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I. Hyrje   
 

Korniza Afatmesme Buxhetore, KAB, që po prezantojmë është një dokument i cili miratohet në parim çdo vit nga 

Asambleja Komunale. Ky material siguron një analizë të hollësishme të shpenzimeve publike dhe përcakton parametrat 

dhe prioritetet kryesore për zhvillimin e vazhdueshëm të buxhetit vjetor komunal. Gjithashtu, KAB, siguron 

mekanizmat e nevojshëm për arritjen objektivat prioritare, të identifikuara në dokumentet strategjike të komunës, 

përmes integrimit sa më të mirë në procesin buxhetor. 

 

Kuadri Ligjor:Hartimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore përbën një detyrim për institucionet buxhetore komunale 

të kërkuar nga Qarkoret Buxhetore Komunale 2021/2023të lëshuara nga Ministria e Financave ne pajtim me Ligjin per 

Menaxhimin e Financave Publike dhe Pergjgjesite (LMFPP).  

 

Ky dokument do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve prioritarë të zhvillimit dhe identifikimin e prioriteteve të 

shpërndarjes së burimeve komunale për periudhën 2021-2023. Janë katër faza të përmbledhura për zhvillimin e KAB 

Komunale dhe afatet kohore, si në figurën e mëposhtme: 
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II. Deklrata e proiriteteve afatemesme 2021-2023 nga Strategjia zhvillimore 

Komunale 
Komuna e Ranillugut eshte komune e re ne Kosove, gjendet ne pjesen jugore te Komunes se Kamenices.  Ajo është e 

vendosur në shpatijet e maleve te zeza te Komunes se Presheves, është vendosur në 603 m mbi nivelin e detit, duke 

prekur rrafeshinen e Moraves afer malit te zi te Presheves. Ostrovica është maja më e lartë me 1166 m mbi nivelin e 

detit, lumi  Morava e Binqes rrjedh nëpër komunën e Ranillugut dhe sipërfaqja  e komunës është 77,62 km². 

Koumuna e Ranillugut është themeluar më 5 janar 2010 dhe ka 13 zona kadastrale: Ranillug, Bozhevc, Ropotovë e 

madhe, Gllogovc, Korminjani Epërme, Domorovc, Korminjani poshtem, Drenovci,Ropotove e vogel, Odevc, Panqelle, 

Rajanovc dhe Tomanc. Popullesia e Ranillugut është 5800, prej të cilave 98,6% me origjinë serbe, ndërsa te tjeret 
shqiptarë, ndërsa sipas regjistrimit të fundit të vitit 2011 Komuna e Ranillugut numëron 3866 banorë, mirepo ky numër 

nuk është real, sepse shumica e popullsisë nuk është përgjigjur regjistrimit te popullesise, kështu Komuna e Ranillugut 

eshte demtuar sidomos me rastin e ndarjes se granteve qeveritare. 

 Bazuar në të dhënat në dispozicion të sektorit për zhvillimin ekonomik, në Komunën e Ranillugut operojnë mbi 140 

subjekte ekonomike, edhe ate: prodhuese 9, 3 shërbyese, hotiliere 15 dhe 116 tregtare. 

 

Vizioni i mëposhtëm për Komunën e Ranillugut i definuar pas konsultimeve me akterët e rëndësishëm të jetës politike 

ekonomike e sociale në Komunë bazohet edhe në dokumentet afatmesme dhe afatgjata strategjike, që ka zhvilluar 

komuna sic janë: në Kornizën  Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2020-2022 të Qeverisë së Kosovës dhe prioriteteve 

bazë të saj, si dhe Qarkoret Buxhetore Komunale 2021/1 te pranuar me  15-05-2020 të lëshuar nga ministria e 

Financave të Qeverisë së Republikës së Kosovës.   

 

Për tri vitet e ardhshme, vizioni i Komunës së Komunes është të jetë qendër e zhvillimit të qëndrushëm 

ekonomik, me urbanizëm modern dhe shërbime efikase e kualitative, i integruar në proceset rajonale 

dhe ndërkombëtare, si një qendër e kulturës së pasur, arsimimit dhe jetës sportive, me shërbime 

financiare të zhvilluara dhe ofrimtë një kualiteti të mirë të jetesës për qytetarët e saj. 

 

Atributet më të rëndësishme të çfarëdo dokumenti të planifikimit strategjik dhe vizionit të definuar janë së pari lehtësia 

e komunikimit si dhe së dyti llogaridhënia. Me qëllim të përmbushjes së këtyre dy atribute binjake prioritet strategjike 

të Komunës në periudhën afatmesme janë grupuar në katër  prioritete që do të mundësojnë realizimin e qëllimit të 

vizionit tonë për Komunën.  

 

Katër nga këto prioritete kanë të bëjnë me realizimin e objektivave jashtë ndërsa një prej tyre është i brendshëm dhe 

kontribuon në zhvillimin e shërbimeve më të mira komunale për qytetarët e Komunës së Ranillugut:  

 

1.      Forcimi i Ekonomisë Komunale me mundësi për të gjithë  

 Rritja e ekonomisë komunale përmes:  

 Përmirësimit të standardeve të arsimimit dhe nivelit të arritjes (pajisje shkollore, renovime shkollore dhe 

permirësim, bursa për studime, laboratore)  

 Mbështetjes direkte të sektorit bujqësor dhe blegtorisë   
 

 2.      Përmirësimi i shëndetësisë dhe mirëqenies së qytetarëve  

Krijimi dhe ndihma për qytetarët për të pasur jetë të shëndetshme dhe aktive në komunitetin e tyre:  

 Asistenca sociale për familjet në nevojë, pa të ardhura/të ardhura të ulëta 
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 Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore, ofrimi i shëndetësisë mobile   
 Promovimi i projekteve për rini dhe kulturë, dhe ofrimi i terreneve të reja sportive  

 

 3.      Përmirësimi i ambientit të Komunës dhe qëndrueshmëria e tij  

 Absorbimi i popullatës në rritje në komunë dhe njëkohësisht mbrojtja e ambientit përmes:  

 Përmirësimit dhe rigjenerimit të infrastrukturës rrugore (sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriqimi publik dhe 

numerizimi); transportit; dhe kanalizimit   

 Përmirësimit të standardeve të ambientale 

 Ofrimi i më shumë hapësirave të gjelbëruara  

 

Ndërsa prioriteti i fundit strategjik i Komunës ka të bëjë me efikasitetin e brendshëm të qeverisë komunale dhe 

përmirësimin e ofrimit të shërbimeve për qytetarët e saj.  

4. Krijimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve   

Përmirësimi i shërbimeve komunale karshi qytetarëve duke u fokusuar qasjen më të afërt dhe të lehtë të tyre në 

administratë përmes:   

Ndërtimit dhe rekonstruimit të zyreve komunale (të gjendjes civile) në pika më të afërta të vendbanimeve, më 

qëllim të ofrimit të shërbimeve  

 

Katër  fushat prioritare të komunës dhe objektivat e saj për periudhën afatmesme 2020-2022 do të shoqërohen me 

një miks të hyrash dhe shpenzimesh në të pesë kategoritë ekonomike të cilat do të mund të monitorohen dhe 

raportohen karshi arritjeve.  

 

III. Korniza Fiskale Komunale   
 

3.1  Ndonëse komuna nuk udhëheqë drejtëpërdrejt politikën makroekonomike (kjo është kompetencë e qeverisë 

qendrore), mjedisi i përgjithshëm ekonomik ndikon në pasqyren fiskale komunale dhe si i tillë do të trajtohet si vijon, 

shih tabelën më poshtë. Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës është në përputhje me kornizën  makroekonomike 

të Kosovës dhe sipas dokumentit Korniza Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2020-2022 të përpiluar nga Qeveria e 

Kosovës.  

 

Komponentet e politikës makroekonomike sic janë Bruto Produkti Vendor, inflacioni dhe domografia duhet 

konsideruar dhe marrë parasysh. Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2021-2023 e Qeverisë së Kosovës bazuar në të 

dhënat historike si dhe në zhvillimet e fundit ekonomike, nënvizon faktin se do të ketë ecuri pozitive të rritjes 

ekonomike në vitet e ardhshme, më saktësisht në periudhën 2021-2023 parashihet një rritje reale vjetore mesatarisht 

4% . 

 

Natyrisht se rritja ekonomike ndryshe përkthehet edhe në krijimin e vendeve të reja të punës dhe zbutjen e papunësisë 

në Komunë, që në periudhën afatmesme pritet të ulet me 10%, nga niveli i përgjithshëm i papunësisë që llogaritet të 

jetë i lartë.   
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Komuna nga ana e saj do të adaptojë legjislacionin përkatës në funksion të krijimit të ambientit më të mirë për sektorin 

privat dhe rritjes së të ardhurave të tyre, rrejdhimisht rritjes së të hyrave buxhetore komunale.  

 

Aktualisht financimi komunal përfshinë: 1. Të Hyrat Vetanake dhe 2. Grantet Operative. Komunat po ashtu janë 

pranuese të granteve të donatorëve (me mbulim të plotë apo si pjesë të bashkëfinancimeve), si dhe kanë mundësinë 

e huamarrjes sipas kushteve të përcaktuara me legjislacionin në fuqi. Komuna e Ranillugut në periudhën afatmesme 

buxhetore 2021-2023 nuk planifikon të marrë hua nga institucionet financiare për të financuar projektet e saj, sic e ka 

lejuar Ligji për Financat Publike dhe Llogaridhënie.  
 

Tabela 1: Indikatorët ekonomik komunal  

Përshkrimi  2020 

(vitin e 1) 

2021 

(vitin e 2) 

2022 

(vitin e 3) 
2022 (vlerësim) 

Indikatorët 

makroekonomik në 

Kosovë  

 

Rritja reale e BPV në % 4,7 4,7 4,6 4,6 

Inflacioni në %              1,1 1.3 1.3 1.3 

BPV për kokë banori, në 

euro  

4,225 4,464 4,713 4,713 

Indikatorët 

ekonomik komunal  

 

Popullsia e Komunës  3.866 3.866 3.866 3.866 

Numri i bizneseve të 

regjistruara  

145 150 150 150 

Numri i nxënësve  1220 1250 1260 1260 

Burimi: Korniza Afatmesme e Shpenzimeve, Qeveria e Kosovës, 2021-2023 

 

3.2Të Hyrat Komunale dhe Parashikimi Afat-mesëm 2021-2023                              

 

Të hyrat e Komunës së Ranillugut nga dy burimet e saj kryesore – grantet qeveritare si dhe të hyrat vetanake komunale 

kanë shënuar rritje nga viti në vit.  

Figura 1: Buxheti Total i Komunës në vite , milion Euro:  
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Ne grfikonin nr. 1 jane paraqit te dhenat per buxhetin per vitin 2020 dhe 2021 si dhe plani i buxhetit per vitin 2022 

dhe 2023, ku mund te shifet se buxheti per vitin 2021 ne krahasim me me vitin 2020 eshte me i vogel per 17,27%, 

poashtu buxheti i planifikuar per vitin 2022 dhe 2023, edhe ate sipas Qarkores buxhetore 2021/1 eshte me i vogel per 

5,21%, per vitin 2020 poashtu eshte me i vogel per 2,29% ne krahasim me vitin 2020, kurse te hyrat vetanake te 

planifikuara per vitin 2021 jane ne nivel te njejt me vitin 2020.  

Kalkulimet e Tatimit në Pronë: 

 

 Vlera e Patundshmërisë – sipas ndarjes së pronave në kategori zonave 

 Vlera e Kalkuluar Vjetore- që duhet të mblidhet sipas vlerësimit të pronës (nëse supozojmë 100% pagesë sipas 
normave të përcaktuara me ligj) 

 Norma e Pagesës Vjetore- Pagesat për vit, duke përjashtuar pagesat e borxhit, interesin dhe penaltitë, si 

përqindje e vlerës vjetore të kalkuluar 

 Borxhi i Akumuluar dhe Pagesa e Pritur e Borxhit 

 Ndryshimet e pritura në normën e pagesës vjetore  

 

Kalkulimet e të hyrave tjera:  

 

 Të gjitha të hyrat tjera vetanake të Komunave janë të hyra jo-tatimore (kryesisht taksa dhe pagesa tjera) 

 Niveli i taksave dhe pagesave tjera vendoset nën principin e mbulueshmërisë së shpenzimeve të dedikuara për 
ofrimin e shërbimit komunal.  

