirohen 
deri ne fund te vitit si dhe lirimi nga pagesa për te gjithë shfrytëzuesit  e tokave bujqësore, që komuna nuk i ka 
shume  që megjithatë i ka disa që janë pronë e komunës që i shfrytëzojnë bujqit. Arsyetimi është se ne kohen e 
pandemisë kemi bërë disa lirime me herët mirëpo për këtë kategori asnjëherë nuk bërë asnjë lirim. Prandaj për 
pikën e parë dhe te dytë,te gjithë ata që kanë paguar sivjet ne vitin e ardhshëm te ju refundohet ne vitin 2021 
ata te cilët kanë paguar. Njëkohësisht kemi një kategori që përballen vazhdimisht me rastet e llojllojshme që 
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janë te sëmure nga Covid-19 që nuk është shume, pastaj kategoria e taksistëve, leja  për jashtë linear, auto 
taksi si dhe leja për transportin urban periferik, që kjo është një shume prej 20 eurove por që simbolikisht 
kërkoj që ta mbështetni pikën shtesë dhe mundësisht te ju ndihmojmë edhe kësaj kategorie. 
Kryesuesi  - Të nderuar kolegë kuvendarë, e qesim ne votim propozimin e z.Fehmi Hoxha si pikë shtesë te 
rendit te ditës. Konstatoj se unanimisht aprovohet pika shtesë e rendit te ditës. Kalojmë ne pikën e parë te 
rendit te ditës: 
1. Shqyrtimi dhe aprovimi i Procesverbalit nga mbledhja e kaluar. 

Atëherë meqë nuk kemi diçka rreth e procesverbalit, e qesim ne votim. Konstatoj se unanimisht aprovohet 
pika e parë e rendit te ditës. Kalojmë ne pikën e dytë te rendit te ditës: 
2. Pyetjet dhe përgjigjet ne pyetjet e kuvendarëve. 

Refki Kryeziu – Përshëndetje kryetar, nënkryetar, drejtora, kolegë kuvendarë dhe gjithë te pranishëm. Unë 
kam një pyetje për kryetarin e komunës, tek çerdhja ne Xerxe që është ne përfundim e sipër, ka filluar te 
rregullohet edhe një park gjë që është për tu përshëndetur, mirëpo është kërkesë edhe banoreve aty pasi me  sa 
e di unë ka mjaft hapësirë publike që te vendoset edhe një kënd i lojërave për basketboll apo volejboll që te 
kontribuoj pak edhe te rinia e këtij komuniteti. Pastaj isha personalisht ne fshatin Gexhe dhe rruga  Myhedin 
Morina kishte vështirësi ne kalim dhe kishte ankesa edhe kërkesa te banoreve që te ju rregullohet kjo rrugë, 
kështu që drejtori i Shërbimeve Publike mendoj se duhet te merr masa për riparimin e këtij problemi dhe 
gjithashtu te shtegu i ecjes ne Gradish isha për vizitë ne një mbrëmje, e pash që shumica e poçëve elektrike që 
janë te vendosura gjate shtegut ishin jashtë funksionit, kështu që edhe aty ka nevoje te intervenohet dhe te 
rregullohen ato poqe elektrike. 
Fehmi Hoxha – Faleminderit kryesues, pyetja ime shkon për kryetarin apo drejtorin e shëndetësisë, që nga 
muaji mars 2017 e deri me tani nuk ju është paguar mjekëve dhe infermierëve pagesa shtesë për ndërrimin e 
natës që punojnë ne emergjencë dhe vlera shkon afër 80,000 euro, ku infermieret paguhen afërisht 18 euro 
kurse mjekët 25 euro shtesë. Ankesën punonjësit e kanë bërë ne inspektoratin regjional ne Gjakovë dhe kanë 
marr vlerësimin pozitiv dhe me pas  edhe ne Prishtinë ankesa e tyre ka shkuar ne favor te tyre dhe aktualisht 
lënda është ne apel. Pagesën për ndërrimin e natës e paguar Gjakova,Prizreni,Suhareka pothuajse çdo komunë. 
Punonjësit e ndërrimit te natës nuk punojnë ne orë te plota mirëpo mundet me ju bo që me punua edhe një te 
diele për me pas orë te plota dhe ata duhet te kompensohen. Sipas normës dikun 26 pacientë I kanë ata ndërsa 
mesatarja shkon dikun 36 pacientë. Kështu që mundësisht që të behet një zgjidhje dhe te kompensohet nga 
drejtoria e shëndetësisë, këto obligime që kanë mbetur  që nga marsi i vitit 2017. 
Shqipe Kryeziu – Përshëndetje për te gjithë. Të dy pyetjet e mia kanë te bëjnë me drejtorinë e arsimit, pasi që 
unë si mësimdhënëse e shkollës se mesme profesionale ,,Selajdin Mullaabzi-Mici,, po i përcjelli shqetësimet e 
kolegëve te punës lidhur me trajnimet e tyre. Në vitin shkollor 2020-2021 kjo shkolle ka filluar te punoj me 
plan programe te reja me korikulë. Gjate terë vitit mësimdhënësit kanë hasur ne vështirësi te mëdha  ne lidhje 
me zbatimin e plan programeve vlerësimin e nxënësve dhe bile ndonjëherë  kanë pasur vështirësi edhe gjate 
notimit pasi që notimi nuk ka qenë meritor pasi është mungesë e jo trajnimit te mësimdhënësve me korikulë. 
Dervish Çadraku – Përshëndetje për te gjithë. Unë kam një pyetje që ka te bej me një operator i cili është 
duke hapur një rrugë fushore afër fshatit Malësi te Vogël mirëpo kanë hasur ne disa pengesa dhe janë ndërpre 
punimet, për shkak se gjendet një parcelë aty ne kontest pasi ne si fshat dhe unë si përfaqësues i tyre kemi 
menduar se ajo pronë është pronë e komunës  mirëpo tani po del se ajo është pronë e Stone Castle. Kështu që 
nëse ajo rrugë kalon ne pronësi te Stone Castle atëherë disa qindra hektarë  do te mbesin pa rrugë. Pra a ka 
ndonjë zgjidhje apo veprim që kjo punë te kryhet dhe ajo rruge te hapet dhe kenë mundësi te gjitha fshatarët te 
i punojnë tokat e tyre dhe te mos kenë pengesa ne te ardhmen. 
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Avni Morina – Përshëndetje për te gjithë. Atëherë po përgjigjem ne pyetje e zonjës Shqipe Kryeziu që ishin 
ne lidhje me DKA-në. Trajnimet e mësimdhënësve ne i mbajmë çdo vite edhe këtë vite edhe pse me vonesë 
para se me fillua me trajnimin do te marrim pëlqimin nga Ministria e Arsimit. Gjat kësaj jave kemi pasur 
trajnim me programin para fillorë dhe fillor dhe ato lëndore ndërsa do te vazhdojmë me grupe tjera te trajnimit 
te mësimdhënësve. Ndërsa sa i përket konkursit te shpallur për drejtor shkolle ne shkollën profesionale është 
brenda afateve ligjore 3 muaj para se me kalua afati drejtoreshës  dhe nuk e di që është shpallur edhe me herët 
konkurs pasi ka qenë situata e tillë pasi drejtoresha ka qenë e suspenduar për 2 vjet dhe është kthyer, kështu që 
edhe 3 muaj i kalon mandati.  
Afrim Oruqi – Faleminderit kryesues, i nderuar kryetar, te nderuar kolegë drejtor, të nderuar anëtare te 
kuvendit  dhe gjithë ju te pranishëm. Në pyetjen e kuvendarit Dervish Çadraku ne lidhje me një pronë ne 
zonën kadastrale ne Malësi te Vogël, ku behet fjalë për parcelën me numër  326/0 me sipërfaqe prej 2 hektar 
21 ari 28m2, që është pronë e cila është dhënë me qera  për 99 vite ne emër te Stone Castle.Pas luftës banorët e 
kësaj zone kanë kaluar ne këtë pronë dhe faktikisht është e kalueshme edhe sot e kësaj dite  mirëpo me 
kadastër nuk figuron si rruge. Kështu që ju mbetet banoreve që te bisedojnë me këshillin e fshatit  që te 
bisedojnë me pronarin i cili është[ pronar legjitim për 99 vite i kësaj parcele që te jepet pëlqimi i tyre dhe me 
pastaj ne bashkëpunim me neve  agjencionin kadastral me drejtorin e bujqësisë te vazhdojmë te hapim edhe 
atë rruge që ka mbetur e pakryer. 
Përparim Krasniqi – Përshëndetje për te gjithë. Sa i përket çështjes se rrugës ne Gexhe, ajo është pjesë e 
kontratës pasi vitin e kaluar është lidhur kontrata për ndërtimin e rrugës Myhedin Morina pasi një segment i 
rrugës e kemi ndërtuar vitin e kaluar kështu që edhe kjo rruge mbetet te përfundon brenda këtij viti, për shkak 
se kompania e njëjtë është duke zhvilluar punimet ne Dejnë dhe ne momentin që e përfundon rikthehemi edhe 
ne fshatin Gexhe. 
Artan Asllani – Përshëndetje për te gjithë. Sa i përket pyetjes rreth shtegut te ecjes ne Gradish. Është e vërtet 
që para disa muajve pas përurimit te shtegut që ka ndodhur ne Gradish nga rrufeja ka pasur dëmtime ne 
ndriçimin e asaj hapësirë mirëpo ka pasur dëmtime edhe afër një biznesi që ndodhet aty. Ne nuk kemi te 
planifikuar ne sigurimin ne raste te fatkeqësive te natyrës mirëpo jemi duke gjetur formën që sa me shpejt te 
rregullohet ky ndriçim. 
Shqipe Kryeziu- Me lejohet replika, kështu që I nderuari drejtor ju pyeta për shkollën e mesme profesionale 
,,Selajdin Mullabazi,,Mici, mësimdhënësit për vitin kalendarik 2020-2021 kanë punuar pa korikulë. Pra unë 
hasi drejtpërdrejt me ata mësimdhënës dhe tash përsëri drejtimet që i keni hapur për vitin 2021-2021 ata 
mësimdhënës nuk janë te trajnuar. Dhe tash te konkursi per drejtor, e di shume mire pasi vet kam kandiduar 
per atë vend pasi 3 herë keni hapur konkurs dhe 2 here e keni anuluar dhe asnjëherë nuk keni dhëne përgjigje 
rreth arsyes se pse  keni anuluar. Kurse tani e thuani se ka dal e pafajshme dhe është rikthyer ne vendin e 
punës kurse për demet e drejtorit ne fjalë që e ka fituar procesin,dëmet kush ja paguan dhe a dëmtohet komuna 
e jonë. Gjithashtu nuk është kthyer asnjëherë përgjigje për kandidatet që kanë kandiduar për atë pozitë. 
Samir Mustafa – Përshëndetje për te gjithë. Ka qene një kërkesë e kamotshme e punonjësve shëndetësor dhe 
me përgjegjësi te plotë ju them se drejtoria e shëndetësisë asnjë punëtori nuk i ka mbetur borgj për punë 
shtesë, gjithashtu edhe për ndërrimin e natës me orarin që e bëjnë për ndërrimin e natës kompensohen me ditë 
te lira edhe ashtu ju ka përshtat punëtorëve shëndetësor, kështu që kanë qenë pretendime që nga viti 2017,por 
drejtoria e shëndetësisë nuk ka borgj asnjë punëtori shëndetësor për punët shtesë dhe punët e ndërrimit te 
natës. 
Kryetari – I nderuari kryesues, anëtar te kuvendit, drejtor, përfaqësues te mediave dhe gjithë ju te pranishëm. 
Në pyetjen e parashtruar nga Refki Kryeziu, për ndërtimin e një fushe te vogël sportive përkatësisht fushe te 
basketbollit ne hapësirën publike ku po ndërmerren veprime ndërtimore. Unë po besoj që do te gjejmë 
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mundësin e ndërtimit te asaj fushe te basketbollit pasi hapësire ka dhe sigurisht se është diçka që mund te 
realizohet. Sa i përket trajnimeve ne shkollën e mesme profesionale, besoj që Shqipe Kryeziu dhe te gjithë ata 
që punojnë ne arsim e dinë që korikulat nuk i bën drejtoria e arsimit  por i bën ministria e arsimit shkencës dhe 
teknologjisë dhe trajnimet ne shkollat profesionale nuk varen prej DKA-së nëse nuk ka veprime konkrete nga 
ana e ministrisë për te zhvilluar ato trajnime. Sa i përket konkursit, e them se është e vërtet që është shpallur 
konkursi por nëse ne një konkurs nuk aplikojnë 3 aplikantë që dëshirojnë me ju nënshtrua procedurave te 
mëtutjeshme te vlerësimit, atëherë edhe mund te anulohet konkursi kështu që këtë te gjithë ata që janë te 
vetëdijshëm e dinë. Sa i takon shpalljes se konkursit 3 muaj përpara  është se shpallet konkursi para se me i 
kalua kontrata një drejtori. Kështu që kjo është rregull por ndoshta ka pasur ide që me bo veprime te tjera p.sh. 
me vazhdua mandatin  ne bazë te performancës    dhe nëse dikush nuk paraqitet me shume se një vit e gjysme 
ne punë atëherë absolutisht nuk mund te i bëhet perfomancë një drejtori apo kushdo qoftë. Ka pasur një 
presion  te papërshtatshëm por institucionet dhe ne këtu jemi që mos me ju nënshtrua asnjë lloj presioni apo 
shantazhi edhe për këtë ju siguroj se Smajl Latifi nuk punon me shantazhe dhe as drejtori i DKA-së. Kështu që 
konkursi është i hapur dhe te drejt aplikimi ka secili që mendon që i plotëson kushtet edhe pretendimet 
sigurisht që janë legjitime. Sa i takon humbjeve që eventualisht i paska komuna, unë them se ajo për me 
shume se një vit e gjysme nuk ka qenë ne punë, për shkak se është ndërmarr një veprim i cili ka ardhë si pasoj 
e veprimit  se policisë se Kosovës dhe përfaqësuesve te MASHT-it gjate testit te maturës. Kështu që ndaj neve 
si komunë është kërkuar me marr qëndrim dhe komisioni disiplinor është aktivizuar dhe kanë ndërmarr 
veprimin ose masën e caktuar administrative dhe ka vazhduar procedura e ankimimit e ka fituar te drejtën dhe 
ne ja japim rrogat, pasi e zbatojmë vendimin e këshillit te pavarur mbikëqyrës. Ne dhe ashtu jemi duke 
respektuar vendimin e pavarur te këshillit drejtues, pasi ka  qenë një ushtrues detyre  dhe tash është kthyer ne 
vendin e punës drejtoresha  ne fjalë dhe gjithçka është ne rregull. Me plot te drejt ju them se nuk jam i 
autorizuar me i përcjell zhvillimet brenda aktivitetit kur behet testi i maturës pasi janë persona  te autorizuar 
dhe me ju sjellë raportet e policisë këtu ne kuvend, atëherë është paksa e çuditshme se pse këshilli i pavarur 
mbikëqyrës ka vendosur ndryshe, por këshilli i pavarur mbikëqyrës është institucion i pavarur i cili themelohet 
nga kuvendi i Kosovës  dhe ne jemi te obliguar me i zbatua  100% vendimet e këshillit te pavarur mbikëqyrës. 
Pra për mua nuk do te ishte marr asnjë veprim nga ana e komisionit disiplinor sikur  mos te kishte pasur 
kërkese edhe gjithashtu raporte zyrtare që kanë kërkuar me marr veprime te caktuara me shkrim dhe masa 
administrative është marr nga komisioni disiplinor i komunës se Rahovecit. Pra asgjë nuk ka personale por te 
gjitha janë veprime ligjore procedurale që jemi këtu për ti zbatuar te gjithë. Nëse dikush mendon me bo 
fushate për këto tema atëherë e ka gabim pasi nuk është as vendi e as rendi për këto tema. Pra tash për te gjithë 
ata që ju skadon kontrata edhe për 3 muaj, do te ju shpallen konkurset pasi e kemi obligim ligjor dhe ne i 
zbatojmë procedurat ligjore. Te pyetja e parashtruar nga Fehmi Hoxha, ju përgjigj drejtori i shëndetësisë që 
realisht ka qenë me shume një angazhim i sindikatës  se mjekeve që mund te mos këtë bazë por arsyeja për te 
marr pagesa ndoshta edhe me shume  se sa që kanë marrë, atëherë është legjitime por ne paguajmë obligime 
aq sa bëhen punë shtesë dhe jo me shume. Kështu që edhe unë kam dëshirë me i trajtua mjekët dhe infermieret 
sa me shume mirëpo ne përputhje me ligjin dhe arsyeshmërin e kërkesave atëherë nuk besoj që dikujt  iu është 
mbetur borgj mirëpo nëse ka diçka rreth kësaj absolutisht ne këtu jemi dhe do te ishte mirë që mjeket dhe 
infermieret ne këtë gjendje te pandemisë që jemi, me marr sa me shume përkrahje prej komunës mirënjohje e 
falënderime e sidomos këta që janë direkt  ne vijën e parë frontit, pastaj te vaksinimit e po ashtu edhe ata te 
ndërrimit te natës. Mirëpo sidoqoftë do flasim edhe njëherë me drejtorin e shëndetësisë edhe me pae mos i 
kemi mbetur dikujt borgj dhe ne jemi te obliguar me i pagua obligimet që secili ka te drejt ligjore me i 
përfitua. 
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Fehmi Hoxha – Faleminderit shume kryesues, unë e pata një sqarim pasi te gjitha këto sqarime që i kam marr 
pasi me bien edhe me shpesh me vizitua QKMF-në gjate ndërrimit te natës për shkak te vajzës që e kam te 
sëmurë. Kjo kërkesë apo shqetësim është prej punonjësve dhe këtu po i prezantoj, atëherë nëse nuk ka ndonjë 
obligim ndaj tyre atëherë pse lënda është ne apel dhe kjo me shqetëson. Kështu që si kuvendarë kanë kërkuar 
nga unë që ta ngrije këtë çështje ne kuvend. 
Kryetari – E drejta e ankesës është ligjore dhe legjitime, kështu që ne jemi takuar me sindikatën e mjekeve 
dhe sigurisht që është konsultuar edhe nga ana e jonë. Po supozojmë që nëse është dashtë te paguhet për 5 ore 
shtesë dhe sigurisht që ne do ta paguajmë për këto 5 orë mirëpo jo për 10 orë që nuk i ka bërë. Pra mirë që kjo 
lëndë ka shkuar ne apel mirëpo nuk është që nuk e kemi diskutuar me sindikatën dhe unë mendoj se drejtoria e 
shëndetësisë tash por edhe ne kohën sa ka qenë drejtor Munib Durguti pra ka pasur tentativa që me marr me 
shume se sa që ka pasur orë shtesë. Pra krejt  kjo është thelbi i kësaj teme, pra nëse i kemi mbetur borgj dikujt 
për borgjet e papaguara por që i kanë mbajt ato orë atëherë gjithçka është ne rregull, kështu që i inkurajoj që te 
vine edhe ne drejtorin e shëndetësisë dhe sigurisht se do ti takoj edhe unë. 
Shqipe Kryeziu – E përsëris se është tallje me kandidatet që kanë kandiduar ne atë pozitë dhe nuk pyeta për 
pjesën se si ka rrjedhur procedura, pra pyeta vetëm për kandidatet se nuk ju keni treguar arsyen as gojarisht e 
as përmes emalit, e nder kandidatet jam edhe unë dhe nuk kam marr asnjë përgjigje prej drejtorit pasi kam 
aplikua dhe e kam mbajt intervistën pasi jam përgatitur psiçikisht dhe kam bërë mjaft shpenzime  duke nxjerrë 
vërtetime dhe ne momentin kur shkova atje e pash drejtoreshën ne vendin e punës. 
Kryetari – E verteta se ndoshta ty munden mos me te interesua shume gjëra por unë e kam te drejtën me më 
interesua shume gjëra te tjera që ju mundeni me i pas ne nder dije e që ndoshta nuk e keni momentin me i 
thanë. Pastaj siç ju thashë edhe me herët, se nëse ne një konkurs  nuk bëhen 3 kandidatë e sidomos ne 
konkursin për drejtor atëherë anulohet konkursi, e që ndoshta kanë konkurrua 3 mirëpo ata nuk janë ardh ne 
intervistë edhe sigurisht që anulohet. Gjithashtu unë ju inkurajoj që të kandidoni përsëri. 
Kryesuesi – Faleminderit kryetar për te gjitha sqarimet, te nderuar kolegë kuvendarë kalojmë ne pikën e tretë 
te rendit te ditës: 
3. Shqyrtimi dhe aprovimi i vendimit për miratimin e buxhetit për vitin 2022. 