 Parashikimi i këtyre të hyrave duhet të bëhet duke parashikuar volumin e shërbimeve të ofruara  
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Planifikimi i të hyrave vetanake komunale sipas burimit për periudhen 2019-2022, në Euro 
  

Komuna: Ranillug 

Grantet dhe 

THV – 2020 

(këtë vit) 

Grantet dhe 

THV – 2021 

(vitin e 1) 

 Grantet dhe THV 

– 2022 

(vitin e 2) 

 Grantet dhe THV 

- 2022 

(vitin e 3) 

   në Euro  në Euro  në Euro  në Euro 

 BURIMET E TË ARDHURAVE     

0 GRANTET 1.790.285 1.458.887 1.842.128 1.899.755 

 Granti i Përgjithshëm 830.951 810.051 869.915 914.276 

 Granti i Arsimit 728.408 514.856 732.050 735..710 

 Granti i Shëndetësisë 230.926 133.980 240.163 249.769 

I-A.114.769 

1 Liçensat për lojra zbavitëse,pije 

alkoolike,reklamime,shpallje etj. 

    

 Funksionimet me makina me monedha ose me lojra dh të 

ngjajshme 

    

2 Shfrytëzimi i Tokës dhe Lejet e ndërtimit  15.000 15.000 17.000 19.000 

 Lejet për ndërtim dhe konstruktime 15.000 15.000 17.000 19.000 

3 Inspektimi i tokës dhe aktivitetet Gjeodezike 6.200 6.200 7.000 7.800 

 Përgatitja e plan.urban.dhe inspekt.që kanë të bëjë me 

dimenzionet e pronës 

1.200 1.200 1.500 1.800 

 Aktivitetet në teren që kanë të bëjë me matjen e vendit 5.000 5.000 5.500 6.000 

4 Shërbimet e inspektimit të Shëndetit dhe Sigurisë     
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 Inspektimi i objekteve që ofrojnë ushqim dhe akomodim public     

 Inspektimi i ambientit      

 InspektimiiI ndërtimit,shërbimit të zjarrëfikësve dhe konstruktimit     

5 Shfrytëzimi i pronës Komunale     

 Baza ditore apo bazat tjera për shfrytëzimin e pronës publike për 

aktivitetet komerciale apo jo komerciale 

    

6 Pagesat në lidhje me Automjetet 8.500 8.500 9.000 9.500 

 Lejet e automjeteve     

 Parkimi në parkingun publik i paisur me garazhim apo hapsira 

tjera 

    

 Regjistrimi i automjeteve 8.500 8.500 9.000 9.500 

7 Çertifikatat dhe Dokumentet Zyrtare 9.500 9.500 9.800 10.500 

 Dokum.lidhur me statusin shoqëror si dhe të 

lindjes,vdekj,martesës,shkurorizimit 

9.500 9.500 9.800 10.500 

 Të tjera      

8 Tatimi ne Prone 41.954 25.000 28.957 29.000 

 Pagesat e tatimit ne prone 41.954 25.000 28.957 29.000 

9 Të ardhurat tjera 47.41 58.764 50.795 51.991 

 Pagesat tjera 47.410 58.764 50.795 51.991 

I-A. Nëntotali  I-A , Të ardhurat direkte (Tarifat dhe 

ngarkesat) 

5.600 5.600 5.000 6.000 

 Denimet në komunikacion,të grumbulluara përmes Nivelit 

Qendror (ShPK) 

2.600 2.600 2.000 3.000 

 Gjoba te gjykatave 3.000 3.000 3.000 3.000 

I - B. Nëntotali  I-B , Të ardhurat indirekte (Pjesa që i takon  

komunave) 

    

I Totali I Administrates komunale (Direkte dhe Indirekte 

& IA+IB ) 

    

 TË ARDHURAT NGA ARSIMI     

 Qerdhet     

 Mësimi joformal     

II Totali – Arsimi     

 TË ARDHURAT NGA SHËNDETËSIA     

1 Shëndetësia primare     

2 Të tjera     

III.           Totali  - Shëndetësia     

Kodi 

21 

TOTALI  I TË ARDHURAVE  VETANAKE TË 

KOMUNES ( I+II+III ): 

    

 TOTALI I TË HYRAVE KOMUNALE  128.564 128.564 127.552 133.791 

 

 

Komuna e Ranillugut vazhdon të dominohet në buxhetin total të saj nga transferet qeveritare të cilat edhe në tri vitet 

e ardhshme do të përbëjnë afërsisht 80% të buxhetit total të komunës.   

 

3.3 Shpenzimet komunale dhe parashikimi i tyre afat-mesëm 2021-2023(vitin e 1-vitin e 3) 

 

Sipas rekomandimeve të Misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar të komunikuara përmes Qarkores Buxhetore 

komunale 2020 komunat do të kenë edhe në të ardhmen fleksibilitet në shpërndarjen e të hyrave vetanake komunale 

në Strukturën e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike për vitin 2021, duke përjashtuar kategorinë Paga dhe Mëditje. 

Si rezultat Komuna e Ranillugut prezanton këtë ndarje të shpenzimeve në mes të kategorive të lejuara buxhetore: 
 

 

Figura 2: Shpenzimet komunale në kategori ekonomike, 2021-2023 (vitin e 1-vitin e 3) 
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3.3.1 Pagat dhe Mëditjet – Gjatë vitit 2021 krahasuar me vitin 2020, kjo kategori e shpenzimeve pritet të rritet 

1.7% ,  edhe ate si rezultat i pageses se punes se kaluar dhe aplikimit te Ligjit mbi pagat ne sektorin publik nr.06/L 111.      

 

3.3.2 Mallrat dhe Shërbimet -kategoria e shpenzimeve për mallra dhe shërbime do te jen me te medha për 4.65% 

krahasuar me vitin 2020.  

 

3.3.3 Subvencionet –Në vitin 2021 shpenzimet per subvencione do te jene me te medha per 11.11% krahasuar me 

vitin 2020,keto shpenzime jane te dedikuara per entitetin publik dhe jo publik. 

 

 3.3.4 Investimet kapitale- kjo kategori e shpenzimeve do te shenoj renje  ne vitin 2021  per 54.75%, ne krahasim 

me vitin 2020. 
 

 
Tabela 6: Korniza Buxhetore Komunale, në euro  

 Përshkrimi                  2020  

(buxh.akt

ual) 

    2021                       

(plani) 

2022(vlerës

im) 

     

2023(vlerësi

met) 

        

1. TË HYRAT TOTALE 

KOMUNALE   
  1.918.849 1.587.451 1.818.953 1.874.850 

1.

1 
Të hyrat vetanake    128.564 128.564 127.552 128.564 

1.