Afrim Limani – I nderuar kryesues, kryetar, nënkryetar, anëtar te kuvendit dhe gjithë ju te pranishëm. Para të 
ju shpjegoj buxhetin, deshta te ju informoj se ne adresë te komunës se Rahovecit  ka radhe qarkorja e dytë 
buxhetore dhe ky dokument është po e njëjta me limitet apo tavanet buxhetore pa pasur asnjë ndryshim. 
Buxheti i komunës se Rahovecit për vitin 2022 ne total është 15,053,660 euro. Kur e bëjmë një krahasim ne 
raport me vitin e kaluar atëherë e shohim se buxheti i vitit te kaluar ne total ka qenë 14,206,590 euro, kështu 
që kemi një ndryshim pozitiv ne diferencë apo rritje ne total prej 837,070 euro. Pastaj granti i përgjithshëm 
është rritë prej 547,490 euro por gjithashtu janë rritur edhe te hyrat vetanake ne shumen prej 289,455 euro që 
siç e dini edhe ju që vazhdimisht kanë qenë te ulëta sepse këto limite i vendosin ministria e financave dhe 
konsideroj se tash do te kemi te hyrat ne bazë te një planifikimi real te buxhetit. Pra kjo është rritja e buxhetit 
ne vlerë prej 837,000 dhe kjo rritje kryesisht ka shkuar ne kuadër te kategorisë ekonomike, investime kapitale 
me përjashtim te një shume prej 40,000 euro ne pozicionin e pagave sepse aty detyrohemi pasi pagat 
vazhdimisht duhet me i rrit vazhdimisht për çdo vit ne vlerën prej 0,5% për shkak te rritjes se shtimit te stazhit 
te punëtoreve. Ky buxhet është i planifikuar ne këto kategori: ne paga dhe mëditje 7,872,844 euro, ne mallra 
dhe  shërbime 1,735,000, ne shërbime komunale 270,000, subvencione dhe transfere 360,000 dhe investime 
kapitale 4,815,816 euro. Pra krejt kjo rritje ju dedikohet investimeve kapitale. Gjithashtu para vetes e keni 
edhe një liste te investimeve kapitale, që është e planifikuar dhe e buxhetuar shume mirë, e cila ka dalë si 
rezultat i kërkesave te qytetareve me te cilët i kemi mbajtur dëgjimet publike dhe konsideroj se te gjitha këto 
kërkesa janë te involvuara  dhe te buxhetuara ne kuadër te investimeve kapitale, ku kemi rrugë trotuare 
kanalizime ndriçim ujësjellës pastaj kemi rregullim te kanaleve te shtretërve te lumenjve, krijimi i hapësirave 
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te gjelbëruara parqe gjë gjithashtu me theks te veçantë po e përmend drejtorin e shëndetësisë që kemi 
ndërtimin e një AMF-je ne lagjen e epërme  pastaj rregullimi i brendshëm i objektit te vjetër te QKMF-së 
kurse ne arsim përkundër që jemi ne fazën përfundimtare te ciklit te ndërtimit te objekteve, i kemi paraparë 
edhe pse ne këtë vit nuk i kemi buxhetuar   pasi e kemi lanë për vitin e ardhshëm me bartjen e mjeteve dhe 
këto janë rezultat i kërkesave që i kemi 3 shkolla, njëra është Rahovec, tjetra ne Xerxe dhe një ankesë ne 
shkollën ne Ratkoc. Pra për ciklin e përfundimit te objekteve  shkollore jemi ne përfundim e sipër, siç e dini 
edhe ju ne fazën përfundimtare janë 3 objekte shkollore dhe gjithashtu janë edhe 3 çerdhe. Po  ashtu buxheti 
për bujqësi edhe për këtë vit do te jetë prioritet i joni dhe për këtë arsye e kemi buxhetue me tepër  por 
gjithashtu prioritet ju kemi dhënë edhe kanalit te kullimit te tokave  bujqësore dhe gjithashtu rregullimi 
shtretërve te lumenjve. Këto kanale pothuajse secili kanal ne mënyrë te drejtpërdrejt  ndërlidhet edhe me 
rregullimin e shtretërve te lumenjve pasi e dimë që viteve te kaluara kemi pasur shume reshje atmosferikë që 
lan shkaktuar vërshime dhe kjo është arsyeja që ju kemi dhëne prioritet. Te nderuar deputet, kërkoj nga ju që 
ta votoni këtë buxhete sepse ky buxhet është ne rritje dhe gjithashtu janë 4,800,000 që janë te dedikuara për 
qytetaret tanë. 
Sali Sallteku – Faleminderit kryesues, përshëndetje kryetar dhe gjithë te pranishmit ne sallë. Unë edhe pse 
nuk jam ekonomist e kam përcjellë dhe  e kam lexuar buxhetin dhe kryetari asnjëherë nuk ka thënë jo për çdo 
kërkesë që ka bërë grupi parlamentar  i joni dhe janë tejkaluar. E kam thënë disa here dhe po përsëris edhe tani 
që jam kundër votimit te buxhetit dhe jo pse jam vetëm unë por konsideroj që duhet me qenë edhe te tjerët për 
shkak se I bëjmë nder qytetit dhe komunës ne përgjithësi. Kështu që unë jam kundër këtij buxheti dhe I lusë 
edhe grupin tim parlamentar te jenë kundër dhe nga ky moment kjo mbledhje është e mbyllur nga unë, që 
njehërit kërkoj edhe nga te tjerët që te mos ta votojnë pasi është kundër  interesit te qytetareve te Komunës se 
Rahovecit, pra me një fjalë është kundra demokracisë. 
Kryetari – Para se me dal jashtë, unë duhet me te tregua se buxheti votohet ne kuvend te komunës, kështu që 
te uroj shëndet dhe suksese  ne garë. 
Fehmi Cena – Faleminderit kryesues, përshëndetje për ju kryetarin nënkryetarin, drejtoret, kolegë asamblistë 
media, gjithashtu falënderoj drejtorin e financave për elaborimin e planit buxhetor për vitin 2022. Unë do ta 
debatoj pak me gjatë buxhetin ne raport me parafolësin dhe gjithashtu do te flas edhe ne emër te grupit  te 
LDK-së dhe sigurisht pa pretendime që tu marr te drejtën që te marrin fjalën edhe pas meje. Ne  e kemi pas 
plan buxhetin edhe njëherë e kemi shqyrtuar dhe diskutuar ne leximin e e par ne mbledhjen e qershorit  ku i 
kemi pasur vërejtjet dhe sugjerimet tona, që e ceku edhe drejtori e kemi pasur qarkoren buxhetore te parë por 
edhe dyta tani nga ajo që pash nuk ka dallime dhe nuk ka shume rëndësi. Plan buxhetin e kemi analizuar 
hollësisht dhe me kujdes, ku te pjesa e te hyrave vetanake nuk kemi vërejtje ku sigurisht se themi planifikimi 
është i mirë ku kemi diskutuar se kemi pasur vërejtje te vogla rreth kodeve dhe te hyrave mirëpo jemi kuptuar 
dhe gjithçka ne rregull është, pasi ka rritje edhe i gëzohemi asaj por gjithashtu ka rritje edhe sa u përket 
investimeve kapitale por mënyra se si është përgatit shpenzimet e sidomos tek investimet kapitale do te 
ndalemi aty me tepër pasi kemi vërejtjet tona edhe si grup pasi janë disa mangësi që po përsëriten vazhdimisht  
vit për vit pasi ato vërejtje i kemi pasur edhe me përpara. Tek planifikimi i investimeve kapitale, shpenzimet 
janë te prezantuara ne mënyrë te përgjithësuar neper programe, kode dhe nuk i keni te specifikuar projektet 
sepse secili kodë duhet me i pas te specifikuar projektet për shkak te shpenzimeve që do te bëhen. Kështu që 
nëse ato nuk janë te specifikuara dhe ne nuk i kemi ne këtë dokument atëherë ne as si delegat dhe as si qytetar 
nuk jemi ne gjendje me i përcjell ato projekte dhe aq me tepër me i mbikëqyr ato projekte që apo realizohen 
apo nuk po realizohen, ku do te realizohet një projekt, pasi çdo rruge e ka emrin e vet e ka gjatësinë e vet dhe 
koston e vet që ju duhet me përcaktua afatin kohor te realizimit që realisht nuk e keni këtu, përpos një material 
që e morëm ne fillim te mbledhjes nga drejtoria e shërbimeve publike, ku aty sipas kodeve  ishin projekte dhe 
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ashtu do te duheshin me qenë te gjitha projektet neper te gjitha drejtoritë. Ne tash e kemi dokumentin për këtë 
drejtori dhe jemi ne gjendje me përcjell te gjitha projektet që a po realizohen apo jo mirëpo për drejtorit e tjera 
nuk i kemi shumicën mirëpo një pjesë e kemi. Po ashtu ajo çka e vërejmë te investimet kapitale është se 
shumica e kodeve janë vazhdim dhe një numër i vogle janë projekte apo kode te reja dhe kjo do te thotë se 
shumica e buxhetit te vitit 2022 do te shpenzohet për projektet e kaluara(borgje) kurse projekte te reja që 
qytetaret kanë kërkuar për këtë vite shumica e tyre nuk do te munden me u realizua sepse nuk keni buxhete. Po 
ashtu mangësi tjetër është keq klasifikim që keni te investimet kapitale, pra ne kuadër te investimeve kapitale 
keni shpenzime  keni shpenzime dhe marra edhe për subvencione pasi kjo ka qenë edhe ne te kaluarën dhe 
është edhe tash mirëpo është me pak ne krahasim me buxhetin e vitit te kaluar mirëpo prape janë aty edhe tek 
bujqësia por edhe te programet e  tjera. Ne si delegat jemi trajnuar pasi kemi qenë neper seminare te 
organizuara nga ministria për financa dhe keq deklarimet apo keq klasifikimet ata nuk do ti tolerojnë pasi edhe 
ashtu është thënë prej tyre dhe gjithashtu ndihma që ju bëhet bujqve nuk është investim kapital por është 
subvencion dhe ne pajtohemi që te ju ndihmojmë bujqve te Rahovecit  pasi komuna jonë është bujqësore dhe 
duhet te jetë prioritet edhe shpenzimi i buxhetit për këtë kategori te shoqërisë tonë por janë forma te tjera  që 
mund te ju ndihmohet që te shkohet konform ligjit që e lejon, pra ka vërejtje sa i përket kësaj dhe sigurisht se 
do te keni vërejtje  edhe sa i përket auditorit te jashtëm. Po ashtu mangësi tjetër  që unë e shoh që e kam cekur 
edhe herën e parë kur kemi shqyrtua buxhetin ne qershor, kontrata kolektive që nuk keni paraparë obligimet që 
dalin nga kontrata kolektive dhe shpesh e here e kemi e përmend. Kështu që jemi e vetmja komunë ne Kosovë 
ë nuk i ka marr obligimet që me i pagua  për kontrata kolektive bilëm te paktën me fillua. Pra nuk është ne 
rregull që punëtorët e arsimit te shëndetësisë dhe te tjerët ti kërkojnë te drejtat e tyre përmes gjykatave 
avokateve apo përmbaruesve sepse aty ka maltretime dhe shpenzime që janë te dyanshme  edhe pala edhe 
komuna bëjnë shpenzime dhe për këtë disa herë ju kemi dhënë vërejtje pasi komuna jonë me mijëra euro 
humb pikërisht shpenzime shtesë që duhet me i pagua neper gjykata. Unë mendoj se për vitin 2022 komuna 
jonë do te ishte mirë me i marr këto obligime  dhe me fillua me pagesën e tyre, po ashtu drejtorit i kemi bërë 
pyetje ne mbledhjen e kaluar pasi është një buxhete goxha i madh rreth 2 milion që janë obligimet nëse 
komuna i merr përsipër por kjo shume e madhe  ka ardh per shkak te grumbullimit nga moskryerja e 
obligimeve dhe sikur te ishin krye me kohë me siguri që nuk do te ishe kjo shume mirëpo sidoqoftë duhet te 
fillohet me këto pagesa dhe te mos te debatojmë vazhdimisht neper mbledhje te kuvendit për këtë çështje  e 
cila mund te zgjidhet konform ligjit. Kontrata kolektive ne i dimë mangësitë pasi i kemi cekur edhe me 
përpara që i ka por sidoqoftë komunat tjera e kanë marr këtë obligim, kështu që edhe komuna e Rahovecit 
është koha  te filloj me këtë obligim. Këto janë mangësitë që neve na shtynë me dyshua që ky plan buxhetor 
nuk është i plotë dhe nuk është komform kërkesave dhe nevojave te qytetareve dhe ju kisha lutur që ti merrni 
parasysh kërkesat tona dhe nëse realizohen këto kërkesa atëherë jemi ne rregull, por ne te kundërtën nuk jemi 
ne gjendje me votua buxhetin. 
Munib Durguti – I nderuari kryesues, kryetar, te nderuar kolegë asamblistë, media dhe gjithë ju te pranishëm. 
Meqenëse jemi ne seancën e buxhetit, deshta te falënderoj drejtorin e financave i cili e dha një elaborat për 
projekt buxhetin e vitit 2022 sipas kategorive te ndara dhe gjithashtu i gëzohemi faktit natyrisht  si qytetar i 
këtij vendi që kemi rritje   ne këtë buxhet por megjithatë kemi vërejtën për mënyrën se si po bëhet shpërndarja 
e këtij buxheti sidomos për investime kapitale për vitin 2022.Te kodi 40809 meremetimi i rrugëve dhe 
trotuareve ne komunën e Rahovecit, nuk specifikohet se për cilat rruge dhe trotuare, nuk e dimë as vendin dhe 
koston rreth kësaj që jemi te thirrur për me vendos, po ashtu edhe te kodi tjetër 40818 ndërtimi i trotuareve ne 
komunën e Rahovecit, që është projekt i ngjashëm me titull mirëpo as ky nuk specifikohet se ku do te 
ndërtohet, atëherë nëse kemi tituj te ngjashëm pse kemi nevojë me hap dy kohe për tituj te ngjashëm te 
projektit. Pra nëse ka mundësi me na dhanë një sqarim pasi nuk e dimë vendin se ku do te behet investimi dhe 
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sa rruge janë te përfshira ne këtë projekt. Pastaj kodi 408 krijimi i parkingjeve te reja ne qytet, projekti ne 
vazhdim, kështu që me intereson se sa parkingje dhe ku janë krijuar gjate vitit 2021 meqenëse është buxhetuar 
gjate këtij viti ky kodë dhe gjithashtu na intereson se ku do te ndërtohen këto parkingje gjate vitit 2022. Pastaj 
kalojmë te projekti i i që për fat te keq kemi shume pak projekte te reja, ndërtimi i rrugëve ne Rahovec nga Ria 
deri te rreth rrotullimi ne dalje te qytetit, ku vlera e buxhetimit për vitin 2022 është 150,000 euro, projekt i cili 
vazhdon ne vite me pas buxhetohet për 4 vjet afërsisht 450,000 euro. Vërejtja e parë është se projektet 
komunale e kanë një afat 3 vjeçar te zbatimit dhe jo 4 dhe kjo është për tej asaj që rekomandon ligji për 
financa publike. Por pyetja ime është se a është titulluar gabimisht ky projekt i cili aludon ne me shume rrugë 
pra ne titullin apo kemi te bëjmë me një gabim teknik që e sqaron drejtori. Pastaj një projekt te zjarrfikëset, 
izolimi i objektit te zjarrfikëseve vlera e ndarë për vitin 2022 është 10,000 euro. Ajo që kemi parë ne këtë 
objekt, këto mjete te ndara janë vërtet shume pak dhe ai objekt ka nevojë për një ndërhyrje dhe renovim te 
tërësishëm po ashtu aty duhet te investohet ne rrjet te ujësjellësit ngase nuk ka shtypje uji ne atë objekt dhe kjo 
e rrit kohen e intervenimit ne terren dhe shpesh her kemi edhe pasoja fatale, pasi kështu deklarojnë punëtoret e 
zjarrfikësve. Po ashtu projekti i ri i ndërtimit te kanalit te kullimit te tokave bujqësore nga Shtavica e deri ne 
Fortesë, projekti veç ka filluar mirëpo për vitin 2022 janë ndarë mjete ne vlerë prej 150,000 euro duke 
vazhduar për 3 vjet ne total prej 1,070,000 euro. Po ashtu ditë me pare e kemi parë ne rrjete sociale që 
operatori fitues i këtij tenderi e ka publikua vlerën e kontratës prej 2,386,301 euro. A ka mundësi te na jepni 
sqarim rreth kësaj apo keni te bëjmë me ndonjë gabim, se pse është zvogëluar vlera ne projekt buxhetin qe e 
kemi si material ne vlerë prej 50%.Pastaj kodi 40840 ndërtimi i shtretërve te lumenjve dhe përroskave ne 
Komunën e Rahovecit ne vlerë prej 180,000 euro mjete për vitin 2022.Mëqenese projekti është pa emërtim 
specifik, a ka mundësi që te na informoni se çka dhe ku do te ndërtohet sepse vitin e kaluar kemi marr një 
premtim publik nga kryetari se do te thellohet shtrati i lumit Dullo prej pozicionit  ku bëhet kyçja e kanalit te 
ujërave atmosferik që është projekt i ndërtuar vitin e kaluar e deri te lumit Rimnik. Pra nga ky kod buxhetor 
dhe asgjë nuk është punuar ne terrene dhe kaloj saktësisht një vit prej se është miratuar buxheti i vitit 2021 dhe 
asnjë lëvizje nuk ka, përkundër disa premtimeve te reshtura nga kryetari, pra që kish mundësi një sqarim rreth 
kësaj ngase është shqetësim i banoreve e sidomos i lagjes atje. Nga analiza që i bëjmë këtij projekt buxheti 
rezulton se nga 4,800,000 investime kapitale për vitin 2022,kemi vetëm 205,000 për investime kapitale dhe 
nëse i shtohet edhe 60,000 nga shëndetësia atëherë bëhet 265,000,pra i tërë buxheti është mbyllur me projekte 
ne vazhdim te hapura vite me parë. Kjo qasja e juaj është ne kundërshtim me standardet e përcaktuara ne ligjin 
për financa publike i cili specifikon se projektet nuk duhet te jetë me te gjatë ne kohë me shume se 3 vjet dhe 
sikur te zbatohej ky standard nga ju atëherë ky projekt buxhet  investimet kapitale për vitin pasues do ti kishim 
te paktën 1/3 e vlerës se 4.8 milionëve. Kështu që kjo çasje po i varfëron operatoret  pasi ne jemi ne teren dhe 
po i takojmë qytetaret dhe operatoret nuk paguhen për punët që i kanë krye  dhe kjo sigurisht se do t ketë një 
impakt në një stagnim te mundshëm ekonomik. Po ashtu është e habitshme që ky projekt buxhet nuk i trajton 
serish arsimtaret dhe kategoritë e tjera  te punëtoreve publik përkundër se drejtës ligjore që është ne anën e 
tyre dhe nuk po e shihni te arsyeshme te i kryeni obligimet financiare por keni vendos që ti paguani edhe 
tarifat e përmbaruesve privat. Andaj ky projekt buxhet nuk është aspak atraktiv real dhe besojmë që fare pak i 
trajton shqetësimet e qytetareve kur kujtojmë faktin që para hartimit te këtij projekt buxheti janë bërë dëgjime 
publike ne shkallë te gjerë duk i përfshirë te gjithë qytetaret e komunës tonë. 
Ali Zhuniqi – Meqenëse u diskutuan edhe nga parafolësit dhe kolegët  e mi, unë kisha me u ndal vetëm te 
projekti i sheshit qendror te qytetit, pasi ne momentin kur e ka nënshkrua kryetari memorandumin e 
bashkëpunimit me ministrin e planifikimit hapësinor, kisha deshtë me dit se sa është vlera fikse e projektit dhe  
ne parim për sa e keni planifikua këtë obligim me krye, dhe pyetja e dytë është se ne vitin 2017 kur e keni 
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pranua detyrën e kryetarit te komunës sa ka qenë borgji publik kundrejt obligimeve kontraktuale që ka pasur 
komuna edhe me sa po e leni tash komunën me borgje. 
Fehmi Hoxha – Faleminderit shume kryesues, e falënderoj drejtorin e shërbimeve publike që në dha 
informatën pasi gati çdo seance e kam përmendur se edhe rruga Fahredin Hoxha qenka ne fazën e tenderimit 
edhe besoj që do te përfundoj ajo edhe çështja  e bashkëfinancimit me MAPL-në është çështje tjetër aty dhe 
nuk e di a mund te realizohet mirëpo uroj që te realizohet kjo punë. Gjithashtu me gëzon fakti se ne këtë kodë 
40817 edhe për vitin tjetër janë edhe 150,000 euro kështu që besoj që nëse fillon sivjet do te përfundon vitin 
tjetër edhe pse keni premtuar që për këtë vitë do te kryhet dhe nuk është mbajtur premtimi. Kemi diskutuar 
para dy apo tri seancave tjera, që unë ju kam thënë se do te kërkoj ne projeksionin buxhetor  që te ndahet nga 
pozicioni i mallrave dhe shërbimeve dhe jo nga investimet kapitale punimi i moraleve për qytetin e Rahovecit 
dhe atëherë e keni paraparë dhe e keni planifikuar mirëpo nuk është lejuar pasi ka qenë gabimisht nga 
pozicioni i investimeve kapitale ndërsa nga mallrat dhe shërbimet ju kam thënë edhe atëherë që do te kërkoj 
100,000 euro mirëpo tani e shoh që tani mundësit janë shume te kufizuara mirëpo nga mallrat dhe shërbimet te 
paktën 50,000 me i buxhetue  qoftë ne drejtorin e urbanizmit ose drejtorin e kulturës apo drejtorit e tjera, që po 
ashtu ka qenë edhe premtim i kryetarit që do te bëhet dhe nuk e shoh askund, kështu që kërkesë e imja është 
edhe kjo. 
Ali Morina – Faleminderit kryesues, i nderuar kryetar, nënkryetar, drejtor te drejtorive, kolegë asamblistë dhe 
gjithë ju te pranishëm. E falënderojmë drejtorin për paraqitjen e projektbuxhetit për vitin 2022,kue kemi 
analizuar dhe e kemi shqyrtuar me kujdes ku kemi vlerësuar se ky buxhet i përfshin ne masë te madhe shume 
projekte ne interes te qytetareve te komunës se Rahovecit. Ajo që me bie ne sy janë projektet për disa shkolla 
te reja  pastaj kanalet e kullimit kur vërtet ne kohe te fundit  kanë filluar me u trajtua disa lumenj që janë 
domosdoshmërisht me u trajtua me u rregullua dhe me i evitua pengesat dhe demet që ju kanë shkaktua qoftë 
ne ekonomitë familjare dhe ne toka bujqësore, kështu që ju inkurajoj që këto projekte te vazhdojnë me 
intensitet te shtuar. Kur kam diskutuar për buxhetin  e vitit te kaluar kam kërkuar që këto projekte  te 
vazhdohen dhe te përfundohen si projekte shume te rëndësishme për qytetaret e komunës se Rahovecit. Pra 
nuk do te isha zgjatur me shume  dhe ne emër te grupit te AAK-së i japim mbështetje te plotë këtij 
projektbuxheti. 
Shqipe Kryeziu – Faleminderit kryesues, para meje folën edhe kolegët dhe ishin shume te qartë, kështu që 