2 
 Grantet dhe transferet 

qeveritare 
  1.790.285 1.458.887 1.691.401 1.741.059 

2. SHPENZIMET TOTALE 

KOMUNALE 
  1.918.849 1.587.451 1.818.953 1.874.850 

2.

1 
Shpenzimet rrjedhëse    1.918.849 1.587.451 1.818.953 1.874.850 

 Pagat dhe mëditjet   1.176.291 1.120.000 1.150.000 1.185.000 

 Mallrat dhe shërbimet   215.000 225.000 230.000 235.000 

 Shpenzime komunale   40.000 45.000 50.000 55.000 

 Subvencionet   45.000 50.000 55.000 60.000 

2.
2 

Shpenzimet Kapitale    442.558 147.451 339.953 339.850 

Pagat dhe meditjet

Mallrat dhe Sherbimet

Subvencionet

Komunalit
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Tabelat në vijim janë një pasqyrë e shpërndarjes së shpenzimeve komunale në bazë  të programeve apo kategorive 

funksionale si dhe në bazë të kategorive ekonomike. Shpenzimet në vijim janë ato aktualet të vitit 2019, planifikimi për 

vitin e ardhshëm 2020 si dhe projeksionet e vitit 2021-2022    
 

Tabela 7: Shpenzimet Komunale  per vitin2020, të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe  

 

2020 

Prog 

Paga/Meditje 

ramet Mallra/Sherbime 

Shpenzime 

komunali Subvencione 

Shpenzime 

Kapitale Gjithsej 

Zyra e Kryetari  77.115 65.000  45.000 44.600       231.715 

Zyra e Kuvendit komunal 81.477 2.000    83.477 

Administrata dhe Personeli 107..090 8.000    115.090 

Buxhet dhe finanaca 73.715 2.000    75715 

Sherbimet publike 45.500 2.000 40.000  143.542 231.042 

Zyra per komunitete 19.745     19.745 

Bujqes.pylltaria dhe zhv.rural 36.854 2.000    38.854 

Urban. Kadastri dhe gjeodezia 47.625 2.000   9.900 59.525 

Qendra per pune sociale 25.860     25.860 

Shendetesia primare 216.549 15.177   20.000 251.726 

Adm. Arsimit,shendetesise 22.691    42.000 64.691 

Arsimi parashkollor 85.371 20.823   12.000 118.194 

Arsimi fillor 305.188 48.000   
41.806 

394.994 

Arsimi I mesem  155.220 48.000   5.000 208.220 

GJITHESEJ: 1.300.000 215.000 40.000 45.000 318.848 1.918.848 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8: Shpenzimet Komunale për 2021, të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe  
Drejtoritë/Programet Kodi i 

programit 

Numri i 

puntoreve 

 Pagat   Mallra dhe 

sherbime  

Shpenzime 

komunale  

 Subvencione    Shpenzime 

kapitale  

 Gjithësejt €  

Zyra e kryetarit  16037 9 66.416 133.861  50.000 139.107 389.384 

Zyra e kuvendit komunal 16937  70.190 2.000    72.190 

Administrata dhe personeli   16337 14 92.254 8.000    100.254 

Buxhet dhe financa 17537 10 63.500 2.000    65.500 

Sherbimet publike 18197 7 39.200 2.000 45.000   86.200 

Zyra lokale per komunitete 19685 3 17.000     17.000 

Bujqesia dhe pylletaria  47037 6 31.740 2.000    33.740 

Urbanizami dhe kadastri  65185 6 41.025 2.000    43.025 

Qendra per pune sociale 75681 4 22.277     22.277 

Shendetesia primare 75150 30 187.558     187.558 

Adm. e arsimit , shendetesise 92185 3 19.544     19.544 

Personeli arsimor  97 469.296 73.130   8.344 550.770 

Gjithesej:  189 1.120.000 225.000 45.000 50.000 147.451 1.587.4581 
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////// 

 

 

 

 

 

Tabela 9: Shpenzimet Komunale, projeksionet per vitin 2022, të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe  
Drejtoritë/Programet Kodi i 

programit 
Numri i 

puntoreve 
 Pagat   Mallra dhe 

sherbime  
Shpenzime 
komunale  

 Subvencione    Shpenzime 
kapitale  

 Gjithësejt €  

Zyra e kryetarit  16037 9 68.195 137.000  55.000 323.953 584.148 

Zyra e kuvendit komunal 16937  72.070 2.000    74.070 

Administrata dhe personeli   16337 14 94.725 8.000    102.725 

Buxhet dhe financa 17537 10 65.243 2.000    67.243 

Sherbimet publike 18197 7 40.250 2.000 50.000   92.250 

Zyra lokale per komunitete 19685 3            17.455     17.455 

Bujqesia dhe pylletaria  47037 6 32.250 2.000    34.550 

Urbanizami dhe kadastri  65185 6 42.124 2.000    44.125 

Qendra per pune sociale 75681 4 22.874     22.874 

Shendetesia primare 75150 30 192.582     192.582 

Adm. e arsimit , shendetesise 92185 3 20.067     20.067 

Personeli arsimor  97 481.865 75.000   10.000 566.865 

Gjithesej:  189 1.150.000 230.000 50.000 55.000 333.953 1.818.953 

         

 

 

Tabela 10: Shpenzimet Komunale, projeksionet per vitin 2023, të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe  
Drejtoritë/Programet Kodi i 

programit 
Numri i 

puntoreve 
 Pagat   Mallra dhe 

sherbime  
Shpenzime 
komunale  

 Subvencione    Shpenzime 
kapitale  

 Gjithësejt €  

Zyra e kryetarit  16037 9 70.268 139.000  60.000 324.850 594.118 
Zyra e kuvendit komunal 16937  74.261 2.000    76.261 
Administrata dhe personeli   16337 14 97.605 8.000    105.605 
Buxhet dhe financa 17537 10 67.183 2.000    69.605 
Sherbimet publike 18197 7 41.474 2.000 55.000   98.474 
Zyra lokale per komunitete 19685 3 17.986     17.986 
Bujqesia dhe pylletaria  47037 6 33.539 2.000    35.539 
Urbanizami dhe kadastri  65185 6 43.485 2.000    45.485 
Qendra per pune sociale 75681 4 23.570     23.570 
Shendetesia primare 75150 30 198.436     198.436 
Adm. e arsimit , shendetesise 92185 3 20.678     20.678 
Personeli arsimor  97 496.515 78.000   15.00 589.515 
Gjithesej:  189 1.185.000 235.000 55.000 60.000 339.850 1.874.850 