unë po ndalem te arsimi dhe shkenca pasi i përkas kësaj fushe. E vërejta që nuk i keni përfill kërkesat e 
mësimdhënësve aspak për kontratë kolektive sepse kanë qenë kërkesa te vazhdueshme dhe siç duket ju po e 
neglizhoni vazhdimisht apo çka është problemi aty që nuk e keni paraparë hiq për asnjë vit. 
Refku Kryeziu – Faleminderit kryesues, unë deshta me falënderua drejtorin e financave për prezantimin e 
buxhetit, ku konsideroj se është buxhet i qytetareve dhe ne kemi  marr besim nga qytetaret dhe jemi ne kohë 
pandemie, kanë qenë kërkesat edhe neper dëgjime publike se çka  te ju ofrohet qytetareve, kështu që i lus edhe 
kolegët tjerë asamblistë që ta votojnë buxhetin sepse tek e fundit është buxhet i qytetarëve dhe ne kemi marr 
besimin nga qytetaret. 
Kryetari – Faleminderit shume për kontributin, vërejtjet, këshillat për plotësimet secili që ka ngrit çështje 
kanë[ rëndësi jo te vogël dhe meritojnë një sqarim. Ne do te fillojmë me kontratën kolektive dhe pozicioni do 
te jetë i qarte për vitin 2022,sigurisht se nuk do te mundemi me i mbulua te gjitha kërkesat dhe te drejtat nuk 
mund te i realizojmë brenda një viti dhe natyrisht ne nuk kemi veprime përmbarimore tash për tash për shkak 
se edhe avokatet edhe përmbarimust janë ne dijeni se ne jemi ne prag te miratimit te buxhetit dhe besoj se do 
te fillojmë ne vitin 2022 dhe nuk do ti mbetnim borgj askujt edhe pse e dini shume mirë se pasur nevojë që me 
përsërit shpesh se kontrata kolektive është nënshkruar ne qendër  kurse pasojat financiare i bartin komunat, 
kështu që ju siguroj që do te filloj  me aplikimin e kontratës kolektive. Pastaj ndërtimi i sheshit qendror 
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sigurisht se do te filloj por ende nuk është lidhur kontrata dhe pritet që brenda një afati optimal me u lidhë, 
kështu që sheshi qendror i qytetit do te bëhet. Pastaj sa i përket borgjit publik, obligimet kontraktuale dhe 
financiare çdo qeveri kur ndërrohet sigurisht se i pranon obligimet dhe unë asnjëherë nuk jam ankua por  
sigurisht se nuk do ta lë komunën me borgje sepse kemi me i krye punët. Pastaj pyetja e parashtruar sa i përket 
shtretërve te lumenjve dhe kanalit te kullimit te tokave bujqësore, si p.sh. ne kemi pranuar një obligim ne vitin 
2017 për ndërtimin e QKMF-së dhe ju e dini se nuk kanë qenë paratë dhe mirë që ka hie ne buxhet dhe sot po 
funksionon QKMF-ja, u deshtë me zgjat 3-4 vjet sepse projekti është i madhe dhe kemi kërkua mbështetje nga 
Ministria por ata nuk na kanë mbështet dhe jemi detyruar ta bëjmë vet me buxhetin e komunës se Rahovecit. 
Të gjitha projektet që kanë vlera me te mëdha financiare i nderuari Munib, pasi keni punuar ne administratë 
dhe keni udhëhequr një drejtori shume te rëndësishme, por ato buxhetohen dhe kanjeher nuk kemi para te 
mjaftueshme por edhe operatoret kanjeherë kujdesen që mos me shtie  komunën ne obligime financiare edhe 
deri me tani ju siguroj se nuk kemi pasur problem me operatoret ekonomik, për kundër faktit që kanjëher ka 
buxhet te pamjaftueshëm edhe veprime përtej buxhetit momental. Pastaj sa përket shtratit te lumit Dullo,ku 
vlera  e kontratës   2,389,000 euro dhe ju them se aktiviteti ka filluar dhe sivjet nuk parashihet me fillua 
betonimi  shtratit për shkak se nuk mundemi me mbërri për shkak te kohës sepse kontrata është nënshkruar 
para pak dite  por veprimet e tjera si hapja pastrimi I kanalit te lumit Dullo është duke ndodhur dhe besoj që do 
te jetë një projekt që do te shpëtoj Rahovecin e gjithashtu edhe Fortesën edhe nga ujërat e zeza edhe nga ujërat 
e shiut. Pra normalisht nuk pretendohet m u përfundua për një vit sepse nuk mund te kryhet pasi është projekt i  
madhe dhe kompleks, kështu që shpresojmë që  nga kanali I ujërave atmosferik që e ka krye operatori 
ekonomik Mendi-P e deri ne Fortesë ku derdhet pra edhe shtrati edhe kolektor te ujërave te zeza dhe jam I 
bindur që nuk do te ndihet as kundërmimi  erës se keqe  te fenaleve dhe as ujërave te zeza. Pra është një 
projekt gjigant I cili do te jet edhe projekt i bukur  funksional dhe njëherë e përgjithmonë do ta zgjidh 
problemin e vështirësive apo përballjeve që i ka pasur dhe vazhdon te I ketë një pjesë e qytetit te Rahovecit  
për shkak se ju e dini se ku përfundon lumi Dullo ne kuptimin e ndërtimit dhe gjithashtu ju e dini se sa është I 
rëndësishëm vazhdimi I këtij projekti dhe finalizimi I plotë. Në pyetjen e parashtruar nga Fehmi Hoxha rreth 
rrugës dhe kanalizimit ne rrugën Fahredin Hoxha, po është e vërtet pasi është ne procedurë te prokurimit  dhe 
shpresojmë që te kemi me shpejt kontratë dhe jam i bindur se ky projekt do te kryhet pasi ne kemi një 
memorandum mirëkuptimi ku për këtë vit i kemi pasur një shume te caktuar te mjeteve por ministria e 
infrastrukturës e mjedisit dhe planifikimit hapësinor me rishikim te buxhetit e ka zvogëluar shumen dhe është 
mirë që qeveria e Kosovës përmes ministrisë e ka marr përsipër që pjesën që i takon këtij projekti me krye 
kurse pjesë tjetër  e mbetur e kryejmë ne. Pra nuk bëhet fjalë vetëm për një rruge por për 12 rruge ku do te këtë 
edhe kanale te ujërave atmosferik edhe kanale te ujërave te zeza dhe te gjitha rrugët janë brenda qytetit, që 
fillon prej Ria-s që nuk është emërtim i gabuar pasi që ne jam kemi bërë kërkesë ministrisë dhe me pastaj e ka 
pranua ministria pastaj është tërheq mirëpo me rishikim është rikthyer me me pak mjete mirëpo unë shpresoj 
se do te shtohen mjetet edhe aty. Po ashtu edhe sa i përket muraleve, ju siguroj se do te ketë murale që mund te 
jenë nga mallrat dhe shërbimet por mund te jetë edhe pozicion i qartë ne subvencione por ndoshta me mirë do 
analizojmë këtë mirëpo te jemi te sigurt që gjate vitit 2022,por vetëm a do te ketë grup te artisteve që do te 
aplikojnë edhe me zbukurua pjesët e mbetura dhe te rëndësishme te qytetit  por edhe najë pjesë e rëndësishme 
e ndonjë vendbanimi apo fshati që do te ketë nevojë ne një hapsirë te përshtatshme. Pra ne jemi te interesuar 
me i dhanë përparësi  dhe me prioritizue me buxhet, por mos harroni se te kodi mallra dhe shërbime ka një 
mundësi reale që me bartje te mjeteve të përcaktohet dhe te specifikohet qarte pasi nuk është pranuar ky 
projekt per shkak se po përmendet si keq klasifikim. Keshtu që mund te ju them se kjo do te kryhet dhe juve ju 
mbetet te përgatiteni me artist piktor e skulptor që i ka komuna jonë sepse kjo punë mund te kryhet, edhe pse 
me herët kemi filluar pak ne këtë drejtim por jo mjaftueshme kështu që e falënderoj Fehmi Hoxhen per 
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kontributin që e ka dhënë bashke me koleg tjerë ne disa pjesë te dukshme te qytetit për disa piktura  apo 
murale që kemi ne disa pjes te qytetit si te QKMF-ja te objekti ri pastaj te këndi i lojërave për fëmije por edhe 
ne pozicione tjera. Gjithashtu prioritet kanë shtretërit dhe kanalet e kullimit te tokave bujqësor, që po dua edhe 
njëherë me saktësua se projektet nuk kryhen brenda një viti pasi ato zgjatin 3 vjet dhe për sa i takon 
obligimeve financiare natyrisht si komunë që jemi ne e kryejmë punë sepse kemi operatore te fortë si Mendi-P 
që nuk kemi frikë se e qon komunën tonë te përmbaruesi dhe është fat i mirë që operatori Mendi P kryesisht 
shtretërit e lumenjve dhe kanalet e kullimit i ka dhe sigurisht se nuk brengosemi që e qon komunën ne 
përmbarues ndërsa te kompani tjera edhe ne po duhet te jemi te kujdesshëm kur po ka mjete kanjeherë po 
duhet me i lutë  që me i krye edhe ndonjë punë që po ka mungesë te mjeteve dhe nuk është se po rrezikojmë. 
Ndërsa ne pyetjen e parashtruar nga Fehmi cena sa i takon keq klasifikimit, ne komunën tonë keq klasifikime 
sipas raportes se ZKA-së, nuk behet fjalë për keq klasifikime por vetëm për te meta dhe dobësi tjera por keq 
klasifikime nuk behet fjalë dhe nuk janë evidente ne komunën tonë dhe po përpiqemi mos me bo gabime dhe 
me rikthye ne te kaluarën ne komunën tone sa i takon ne pozicionin e komponentës se keq klasifikimeve 
buxhetore. Nuk besoj që kemi nevojë me diskutua gjate çështjes se mbështetjes sa i takon bujqësisë, pasi vitin 
e kaluar kemi debatuar gjate që një mekanizëm bujqësor apo pajisje bujqësore  nuk është subvencion por është 
kapital i transferuar prandaj edhe auditori neve nuk na ka bo problem sepse e dinë edhe ata pasi edhe ata 
bazohen ne ligje. Te pyetja e parashtruar nga Munib Durguti rreth izolimit te objektit te zjarrfikëseve, që ka 
thënë se ka pak mjete, por e di që zjarrfikëseve ju kemi qëndruar pranë me pajisje dhe për here te parë ne 
historinë e pasluftës  ne komunën e Rahovecit që menaxhohet me zjarrfikës që ju blihen disa drita speciale  te 
teknologjisë se lart që kanë një kosto te lart që me pas mundësi me pas me te lehtë ne shikim edhe gjate natës, 
pra te gjithë zjarrfikësit janë te pajisur me drita speciale sikur minatorët që janë te standardeve te larta. 
Gjithashtu ju kemi ndihmuar edhe me pajisje tjera, kemi përfitua kamion te zjarrfikësve si donacion kështu që 
ju kemi qëndruar afër gjithmonë por mos harroni se ata menaxhohen nga agjencioni i menaxhimit te 
emergjencave. Përkundër këtij fakti ne ju kemi ndërtuar edhe një garazh po ashtu edhe disa veprime tjera 
kapitale dhe gjithashtu mendoj se zjarrfikëseve duhet me ju qëndrua afër vazhdimisht pasi e kanë pozicionin e 
rrezikshmërisë dhe unë jam i kënaqur me përkushtimin angazhimin dhe rezultatet e zjarrfikësve tanë dhe duhet 
te ju qëndrojmë jo vetëm si komunë por edhe qeveria sepse nuk i kryejnë disa obligime te cilat duhet me i krye 
ne raport  me zjarrfikësit pasi nuk është se kemi pasur edhe shume zjarre këtë vit ne krahasim me vitin e kaluar 
ne komunën tonë dhe nje zjarr që e kemi pasur ne qytet te ky objekti afër komunës, e kemi pae gatishmërinë 
dhe sakrificën e zjarrfikësve tanë pastaj nga Prizreni Suhareka dhe Gjakoves që kanë ardh ne ndihmë, po ashtu 
nuk duhet me harruar faktin se zjarrfikësit tanë kanë shkuar me shua zjarr edhe ne Malishev,Suharek por edhe 
ne Kalimash edhe janë ne gjendje me qëndrua gati gjithmonë për detyrat dhe përgjegjësit që kanë çdo here. 
Pra normalisht jam dakord që me  ju dhanë edhe me shume mbështetje  edhe nëse i marrin te gjitha 
kompetencat AME-ja, pasi që ata ballafaqohen me situata që ndodhin kryesisht ne komunën e Rahovecit por 
sigurisht edhe për intervenime edhe jashtë komunës se Rahovecit. Po ashtu sa i përket meremetimit te 
trotuareve dhe rrugëve, ne jemi te ndërgjegjshëm dhe te vetëdijshëm që shumica e kontratave apo shumica e 
këtyre kodeve janë vazhdim dhe ata që punojnë ne administratë e din që vështir është me hap projekte te reja  
nëse ke obligime apo ke kontrata te lidhura dhe besoj që e dini edhe ju që jeni gjate këtij mandati ne kuvendin 
e komunës. Pra dëshira jone  është me i hap ja 200 projekte te reja por ne nuk mundemi me i hap ato, por 
mundemi me i hap ja 10 projekte për shkak se duhet me i zhvillua këto që janë ekzistuese  që me i finalizua. 
Kështu që jam i bindur që këto projekte  ekzistuese kudo që shkoni neper qytet dhe neper fshatra do ti shihni 
se te gjitha i kemi ne kontrata sepse te gjitha ato janë te adresuara, edhe pse nuk është e lehtë por ne i kemi 
marr përgjegjësitë dhe shume punë që nuk kanë besuar që do te kryhen ato janë përfundua  dhe nëse ju 
mendoni se me 4,800,000 janë krye këto punë që i kemi për vitin 2022 për investime kapitale e kanë gabim 
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por këtë shume bëj përpjekje me shumëfishua dhe me bo mbi 9 milion, pasi është viti i katërt që kemi tejkalim 
te hyrave dhe madje  janë këto tejkalime që po na ndihmojnë por sigurisht që edhe qeveria e Kosovës që ne 
vazhdimisht luftojmë me marr grande dhe gjithashtu edhe donator tjerë si USAID e plot donator tjerë që na 
ndihmojnë kapak që me qenë te bindur ne  që me përpjekje te vazhdueshme dhe te pandërprera kryhen punët. 
Pra tani kam krijuar një përvojë dhe me angazhimin që kemi duke shfrytëzuar edhe përvojën që e kemi që te 
gjitha punët që do te nisen edhe do te kryhen, po ashtu është e vërtet se ka punishte ne shume vende por edhe 
ne ato punishte ne shume prej tyre punohet dikun me pak e dikun me shume por këto punishte kanë me 
rregullua  infrastrukturën edhe ne qytet edhe ne fshatra dhe gjithashtu kanë me evitua vërshimet dhe 
përmbytjet dhe plot probleme që janë ngritur disa here këtu ne kuvend. Pra unë ju falënderoj shume për te 
gjitha shqetësimet që keni ngritur dhe dyshimet që i shpërfaqe gjate analizës për buxhet. Edhe njëherë po i 
drejtohem Fehmi Cenes, unë e di se çdo buxhet  dhe sidomos projekt buxheti i një komune për vitin që vjen 
por edhe projeksionet buxhetore  për vitet ne vazhdim e ne ketë rast korniza afatmesme buxhetore për vitin 
2022-2024 duhet me u analizua dhe me u vlerësua por me sa unë e njoh Fehmi Cenen pasi vërtet i shtjelloj 
disa tema shume interesante, besoj që edhe ky e din pasi ato pozicione dhe qëndrime që i shpalosi para neve, e 
din mirë që ne nuk mund te hyjmë ne obligime te reja nëse  kemi kontrata që duhet te vazhdojnë dhe po ashtu 
e din secila kontratë tregon se cila rruge duhet me u shtrua  ne cilin vend apo vendbanim ka me u shtrua  dhe 
nëse kemi trotuare e din secili trotuar ka me u shtrua  dhe sa ka me qen gjatësia e atij trotuari dhe unë besoj që 
jo vetëm shërbimet publike  p.sh. nëse e ke një pozicion si meremetimi i repartit  te pediatrisë apo objektit te 
vjetër, ju e dini shume mirë se ku është ai vend pasi punoni aty, kështu që ne kontratë edhe nëse janë termat e 
përgjithësuar por te gjitha janë te evidentuara se ku do shtrohet një rruge sa do te jetë e gjate dhe gjithashtu 
secila është me projekt, pra edhe projektet e vitit 2022 te gjitha janë shume lehtë me u precizua  projektet e 
reja ndërsa kur janë projektet e vjetra  kërkoni qasje ne dokumente publike dhe do ti gjeni që te gjitha. Pra nuk 
mundem me bo një trotuar nëse nuk e kam te planifikuar ne kontratë dhe nuk mundem me bo një kanalizim 
nëse nuk e kam te planifikuar ne kontratë por vetëm ne pozicionin e emergjencave kur ka gjendje kritike ne 
kemi kontratë për emergjencë për ndonjë prishje apo diçka e tillë, për ndryshe çdo gjë është e planifikuar dhe 
çdo gjë e ka marr miratimin nga kuvendi i komunës, kështu që për 4 vjet këtë punë e kemi mësuar te gjithë. 
Pra edhe me dashtë me bo diçka ashtu, nuk ka mundësi me i ik veprimeve te paligjshme asnjë kryetar i 
komunës e sidomos unë që s’jam i interesuar me bo veprime te paligjshme. Pra te gjitha planifikohen ne 
kontrate kurse ato që nuk planifikohen  ne kontratë dini te gjithë se është procedura e kërkimit te punëve 
shtesë që bëhet njëfarë analize. Kështu që gjitha është e planifikuar dhe nuk kemi arsye edhe pse mirë është 
me u specifikua por ne nuk mundemi me ja bashkëngjit buxhetit edhe me i dërgua ne ministrin e Financave po 
supozojmë edhe ato që i ka sjellë drejtoria e shërbimeve publike dhe duhet ta dini se çdo drejtor që ka kontratë 
me një operator komuna e Rahovecit edhe për çdo projekt te ri jam i bindur  ne ekipin që unë e drejtoj ka 
informacione shtesë te detajuara  e sidomos për projektet që i kemi ekzistuese e janë me kontrata. Por ju nëse 
dëshironi me dit për çdo gjë, mund te kërkoni qasje ne dokumente publike ashtu siç ka kërkuar deputeti i 
kuvendit te Kosovës Visar Korenica, ne brenda afatit për 7 dit ju kemi përgjigj dhe gjithçka është ne rregull 
pasi është e drejt ligjore e secilit dhe unë besoj që ju i dini këto pasi për çdo muaj jeni ne seanca te rregullta  
dhe sigurisht që ju si anëtar te kuvendit shume me lehtë i merrni dhe jeni ne rrjedha te informacionit se sa 
dikush që është me larg. Pastaj te krijimi i parkingjeve te reja ne qytet, unë po e përmendi parkingun te 
palestra që është krijuar te pjesa ka podrumi i vjetër, por ne duhet ta mbajmë pozicionin e parkingjeve te reja 
sepse  është kod i vjetër, kështu që unë mendoj se ku te kemi hapësirë ne qytet ne duhet te krijojmë hapësira te 
reja për parkingje. Sa i përket borgjeve  dhe obligimeve, nuk po krijojmë obligime financiare pasi çdo komunë 
ka obligime sikurse ka edhe shteti obligime  dhe krejt normale është me hie ne obligime pasi janë kontrata te 
cilat ne një afat optimal ne suaza te ligjit  besoj që zbatohen. Pra uroj që te punojmë sa me mirë dhe sa me 
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shume  që te mos kthehen ato obligime kontraktuale  ndonjëherë ne obligime financiare sepse ekziston ne te 
drejtën secilit operator me bo padi dhe me kërkua që me i marr përmes përmbaruesit edhe pse njëherë për 
njëherë nuk kemi këso shqetësime. Kështu që unë ju ftojë që me votue buxhetin pra me miratua, buxheti është 
analizuar duke marr ne  konsideratë dëgjimet buxhetore te KPF-së rreth shqetësimeve që i kanë ngritur 
qytetaret ne takimet publike  te cilat i kam mbajtur edhe unë si kryetar, mendoj që buxheti është ngjarja me e 
rëndësishme dhe jetike e një komunë sepse me këtë buxhet që e kemi e që mendoj që te rritet besoj që ne 
mundemi me i realizua objektivat tona që i kemi për vitin 2022 dhe i ftojë te gjithë anëtaret e kuvendit te 
komunës  që ta votojnë dhe kërkoj që te hidhet ne votim pasi nuk ka nevojë me dhanë sqarime te mëtutjeshme 
nga ekipi im mirëpo nëse dikush nga asamblistët ka diçka atëherë mundet por gjithashtu e kërkoj te drejtën 
legjitime me kërkua aprovimin me ato sugjerime që ndoshta ishin me specifike  te asamblistit Fehmi Hoxha që 
përmendi muralet, kanalizimin, rrugët me rekomandimin që ne vitin 2022 fillon zbatimi i kontratës kolektive  
kushdo që e ngriti kontratën kolektive edhe ne jemi te bindur se duhet me fillua se munden me pasua veprime  
ndëshkuese përmes procedurave përmbarimore  dhe ne jemi ne thelb te informacionit me avokatin e komunës 
dhe jemi duke u marr me këtë temë  dhe ne vitin 2022 duhet fillojmë me zbatimin e kontratës kolektiv që 
fatmirësisht për mësimdhënësit por fatkeqësisht për financat e komunës edhe pse u deshtë qeveria me krye 
këtë pune ministria e arsimit dhe financave dhe ne do te fillojmë se zbatuari kontratën kolektive për shujta dhe 
transportin e mësimdhënësve. Unë ju ftojë që ta votoni buxhetin dhe sigurisht se do te ushte një situatë e  
dobishme për qytetaret dhe gjithashtu e rëndësishme për te gjithë ne që i kemi përfaqësua ne kuvendin e 
komunës  dikush ne cilësinë e anëtarit te kuvendit dhe dikush ne cilësinë e përgjegjësive ekzekutive, kështu që 
si kryetar i komunës ju ftojë që ta votoni buxhetin  pa dallime politike sepse është e vetmja ngjarje ne këtë vit 
dhe ne këtë faze ku jemi dhe sigurisht që neve na hap rrugën kudo që shkojmë me qytetaret i kemi dhanë 
argumentet tona  por normalisht e kemi miratua buxhetin e kuvendit te komunës. Pra është lajm i mirë edhe 
për datën që jemi sot me 16 shtator sepse argumenti themelor është se kemi votua buxhetin dhe shkojmë ne një 
betejë tjetër. 
Kryesuesi – Faleminderit shume kryetar për te gjitha sqarimet e bëra, te nderuar kolegë kuvendarë e qesim ne 
votim pikën e tretë te rendit te ditës. Konstatoj se me 15 vota pro, 5 abstenime dhe asnjë kundër aprovohet 
buxheti për vitin 2022.Kalojmë ne pikën e katërt te rendit te ditës: 
4. Shqyrtimi dhe aprovimi i vendimit  për caktimin e normave tatimore për tatimin ne pronën e 

paluajtshme për vitin 2022. 

Të nderuar anëtare te kuvendit, te gjithë e kemi materialin me vete dhe gjithashtu e keni pasur me kohë dhe po 
ashtu e kemi shqyrtuar këtë material edhe ne mbledhjen e  KPF-së dhe  e kemi pae se komuna jonë ka normat 
tatimore me te vogla te mundshme  te cilat nuk lejohen edhe sipas rregullores dhe me ligj. Te nderuar kolegë, 
dua te kërkoj edhe mirëkuptimin edhe te drejtorit, kështu që nëse dikush prej anëtarëve te kuvendit ka diçka sa 
i përket pikës se katërt te rendit te ditës atëherë e kisha qitë ne votim. Konstatoj se unanimisht aprovohet pika 
e katërt e rendit te ditës. Kalojmë ne pikën e peste te rendit te ditës: 
5. Informatë nga DKA-ja për përgatitjen e fillimit e vitit te ri shkollor 2021-2022. 
Gjithashtu edhe këtë material e kemi te gjithë dhe e kemi shqyrtuar edhe pse ne material e kemi te shënuar se 
mësimi do te fillon me datën 13 mirëpo siç e dini që varët nga ne pasi janë vendime te ministrisë pra qeverisë 
nga gjendja e pandemisë dhe shpresojmë te kaloj sa me shpejt. Atëherë pasi  që nuk kemi diçka me shtue rreth 
kësaj, kalojmë ne pikën e gjashtë te rendit te ditës: 
6. Informatë nga DSHPS-ja rreth situatës me Covid-19në Komunën e Rahovecit. 

Gjithashtu edhe për këtë pikë materialin e kemi te gjithë dhe nga ajo që kam pae unë e kemi vetëm një 
përmirësim te çështja e vaksinimit, ku pjesa ku është bere ndryshimi i materialit që na ka ardh vazhdimisht 7 
ditë përpara edhe nga KPF-ja dhe tani numri shkon rreth 30,000 qytetare te vaksinuar te paktën me vaksinën e 
parë, pra është bërë një punë e mirë. Kalojmë ne pikën e shtatë te rendit te ditës: 
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Munib Durguti – Faleminderit kryesues, edhe pse materialin e kemi përpara por i kisha bo një sugjerim 
drejtorit që për vaksinat e konfirmuara që vinë nga ministria edhe ndahet termini, ju kisha lutur drejtorit që me 
bo një dhomë te veçantë dhe te mos presin me kohe te gjatë, pasi aty i thuhet pacientit se terminin e ka ne ora  
11 mirëpo as që merret askush me të dhe mua personalisht për vete me ka rae me prit mbi 3 ore edhe pse e 
kam pas terminin e konfirmuar dhe nuk është mirë kur niveli lokal nuk i respekton vendimin  e nivelit qendror, 
kështu që duhet te hapet edhe një dhomë shtesë për ata që e kanë te konfirmuar terminin duhet me patjetër te 
respektohet. 
7. Informatë nga Drejtoria për Ekonomi, Zhvillim dhe Turizëm për përkrahjen e bizneseve dhe 

taksave afariste komunale. 

Gjithashtu kjo ishte edhe kërkesë e z. Hoxha ne  mbledhjen e kaluar që te jepen sqarime dhe gjithashtu 
faleminderit drejtor për sjelljen e kësaj informate që bizneset që i kemi aktive i kemi liruar që I kemi liruar 
edhe me herët për pjesën e 50%.Tani jemi ne pikën shtesë e kërkuar nga z. Fehmi Hoxha. 
Fehmi Hoxha – Faleminderit kryesues, siç e thash edhe me herët, edhe ashtu u dakorduam edhe me shefin e 
zyrës ligjore  që te bëhet një vendim dhe është afati ligjore prej 7 ditëve, kështu që unë e propozove dhe ju 
ftojë që ta mbështetni. 
Kryesuesi – Faleminderit shume z. Hoxha për kontributin, e qesim ne votim pikën shtesë. Konstatoj se 
unanimisht aprovohet pika shtesë. T nderuar kolegë kuvendarë, ju falënderoj te gjithëve për kontributin e 
dhënë dhe suksese te gjithë atyre që janë ne garë. 

 

         

           

 

 

        Procesmbajtësi:                                                                                             K R Y E S U E S I 

    __________________ 
          Agim Hoti                                                                           __________________    
                                                                                                                                     Afrim Dina 



 

 

                                 

           Raport për gjendjen e mbeturinave –Rahovec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Një ndër sfidat kryesore në përmirësimin e gjendjes së mjedisit në Kosovë mbetet menaxhimi i 

qëndrueshëm i mbeturinave. Me gjithë arritjet dhe progresin në forcimin e bazës ligjore dhe 

programore për sektorin e mbeturinave, me gjithë përmirësimin e infrastrukturës për menaxhimin 

e tyre, mbetet ende angazhim dhe punë për përmirësimin e gjendjes në sektorin e mbeturinave.  

Ne jemi të vetëdijshëm se për përmirësimin e menaxhimit të mbeturinave nevojitet një 

bashkëpunim më efikas dhe i qëndrueshëm i institucioneve dhe i organizatave përgjegjëse në të 

gjitha nivelet.  

Përveç angazhimit të institucioneve ligjvënëse dhe ekzekutive, rol të rëndësishëm në sektorin e 

mbeturinave kanë edhe kompanitë menaxhuese të grumbullimit të mbeturinave, kompanitë që 

menaxhojnë deponitë sanitare të mbeturinave, organizatat e shoqërisë civile, donatorët dhe 

aktorët e tjerë.  

Aktualisht, vështirësitë dhe problemet në sektorin e mbeturinave  janë evidente në të gjitha 

proceset e menaxhimit të tyre, që nga grumbullimi, ndarja, riciklimi, trajtimi dhe deponimi.  

Por, besojmë fuqishëm që me një angazhim dhe kordinim më të mirë Komuna e Rahovecit mund 

të arrijë të ndërtojë një sistem modern dhe funksional për menaxhimin e mbeturinave komunale.  

Përmirësimi i menaxhimit të mbeturinave do të ndihmojë në realizimin e synimit primar që ka 

Komuna e Rahovecit , përmirësimin dhe ruajtjen e mjedisit dhe resurseve tona natyrore për ne 

dhe për gjeneratat që do të vijnë pas nesh. 

Të nderuar! 

 Në duart tuaja keni Raportin për gjendjen e menaxhimit të mbeturinave komunale.  

Ky raport është përgatitur nga Zyrtarja e lartë për mjedis në Komunën e Rahovecit Bjondina 

Ramaj- Fazliu, në kuadër të përmbushjes së detyrave dhe përgjegjësive për raportim për gjendjen 

e mbeturinave sipas Ligjit të Mbrojtjes së Mjedisit dhe Ligjit për Mbeturina. 

 Qëllimi kryesor i Raportit është informimi i publikut për gjendjen e mbeturinave komunale në 

Komunën e Rahovecit,  mirëpo përmes këtij raporti synohet që të ndikohet edhe në përmirësimin 

e politikave për menaxhimin e mbeturinave. 

1. RAPORT PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE NË KOMUNËN E 

RAHOVECIT 

 Operatorët e Menaxhimit të Mbeturinave  

 Menaxhimi i Mbeturinave  

 Sfidat në Menaxhimin e Mbeturinave  

 Korniza lokale ligjore 

 Masat aktuale për zvogëlimin e sasisë së mbeturinave  

 Gjendja egzistuese  



Në Komunën e Rahovecit menaxhimi i mbeturinave nuk është në gjendje të keqe vetëm duhet të 

vetëdijësohemi mos të hudhim mbeturina vend e pa vend që të krijojmë deponi ilegale, kemi 

punuar edhe jemi duke punuar vazhdimisht ti largojmë deponitë ilegale po ashtu edhe jemi në 

përfundim të aksionit me të gjitha shkollat e komunës sonë. 

 Kemi organizuar kampanjën për  largimin e deponive ilegale gjithmonë me raportet nga GIZI 

gjerman dhe nga Agjensioni për mbrojtjen e mjedisit poashtu edhe Jica japoneze ka bëre 

regjistrimin ne muajin shtator te deponive ilegale. 

Janë larguar deponitë me përmasa të mëdha në fshatra dhe qytetë 

Bashkë duhet të vetëdijësohemi se mbeturinat nuk kemi nevojë ti hudhim në ambiente të pastërta 

por duhet ti kthejmë në hapësira gjelbëruese për ne dhe fëmijëtt tanë-″Ambienti i Pastër jeta e 
Shëndetshme″. 

SFIDAT NË MENAXHIMIN E MBETURINAVE 

Sektori i menaxhimit të mbeturinave në Kosovë është përballur me plotë sfida për një kohë të 

gjatë tani. Ndërsa ende përpiqet të krijojë një sektor stabil me impakte negative të imponuara në 

mjedis dhe shëndet publik, organizatat ndërkombëtare janë duke i dhënë rëndësi të madhe 

çështjes së mbeturinave, dhe duke e bërë këtë që të ndihmojë Kosovën të arrij një zhvillim 

mjedisor të qëndrueshëm. 

Sfidat në menaxhimin e mbeturinave janë : 

 Mbeturinat kimike industriale , 

 Mbeturinat medicinale , 

 Mbeturinat shtazore dhe  

 Mbeturinat elektronike të cilat nuk janë drejtëpërdrejtë në kompentencë të komunës edhe 

pse në komunën tonë nuk kemi mbeturina kimike dhe elektronike por mbeturina shtazore 
dhe medicinale . 

KORNIZA LOKALE LIGJORE 

Bazuar në kornizën kushtetuese në të cilën principe autoritetet kosovare qeverisin, duhet 

garantuar mbrojtja e mjedisit për qytetarët. Sipas nenit 7, “Rendi kushtetues i Republikës së 

Kosovës bazohet në parimet e lirisë, paqes, demokracisë, barazisë, respektimit të të drejtave dhe 

lirive të njeriut dhe sundimit të ligjit, mosdiskriminimit, të drejtës së pronës, mbrojtjes e mjedisit, 

drejtësisë sociale, pluralizmit, ndarjes së pushtetit shtetëror dhe ekonomisë së tregut.” . 

Komuna ka përzgjedhur deponinë ku do të hudhen mbeturinat nga konstruktimi dhe demolimi. 



Mbulimi i shërbimeve në territorin e Komunës është i përfshirë në të gjithë territorin e komunës 

sonë  në 36 venbanimet. 

Situata Aktuale e  Menaxhimit Të Mbeturinave Të Ngurta (MMN) Në   Rahovec  

 

A. Informata themelore: 
Artikulli Përmbajtja 

Popullsia 2011 banore 56208 2019 banore 61529 kurse ende nuk eshte bere 
regjistrimi I ri por kete ne baze te pzhk 2011-2021-2029  

Rritja e popullsisë ( %vjetore)  
Popullsia urbane Viti 2011 popullata urbane 15892 ne vitin 2021 popullata urbane 

17821 ne baze te planit lokale te mbeturinave dhe burimi i të 
dhenave Ask-Agjensioni I Statistikave te Kosoves  

Dendësia e popullsisë (njerëz/km2) Prej 0-3 km eshte ne urbane 15892 banorë. 
Zona (km2) 0-3 km 15892 kurse prej 3-6 km 4205 kurse prej 6-9 km 7.023 

kurse 9-12km 14647kurse prej 12-40km 14441 banore gjithsej 
56208 sipas regjistrimit te ASK te vitit 2011. 

Industritë kryesore Industria agroindustriale perpunimin e rrushit dhe te gurit ne 
industrine e plastikes ,ndertimtarise teknoligjine ,perpunuese te 
metaleve teknologjive per ngrohje dhe ftohje artizante dhe tregti me 
kulturë pranverore mbillen 2100 hektar miser dhe perime 3000 
hektar .Mullinje tre Sillosi Mulliri ne Rahovec dhe mullir ne çifllak 
Kapaciet prej 30000-40000ton rreth 10 milione litrave vere ne  vite 
shembull keto jane marre nga pzhk –plani zhvillimor komunal  
Edhe dy perpunes te medhenjet te perimeve Krushe e Madhe dhe 
Xerxe. 

 

B. Të Dhënat MMN:  
Artikulli Përmbajtja 

Sasia e prodhimit të mbeturinave 
(ton/ditë) 

0.62 kg ne ditë për person  jane nga plani lokal per mbeturina kurse 
te dhenat nga ekoregjioni qe I kam marre  

Shkalla e gjenerimit të mbeturinave 
(kg/person/ditë) 

Te Ekoregjioni 0.600kg mbeturina ne ditë kurse Ekodrnia 0.535kg 
ne ditë 

Sasia e grumbullimit të mbeturinave 
(ton/ditë) 

24.26 ton ne dite nga Ekoregjioni kurse Ekodrnia 16.05 ton në ditë  

Mbulimi i grumbullimit të mbeturinave 
(%) 

100%  

Shkalla e riciklimit (%) Nuk ka reciklim  
Sasia përfundimtare e asgjësimit 
(ton/ditë) 

Nuk ka asgjesim 

Përbërja e mbeturinave (%) 92 %Mbeturina shtepiake kurse 8% mbeturina biznesore 
  
 

C. Situata aktuale e MMN:  
Artikulli Përmbajtja 

1. Sistemi 
juridik 

STRATEGJIA E REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE 
2013 – 2022 

LIGJI NR. 02/L-30 PËR MBETURINA 29.06.2012 

Rregulloren për Menaxhimin e Mbeturinave ne territorin e Komunes se Rahovecit 01Nr239 të 



Artikulli Përmbajtja 
dates 30.01.2015 

Rregulloren per plotesimin e rregullores per Menaxhim te Mbeturinave 01.Nr.4103te dates 
09.12.2015 

   

2. 
Politika/plani 

 Plani Lokal I Menaxhimit te Mbeturinave 2016-2021 

 Plani I Veprimit ne Mjedis  
 Plani I Hapesirave Publike 

 Plani I Mobilitetit. 
 

 

  

3. Sistemi i 
implementimi
t 

  

 Ne komunen tone eshte Drejtoria e Sherbimeve publike dhe urbanizmit une punoj me 
kontraten ne drejtorin e urbanzimit a ne realitet I krye detyrat rreth mbeturinave per Drejtorin 
e sherbimeve publike .Komuna jone ka nevoj te formoj nje Sektor per Mbeturina .poashtu 
edhe I kishin  bere se bashku me mjedis . 

 Roli I jon nuk eshte edhe aq I madh sa I perket publikut kemi bashkepunim por jo edhe aq 
vetem kur na duhen raport keshtu mbikqyrje nuk ka  Ka nga ne nuk e di pse nuk na eshte 
dhene ajo e drejte apo kan mbetur si ma heret mnase ata bejne ikassimin vet edhe menaxhimin 
e mbeturinave vet na veq te kontrata e fshirjes dhe larjes se rrugeve  

 Ekoregjioni eshte njesia e cila merr pjese ne fshirjen e larjes se rrugeve edhe pastrim e brezave 
te rruges nga mbeturina. 

 

 

 

  

4. Sistemi teknik 

Mbledhja dhe 
transporti 

 Grumbullimi i mbeturinave/pastrimi i rrugëve: Kontraktuesi  eshte Ekoregjioni dhe Ekodrnia 
dhe Sherbimi kjo kontrata mirëmbajtja e infrasrtuktures rrugore gjate sezonit verore dhe 
dimerore nuk ka per menaxhim te mbeturinave te amviswerise por vetem kete kontrate me 
vlere vjetore 59.259.93 kontrata ka vlere 2019 kurse 68.384.95 euro per vitin 2021 
Ekoregjioni kurse Ekodrnia 58.555.00vlere vjetore e kontrates. 

 Përmbajtja e kontratës së jashtme: ne kontraten perfshin larja e rrugeve dhe pastrami nga bora 
dhe vendosja e krypes kur nuk ka bore pastrimi I brezave ne gjeresi 1m   

 Monitorimi dhe mbikëqyrja: Monitorim e bene Drejtoria per Mbrojtje dhe shpetim eshte 
menaxher i projektit dhe organ mbikqyres  

 Mbeturinat shtepiake:80% 

 Mbeturinat bisnesore:15% . 
 Sistemi i grumbullimit të ndarë: jo te perziere I marrin mbeturinat nuk eshte I ndare . 
 Numri i automjeteve të grumbullimit dhe kushtet e tyre: 

KRM"Ekoregjioni" Sh.a. Prizren 

   

 

Njesia operative     RAHOVEC 

   

 

              Lista e aseteve   

   

       Lloji I asetit  
Nr.i 

Funkcioni Detyra  Ak/pas. 
Volumen

Gjendja 



Artikulli Përmbajtja 

targave i 

ISUZU 01-717-FR 

Kompacto

r 

Primar

e Aktiv 6.50 m3 Rregullt 

ISUZU 01-730-FR 

Kompacto

r 

Primar

e Pasiv 6.50 m3 Defekt 

ISUZU 01-735-FR 

Kompacto

r 

Primar

e Aktiv 6.50 m3 Rregullt 

MICUBISHI 07-423-BL 

Kompacto

r 

Primar

e Pasiv 4.50m3 Defekt 

HINO 07Z-36-16 

Kompacto

r 

Primar

e Aktiv 8.60 m3 Rregullt 

HINO 07Z-37-16 

Kompacto

r 

Primar

e Aktiv 8.60 m3 Rregullt 

HINO 07Z-38-16 

Kompacto

r 

Primar

e Aktiv 8.60 m3 Rregullt 

HINO 07Z-39-16 

Kompacto

r 

Primar

e Aktiv 8.60 m3 Rregullt 

IVECO   Rotopres 

Primar

e Pasiv 

12..00m

3 Defekt 

MB  KIPER       

Secondar

e   Defekt 

MB CISTERN 

04-886-

BU     

Secondar

e     

TRAKTOR  

FENDI 04-238-VA     

Secondar

e     

TRAKTOR 

FERGU       

Secondar

e     

TRAKTOR 

FERGU           Defekt 

XHIP   ML  
04-392-
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DQ 

       

       Pagesa e bizneseve  mbi 90 % eshte ne baze te zbrzazjeve dhe ato mujore 

ndersa tek shtepit familjare  kane ne disa lagje kontenjerin kolektiv 10-15 familje 

e shfrytezojne kontenjerin 1.1 m3 .Faturimi dhe inkasimi behet mujor si ne amvisni 

ashtu edhe ne biznese. 

     Ndersa tek institucionet behet me zbrazje dhe te gjithe kan kontenjera 1.1 m3  ku  

dhe inkasohen sipas zbrazjeve . 