 

Kategoria Ekonomike – Investimet Kapitale - e prezantuar në detaje më poshtë paraqet një komponentë të 

rëndësishme të buxhetit të komunës e cila ndonëse nuk përfaqëson pjesën më të madhe të shpenzimeve të 

përgjithshme buxhetore, mbetet me rëndësi të posaqme në aspektin e planifikimit, për Komunën e Ranillugut.  Kjo 

kategori e shpenzimeve në kuadër të shpenzimeve të rregullta buxhetore, ka potencialin më të madh për të nxitur 

rritjen  ekonomike. Andaj, kjo kategori e shpenzimeve, edhe gjatë periudhës së ardhshme afatmesme, do të vazhdojë 

të jetë në funksion të krijimit të ambientit më të favorshëm për ngritje të pjesëmarrjes së sektorit privat, përmes 

përmirësimit të vazhdueshëm të infrastrukturës. Përderisa ndikimi i këtyre investimeve në punësim dhe konsum është 

relativisht i shpejtë, ndikim i plotë i tyre në ekonomi do të mund të realizohet vetëm në periudhën afatmesme. Në 

këtë kontekst përmirësimi i infrastrukturës do të pozicionojë ekonominë e Komunës së Ranillugut në një rrugë të 

rritjes më të shpejtë dhe të qëndrueshme ekonomike në periudhën afatgjatë. 

 
Tabela 12: Shpenzimet Komunale(Investimet kapitale) për periudhen   2021-2023  
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Projektet Gjithsej  € Shuma  € 

2021 

 

Shuma  € 

2022 

 

Shuma  € 

2023 

 

% e 

vlerësuar e 

shpenzuar 
në vajza dhe 

gra 

% e 

vlerësuar e 

shpenzuar 
në djem dhe 

burra 

 823.254,00 147.451,00 463.562.00 333.953,00 50% 50% 

 

 

 

 

ELEMENTET E PLANIFIKIMIT STRATEGJIK PER KOMUNEN E RANILLUGUT 

  

 

 

ZYRA E KRYETARIT 

 
Deklarata e misionit: Zyra e kryetarit ka per mision Kordinimin e punes ne administraten Komunale , 

bashkepunimin e mire me Kuvendin Komunal, bashkepunimin  me te gjitha organizatat tjera Komunale dhe 

institucionet qendrore te Kosoves, bashkepunimin me faktorin nderkombetare, realizimin e projekteve te 

cilet jane ne interes per te gjithe qytetaret e Komunes , komunikimin e perhereshem me qytetare e tj.   

 

Deklarata e vizionit:Administrate efikase dhe profesionale, bashkepunim I mire me qytetare, si dhe me 

organizatat locale dhe qendrore, permiresimin e kushteve per jete me te mire qytetareve , rritje ekonomike 

dhe punesim me te madhe, permiresim te ambientit e tj. 

 

 

Deklarata e qellimit:Me shume investime publike dhe private, embent te shendoshe, kushte me te mira per 

jete per te gjithe qytetaret, administrate Komunale sa me profesionale e tj.  

 

Performansa:  

  

KATEGORIA E BUXHETIT  2020 2021 2022 2023 

1. Pagat dhe meditjet 77.115 66.416 68.195 70.268 

2. Mallera dhe sherbime 65.000 133.861 137.000 139.000 

3. Transferet dhe subvencionet  45.000 50.000 55.000 60.000 

4. Investimet kapitale 44.600 139.107 329.953 324.850 

 TOTALI: 231.715 389.384 590.148 594.118 

 Numri i personelit 9 9 9 9 
5 

 

 

 

ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL 

 

Deklarata e misionit:Kuvendi Komunal, si organ perfaqesues i qytetareve ka per mision qe sa me 

denjesisht ti perfaqesoje interest e te gjithe qytetareve, krijimin e kushteve per jete me te mire te tyre, 
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avancimin e vlerave demokratike, motivimin e qytetareve per pjesemarreje sa me aktive ne proceset 

ku vendoset per mireqenjen e tyre. 

 

 

 

Deklarata e vizionit:Anojme nga ajo qe qytetaret permes Perfaqesueseve te zgjedhur gjegjesisht 

Delegateve te Kuvendit te njoftohen per punen e Administrates Komunale, sip o menagjohen taksat e 

tyre, qka po ndermiret me qellim te permiresimit te kushteve si jane:shendetesia, aresimi, perkujdesja 

sociale, inkuadrimi e tj. 

Rritja e transparences permes perfaqesueseve lokal , sidomos kur eshte ne pyetje shpenzimi i mjeteve 

te obligueseve tatimor,dhe ku po hargjohen ato mjete.  

Perkrahja per projektet te cilat i propozojne Shoqatat jo Qeveritare, e te cilat kane per qellim ruajtjen 

e ambientit, masovizimin e sportit, kultures e tj. Poashtu duhet te degjohet zeri i qytetarit me rastin e 

marrejes se vendimeve per Buxhetin Komunal, caktimin e prioriteve per per projektet e infrastruktres 

te cilat direkt ndikojne ne jeten e tyre te perditeshme.  

 

Deklarata e qellimit:Qellimi i punes se Kuvendit Komunal eshte qe panderprere te punoje ne 

realizimin e interesave te qytetareve te vet, ne krijimin e infrstruktures per jete sa me te mire, krijimin 

e kushteve me te mira per arsim, shendetesi, krijimin e kuadrove te reja sipas sipas nevojes se tregut te 

punes, me qellim te zvoglimit te numerit te pa puneve e tj.  