    

         

Trajtimi i 
ndërmjetëm 

 Nuk ka asnje strukture te trajnimit  
  

Asgjësimi 
përfundimtar 

  

1) Pronari: Ekoregjioni dhe Ekodrnia  
2) Zona: I  dhe Zona II 
3) Distanca nga qendra e qytetit të Komunës Per zonen I 23 km kurse Zona II  
4) Sasia e depozitimit të mbeturinave të komunës 5040 ton Zona 2kurse zona I 8742ton 

mbeturina 

5) Burimi i të dhënave:Kompania per menaxhimn e mbeturinave (KMDK) 

6) Kategoria e pranimit të mbeturinave: 
7) Sistemi i monitorimit:Nuk ka sistem te monitorimit  
8) Objekti i instaluar: 
9) Funksionimi në praktikë:Dere me dere dhe kontinjer kolektiv ku i kemi 120 kontinjer 1.1m3 

10) Manuali/plani i funksionimit: punojn ne baze te planeve operative  kompanit  
5. Sistemi 
financiar 

 

 2018 2019 2020 

Të ardhurat totale  452.273.90 440350.00 

Subvencionet e 
qeverisë qendrore 

Subenvicone nga 
GIZ106.233 euro  
Ku te gjitha keto 
I kemi marre 
kontinjera  

146.706.euro  
Ende te pa 
shpenzuara nga 
Giz  

 

Shpenzimi total  370.212.00 374.216.00 

Mbledhja/ transporti    

 Pastrimi Rrugor Kontratat e 
Pastrimit jane 
me vlera  
ekoregjioni  

59.259.53 euro 68.384.95 euro 
ekoregjioni  
58.555.00 
euroEKODRNIA  
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59.259.00 euro  
Sherbimi 
39.455.10 euro 

Asgjësimi 
përfundimtar 

   

 Të Tjera    

 Tarifa e grumbullimit të mbeturinave:Per Amveseri 4.50 € kurse 10.52€ per 1.1m3per biznese 

 Tarifa e dhuratave: 
 Raporti i buxhetit MMN i alokuar brenda buxhetit total të komunës:  

6. Mbështetja 
e donatorëve 

 GIZ 2018-2019-2020  Në Komunen tone ne perkrahje per kotinjer rreth 2000 kontinjer 120 
litersh dhe 120 kontinjer 1.1m3 ketoi kemi marre vetem per 2018 kurse 2019 dhe 2020 ende 
asgje vetem eshte thene por nuk kemi pranu ende asgje per vitin 2019-2020 . 

7. 
Konsideratë 
shoqërore 

 Politika ose ligji për mbështetjen e sektorit joformal: Nuk kemi mbeshtje te sektorit joformal  
 Numri i mbledhësve të mbeturinave:jane dy kompanit Ekoregjion  njesia operative Rahovec 

dhe Ekodrina me seli ne Ratkoc  
 Aktivitetet e ndërgjegjësimit të shoqerisë:Komuna mundohet ne menyre e vet un si zyrtare 

komunale per mjedis para pandemia kam pase klubet e gjelbra neper shkolla fillore dhe te 
mesme ku jane jane disktuar tema te ndryshme  mjedisore per ndotje ajer uje mbeturina . 

 Edukimi për mjedisin: ka pase por duhet ende te kemi nje plan te veprimt mujor per mjedis 
sepse ka nevoja por ka mungese buxhetor per vedijsim per mjedis  

 Aktiviteti i OJQ -ve:Nuk ka OJQ qe mirret per mjedis ne komun por shpresoj se te ardhme te 
kemi ndonje organizate . 

 Ankesat e publikut për MM: Nuk ka ankesa qe nuk kan adresu ne zyret tone edhe pse ka nevoj 
per shume permisime infrastruktorore dhe edukim mjedisore. 

8. Fushat për 
përmirësim 

 Une mendoj ne baze te anketave qe ju keni me bere dhe ne qe I vrejem problem me 
menaxhimn e mbeturinave  

 1 –Duhet funksijanalizu klubet e shkollave per mjedis ku do ti mbajm trajnim per mos krijim e 
deponive ilegale ta ruajm mjedisin ku jetojm duhet te mesohemi te kemi ambient te paster 
rreth e perqark vendit tone . 

 Takim me kryetaret e lagjeve dhe perfaqesuset e fshatrave per problem qe ti paraqesin  ku ata I 
dine ma mire gjithesecili per lagjen e vete dhe fshatrave qe ne te kemi me lete qasje . 

 Ndajra ne burim I mbeturinave te fillon dalëngdale sepse te mundohemi qe nje pjese e 
mbeturinave te dergohen per reciklim nese kemi kompanit te intersuar te gjejm dhe te fillojm 
jo vetem ti deponojm . 

 Nese eshte e mundur nje pike transferi do ten a ndihmonte . 
 Dhe fushata te ndryshme me biznese ojq qytetare qe mos te krijom deponi ilegale mbase kemi 

shtrirje te sherbimit 100% 

 Poashtu kemi edhe deponi per mbeturina konstrukim dhe demolim te funksijonalizohet dhe te 
mbikqyret te bisdeojm me biznese qe I hedhin mbeturinat e konstruktim demolimit ti krijom 
kushtet qytetarit qe most i hedh vend e pavend . 

 Fushata kryesore te fillojm te mendojm mendryshe Ruaje mjedisin mendo per te ardhmen  
ndaje ne burim dhe reciklo dhe krijo hapesira gjelbruese . 

 Panaire te ndryshme mjediosre me mbeturina punime te ndryshme me mbeturina qe 
reciklohen ta kuptojm se mbeturinat nuk jane vetem te deponohen por edhe te krijom gjera te 
ndryshme  me mbeturina recikluese. 

 

 



 

Komuna jonë ka përfitu për GRANTIN  PËR GARËN PËR MJEDIS TË PASTËR në vitin 2018 

kemi fituar grantin rreth 106.233 euro  kurse ne 2019 rreth 146.706.euro kurse 2020 kemi fituar 

por ende nuk na kanë njoftu për mjetet se sa kemi mi marrë. 

  Në Komunen tone ne perkrahje per kontinjerë rreth 2000 kontinjerë 120 litëresh  dhe 120 

kontinjerë 1.1m3  

 

Kurse me Japan International cooperation agency –Agjensioni japonez për bashkëpunim 

ndërkombëtar kemi bashkëpunim dhe jemi duke punuar vazhdimisht ne projektin trevjeqarë –
Projekti për ngritjen e Kapacitetve për Menaxhim te mbeturinave drejt nje shoqerie të shëndoshë 

Faza 2  

1.Përmiresim të shërbimit te grumbullimit të mbeturinave në komunën , 

2.Përmirësim të burimeve financiare duke përcaktuar dhe mbledhur taksën e mbeturinave  

3.Rritja e stafit në Sektorin e Menaxhimit te Mbeturinave  

4. Përmirësimi i metodës së operimit të menaxhimit të kamionëve duke vendosur GPS në 

kamionët e mbledhjes së mbeturinave. 

Projekti në dy faza nga maji 2021 deri në mars 2022 dhe faza e Implementimit nga prill 2022 

deri në prill2024. Ku ekspertët e Jica kanë synim që katër komunat të kenë sistem të 

qëndrueshëm Rahovec,Suharekë ,Malishevë dhe Dragash,dhe do te behen pilot projekt per 

menaxhim te qendrueshem. 

Jemi në hapa të mire dhe gjithqka besoj do të rregullohet por ne jemi ata që duhet ti ndihmojm 

mjedisit ku jetojm Ta menaxhojm mbeturinat  mirë që te kemi mjedis të pastër . 

Komuna e Rahovecit  duhet të përcaktojë mënyrën e inkasimit të mjeteve financiare dhe caktimin e 

tarifave ,të bëjë vlerësimin e kompanive dhe monitorimin e tyre,gjithashtu të monitorohet mirë procesi i 

tenderimit, përzgjedhja e operatorit për grumbullimin dhe trajtimin e mbeturinave dhe të zhvillojë pilot 

projektin për eliminimin e deponive ilegale dhe përmirësimin e gjendjes mjedisore në komunë. 

 

Me respekt Bjondina Ramaj-Fazliu Zyrtare e Lart për Mjedis . 



TETOR  2021 
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HYRJE 
 

 

Qëllimi i këtij raporti është që të njoftojë Kryetarin, Bordin e drejtorëve, Komitetin për Politikë dhe 

Financa si dhe Kuvendin Komunal, për realizimin e buxhetit komunal përfshirë buxhetin e secilës 

Drejtori – Program buxhetor, duke filluar prej programeve të Administratës së përgjithshme, 

Shëndetësisë primare, Arsimi dhe Shkencë për periudhën Janar – Shtator 2021, duke përfshirë 

kategoritë ekonomike të pagave & mëditjet, mallra dhe shërbimet, shpenzime komunale, 

subvencione  dhe  investimet kapitale.  

Realizimin i të hyrave komunale-vetjake dhe strukturën e tyre sipas burimeve të tyre, në mënyre 

analitike, të hyrat nga gjobat e trafikut dhe të gjykatave si dhe krahasimi i tyre në raport me te 

njëjtën periudhë Janar-Shtator të vitit 2020/2021 

Buxheti i Komunës për vitin 2021, nënkupton Buxhetin e aprovuar nga Ministria e Financës, 
respektivisht Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës për vitin 2021, për komunën e Rahovecit, të 

aprovuar paraprakisht edhe nga Kuvendi Komunal dhe organet e tij.  

 

Prezantimi i të dhënave në këtë mënyrë mundëson: 

 Prezantimin e raportit financiar në formë transparente dhe të tërësishme, 

 Shikimin e realizimit, respektivisht shpenzimin e mjeteve sipas kategorive (pagave & 

mëditjet, mallra dhe shërbimet, shpenzime komunale, subvencione dhe investimet 
kapitale. 

 Mundësin e krahasimit në mes fondit të planifikuar, të alokuar dhe të shpenzuar sipas 

kategorive, se a është tejkaluar-shfrytëzuar apo nuk është shfrytëzuar fondi i 

planifikuar, alokuar, 

 Shprehja në përqindje e shfrytëzimit të buxhetit në periudhën  vjetore. 

 

 Në këtë mënyrë nga aspekti financiar është e arsyeshme të paraqitet: 

 Realizimi i të hyrave vetjake-komunale sipas burimeve, 

 Shpenzimet e krijuara sipas kategorive buxhetore, 

 Përqindja e realizimit të buxhetit për këtë periudhë kohore. 

 

 

 

Të dhënat e poshtë shënuara, sa i përket shpenzimeve për paga, mallra & shërbime, shërbimeve 
komunale, subvencioneve, investimeve kapitale si dhe regjistrimi i të hyrave, sipas klasifikimit 

ekonomik janë të harmonizuara me Departamentin e thesarit të Ministrisë për Financa dhe raportet 

që dalin nga SIMFK - Sistemi Informativ i Menaxhimit Financiar të Kosovës. 
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1. TË HYRAT VETANAKE   
1.1 Të hyra të planifikuara, të realizuara dhe  krahasimi i tyre 2021/2020 

 

Përshkrimi Realizimi 2020 Realizimi 2021 Ndryshimi 2021-2020 Krahasimi 2021/2020 

Të hyrat e rregullta  802,141.64 € 923,391.32 € 121,249.68 €               15.12 %  

 
 -Vërejtje: në këtë tabelë  të  hyrat e realizuara për vitet 2020 dhe 2021 janë pa gjobat e trafikut dhe gjykatave. 

 

 

1.2 Të hyrat e rregullta  të planifikuara dhe  të realizuara në baza mujore  2021/2020 dhe krahasimi i tyre.      

Periudha  Realizimi 2020 Planifikimi  2021 Realizimi 2021   
Krahasimi 

Realizimi/Planifikim 2021 
Përqindja e 

Realizimit 2021 

  1 2 3 3/1 3/2 

Janar              73,433.20               88,424.42            79,206.53  7.86  (10.42) 

 Shkurt              90,756.67               88,424.42            85,381.57  (5.92) (3.44) 

Mars              80,321.71               88,424.42          116,898.68  45.54  32.20  

Prill              19,328.99               88,424.42          107,245.33  454.84  21.28  

Maj              27,181.24               88,424.42            81,201.86  198.74  (8.17) 

Qershor           113,580.53               88,424.42            78,604.19  (30.79) (11.11) 

Korrik           102,990.93               88,424.42             93,519.12  (9.20) 5.76  

Gusht           119,444.48               88,424.42           147,689.34  23.65  67.02  

Shtator           175,103.89               88,424.42           133,644.70  (23.68) 51.14  

Totali           802,141.64            795,819.78          923,391.32                    661.04                 144.27  

 
 
1.3  Krahasimi i të hyrave të rregullta të realizuara në baza mujore  2015-2021. 
 

Periudha  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Janar       59,440.11   53,093.33  65,258.72  71,296.21  67,441.16   73,433.20  79,206.53  

Shkurt  63,104.60  72,122.01     53,970.89     79,441.98     01,728.36   90,756.67  85,381.57  

Mars 73,504.67   107,024.34  123,917.27    100,586.69  77,787.87   80,321.71  116,898.68  

Prill   55,312.19   92,147.11   67,409.06    74,037.40   88,525.55   19,328.99  107,245.33  

Maj   59,445.79   60,471.16   86,337.92   64,983.12   90,937.21  27,181.24  81,201.86  

Qershor 63,009.17   61,909.92   55,212.16  65,779.79  102,804.51   113,580.53  78,604.19  

Korrik 55,394.10  64,357.38  69,950.39  72,593.52  84,884.33   102,990.93  93,519.12  

Gusht 87,316.76  124,730.19  84,523.01     88,320.39  103,839.12   119,444.48  147,698.34  

Shtator 60,011.56    59,255.33  61,105.72  66,711.18  132,861.21      175,103.89  133,644.70  

Totali   576,538.95  695,110.77  667,685.14  683,750.28  850,809.32      802,141.64  923,391.32  
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1.4 Krahasimi i të hyrave të realizuara nga gjobat e trafikut, dhe gjobat nga gjykatat 2021/2020.   

 
          Gjobat në trafik në baza mujore                                                                                                           Gjobat e gjykatës baza mujore  

Periudha 
Gjobat në 
trafik 2020 

Gjobat në 
trafik 2021 

Krahasimi 
2021-2020 

% 
2021/2020 

Gjobat nga 
gjykatat 2020 

Gjobat nga 
gjykatat 2021 

Krahasimi 
2021-2020 

% 
2021/2020 

Janar 20,595.00 20,025.00 -570.00 -2.76 20.00 1,401.10 1,381.10 6,905.50 

Shkurt 18,945.00 20,626.00 1,681.00 8.87 40.00 3,040.00 3,000.00 7,500.00 

Mars 12,216.00 29,333.00 17,117.00 140.11 280.00 2,370.00 2,090.00 746.43 

Prill 1,610.00 

 

-1,610.00 - - 1,060.00 1,060.00 #DIV/0! 

Maj 5,465.00 

 

-5,465.00 - - 2,400.00 2,400.00 #DIV/0! 

Qershor 14,405.00 

 

-14,405.00 - 270.00 2,150.00 1,880.00 696.30 

Korrik 20,510.00 

 

-20,510.00 - 140.00 
 

-140.00 (100.00) 

Gusht 21,697.50 

 

-21,697.50 - 90.00 
 

-90.00 (100.00) 

Shtator 24,864.50 

 

-24,864.50 - 831.00 
 

-831.00 (100.00) 

Totali 140,308.00 69,984.00 -70,324.00 146.22 1,671.00 12,421.10 10,750.10 -88.82 

 
 

 Të hyrat e rregullta, Gjobat e Gjykatave, Gjobat në trafik 2021/2020. 

Përshkrimi 
Realizimi          

2020 
Realizimi                     

2021 
Krahasimi               
2021-2020 

Krahasimi në % 
2021/2020 

Të hyrat e rregullta      802,141.64              923,391.32         121,249.68  15.12  

Gjobat e gjykatave          1,671.00                12,421.10            10,750.10  643.33  

Gjobat  e trafikut     140,308.00                69,984.00         (70,324.00) (50.12) 

Të hyrat nga pyje             136.60                         17.40               (119.20) (87.26) 

Totali     944,257.24          1,005,813.82            61,556.48  6.51  

 
 
 
Paraqitja Grafike të hyrat 2020/2021 

 
 

 

 

 

 802 141,64  

 1 671,00   140 308,00  

 136,60  

 944 257,24   923 391,32  

 12 421,10  
 69 984,00  
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 1 005 813,82  

 (200 000,00)
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 200 000,00

 400 000,00

 600 000,00

 800 000,00

 1 000 000,00

 1 200 000,00

Të hyrat e rregullta Gjobat e gjykatave Gjobat  e trafikut Të hyrat nga pyje Totali

Realizimi 2020 Realizimi 2021           Ndryshimi        2021-2020 Krahasimi në % 2021/2020
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1.5 Krahasimi i të hyrave  të realizuara sipas kodeve ekonomike 2021/2020 

Përshkrimi 
Planifikimi 

2021 
Realizimi 2020 

Realizimi 
2021 

Ndryshimi 
2021-2020  

Krahasimi  në % 
2021/2020  

Realizim/Planifikim 
2021 në % 

Tatimi ne prone 499,593.00  306,668.06  489,733.65  183,065.59  59.70  (1.97) 

Taksa rrugore 85,000.00  63,856.00  254,551.49  190,695.49  298.63  199.47  

Taksa komunale per leje 

ndertimi  20,000.00  30,181.36  35,867.49  5,686.13  18.84  79.34  

Taksa per demolim 500.00  100.00  1,041.60  941.60  941.60  108.32  

Taksa per rexhistrimin e 

trashigimise 25,000.00  15,251.00  20,480.00  5,229.00  34.29  (18.08) 

Taksa per ndrrimin e 

destinimit te shfrytezimit te 

tokes 2,000.00  933.18  17.00  (916.18) (98.18) (99.15) 

Taksa për çertifkatat e 

lindjes 14,500.00  8,210.50  1,678.00  (6,532.50) (79.56) (88.43) 

Taksa për çertifikatat e 

kurorëzimit 5,000.00  4,748.00  8,421.00  3,673.00  77.36  68.42  

Taksa për çertifikatat e 

vdekjes 1,000.00  711.00  1,384.00  673.00  94.66  38.40  

Taksa për çertifikatat e tjera 

ofiqarisë 18,000.00  29,658.50  41,189.00  11,530.50  38.88  128.83  

Taksa per verifikimin e 

dokumenteve 1,000.00  1,970.00  3,250.00  1,280.00  64.97  225.00  

Taksa fotokopjimin e 

dokumentave  0.00  0.00  0.00  0.00  N/A N/A 

Taksa tjera administrative  28,000.00  43,402.25  45,443.00  2,040.75  4.70  62.30  

Taksë për pjesëmarrje ne 

tender  200.00    0.00  0.00  N/A (100.00) 

Taksë për leje gërmime 100.00      0.00  N/A (100.00) 

Taksa per legalizimin 

objekteve 28,001.00  25,073.43  9,122.38  (15,951.05) (63.62) (67.42) 

Takse per ushtrimin e 

veprimtarise  80,852.00  64,214.04  60,722.78  (3,491.26) (5.44) (24.90) 

Leje mjedisore komunale  8,000.00  3,591.59  1,370.33  (2,221.26) (61.85) (82.87) 

Largimi dhe deponimi i 

automjeteve 2,000.00    0.00  0.00  N/A (100.00) 

Gjobat nga inspektorati 2,000.00  165.00  735.00  570.00  345.45  (63.25) 

Licencat per aktivetete 

indiduale  900.00  350.00  730.00  380.00  108.57  (18.89) 

Licenca për pranimin e 

lokalit  1,000.00  445.00  947.00  502.00  112.81  (5.30) 

Licencat për shërbimet 

porfesionale  100.00  47.00  99.00  52.00  110.64  (1.00) 

Licenca për korrje/fshirje 0.00  0.00  0.00  0.00  #DIV/0! #DIV/0! 

Shitja e shërbimeve  4,200.00  404.50  824.00  419.50  103.71  (80.38) 

Shfrytëzimi i pronë publike  13,447.00  2,549.51  1,911.85  (637.66) (25.01) (85.78) 

Prona publike për tregti të 

hapur 0.00  0.00  0.00  0.00  #DIV/0! #DIV/0! 

Qiraja për vendosjen e 

objektit tregtar  29,500.00  51,006.22  32,475.24  (18,530.98) (36.33) 10.09  

Qiraja nga objekjet publike  2,000.00  544.11  709.60  165.49  30.41  (64.52) 

Participimet -Bujqesi 80,000.00  97,136.41  43,766.40  (53,370.01) (54.94) (45.29) 

Participimet -Shendetesi 61,000.00  26,331.50  21,311.00  (5,020.50) (19.07) (65.06) 

Participimet -Arsim-qerdhja 

e femive  10,000.00  8,581.00  13,215.00  4,634.00  54.00  32.15  

Participimet -Arsim joformal 15,000.00      0.00  N/A (100.00) 

Të hyra shitja  e mbeturinave       0.00  N/A N/A 
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Inspektimi i planit urbanistik    3,982.48  415.00  (3,567.48) (89.58) N/A 

Taksa për matjen e tokës ne 

teren  23,000.00  12,000.00  12,812.00  812.00  6.77  (44.30) 

Inspektimi higjienik sanitar 100.00  30.00  0.00  (30.00) (100.00) (100.00) 

Të hyrat pa gjobat 1,061,093.00  802,141.64  923,391.32  121,249.68  15.11  -12.97  

Gjobat e gjykatave    1,671.10  12,421.10  10,750.00  643.29  N/A 

Gjobat e trafikut    140,308.00  69,984.00  (70,324.00) (50.12) N/A 

Të hyrat nga pyje 

 

136.60  17.40  (119.20) N/A 0.17  

Totali  1,061,093.00  944,257.34  1,005,813.82  61,556.48  6.51  -5.20  

2. TATIMI NË PRONË 
2.1 Planifikimi dhe realizmi i tatimit në pronë 2021/2020 

Periudh
a  

Të 
planifikuar

a   2020 

Të 
realizuara   

2020 

Të 
planifikua
ra   2021 

Të 
realizuara  

2021 

Përqin
dja e 

realizi
mit 

Përqindj
a e 

realizimi
t 

Krahasi
mi në %   

Nr. çert 
të 

lëshuara 

Nr.çert. 
të 

lëshuar
a 

Nr 
faturave 

të 
paguara 

Nr 
faturav

e të 
paguar

a 

  2020 2020 2021 2021 2020 2021 
2021/ 
2020 

2020 2021 
2020 2021 

Janar 45,097.75  36,362.14  41,632.75  45,562.89  80.63  9.44  25.30  1673 1430 840 891 

Shkurt 45,097.75  36,651.63  41,632.75  33,809.86  81.27  (18.79) (7.75) 1359 1288 612 698 

Mars 45,097.75  19,422.58  41,632.75  66,135.95  43.07  58.86  240.51  806 1164 371 1184 

Prill 45,097.75  3,956.99  41,632.75  57,170.17  8.77  37.32  1,344.79  287 1035 116 942 

Maj 45,097.75  11,989.33  41,632.75  41,680.32  26.59  0.11  247.65  906 984 362 670 

Qershor 45,097.75  39,981.47   41,632.75    33,893.97  88.66  (18.59) (15.23) 1558 1287 720 550 

Korrik 45,097.75  52,234.67   41,632.75    49,001.16  115.83  17.70  (6.19) 2364 1419 1037 838 

Gusht   45,097.75     52,940.00   41,632.75    83,799.27  117.39  101.28  58.29  2203 2541 1024 1274 

Shtator   5,097.75   3,129.25    1,632.75   8,680.06  117.81  88.99  48.09  2463 4767 1060 1569 

Totali 405,879.75  306,668.06  374,694.75  489,733.65  75.56  30.70  59.70  13619 15915 6142 8616 
 

 

   Paraqitja grafike  2020/2021 
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2.2 Shpërndarja e faturave, regjistrimet dhe verifikimet e objekteve në Tatimin në Pronë 

Viti 
Nurmi i faturave 

të shpërndara  
Vlera e 

faturuar  

Numri  
objekteve të 

reja  

Regjistrimet         
e reja m2 

Numri  
objekteve të 
verifikuara 

Verifikimi i 
objeketeve  m2 

2020            12,879.00  549,133.09             190.00      37,103.00            1,195.00         239,755.00  

2021            13,320.00  610,564.33 273 48,566 2,015 314,492 

 

3. REALIZIMI I BUXHETIT  
 

3.1 Shpenzimet sipas programeve (drejtoritë)    

Programet(Drejtoritë) 
Pagat dhe 
mëditjet 

Mallrat dhe 
shërbimet 

Shpenzimet 
komunale  

Subvencionet 
dhe 

transferet 

Shpenzimet 
kapitalet 

Totali i 
shpenzimeve  

Totali 10+21+22+31-99+04    5,749,060.14   1,093,164.66    189,329.62      406,941.85  3,505,655.42  10,944,151.69  
              

HUAMARRJA  04                     -          22,497.50                -                    -                    -           22,497.50  

Shendetësia         11,895.00                -                    -                    -           11,895.00  

Arsim dhe Shkencë         10,602.50               10,602.50  

GRANDI QEVERITAR (10)     5,749,060.14   1,059,589.20    189,329.62      150,721.86  2,646,254.14    9,794,954.96  

Zyra e Kryetarit        128,421.81        45,026.46             173,448.27  

Administrata        151,693.89        90,575.02             5,000.00       247,268.91  

Çështje Gjinore            1,858.64            698.22                 2,556.86  

Inspekcioni          50,494.28        11,660.75               62,155.03  

Zyra e Kuvendit Komunal          76,435.39        18,327.59               94,762.98  

Buxhet dhe Financa          59,261.58      111,032.50           19,384.07       189,678.15  

Shërbime Publike          21,469.14      213,454.28    109,993.08       912,039.19    1,256,955.69  

Zjarrëfiksat        101,901.05        14,882.70             116,783.75  

Zyra për Komunitete          38,695.41          8,226.33           10,000.00         56,921.74  

Bujqësia           40,981.76         26,427.73          515,400.58        582,810.07  

Zhvllimi Ekonomik          25,532.44        11,728.92        150,721.86     151,792.79       339,776.01  

Kadastra dhe Gjeodezia          38,183.48        11,500.67               49,684.15  

Urbanizmi          30,154.74          6,382.60         439,523.96       476,061.30  

Shëndetësia        841,563.70      302,996.98      39,859.68       128,925.82    1,313,346.18  

Shërbimet sociale          74,231.81          3,555.02          902.34             78,689.17  

Kulturë,Rini dhe Sport          42,262.04        30,270.54          57,813.75       130,346.33  

Administrata e arsimit          34,978.17        19,888.81         406,373.98       461,240.96  

Arsimi Parafillor & Qerdhe           34,651.41          8,238.65        2,353.55            45,243.61  

Arsimi Fillor     3,133,509.56        95,316.42     26,562.99        3,255,388.97  

Arsimi i Mesëm        822,779.84        29,399.01        9,657.98           861,836.83  
TË HYRAT VETANAKE--21                     -            6,965.00                -        256,219.99     299,401.29       562,586.28  

Zyra e Kryetarit                     -                     -                  -         75,620.00           75,620.00  

Administrata                     -                     -                  -                          -    

Inspekcioni                     -                     -                  -                          -    

Shërbime Publike                     -                     -                  -           60,760.53         60,760.53  

Zyra për Komunitete                     -                     -                  -             5,269.43           5,269.43  

Bujqësia                     -                     -                  -         24,500.00     113,376.81       137,876.81  

Zhvllimi Ekonomik                     -                     -                  -         19,449.99       10,000.00         29,449.99  

Kadastra dhe Gjeodezia                     -                     -                  -                          -    

Urbanizmi                     -                     -                  -         105,000.00       105,000.00  

Shëndetësia                     -                     -                  -         56,650.00           56,650.00  

Kulturë,Rini dhe Sport                     -                     -                  -         80,000.00         4,994.52         84,994.52  

Arsim dhe Shkencë                     -            6,965.00                -                    -                    -             6,965.00  
TE HYRAT E BARTURA-22                      -                     -                  -                    -       359,999.99       359,999.99  
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Zyra e Kryetarit                     -                     -                  -                    -                    -                      -    

Administrata                     -                     -                  -                    -                    -                      -    

Shërbime Publike                     -                     -                  -                    -       226,999.99       226,999.99  

Bujqësia                     -                     -                  -                    -         40,000.00         40,000.00  

Zhvllimi Ekonomik                     -                     -                  -                    -                    -                      -    

Urbanizmi              45,000.00         45,000.00  

Shendetësia                     -                     -                  -                    -                    -                      -    

Arsim dhe Shkencë                     -                     -                  -                    -         48,000.00         48,000.00  

Kultur;,Rini dhe Sport                     -                     -                  -                    -                    -                      -    
DONACIONE  31-99                     -            4,112.96                -                    -       200,000.00       204,112.96  

Zyra e Kryetarit                     -                     -                  -                    -                    -                      -    

Shërbime Publike            200,000.00       200,000.00  

Zlk-ja                     -                     -                  -                    -                    -                      -    

Zhvllimi Ekonomik                     -                     -                  -                    -                    -                      -    

Shëndetësia                     -                     -                  -                    -                    -                      -    

Arsim dhe Shkencë                     -            4,112.96                -                    -                    -             4,112.96  
 

 

 3.2 Shpenzimet sipas kategorive ekonomike dhe paraqitja grafike 

 

Kategoritë Ekonomike 
Buxheti sipas 

planifikimit 

Alokimet 
SIMFK 

Shpenzimet 
Progresi ne % 
me planifikim 

Progresi  % me 
alokim 

Pagat dhe mëditjet 7,826,619.36 5,749,060.14 5,749,060.14 73.46 100.00 

Mallrat dhe Shërbimet  1,740,626.71 1,555,084.71 1,093,164.66 62.80 70.30 

Shpenzimet komunale  280,500.00 255,930.00 189,329.62 67.50 73.98 

Subvencionet dhe transferet 462,000.00 462,000.00 406,941.85 88.08 88.08 

Shpenzimet kapitale  5,179,357.00 5,070,425.30 3,505,655.42 67.69 69.14 

TOTALI 15,498,103.65 13,092,500.15 10,944,151.69 70.62 83.59 
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3.3 Mallra dhe Shërbime sipas programeve 
Kode Përshkrimi Zyra e Kryetarit Administrata   Çështje Gjinore   Inspekcioni    Kuvendit Komunal Buxhet dhe Financa Totali 

  Tabela A 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

13130 Shpenzimet e Udhetimit zyrtar brenda vendit 
            

- - 

13131 Meditja e udhëtimit zyrtar brenda vendit 
            

- - 

13132 Akomodimi gjate udhetimit zyrtar brenda vendit 

            

- - 

13133 Shpenzimet tjera te udhitimit zyrtar brenda vendit 

            

- - 

13133 Shpenzimet tjera te udhitimit zyrtar brenda vendit 

            

- - 

13140 Shpenzimet e Udhetimit zyrtar jasht vendit 

            

- - 

13141 Meditja e udhëtimit zyrtar jasht vendit 

            

- - 

13141 Meditja e udhëtimit zyrtar jasht vendit 21 

            

- - 

13142 Akomodimi gjate udhëtimit zyrtar jasht vendit 

            

- - 

13143 Shpenzimet tjera te  udhëtimit zyrtar jasht vendit 

            

- - 

13310 Shpenzimet për internet 277.09 198.00 

        

53.04 120.00 330.13 318.00 

13320 Shpenzimet e telefonisë mobile 829.25 31.96 675.75 2,384.39 

  

834.25 964.34 

  

90.52 936.25 2,429.77 4,316.94 

13330 Shpenzimet postare 

  

842.60 469.20 

    

193.80 247.00 123.00 7,998.46 1,159.40 8,714.66 

13340 Shpenzimet e përdorimit të kabllit optik 
            

- - 

13410 Shërbimet e arsimit dhe trajnimit 

            

- - 

13410 Shërbimet e arsimit dhe trajnimit-21 

            

- - 

13420 Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures 1,525.16 

          

144.00 1,525.16 144.00 

13430 Shërbime te ndryshme shendetësore 

            

- - 

13440 Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse  1,476.82 300.00 474.75 

   

264.75 

 

6,797.15 3,010.00 1,607.09 

 

10,620.56 3,310.00 

13440 Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse 21 

            

- - 

13450 Shërbime shtypje- jo marketing 665.98 413.74 570.09 708.62 57.28 220.22 482.07 77.42 454.66 663.02 511.94 77.42 2,742.02 2,160.44 

13460 Shërbime Kontraktuese Tjera 11,120.16 17,947.90 3,523.80 4,572.78 547.98 

 

1,652.40 4,068.24 

  

42,052.13 54,814.12 58,896.47 81,403.04 

13460 Shërbime Kontraktuese Tjera 21 

            

- - 

13470 Shërbime Teknike 

     

97.00 

     

99.00 - 196.00 

13480 Shpenzimet për Antarësim  8,000.00 10,431.20 

        

6,000.00 9,000.00 14,000.00 19,431.20 

13490 Sherbimet e Varrimit  

   

6,200.00 

     

6,400.00 

  

- 12,600.00 

13501 Mobilje (me pak se 1000 euro) 595.00 
 

798.00 
     

360.00 
 

240.00 
 

1,993.00 - 

13502 Telefona (me pak se 1000 euro) 

            

- - 

13503 Kompjuterë (me pak se 1000 euro) 

 

859.00 

       

605.00 

  

- 1,464.00 

13504 Harduer për teknologji informative (me pak se 1000 euro) 

            

- - 

13505 Makina fotokopjuese (me pak se 1000 euro) 

            

- - 

13506 Pajisje speciale mjeksore (me pak se 1000 euro) 

            

- - 

13508 Pajisje trafiku (me pak se 1000 euro) 

          

10,000.00 

 

10,000.00 - 

13509 Pajisje tjera (me pak se 1000 euro) 1,912.12 988.00 580.00 5,991.10 

      

8,944.16 34,355.50 11,436.28 41,334.60 

13510 Blerja e Librave dhe veprave Artistike  

            

- - 

13610 Furnizime për zyrë 1,112.50 1,253.20 2,842.12 2,569.18 

 

381.00 662.87 95.00 591.10 96.00 997.90 1,120.58 6,206.49 5,514.96 

13611 Furnizim me dokumenta bllanko 

  

1,400.00 4,200.00 

        

1,400.00 4,200.00 

13615 Furnizim me ushqim për kafshë 

            

- - 

13620 Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) 1,802.20 448.55 520.35 8,583.25 
    

96.00 
 

22.90 41.00 2,441.45 9,072.80 

13630 Furnizime mjekësore 

            

- - 

13640 Furnizime pastrimi 

  

149.65 2,423.40 

        

149.65 2,423.40 

13650 Furnizim me veshmbathje 

       

4,950.00 

    

- 4,950.00 

13655 Furnizim me preparate kimike 962.64 

           

962.64 - 

13660 Akomodimi 

            

- - 

13680 Tiketat siguruese(banderollat) 

            

- - 

13681 Bllombat 

            

- - 

13710 Vaj 

            

- - 

13720 Nafte per ngrohje qendrore 

  

29,335.10 6,034.00 

        

29,335.10 6,034.00 

13720 Nafte per ngrohje qendrore 21 

            

- - 

13730 Vaj per ngrohje 

            

- - 

13750 Qymyr 

            

- - 

13760 Dru 
  

3,360.00 
         

3,360.00 - 

13770 Derivate per gjenerator 

  

409.77 175.59 

        

409.77 175.59 

13770 Derivate per gjenerator 22 

            

- - 

13780 Karburant per vetura 3,373.17 3,436.24 699.25 823.43 

  

2,105.49 1,286.75 162.28 48.17 1,053.15 1,124.21 7,393.34 6,718.80 

13810 Avanc per para te imet (petty cash) 

  

500.00 

       

300.00 500.00 800.00 500.00 

13820 Avans per udhetime zyrtare  

            

- - 

13790 Gas natyror 

 

220.00 

          

- 220.00 

13950 Regjistrimi i automjeteve 180.00 

 

225.00 105.00 

  

60.00 

 

30.00 

 

30.00 

 

525.00 105.00 

13950 Regjistrimi i automjeteve 21 

            

- - 

13951 Sigurimi i automjeteve 627.58 724.84 598.25 354.54 

  

495.60 

   

284.38 

 

2,005.81 1,079.38 

14010 Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve 1,743.00 3,464.00 2,906.50 1,117.00 

  

1,789.00 219.00 359.00 109.00 704.00 300.00 7,501.50 5,209.00 

14020 Mirembajtja e ndertesave 1,347.50 1,119.23 40,404.26 43,768.54 

  

505.00 

  

5,000.00 647.64 273.46 42,904.40 50,161.23 

14024 Mirembajtja e objekteve shendetesore 

            

- - 

14030 Mirembajtaj e auto rrugeve 
            

- - 

14032 Mirembajtja e auto rrugeve lokale 

            

- - 

14040 Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative 

            

- - 

14050 Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve 

  

194.00 95.00 

    

40.00 

  

40.00 234.00 135.00 

14060 Mirembajtja rutinore 

            

- - 

14110 Qiraja per ndertesa 

            

- - 

14210 Reklamat dhe konkurset 

            

- - 

14220 Botimet e publikimeve 50.00 1,580.20 500.00 

      

1,780.00 1,000.00 

 

1,550.00 3,360.20 

14230 Shpenzimet per informim publik 590.00 

       

2,697.00 

   

3,287.00 - 

14310 Drekat zyrtare 257.50 1,610.40 234.80 

 

290.00 

   

1,921.50 369.40 334.90 88.50 3,038.70 2,068.30 

14310 Drekat zyrtare 21 

            

- - 

14320 Drekat zyrtare jasht vendit 

            

- - 

14410 Shpenzime-vendimet e gjykatave 
  

5,446.31 
       

2,034.00 
 

7,480.31 - 

14420 Pagesa-Neni 39.2 LMFPP 

            

- - 

  Totali 38,447.67 45,026.46 97,190.35 90,575.02 895.26 698.22 8,851.43 11,660.75 13,702.49 18,327.59 77,030.75 111,032.50 236,117.95 277,320.54 
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Kode Përshkrimi Shërbime Publike 
Zjarrëfikësat dhe 

Inspektimet 
Zyra për Komunitete Bujqësia Ekonomia Kadastra dhe Gjeodezia TOTALI 

 
Tabela B 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

13130 Shpenzimet e Udhetimit zyrtar brenda vendit 

            

- - 

13130 Shpenzimet e Udhetimit zyrtar brenda vendit 21 

            

- - 

13131 Meditja e udhëtimit zyrtar brenda vendit 

            

- - 

13132 Akomodimi gjate udhetimit zyrtar brenda vendit 

            

- - 

13133 Shpenzimet tjera te udhitimit zyrtar brenda vendit 

            

- - 

13140 Shpenzimet e Udhetimit zyrtar jasht vendit 

            

- - 

13141 Meditja e udhëtimit zyrtar jasht vendit 104.00 

   

138.00 

       

242.00 - 

13141 Meditja e udhëtimit zyrtar jasht vendit 21 

            

- - 

13142 Akomodimi gjate udhëtimit zyrtar jasht vendit 

     

200.00 

      

- 200.00 

13143 Shpenzimet tjera te  udhëtimit zyrtar jasht vendit 

     

606.96 

      

- 606.96 

13310 Shpenzimet për internet 

  

133.11 187.06 

      

400.00 

 

533.11 187.06 

13310 Shpenzimet për internet-- 21 

            

- - 

13320 Shpenzimet e telefonisë mobile 

 

915.23 1,151.60 

 

934.25 

    

960.31 950.27 1,080.22 3,036.12 2,955.76 

13410 Shërbimet e arsimit dhe trajnimit-21 

            

- - 

13420 Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures 

   

1,434.05 

        

- 1,434.05 

13430 Shërbime te ndryshme shendetësore 

            

- - 

13440 Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse 754.75 

 

350.00 

 

300.00 

 

204.75 

 

264.75 

 

414.75 

 

2,289.00 - 

13440 Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse-21 

            

- - 

13450 Shërbime shtypje- jo marketing 482.07 77.42 298.24 801.86 482.07 457.12 511.94 548.26 482.07 77.42 482.07 798.98 2,738.46 2,761.06 

13460 Shërbime Kontraktuese Tjera 15,991.00 57,675.80 5,000.00 1,206.48 

 

2,000.00 14,804.05 23,993.86 7,200.80 4,702.98 4,470.84 7,607.84 47,466.69 97,186.96 

13460 Shërbime Kontraktuese Tjera-21 

            

- - 

13460 Shërbime Kontraktuese Tjera-donacion 

            

- - 

13470 Shërbime Teknike 

           

98.00 - 98.00 

13480 Shpenzimet për Antarësim 

  

3,000.00 2,000.00 2,431.20 

   

1,000.00 2,000.00 

  

6,431.20 4,000.00 

13490 Sherbimet e Varrimit 67,100.00 58,800.00 

          

67,100.00 58,800.00 

13490 Sherbimet e Varrimit -21 

            

- - 

13501 Mobilje (me pak se 1000 euro) 
  

120.00 
         

120.00 - 

13501 Mobilje (me pak se 1000 euro) 21 
            

- - 

13502 Telefona (me pak se 1000 euro) 
            

- - 

13503 Kompjuterë (me pak se 1000 euro) 
            

- - 

13504 Harduer për teknologji informative (me pak se 1000 euro) 
            

- - 

13505 Makina fotokopjuese (me pak se 1000 euro) 

            

- - 

13506 Pajisje speciale mjeksore (me pak se 1000 euro) 

            

- - 

13508 Pajisje trafiku (me pak se 1000 euro) 15,468.50 

           

15,468.50 - 

13509 Pajisje tjera (me pak se 1000 euro) 

  

117.00 

      

983.00 

  

117.00 983.00 

13509 Pajisje tjera (me pak se 1000 euro) 21 

            

- - 

13510 Blerja e Librave dhe veprave Artistike 

   

4,837.15 

 

3,000.00 

      

- 7,837.15 

13610 Furnizime për zyrë 

 

923.29 

   

248.90 1,330.80 841.68 527.71 915.99 1,052.80 1,049.57 2,911.31 3,979.43 

13611 Furnizim me dokumenta bllanko 

            

- - 

13615 Furnizim me ushqim për kafshë 

            

- - 

13620 Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) 

       

32.00 

    

- 32.00 

13630 Furnizime mjekësore 

            

- - 

13640 Furnizime pastrimi 

  

102.00 123.20 

  

74.40 

     

176.40 123.20 

13650 Furnizim me veshmbathje 

            

- - 

13655 Furnizim me preparate komike 

            