 

    Performansa: 

 

Kategoria e buxhetit 2020 2021 2022 2023 

1. Pagat dhe meditjet 81.477 70.190 72.070 74.261 

2. Mallera dhe sherbime  2.000 2.000 2.000 2.000 

3. Subvencione dhe transfere      

4. Investimet kapitale      

 TOTALI: 83.477 72.190 74.070 76.261 

 Numri i personelit - - - - 
5 

 

 

 

              DREJTORATI PER ADMINISTRATE DHE PERSONAL 

 

Deklarata e misionit: Misioni i drejtoratit te administrates dhe personelit eshte qe te siguroje ofrimin e 

sherbimeve qytetareve te organeve komunale ne menyr sa me efektive dhe efikase permes analizes se 

perhershme dhe pasqyrimit te punes te organeve komunale, duke aplikuar metoda innovative dhe 

motivuese ne organizimin e punes, me qellim te rritjes se produktivitetit dhe kualitetit te punes te 

administrates se komunes ne menyr transparente. Ashtu qe permes kesaj Administrata komunale ne 

menyrem me te mire do ta perkrah nje zhvillim ekonomik te qendrueshem dhe stabil te Komunes 
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Deklarata e vizionit: Ngritja e administrates komunale ne harmoni me proceset administrative 

Europiane, gjegjesisht sherbime kualitative per qytetaret dhe krijimi i administrates moderne, e cila 

thelbesisht do ti kontriboje kualitetetit te jetes qytetareve. Optimizimi i qasjeve administrative dhe 

evitimi i pengesave te pa nevojeshme admionistrative duke aplikuar masat e nevojeshme administrative 

e krejt kjo me qellim te shfyetizimit sa me te gjere te informacioneve teknologjike, ne funkcion te 

shpejtimi dhe thjeshtezimit te procedurave si dhe forciomit te kapaciteteve operative te administrates 

komunale. 

Aplikimi i administrimit elektronik me qellim te arritjes se punes efektive dhe efikase, e gjithe kjo ne 

funkcion te ushtrimit te pushtetit, rritjes ekonomike, dhe zvogelimi te ngarkeses se administrates. 

Koncepti dhe vizioni i drejtoratit per administrate dhe personel paraqet zhvimin e  

e-qeverisjes, kjo eshte baza per parimet dhe prioritetet e zhvillimigt te administrates komunale, ne 

menyr qe qytetareve tiu mundesohet qe te gjitha sherbimet publike ti shryetzojne permes 

internetit.Vizioni i drejtoratit te administrates eshte qe permes trajnimeve te caktuara per zhvillim 

profesional te te punesuareve,kembimit te  pervojave te sigurojne nje poces efikas ne ofrimin e 

sherbimeve per qytetaret.  

  

  

 

 

 
Deklarata e qellimit:  

 

1. Modernizimi i procesit 

2. Integrimet europiane  

3. Mbrojtja e drejtave te njerezeve  

4. Administrimi i sherbimeve informative  

5. Zhvimi i potencialit kadrovik  

6. Keshillimet juridike dhe shqyrtimi i ankesave 

7. Rritja e transparences 

8. Implementimi i e-qeverisjes 

 

 

 

Performansa:  

  

Kategoria e buxhetit  2020 2021 2022 2023 

1. Paga dhe meditje  107.090 92.258 94.725 97.605 

2. Mallera dhe sherbime  8.000 8.000 8.000 8.000 

3. Transfere dhe subvenc.     

4. Investimet kapitale      

 TOTALI: 115.090 100.258 102.725 115.605 

          Numri i personelit: 14 14 14 14 

 

 

 DREJTORATI PER BUXHET, FINANCA, ZHVILLIM EKONOMIK DHE INSPEKCION 

Deklarata e misionit: Misioni i ketij Drejtorati eshte krijimi i nje sistemi efikas, transparent, te 

qendruesheme i cili do te jet ne sherbim te qytetareve. Ky mission perkrah nje zhvillim ekonomik 

stabil te Komunes i cili eshte ne pregaditje per euro integrime.Duke u siguruar ne udheheqjen sa me te 
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mire ne perdorimin e fondeve me te cilat disponon Komuna permes uinvestimeve me te cilat e 

permireson standardin jetesor . Ky Drejtorat eshte me rendesi te veqant ne strukturen organizative te 

Komunes.  

 

 

Deklarata e vizionit:Ky Drejtorat  ka vision te qarte  per efikasitetin e inkasimit te te hyrave 

Komunale per tri vitet e ardheshme (Ligji mbi finanacat publike te qeverisjes locale),sherbime sa me 

te mira per qytetaret, sidomos ne regjistrimin e biznesev te reja. 

 

 

 

 

 

 

Performansa:  

  

Kategoria e buxhetit  2020 2021 2022 2023 

1. Paga dhe meditje  73.715 63.500 65.243 67.183 

2. Mallera dhe sherbime  2.000 2.000 2.000 2.000 

3. Transfere dhe subvencione      

4. Investimet kapitale     

 TOTALI: 75.715 65.500 67.243 69.183 

             Numri i personelit 10 10 10 10 

 

  DREJTORATI PER SHERBIME PUBLIKE 

Deklarata e misionit:Misioni i drejtoratit per sherbime publike eshte qe permes sherbimeve 
kualitative, maksimalisht dhe ne menyr efektive t’i plotesoje nevojat dhe rotjet e banoreve te 
Komunes, dhe gjithe te tjereve te cilet drejtohen ne adres te Komunes, e para se gjithash t’i 
plotesojme detyrimet tona ligjore per te gjitha palet e interesuara. 

 

Deklarata e vizionit:Komuna e cila dallon per nga menyra dhe kualiteti i jeteses te 
qytetareve te saj, zhvillimit te ekonomise dhe punesimit, sigurise se qytetareve,sigurimit te 
infrastruktures se nevojeshme dhe kualitetit te mjedisit jetesor 
 
Deklarata e qellimit:Puna e qendrueshme dhe e suksesheme e cila pasqyrohet permes vlerave ne 
permiresimin e sherbimeve ndaj qytetareve per nevojet dhe te priturat e tyre, slelleje te pergjegjeshme 
ndaj mjedisit jetsor dhe perparimi i tij, afarizem elektonik, krijim i parakushteve per shfryetzimin e 
programeve afateshkutera dhe afategjata per zhvillimin e investimeve kapitalete bizneseve e tj 

Deklarata e qellimit:Qellimet strategjike te ketij Drejtorati jane: 

1.Shtimi i efikasitetit te ketije drejtorati 

a)Krijimi i nje structure organizative me perspectiv, me pregaditje te larte profesionale 

b)Ngritja e vazhdueshme profesionale e punetoreve te ketije drejtorati, poashtu edhe           

permiresimi i kushteve te punes. 

c) Shfytezimi i sistemeve bashkekohore te komunikimit. 

2.Grumbullimi efikas i te gjitha te hyrave te Komunes. 

a)Te sigurtohen mjete permes kryerjes se obligimeve te qytetareve si qe jane: taksat, tatimet, dhe te 

cilat ne menyr transparente do te perdoren ne investime kapitale. 