- - 

13750 Qymyr 

            

- - 

13760 Dru 

  

960.00 

         

960.00 - 

13770 Derivate per gjenerator 

            

- - 

13780 Karburant per vetura 595.92 460.05 1,645.19 1,560.08 502.08 426.61 1,068.63 511.04 348.83 354.72 591.04 722.06 4,751.69 4,034.56 

13790 Gas natyror 

            

- - 

13820 Avanc per udhetime zyrtare 

    

890.00 

    

900.00 

  

890.00 900.00 

13950 Regjistrimi i automjeteve 30.00 

 

600.00 390.00 

  

135.00 115.00 60.00 30.00 

  

825.00 535.00 

13950 Regjistrimi i automjeteve - 21 

            

- - 

13951 Sigurimi i automjeteve 247.80 

 

1,706.28 778.80 

  

516.76 276.89 339.42 

 

100.30 

 

2,910.56 1,055.69 

14010 Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve 563.50 107.00 1,091.50 646.00 716.00 

 

1,235.00 109.00 181.00 604.50 245.00 144.00 4,032.00 1,610.50 

14020 Mirembajtja e ndertesave 535.52 

 

249.36 281.22 93.90 686.74 117.70 

 

583.90 

 

767.00 

 

2,347.38 967.96 

14024 Mirembajtja e objekteve shendetesore-21 

            

- - 

14030 Mirembajtaj e auto rrugeve 

            

- - 

14032 Mirembajtja e auto rrugeve lokale 88,278.53 94,445.49 

          

88,278.53 94,445.49 

14032 Mirembajtja e auto rrugeve lokale-21 

            

- - 

14040 Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative 
            

- - 

14050 Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve 
   

636.80 
        

- 636.80 

14060 Mirembajtja rutinore 
            

- - 

14110 Qiraja per ndertesa 
     

600.00 
      

- 600.00 

14210 Reklamat dhe konkurset 
 

50.00 
       

50.00 
  

- 100.00 

14220 Botimet e publikimeve 

    

500.00 

   

76.00 

   

576.00 - 

14230 Shpenzimet per informim publik 

  

90.00 

         

90.00 - 

14230 Shpenzimet per informim publik-21 

            

- - 

14310 Drekat zyrtare 

            

- - 

14320 Drekat zyrtare jasht vendit 

            

- - 

14410 Shpenzime-vendimet e gjykatave 

        

1,362.74 150.00 

  

1,362.74 150.00 

14410 Shpenzime-vendimet e gjykatave-21 

            

- - 

14420 Pagesa-Neni 39.2 LMFPP 

            

- - 

  

190,151.59 213,454.28 16,614.28 14,882.70 6,987.50 8,226.33 19,999.03 26,427.73 12,427.22 11,728.92 9,474.07 11,500.67 255,653.69 286,220.63 
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Kode Përshkrimi Urbanizmi Shëndetësia dhe Mirëqenie sociale Qendra për punë sociale Kulturë, Rini dhe Sport Arsimi Totali 

 
Tabela C 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

13132 Akomodimi gjate udhetimit zyrtar brenda vendit 
          

- - 

13133 Shpenzimet tjera te udhitimit zyrtar brenda vendit 
        

8,555.44 23,778.41 8,555.44 23,778.41 

13140 Shpenzimet e Udhetimit zyrtar jasht vendit 
  

46.00 
       

46.00 - 

13141 Meditja e udhëtimit zyrtar jasht vendit 
  

26.00 
       

26.00 - 

13142 Akomodimi gjate udhëtimit zyrtar jasht vendit 
          

- - 

13143 Shpenzimet tjera te  udhëtimit zyrtar jasht vendit 
   

295.60 
      

- 295.60 

13310 Shpenzimet për internet 
        

1,726.23 1,974.51 1,726.23 1,974.51 

13310 Shpenzimet për internet 21 
          

- - 

13320 Shpenzimet e telefonisë mobile 934.25 
         

934.25 - 

13330 Shpenzimet postare 
  

109.60 7.20 12.20 10.20 
    

121.80 17.40 

13340 Shpenzimet e përdorimit të kabllit optik 
          

- - 

13410 Shërbimet e arsimit dhe trajnimit 
          

- - 

13410 Shërbimet e arsimit dhe trajnimit-humarrja 
         

10,602.50 - 10,602.50 

13420 Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures 
          

- - 

13430 Shërbime te ndryshme shendetësore 
  

180.00 160.00 
      

180.00 160.00 

13440 Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse 704.04 
 

204.75 
 

263.41 
 

294.75 
 

454.75 
 

1,921.70 - 

13450 Shërbime shtypje- jo marketing 482.07 798.98 186.84 55.15 349.48 
 

482.07 77.42 5,353.24 
 

6,853.70 931.55 

13450 Shërbime shtypje- jo marketing- huamarrje 
         

805.14 - 805.14 

13460 Shërbime Kontraktuese Tjera 3,136.70 4,400.76 88,242.50 167,910.50 2,500.00 
 

12,019.34 11,355.18 20,575.02 27,928.41 126,473.56 211,594.85 

13460 Shërbime Kontraktuese Tjera 21 
          

- - 

13460 Shërbime Kontraktuese Tjera---31 
          

- - 

13460 Shërbime Kontraktuese Tjera---04 humarrja 
  

7,515.00 
       

7,515.00 - 

13470 Shërbime Teknike 
      

290.00 
   

290.00 - 

13480 Shpenzimet për Antarësim 
      

3,000.00 
   

3,000.00 - 

13490 Sherbimet e Varrimit 
          

- - 

13501 Mobilje (me pak se 1000 euro) 1,215.00 
   

1,860.00 
 

1,555.00 
 

540.00 
 

5,170.00 - 

13502 Telefona (me pak se 1000 euro) 
          

- - 

13503 Kompjuterë (me pak se 1000 euro) 
       

1,815.00 
 

1,840.00 - 3,655.00 

13504 Harduer për teknologji informative (me pak se 1000 euro) 
          

- - 

13505 Makina fotokopjuese (me pak se 1000 euro) 
          

- - 

13506 Pajisje speciale mjeksore (me pak se 1000 euro) 
          

- - 

13508 Pajisje trafiku (me pak se 1000 euro) 
          

- - 

13509 Pajisje tjera (me pak se 1000 euro) 
  

290.00 1,065.00 
  

866.00 
 

787.00 1,772.98 1,943.00 2,837.98 

13509 Pajisje tjera (me pak se 1000 euro)-21 
          

- - 

13510 Blerja e Librave dhe veprave Artistike 
       

5,378.09 297.00 283.00 297.00 5,661.09 

13610 Furnizime për zyrë 125.10 440.00 2,824.40 4,591.20 751.42 462.70 6,439.95 4,176.59 
 

17,367.84 10,140.87 27,038.33 

13610 Furnizime për zyrë---21 
          

- - 

13610 Furnizime për zyrë---22 
        

4,623.73 
 

4,623.73 - 

13610 Furnizime për zyrë---huamarrja 
          

- - 

13611 Furnizim me dokumenta bllanko 
          

- - 

13615 Furnizim me ushqim për kafshë 
          

- - 

13620 Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) 
  

1,479.50 667.50 
 

34.00 143.10 187.05 3,951.29 5,977.58 5,573.89 6,866.13 

13620 Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)-21-22 
        

1,729.02 
 

1,729.02 - 

13620 Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)-31 
          

- - 

13620 Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)-huamarrje 
          

- - 

13630 Furnizime mjekësore 
  

15,253.85 47,671.79 
      

15,253.85 47,671.79 

13630 Furnizime mjekësore huamarrje 
          

- - 

13640 Furnizime pastrimi 
  

792.00 299.10 
 

138.10 384.10 91.00 2,188.70 32,649.15 3,364.80 33,177.35 

13650 Furnizim me veshmbathje 
  

159.00 
      

99.00 159.00 99.00 

13720 Nafte per ngrohje qendrore 
  

26,531.11 5,820.85 2,089.56 1,213.84 
  

8,251.60 1,331.98 36,872.27 8,366.67 

13730 Vaj per ngrohje 
         

469.00 - 469.00 

13730 Vaj per ngrohje 21 
          

- - 

13750 Qymyr 
          

- - 

13760 Dru 
   

3,383.00 
  

990.00 995.00 55,665.00 15,124.00 56,655.00 19,502.00 

13770 Derivate per gjenerator 
        

410.15 1,096.45 410.15 1,096.45 

13780 Karburant per vetura 336.79 486.86 16,598.19 18,413.18 405.53 475.18 531.15 416.64 289.66 377.63 18,161.32 20,169.49 

13780 Karburant per vetura-21 
          

- - 

13790 Gas natyror 
          

- - 

13810 Avanc për para te imët (Petty CASH) 
  

2,000.00 1,000.00 300.00 300.00 
  

6,750.00 7,050.00 9,050.00 8,350.00 

13950 Regjistrimi i automjeteve 
  

1,035.00 1,030.00 
  

125.00 105.00 
  

1,160.00 1,135.00 

13951 Sigurimi i automjeteve 100.30 
 

1,241.70 2,083.00 771.02 
 

976.96 268.96 
  

3,089.98 2,351.96 

14010 Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve 369.00 256.00 4,915.50 8,104.10 504.00 695.00 800.00 688.00 
 

137.00 6,588.50 9,880.10 

14020 Mirembajtja e ndertesave 1,301.05 
 

500.00 
 

95.00 98.00 7,986.09 4,432.86 161.25 
 

10,043.39 4,530.86 

14021 Mirembajtja e ndertesave te banimit 
          

- - 

14022 Mirembajtja e ndertesave administrative afariste 
          

- - 

14023 Mirembajtja e shkollave 
        

12,577.47 17,562.52 12,577.47 17,562.52 

14023 Mirembajtja e shkollave 21 
          

- - 

14024 Mirembajtja e objekteve shendetesore 
  

37,934.79 51,919.11 
      

37,934.79 51,919.11 

14040 Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative 
        

50.00 
 

50.00 - 

14050 Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve 
       

49.75 1,864.00 2,948.49 1,864.00 2,998.24 

14110 Qiraja per ndertesa 
          

- - 

14210 Reklamat dhe konkurset 
      

276.00 
 

66.00 
 

342.00 - 

14220 Botimet e publikimeve 500.00 
     

500.00 
   

1,000.00 - 

14220 Botimet e publikimeve-huamarrje 
          

- - 

14230 Shpenzimet per informim publik 
          

- - 

14310 Drekat zyrtare 
  

93.70 415.70 
 

128.00 150.00 234.00 552.00 90.00 795.70 867.70 

14320 Drekat zyrtare jasht vendit 
          

- - 

14410 Shpenzime-vendimet e gjykatave 
        

11,356.14 3,257.76 11,356.14 3,257.76 

14420 Pagesa-Neni 39.2 LMFPP 
          

- - 

  
9,204.30 6,382.60 208,159.43 314,891.98 9,901.62 3,555.02 37,809.51 30,270.54 148,774.69 174,523.35 413,849.55 529,623.49 

 
Tabela A+B+C 

          
905,621.19 1,093,164.66 

 
Krahasimi  2021/2020 

          
20.71 
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3.4 Mallra dhe Shërbime sipas kodeve ekonomike 
Kode Përshkrimi 2020 2021 Diferenca Krahasimi ne % 

13130 Shpenzimet e Udhetimit zyrtar brenda vendit 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

13130 Shpenzimet e Udhetimit zyrtar brenda vendit 21 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

13131 Meditja e udhëtimit zyrtar brenda vendit 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

13132 Akomodimi gjate udhetimit zyrtar brenda vendit 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

13133 Shpenzimet tjera te udhitimit zyrtar brenda vendit 8,555.44 23,778.41 15,222.97 177.93 

13133 Shpenzimet tjera te udhitimit zyrtar brenda vendit-21 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

13133 Shpenzimet tjera te udhitimit zyrtar brenda vendit-22 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

13133 Shpenzimet tjera te udhitimit zyrtar brenda vendit-huamarrja 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

13140 Shpenzimet e Udhetimit zyrtar jasht vendit 46.00 0.00 (46.00) (100.00) 

13141 Meditja e udhëtimit zyrtar jasht vendit 268.00 0.00 (268.00) (100.00) 

13142 Akomodimi gjate udhëtimit zyrtar jasht vendit 0.00 200.00 200.00 #DIV/0! 

13143 Shpenzimet tjera te  udhëtimit zyrtar jasht vendit 0.00 902.56 902.56 #DIV/0! 

13310 Shpenzimet për internet 2,589.47 2,479.57 (109.90) (4.24) 

13310 Shpenzimet për internet-21 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

13320 Shpenzimet e telefonisë mobile 6,400.14 7,272.70 872.56 13.63 

13330 Shpenzimet postare 1,281.20 8,732.06 7,450.86 581.55 

13340 Shpenzimet e përdorimit të kabllit optik 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

13410 Shërbimet e arsimit dhe trajnimit 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

13410 Shërbimet e arsimit dhe trajnimit-huamarja 0.00 10,602.50 10,602.50 #DIV/0! 

13420 Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures 1,525.16 1,578.05 52.89 3.47 

13420 Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures 21 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

13430 Shërbime te ndryshme shendetësore 180.00 160.00 (20.00) (11.11) 

13440 Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse 14,831.26 3,310.00 (11,521.26) (77.68) 

13440 Shërbime te ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse 21 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

13450 Shërbime shtypje- jo marketing 12,334.18 5,853.05 (6,481.13) (52.55) 

13450 Shërbime shtypje- jo marketing-huammarje 0.00 805.14 805.14 #DIV/0! 

13460 Shërbime Kontraktuese Tjera 232,836.72 390,184.85 157,348.13 67.58 

13460 Shërbime Kontraktuese Tjera 21 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

13460 Shërbime Kontraktuese Tjera--- huamarrja 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

13460 Shërbime Kontraktuese Tjera---donacion 7,515.00 0.00 (7,515.00) (100.00) 

13470 Shërbime Teknike 290.00 294.00 4.00 1.38 

13480 Shpenzimet për Antarësim 23,431.20 23,431.20 0.00 0.00 

13490 Sherbimet e Varrimit 67,100.00 71,400.00 4,300.00 6.41 

13501 Mobilje (me pak se 1000 euro) 7,283.00 0.00 (7,283.00) (100.00) 

13501 Mobilje (me pak se 1000 euro)-21 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

13501 Mobilje (me pak se 1000 euro)-31 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

13502 Telefona (me pak se 1000 euro) 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

13503 Kompjuterë (me pak se 1000 euro) 0.00 5,119.00 5,119.00 #DIV/0! 

13504 Harduer për teknologji informative (me pak se 1000 euro) 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

13505 Makina fotokopjuese (me pak se 1000 euro) 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

13506 Pajisje speciale mjeksore (me pak se 1000 euro) 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

13508 Pajisje trafiku (me pak se 1000 euro) 25,468.50 0.00 (25,468.50) (100.00) 

13509 Pajisje tjera (me pak se 1000 euro) 13,496.28 45,155.58 31,659.30 234.58 

13510 Blerja e Librave dhe veprave Artistike 297.00 13,498.24 13,201.24 4,444.86 

13610 Furnizime për zyrë 19,258.67 36,532.72 17,274.05 89.69 

13610 Furnizime për zyrë----21 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

13610 Furnizime për zyrë----22 4,623.73 0.00 (4,623.73) (100.00) 

13610 Furnizime për zyrë----huamarrja 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

13611 Furnizim me dokumenta bllanko 1,400.00 4,200.00 2,800.00 200.00 

13615 Furnizim me ushqim për kafshë 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

13620 Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) 8,015.34 15,970.93 7,955.59 99.25 

13620 Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)---21 1,729.02 0.00 (1,729.02) (100.00) 

13630 Furnizime mjekësore 15,253.85 47,671.79 32,417.94 212.52 

13630 Furnizime mjekësore huamarrje 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

13640 Furnizime pastrimi 3,690.85 35,723.95 32,033.10 867.91 

13650 Furnizim me veshmbathje 159.00 5,049.00 4,890.00 3,075.47 



 

  

 

RAPORTI FINANCIAR JANAR-SHTATOR  2021  13/14 
 

KOMUNA E RAHOVECIT     DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA 2021 

13655 Furnizim me preparate komike 962.64 0.00 (962.64) (100.00) 

13660 Akomodimi 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

13680 Tiketat siguruese(banderollat) 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

13681 Bllombat 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

13710 Vaj-21 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

13720 Nafte per ngrohje qendrore 66,207.37 14,400.67 (51,806.70) (78.25) 

13720 Nafte per ngrohje qendrore 21 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

13730 Vaj per ngrohje 0.00 469.00 469.00 #DIV/0! 

13750 Qymyr 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

13750 Qymyr 22 

  

0.00 #DIV/0! 

13760 Dru 60,975.00 19,502.00 (41,473.00) (68.02) 

13770 Derivate per gjenerator 819.92 1,272.04 452.12 55.14 

13780 Karburant per vetura 30,306.35 30,922.85 616.50 2.03 

13780 Karburant per vetura-21 0.00 0.00 0.00 

 13790 Gas natyror 0.00 220.00 220.00 #DIV/0! 

13810 Avans per pettycash 9,850.00 8,850.00 (1,000.00) (10.15) 

13820 Avans per udhetime zyrtare 890.00 900.00 10.00 1.12 

13950 Regjistrimi i automjeteve 2,510.00 1,775.00 (735.00) (29.28) 

13950 Regjistrimi i automjeteve-21 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

13951 Sigurimi i automjeteve 8,006.35 4,487.03 (3,519.32) (43.96) 

14010 Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve 18,122.00 16,699.60 (1,422.40) (7.85) 

14020 Mirembajtja e ndertesave 55,295.17 55,660.05 364.88 0.66 

14020 Mirembajtja e ndertesave-21 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

14021 Mirembajtja e ndertesave te banimit 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

14022 Mirembajtja e ndertesave administrative afariste 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

14023 Mirembajtja e shkollave 12,577.47 17,562.52 4,985.05 39.63 

14023 Mirembajtja e shkollave 21 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

14024 Mirembajtja e objekteve shendetesore 37,934.79 51,919.11 13,984.32 36.86 

14024 Mirembajtja e objekteve shendetesore 31 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

14030 Mirembajtaj e auto rrugeve 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

14032 Mirembajtja e auto rrugeve lokale 88,278.53 94,445.49 6,166.96 6.99 

14040 Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative 50.00 0.00 (50.00) (100.00) 

14050 Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve 2,098.00 3,770.04 1,672.04 79.70 

14050 Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve- 21 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

14060 Mirembajtja rutinore 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

14110 Qiraja per ndertesa 0.00 600.00 600.00 #DIV/0! 

14210 Reklamat dhe konkurset 342.00 100.00 (242.00) (70.76) 

14220 Botimet e publikimeve 3,126.00 3,360.20 234.20 7.49 

14230 Shpenzimet per informim publik 3,377.00 0.00 (3,377.00) (100.00) 

14230 Shpenzimet per informim publik 21 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

14310 Drekat zyrtare 3,834.40 2,936.00 (898.40) (23.43) 

14310 Drekat zyrtare 21 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

14320 Drekat zyrtare jasht vendit 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

14410 Shpenzime-vendimet e gjykatave 20,199.19 3,407.76 (16,791.43) (83.13) 

14420 Pagesa-Neni 39.2 LMFPP 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

 

Totali 905,621.19 1,093,164.66 187,543.47 20.71 

 

Totali 20.71 
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Paraqitja grafike e raporti për Mallra dhe Shërbime sipas kodeve ekonomike Janar-Qershor   2021/2020 dhe krahasimi i tyre në përqindje. 

 
 

 

 

3.5 Shërbime Komunale  

  Rryma   (13210) Uji    (13220) Mbeturinat (13230) Telefon Internet 13250 Totali 

Programet (drejtoritë) 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Shërbime Publike 74,143.20 103,934.29 3,336.68 2,008.54 4,514.13 4,050.25  0.00 0.00  81,994.01 109,993.08 

Shëndetësia 27,016.90 28,662.78 4,890.85 7,247.18 2,429.98 3,535.71 530.28 414.01 34,868.01 39,859.68 

Qendra per pune Sociale 488.82 457.12 28.73 96.53 84.16 168.32 137.6 180.37 739.31 902.34 

Arsim dhe Shkencë 13,028.90 17,213.74 4,467.83 15,002.48 2,752.47 5,511.86 1,004.61 846.44 21,253.81 38,574.52 

 Totali   114,677.82 150,267.93 12,724.09 24,354.73 9,780.74 13,266.14 1,672.49 1,440.82 138,855.14 189,329.62 

0,00

200 000,00

400 000,00

600 000,00

800 000,00

1 000 000,00

1 200 000,00

1

2020 905 621,19

2021 1 093 164,66

Diferenca 187 543,47

Totali 20,71

905 621,19  

1 093 164,66  

187 543,47  

 20,71  
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Titulli i aktivitetit të prokurimit 

Data e 
nënshkrimit të 
kontratës (ne 
rast anulimi 

data e njoftimit 
për anulim) 

Afatet për 
implementimin e 

kontratës (shkruaj daten 
e fillimit dhe të 

përfundimit) 

Data e 
përmbylljes së 

kontratës (data e 
pranimit të  

përkohshëm 
/preliminar) 

Vlera e 
parashikuar e 

kontratës   

Çmimi i 
kontratës, duke 

përfshirë të 
gjitha taksat etj.  

Çmimi i  Aneks 
kontratës, duke 

përfshirë të 
gjitha taksat etj.  