3.Terheqeja e investitoreve te brendeshem dhe te jashtem. 

a)Me ndertimin e infrastructures ndikohet pozitisht ne zhvillimin e ndermarrjeve te vogle dhe te 

mesme, gjegjesisht sektorit privat siq eshte Zona industrial. 

b.Lehtesimi i procedurave per marrejen e Lejeve te ndryshme. 

c)Krijimi i vendeve te reja te punes.  
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Performansa:  

  

Kategoria e buxhetit 2020 2021 2022 2023 

1. Paga dhe meditje  45.500 39.200 40.250 41.474 

2. Mallera dhe sherbime  2.000 2.000 2.000 2.000 

3. Transfere dhe subvencione      

4. Shpenzimet per komunali 40.000 45.000 50.000 55.000 

5. Investimet kapitale     

 TOTALI: 87.500 86.200 92.250 98.474 

 Umri i personelit 7 7 7 7 
5 
 

 

 

ZYRA PER KOMUNITETE  

 

Delkarata e misionit: Zyra per komunitete dhe kethim meret me qeshtjen e bashkesive dhe interesave 

te qytetareve te cilat iu takojne ne harmoni me Ligjin mbi qeverisjen locale. 

 

Deklarata e vizionit: Kethimi dhe integrimi ne shoqeri. 

 

Deklarata e qellimit: Angazhimi per jete me te mire. 

 

 

 
Performansa: 
  

Kategoria e buxhetit  2020 2021 2022 2023 

1. Paga dhe meditje  19.745 17.000 17.455 17.986 

2. Mallera dhe sherbime      

3. Transfere dhe subvencione      

4. Shpenzimet per komunali      

5. Investimet kapitale      

 TOTALI: 19.745 17.000 17.455 17.986 

 Numri i personelit 3 3 3 3 
 

         

 

 DREJTORATI PER BUJQESI, PYLLTARI DHE ZHVILLIM RURAL 

 

Deklarata e misionit:Drejtorati per bujqesi, pylltari dhe zhvillim rural ka per mision zhvillimin e 

bujqesise, mte gjithe sektoret e saj , si qe eshte sektori I blegetorise, perimtarise, perimtarise, 

pylletarise si dhe perpunimin e prodhimeve bujqesore. 
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Deklarata e vizionit:Drejtorati per bujqesi , pylltari dhe zhvillim rural ka per vision rregullimin e 

infrastructures rurale si qe jane : ndertimi I sistemeve per ujitje, aftesimi I rrugeve tea rave, ngritja e 

plantacioneve si dhe pyllezimin e siperfaqeve te zhveshura.  

 

Deklarata e qellimit: Qellimi I Drejtoratit per B.P.ZH.R. eshte zhvillimi dhe ruajtja e tokes bujqesore 

nga ndertimet pa plan, rritjen e produktivitetit nepr ferma ne menyr qe te jene sa me konkurent ne 

treg, permiresimi I kushteve ne mjedist rurale, zhllimi I turizmit rural, ruajtja e pyjeve nga prterjet 

ilegale e tj. 

 
  
Performansa:  
  

Kategoria e buxhetit  2020 2021 2022 2023 

1. Paga dhe meditje  36.854 31.740 32.550 33.539 

2. Mallera dhe sherbime  2.000 2.000 2.000 2.000 

3. Transfere dhe subvencione      

4. Shpenzimet per komunali      

5. Investimet kapitale     

 TOTALI: 38.854 33.740 34.550 35.539 

 Numri i personelit 6 6 6 6 
5 

 

 
         DREJTORATI PER URBANIZEM, KADASTER DHE GJHEODEZI  

 
 
Deklarata e misionit: Shtimi i vellimit te puneve ne ofrimin e sherbimeve kadastrale dhe gjeodezike dhe dhenjen e lejeve ndertimore 

per qytetaret dhe me gjere.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Performansa:  
  

Kategoria e buxhetit  2020 2021 2022 2023 

1. Paga dhe meditje  47.625 41.025 42.124 43.485 

2. Mallera dhe sherbime  2.000 2.000 2.000 2.000 

3. Transfere dhe subvencione      

4. Shpenzimet per komunali      

5. Investimet kapitale      

 TOTALI: 49.625 43.025 44.124 45.485 

 Numri i personelit 6 6 6 6 
5 

 

 
Deklarata e qellimit:Te realizohen te hyra sa me te medha me qellim te permiresimit te zhvillimit ekonomik te komunes 

Deklarata e vizionit: Organizimi i mire i te punesuareve ne ofrimin dhe kryerjen e sherbimeve.               
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DREJTORATI PER SHENDETESI DHE MIREQENJE SOCIALE  

 

Deklarata e misionit:Drejtorati per shendetesi dhe mireqenje sociale punon ne krijimine 

kushteve normale ne shendetesi dhe ofrimin e mbrojtejes kualitative sociale.  

 

Deklarata e vizionit:Sigurimi i shendetit te mire per te gjithe qytetaret , permes sistemit 

efikas te shendetesise ne perputhje me mundesite materjale. 

 

Deklarata e qellimit:Permirsimi i infrastructures shendetesore, sigurimi I pajimeve 

bashkekohore mjekesore, ndertimi apo renivimi i objkekteve per shendetesi e tj.  

                                                  

 

 

 

 

 

 Qendra per pune sociale     

 

Performansa:  

  

Kategoria e buxhetit 2020 2021 2022 2023 

1. Pagat 25.860 22.277 22.874 23.570 

2. Mallera dhe sherbime      

3. Transfere dhe subvencione     

4. Shpenzimet per komunali      

5. Investimet kapitale      

 GJITHESEJ: 25.860 22.277 22.874 23.570 

 Numri i personelit  4 4 4 4 

 

 

Shendetsia primare 

 

Performansa:  

  

Kategoria e buxhetit 2020 2021 2022 2023 

1. Pagat 216.549 187.557 192.582 198.436 

2. Mallera dhe sherbime  15.177    

3. Transfere dhe subvencione     

4. Shpenzimet per komunali      

5. Investimet kapitale      

 GJITHESEJ: 231.726 187.557 192.582 198.436 

 Numri i personelit 30 30 30 30 
5 
 
Performansa:  
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                     DREJTORATI PER ARSIM, KULTUR DHE SPORT  

 

Deklarata e misionit:Drejtorati per arsim, kultur dhe sport krijon kushte normale per 

mbarevajtjen eprocesit mesimor, mundeson popullates qe te miret me sport, si dhe 

krijimin kushteve te voliteshme per jete kulturore dhe argetuese e tj.   

 

Deklarata e vizionit:Vizionmi I Drejtoratit per arsim, kultur dhe sport eshte qe ne vitet e 

ardheshme  brinija te shkollohet sipas metodave me bashkekohore dmth. Aplikimin e 

pilot njesive , pajisjen e mnesonjetoreve me kompjuter e tj.  

 

Deklarata e qellimit:Insistojme qe procesi I aresimit te jet ne nivel sa me te larte ne te 

gjitha shkollat e Komunes, rikualifikimi I kuadrit mesimor dhe pranimi I kuadrit te ri 

te kualifikuar ne procesin mesimor. Hapja e drejtimeve te reja ne arsimin e mesem ne 

perputhje me me kerkesat e tregut te punes. Ndertimi i objekteve te reja shkollore dhe 

renovimi i objekteve ekzistuese, paisja me mjete te konkretizimit. Bashkepunim me te 

madhe me prinderit e nxenesve, me qellim te perparimit te procesit mesimor e tj. 

 

                   

Performanca 

           Kategoria e buxhetit 2020 2021 2022 2023 

1. Pagat 22.691 19.544 20.067 20.678 

2. Mallera dhe sherbime      

3. Transfere dhe subvencione     

4. Shpenzimet per komunali      

5. Investimet kapitale  42.000    

 GJITHESEJ: 64.691 19.544 20.067 20.678 

 Numri i punetoreve 3 3 3 3 
5 
 

                                                     

 

 

 

  -PERSONELI ARSIMOR- 

 Performanca 

Kategoria e buxhetit  2020 2021 2022 2023 

1. Pagat 545.779 469.296 481.865 496.515 

2. Mallera dhe sherbime  116.823 73.130 75.000 78.000 

3. Transfere dhe subvencione     

4. Shpenzimet per komunali      

5. Investimet kapitale  58.806 8.344 10.000 15.000 

 GJITHESEJ: 721.408 550.770 566.865 511.593 

 Numri i personelit  97 97 97 97 
5 
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Aneksi II:Buxhetimi i pergjegjeshem gjinor 

 

 

Tabela . Numri i punetoreve  ne Komunen e Ranillugut 

 

 

 

Niveli i 

pagave 

Numri total i 

stafit ne kete 

nivel te 

pagave 

Numri i 

burave ne 

kete nivel 

Shuma e 

shpenzuar per 

burra ne kete 

nivel 

Numri i 

grave ne 

kete nivel 

Shuma e 

shpenzuar per 

gra ne kete 

nivel 

201-400 15 8 63.541,00 7 33.122,00 

401-600 151 75 406.826,00 76 390.892,00 

600+ 23 21 190.052,00 2 16.543,00 

GJITHESEJ: 189 104 660.419,00 85 440.547,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Planifikim per vitin 2021 dhe niveli i pagave ne Komunen e Ranillugut  

Viti Numri total 

i stafit 

Numri i stafit qe 

jane gra 

Numri i stafit qe 

jane burra 

Paga dhe meditje/ 

shuma per gra 

Paga dhe meditje/ 

Shuma per burra 

2014 189 84 105 350.559,00 430.214,00 

2015 189 84 105 370.956,00 462.650,00 

2016 189 84 105 372.360,00 464.400,00 

2017 189 84 105 438.240,00 546.570,00 

2018 189 84 105 452.229,00 564.091,00 

2019 189 85 104 422.261,00 618.705,00 

2020 189 85 104 440.547,00 660.419,00 

2021 189 85 104 448.000,00 672.000,00 

2022 189 85 104 460.000,00 690.000,00 

2023 189 85 104 474.000,00 711.000,00 
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 Tabela 3. Numri i perfitueseve te subvencioneve 

Komuna e Ranillugut 

Viti Buxheti 

total per 

subvencione  

Numri 

total i per-

fitueseve 

Numri i 

perfitueseve 

gra 

Numri i 

perfitueseve 

burra 

Buxheti 

per gra 

 

Buxheti 

per burra 

2014 27.792,00 98 13 85   3.892,00 23.900,00 

2015 38.000,00 91 11 80 10.640,00 27.360,00 

2016 36.994,00 95 15 80   8.500,00 28.494,00 

2017 40.000,00 100 20 80 11.500,00 28.500,00 

2018 56.000,00 100 20 80 12.000,00 44.000,00 

2019 40.000,00 105 21 84 8.000,00 32.000,00 

2020 45.000,00 105 21 84 9.000,00 36.000,00 

2021 50.000,00 105 21 84 10.000,00 40.000,00 

2022 55.000,00 105 21 84 11.000,00 44.000,00 

2023 60.000,00 105 21 84 12.000,00 48.000,00 

  

 

Tabela nr.4  Numri i punetoreve sipas perkatesise gjinore dhe etnike ne Komunen e Ranillugut 

N.R. Zyra/Drejtorati Gjinia Gjith. % Perkatesia etnike % 

 Numri i te punesuareve M F  M F Shqiptar Serb Shqiptar Serb 

1 Zyra e kryetarit 6 3 9 66.66 33.34 2 7 22.22 77.78 

2 Administrata dhe person. 8 6 14 57.15 42.85 1 16 5.88 94.12 

3 Buxhet dhe financa  9 1 10 90.00 10.00 1 8 11.11 88.89 

4 Sherbimet publike 7 0 7 100.00 0.00  7 0.00 100.00 

5 Zyra lokale per komun. 1 2 3 33.33 66.67 2 1 66.67 33.33 

6 Bujqesia dhe pylletaria 5 1 6 83.33 16.67  6 0.00 100.00 

7 Kadastri dhe gjeodezia  4 2 6 66.67 33.33 1 4 20.00 80.00 

8 Shendetesia primare  10 20 30 33.33 66.67  30 0.00 100.00 

9 Sherbimet sociale 3 1 4 75.00 25.00  4 0.00 100.00 

10  Administrata e arsimit 3 0 3 100.00 0.00  3 0.00 100.00 

11 Arsimi 47 50 97 47.92 52.08  96 0.00 100.00 

 Gjithesej: 104 85 189 55.00 45.00 7 182 2.75 97.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me 15-06-2020                                                                           Drejtori i Drejtoratit per buxhet dhe financa, 

 

Ranillug                                                                                                      ____________________ 
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                                                                                                   Xhavit Krasniqi, 
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