FURNIZIM ME VESHMBATHJE PËR PUNËTORËT E DREJTORISË PËR INSPEKTIM - 
Ritenderim 

21.04.2021 21.04.2021 - 01.06.2021 01.06.2021 € 6,500.00 € 4,950.00 € 0.00 

SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT     Lot I 
– Konsulent individual për pranimin e aplikacioneve të fermerëve në Rahovec 

30.03.2021 01.04.2021 - 31.03.2022 31.03.2022 € 3,960.00 € 3,960.00 € 0.00 

SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT   Lot II – 
Konsulent individual për pranimin e aplikacioneve të fermerëve në Rahovec 

30.03.2021 01.04.2021 - 31.03.2022 31.03.2022 € 3,960.00 € 3,960.00 € 0.00 

SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT    Lot III 
– Konsulent individual për pranimin e aplikacioneve të fermerëve në Rahovec 

30.03.2021 01.04.2021 - 31.03.2022 31.03.2022 € 3,960.00 € 3,960.00 € 0.00 

SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT   Lot IV 
– Konsulent individual për pranimin e aplikacioneve të fermerëve në Rahovec 

30.03.2021 01.04.2021 - 31.03.2022 31.03.2022 € 3,960.00 € 3,960.00 € 0.00 

SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT  Lot V – 
Konsulent individual për pranimin e aplikacioneve të fermerëve në Rahovec 

30.03.2021 01.04.2021 - 31.03.2022 31.03.2022 € 3,960.00 € 3,960.00 € 0.00 

SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT  Lot VI 
– Konsulent individual për pranimin e aplikacioneve të fermerëve në Rahovec 

30.03.2021 01.04.2021 - 31.03.2022 31.03.2022 € 3,960.00 € 3,960.00 € 0.00 

SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT Lot VII 
– Konsulent individual – anketues të tatimit në pronë në Rahovec 

30.03.2021 01.04.2021 - 31.03.2022 31.03.2022 € 3,960.00 € 3,960.00 € 0.00 

SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT    Lot 
VIII – Konsulent individual – anketues të tatimit në pronë në Rahovec 

30.03.2021 01.04.2021 - 31.03.2022 31.03.2022 € 3,960.00 € 3,960.00 € 0.00 

SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT    Lot IX 
– Konsulent individual – anketues të tatimit në pronë në Rahovec 

30.03.2021 01.04.2021 - 31.03.2022 31.03.2022 € 3,960.00 € 3,960.00 € 0.00 

SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT Lot X – 
Konsulent individual për buxhet dhe financa në Rahovec 

30.03.2021 01.04.2021 - 31.03.2022 31.03.2022 € 3,960.00 € 3,960.00 € 0.00 

SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT    Lot XI 
– Konsulent individual për pranimin e lëndëve dhe regjistrimin e kërkesave 

30.03.2021 01.04.2021 - 31.03.2022 31.03.2022 € 3,960.00 € 3,960.00 € 0.00 

SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT     Lot 
XII – Konsulent individual për pranimin e lëndëve dhe regjistrimin e kërkesave 

30.03.2021 01.04.2021 - 31.03.2022 31.03.2022 € 3,960.00 € 3,960.00 € 0.00 

SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT  Lot XIII 
– Konsulent individual për pranimin e lëndëve dhe regjistrimin e kërkesave 

30.03.2021 01.04.2021 - 31.03.2022 31.03.2022 € 3,960.00 € 3,960.00 € 0.00 

SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT  Lot XIV 
– Konsulent individual për buxhet dhe financa në Rahovec 

30.03.2021 01.04.2021 - 31.03.2022 31.03.2022 € 3,960.00 € 3,960.00 € 0.00 

SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT  Lot XV 
– Konsulent individual për menaxhimin e pyjeve në Rahovec 

30.03.2021 01.04.2021 - 31.03.2022 31.03.2022 € 3,960.00 € 3,960.00 € 0.00 

SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT  Lot XVI 
– Konsulent individual për Asistimin e zyrtareve ne drejtorinë e ekonomisë 

30.03.2021 01.04.2021 - 31.03.2022 31.03.2022 € 3,960.00 € 3,960.00 € 0.00 
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SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT  Lot 
XVII – Konsulent individual për Asistimin ne qendrën e regjistrimit te bizneseve 

11.03.2021 
                                  
-    

                             -    € 3,960.00 € 0.00 € 0.00 

SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT  Lot 
XVIII – Konsulent individual për Asistimin ne zyrën e taksave komunale 

11.03.2021 
                                  
-    

                             -    € 3,960.00 € 0.00 € 0.00 

SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT   Lot 
XIX – Konsulent individual – Arkitekt 

30.03.2021 01.04.2021 - 31.03.2022 31.03.2022 € 3,960.00 € 3,960.00 € 0.00 

SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT  Lot XX 
– Konsulent individual – Arkitekt 

11.03.2021 
                                  
-    

                             -    € 3,960.00 € 0.00 € 0.00 

SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT Lot XXI 
– Konsulent individual – Zyrtar për pranimin e lendeve, shkresave dhe dokumenteve 
tjera 

30.03.2021 01.04.2021 - 31.03.2022 31.03.2022 € 3,960.00 € 3,960.00 € 0.00 

SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT  Lot 
XXII – Konsulent individual – Zyrtar për pranimin e lendeve, shkresave dhe 
dokumenteve tjera 

30.03.2021 01.04.2021 - 31.03.2022 31.03.2022 € 3,960.00 € 3,960.00 € 0.00 

SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT  Lot 
XXIII – Konsulent individual – Asistent i Sistemit Informativ Shëndetësor 

30.03.2021 01.04.2021 - 31.03.2022 31.03.2022 € 3,960.00 € 3,960.00 € 0.00 

SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT  Lot 
XXIV – Konsulent individual për Inspektoriat në Rahovec 

30.03.2021 01.04.2021 - 31.03.2022 31.03.2022 € 3,960.00 € 3,960.00 € 0.00 

SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT   Lot 
XXV – Konsulent individual për Inspektoriat në Rahovec 

30.03.2021 01.04.2021 - 31.03.2022 31.03.2022 € 3,960.00 € 3,960.00 € 0.00 

SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT  Lot 
XXVI – Konsulent individual - Inxhiner Hidro apo Inxhiner te Elektronikes 

30.03.2021 01.04.2021 - 31.03.2022 31.03.2022 € 3,960.00 € 3,960.00 € 0.00 

SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT  Lot 
XXVII – Konsulent individual për monumente kulturore dhe historike 

30.03.2021 01.04.2021 - 31.03.2022 31.03.2022 € 3,960.00 € 3,960.00 € 0.00 

SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT   Lot 
XXVIII – Konsulent individual për Rini 

30.03.2021 01.04.2021 - 31.03.2022 31.03.2022 € 3,960.00 € 3,960.00 € 0.00 

SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT Lot 
XXIX – Konsulent individual për Inovacione në Rini dhe Sporte 

30.03.2021 01.04.2021 - 31.03.2022 31.03.2022 € 3,960.00 € 3,960.00 € 0.00 

SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT  Lot 
XXX – Konsulent individual për Inovacione në Rini dhe Sporte 

30.03.2021 01.04.2021 - 31.03.2022 31.03.2022 € 3,960.00 € 3,960.00 € 0.00 

SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT Lot 
XXXI – Konsulent individual për Inovacione në Rini dhe Sporte 

30.03.2021 01.04.2021 - 31.03.2022 31.03.2022 € 3,960.00 € 3,960.00 € 0.00 

SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT Lot 
XXXII – Konsulent individual për Koordinim me OJQ – të në Kuadër për Rini, Kulturë 
dhe Sporte 

30.03.2021 01.04.2021 - 31.03.2022 31.03.2022 € 3,960.00 € 3,960.00 € 0.00 

SHËRBIME KONSULENTE INDIVIDUALE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT  Lot 
XXXIII – Konsulent individual për Koordinim me OJQ – të në Kuadër për Rini, Kulturë 
dhe Sporte 

30.03.2021 01.04.2021 - 31.03.2022 31.03.2022 € 3,960.00 € 3,960.00 € 0.00 

FURNIZIM ME INSTRUMENTET MUZIKORE  18.06.2021 18.06.2021 - 16.08.2021 16.08.2021 € 10,000.00 € 6,132.00 € 0.00 

NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS PËR AKTIVITETE KULTURORE NË DEJNË 27.04.2021 27.04.2021 - 01.09.2021  01.09.2021 € 65,694.98 € 51,515.00 € 0.00 

FURNIZIM ME MATERIAL SHPENZUES MJEKËSORE PËR NEVOJAT E QKMF – së   Lot I – 
Furnizim me material reagensa shpenzues per Laborator 

05.05.2021 05.05.2021 - 04.05.2022 04.05.2022 € 23,867.50 € 23,848.00 € 0.00 

FURNIZIM ME MATERIAL SHPENZUES MJEKËSORE PËR NEVOJAT E QKMF – së   Lot II – 
Furnizim me material shpenzues per Stomatologji 

30.04.2021 30.04.2021 - 29.04.2022 29.04.2022 € 9,354.00 € 8,252.90 € 0.00 

FURNIZIM ME MATERIAL SHPENZUES MJEKËSORE PËR NEVOJAT E QKMF – së    Lot III – 
Furnizim me Barna ampullare emergjente material sanitar 

06.05.2021 06.05.2021 - 05.05.2022 05.05.2022 € 55,902.00 € 48,794.00 € 0.00 

FURNIZIM ME MATERIAL SHPENZUES MJEKËSORE PËR NEVOJAT E QKMF – së  Lot IV – 
Furnizim me Boca te Oksigjenit 

30.04.2021 30.04.2021 - 29.04.2022 29.04.2022 € 1,500.00 € 877.70 € 0.00 
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FURNIZIMI I BIBLIOTEKAVE ME LIBRA - Lot I – Furnizim i bibliotekave me libra 27.05.2021 27.05.2021 - 24.08.2021 24.08.2021 € 10,000.00 € 7,837.15 € 0.00 

FURNIZIMI I BIBLIOTEKAVE ME LIBRA - Lot II – Furnizimi me libra i bibliotekave 
shkollore 

27.05.2021 27.05.2021 - 24.08.2021 24.08.2021 € 10,000.00 € 7,571.00 € 0.00 

INTERVENIME EMERGJENTE NË INFRASTRUKTURË 29.04.2021 29.04.2021 - 22.04.2022 22.04.2022 € 165,481.00 € 99,977.50 € 0.00 

NDËRTIMI I AMF - së NË LAGJEN E EPËRME 02.07.2021 02.07.2021 - 14.11.2022 14.11.2022 € 372,699.00 € 252,269.86 € 0.00 

RREGULLIMI I RRUGËVE FUSHORE NË KOMUNËN E RAHOVECIT     Lot I –  06.07.2021 06.07.2021 - 05.07.2024 05.07.2024 € 351,625.00 € 182,500.00 € 0.00 

RREGULLIMI I RRUGËVE FUSHORE NË KOMUNËN E RAHOVECIT    Lot II –  06.07.2021 06.07.2021 - 05.07.2024 05.07.2024 € 392,800.00 € 215,050.00 € 0.00 

RREGULLIMI I RRUGËVE FUSHORE NË KOMUNËN E RAHOVECIT    Lot III –  06.07.2021 06.07.2021 - 05.07.2024 05.07.2024 € 310,450.00 € 180,100.00 € 0.00 

RREGULLIMI I RRUGËVE FUSHORE NË KOMUNËN E RAHOVECIT   Lot IV –  06.07.2021 06.07.2021 - 05.07.2024 05.07.2024 € 127,125.00 € 80,220.00 € 0.00 

FURNIZIM ME DRUNJË DEKORATIV DHE LULE PËR SHFMU "KATËR DËSHMORËT" DHE 

SHML "12 MAJI" NË RATKOC 
31.03.2021 31.03.2021 - 30.04.2021 30.04.2021 € 999.00 € 996.00 € 0.00 

INVESTIME DHE MIRËMBAJTJA E HAPËSIRAVE GJELBËRUESE, VARREZAVE, PARQE DHE 
MIRËMBAJTJA E PIKAVE TURISTIKE -  Lot I –  

25.05.2021 25.05.2021 - 24.05.2022 24.05.2022 € 66,924.57 € 65,600.77 € 0.00 

INVESTIME DHE MIRËMBAJTJA E HAPËSIRAVE GJELBËRUESE, VARREZAVE, PARQE DHE 
MIRËMBAJTJA E PIKAVE TURISTIKE -  Lot II –   

26.05.2021 26.05.2021 - 25.05.2022 25.05.2022 € 24,045.77 € 22,770.34 € 0.00 

INVESTIME DHE MIRËMBAJTJA E HAPËSIRAVE GJELBËRUESE, VARREZAVE, PARQE DHE 
MIRËMBAJTJA E PIKAVE TURISTIKE -  Lot III – 

25.05.2021 25.05.2021 - 24.05.2022 24.05.2022 € 39,135.00 € 19,990.50 € 0.00 

RIPARIMI I OBJEKTEVE TË GJENDJES CIVILE 06.07.2021 06.07.2021 - 22.11.2021 22.11.2021 € 23,500.00 € 14,755.00 € 0.00 

FURNIZIM ME GYPA NGA PVC 21.06.2021 21.06.2021 - 20.06.2022 20.06.2022 € 65,980.00 € 56,680.00 € 0.00 

VAZHDIMI I NDËRTIMIT TË SHTËPISË MUZE "UKSHIN HOTI" NË KRUSHË E MADHE 23.06.2021 23.06.2021 - 05.11.2022 05.11.2022 € 269,446.21 € 189,590.13 € 0.00 

NDËRTIMI I TREGUT DITOR NË FSHATIN RATKOC 18.06.2021 18.06.2021 - 15.10.2021 15.10.2021 € 96,126.26 € 69,996.98 € 0.00 

FURNIZIM ME DY (2) E - KIOSQE 21.06.2021 21.06.2021 - 17.12.2021 17.12.2021 € 30,000.00 € 29,600.00 € 0.00 

FURNIZIM ME MATERIAL NDËRTIMOR PËR FAMILJET NË NEVOJË  21.06.2021 21.06.2021 - 17.12.2021 17.12.2021 € 41,000.00 € 40,885.50 € 0.00 

PUNËT E PA-PARAPAME PËR NDËRTIMIN DHE TRAJTIMIN E UJËRAVE ATMOSFERIK NË 
QYTET 

18.06.2021 18.06.2021 - 12.07.2021  12.07.2021 € 85,086.90 € 84,459.14 € 0.00 

NDËRTIMI I RRETHOJËS SË OBORRIT TË SHFMU "RILINDJA" NË ÇIFLLAK 22.07.2021 22.07.2021-19.09.2021 19.09.2021 29963.5 23,486.00 0.00 

FURNIZIM ME TEPISON DHE ROLETA PËR ÇERDHEN E FËMIJËVE "TULIPANËT" NË 
RAHOVEC 

17.09.2021 17.09.2021-01.10.2021 01.10.2021 8,440.00 7,990.00 0.00 

NDËRTIMI I KOMPLEKSIT MEMORIAL NË FSHATIN RETIJË 08.07.2021 08.07.2021-05.10.2021 05.10.2021 11.847.66 10,633.77 0.00 

FASADIMI I OBJEKTEVE TË KOMUNËS                                                                                                      
LOT I - IZOLIMI I OBJEKTEVE TE ZJARRFIKSAVE 

17.09.2021 17.09.2021-24.05.2022 24.05.2022 26,210.20 18,453.50 0.00 

FASADIMI I OBJEKTEVE TË KOMUNËS                                                                                                      
LOT II - RENOVOMI I NDERTESAVE OBJEKTVE PUBLIKE FASADIM 

17.09.2021 17.09.2021-24.05.2022 24.05.2022 66,191.90 48,777.39 0.00 

NDËRTIMI I SISTEMEVE TË UJËSJELLËSIT NË KOMUNËN E RAHOVECIT (HAPJA E PUSIT PËR 

UJË TË PIJES NË FSHATIN SENOC) 
05.08.2021 05.08.2021-03.10.2021 03.10.2021 35,928.29 32,073.90 0.00 

NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS PËR PERSONA ME NEVOJA TË VEÇANTA 12.08.2021 12.08.2021-10.12.2021 10.12.2021 92,200.00 71,569.00 0.00 

NDËRTIMI I PARQEVE NË KOMUNËN E RAHOVECIT 15.09.2021 15.09.2021-27.01.2023 27.01.2023 346,334.25 288,963.00 0.00 

RREGULLIMI I VARREZAVE TË DËSHMORËVE, MARTIRËVE DHE CIVILËVE 07.09.2021 07.09.2021-13.05.2022 13.05.2022 142,245.98 124,949.00 0.00 

FURNIZIME ME FLAMUJ DHE REKUIZITA PER NEVOJAT E KOMUNES SE RAHOVECIT                    

Lot 1 – FURNIZIM ME REKUIZITA PER NEVOJAT E KOMUNES SE RAHOVECIT 
16.09.2021 16.09.2021-15.09.2022 15.09.2022 10,000.00 8.845,50 0.00 

FURNIZIME ME FLAMUJ DHE REKUIZITA PER NEVOJAT E KOMUNES SE RAHOVECIT                    

Lot 2 – FURNIZIME ME FLAMUJ, SHTIZA, KURORA DHE BUQETA LULESH PËR AKTIVITETE 
PËRKUJTIMORE 

16.09.2021 16.09.2021-15.09.2022 15.09.2022 8,940.00 7,551.00 0.00 

NDËRTIMI I SHTRATIT TË PËRROIT NË LAGJEN KELMENDI NË KRAMOVIK 09.09.2021 09.09.2021-25.07.2022 25.07.2022 335,925.00 266,034.72 0.00 
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KOMUNA E RAHOVECIT     DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA 2021 

PUNIMI I HYRJES PËR ZHVESHTORE NË STADIUM 17.08.2021 23.08.2021-01.09.2021 01.09.2021 5,919.00 4,904.50 0.00 

RIPARIMI I MONUMENTEVE KULTURORE - HISTORIKE DHE TERRENEVE SPORTIVE                      
Lot 1 – RIPARIMI I MONUMENTEVE KULTURORE – HISTORIKE 

20.09.2021 20.09.2021-.23.11.2022 20.11.2022 136,152.70 130,015.71 0.00 

RIPARIMI I MONUMENTEVE KULTURORE - HISTORIKE DHE TERRENEVE SPORTIVE                      
Lot 2 – RREGULLIMI I TERRENEVE SPORTIVE 

17.09.2021 17.09.2021-20.11.2022 20.11.2022 311,330.08 290,924.63 0.00 

Lot I – BARTJA E NXËNËSVE NË RELACIONIN ZATRIQ – RAHOVEC DHE ANASJELLTAS PËR 

VITIN SHKOLLOR 2021/2022 
16.09.2021 

16.09.2021 - 

15.07.2022 
15.07.2022 € 5,199.60 € 5,198.50 € 0.00 

Lot II – BARTJA E NXËNËSVE NË RELACIONIN MRASOR – KRAMOVIK DHE ANASJELLTAS 

PËR VITIN SHKOLLOR 2021/2022 
16.09.2021 

16.09.2021 - 

15.07.2022 
15.07.2022 € 4,898.80 € 4,898.80 € 0.00 

Lot III – BARTJA E NXËNËSVE NË RELACIONIN RAKOVIN – KRAMOVIK DHE ANASJELLTAS 

PËR VITIN SHKOLLOR 2021/2022 
16.09.2021 

16.09.2021 - 

15.07.2022 
15.07.2022 € 8,798.60 € 8,798.60 € 0.00 

Lot IV – BARTJA E NXËNËSVE NË RELACIONIN KAZNIK – PASTASEL DHE ANASJELLTAS PËR 
VITIN SHKOLLOR 2021/2022 

16.09.2021 
16.09.2021 - 

15.07.2022 
15.07.2022 € 4,499.20 € 4,499.20 € 0.00 

Lot V – BARTJA E NXËNËSVE NË RELACIONIN HOÇË E MADHE – RAHOVEC DHE 
ANASJELLTAS PËR VITIN SHKOLLOR 2021/2022 

22.09.2021 
22.09.2021 - 

21.07.2022 
21.07.2022 € 4,499.20 € 4,406.70 € 0.00 

Lot VI – BARTJA E NXËNËSVE NË RELACIONIN GURI I KUQ - KRAMOVIK DHE ANASJELLTAS 

PËR VITIN SHKOLLOR 2021/2022 
16.09.2021 

16.09.2021 - 

15.07.2022 
15.07.2022 € 4,499.20 € 4,499.20 € 0.00 

Lot VII – BARTJA E NXËNËSVE NË RELACIONIN RETI E POSHTME - PIRANË DHE 
ANASJELLTAS PËR VITIN SHKOLLOR 2021/2022 

17.09.2021 
17.09.2021 - 

16.07.2022 
16.07.2022 € 4,499.20 € 4,499.20 € 0.00 

PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA HIGJIENIKE TË OBJEKTEVE TË KOMUNËS SË RAHOVECIT 23.08.2021 
23.08.2021 - 

22.12.2021 
22.12.2021 € 50,000.00 € 50,000.00 € 0.00 

FURNIZIM I SHKOLLËS ME MJET MOTORIK PËR KOSITJEN E BARIT 14.09.2021 
14.09.2021 - 

26.09.2021 
26.09.2021 € 800.00 € 400.00 € 0.00 

        € 4,429,398.89 € 3,297,545.79 € 0.00 

 3,297,545.79 

 

 
 

 
 

Drejtoria për Buxhet dhe Financa : ____________________________________ 
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