
 

 

Raport i Auditimit të Përformances  

Nr. i Dokumentit: 21x;22x.9-2015-’17-08 

 

 

Prishtinë, nëntor 2018  

Menaxhimi i të 
hyrave vetanake në 

nivel komunal

Taksa për 
transakcion në 

pronë

Taksa për 
automjete 
motorrike

Taksa nga 
kadastër dhe 

gjeodezia

TAKSAT 
KOMUNALE PËR 
LEJE NDËRTIMI

TATIMI NË PRONË

Të tjera
Taksa për 
shërbime

Gjobat në 
trafik

Shpronësi
met

Shfrytëzimi i 
pronës publike

Të hyrat nga 
gjobat e 

gjykatave



 

Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës është institucioni më i lartë i 

kontrollit ekonomik e financiar, i cili me Kushtetutën dhe ligjet e vendit gëzon 

pavarësi funksionale, financiare dhe operative.  

Zyra Kombëtare e Auditimit kryen auditime të rregullsisë dhe të performancës dhe 

për punën e vet i jep llogari Kuvendit të Kosovës. 

Misioni ynë është që të kontribuojmë në menaxhim të shëndoshë financiar në 

administratë publike. Ne kryejmë auditime në përputhje me standardet e njohura 

ndërkombëtare të auditimit të sektorit publik dhe praktikat e mira evropiane.  

Raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit promovojnë drejtpërsëdrejti llogaridhënien 

pasi që ato ofrojnë bazë për ti kërkuar llogari menaxherëve të çdo organizate 

buxhetore. Në këtë mënyrë ne rrisim besimin në shpenzimin e fondeve publike dhe 

luajmë një rol aktiv në sigurimin e interesit të taksapaguesve dhe palëve të tjera të 

interesit në rritjen e përgjegjësisë publike. 

Auditimet e performancës të ndërmarra nga Zyra Kombëtare e Auditimit janë 

shqyrtime të pavarura, objektive dhe të besueshme që vlerësojnë nëse veprimet 

qeveritare, sistemet, operacionet, programet, aktivitetet ose organizatat veprojnë në 

përputhje me parimet e ekonomisë1, efikasitetit2 dhe efektivitetit3 dhe nëse ka vend 

për përmirësim.  

Auditori i Përgjithshëm ka vendosur në lidhje me këtë raport “Menaxhimi i të 

Hyrave Vetanake në Nivel Komunal” në konsultim me Ndihmës Auditoren e 

Përgjithshme Vlora Spanca, e cila e ka mbikëqyrur auditimin. 

Ekipi që e ka realizuar këtë raport: 

Myrvete Gashi, Drejtorë i Auditimit 

Vlora Duraku, Udhëheqëse e ekipit 

Ariana Gjonbalaj, Anëtare e ekipit 

 

 

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT –Adresa: Lagjja Arbëria, Rr. Ahmet Krasniqi 210, Prishtinё 10000, Kosovё 
Tel.: +383(0) 38 60 60 04/1002/1012-FAX: +383(0) 38 2535 122 /219  

http://zka-rks.org/ 

 

                                                      
1 Ekonomia –Parimi i ekonomisë nënkupton minimizimin e kostos së resurseve. Resurset e përdorura duhet të 

jenë në dispozicion me kohë, në sasi dhe cilësi të duhur dhe me çmimin më të mire 
2 Efikasiteti – Parimi i efikasitetit nënkupton të marrësh maksimumin nga resurset në dispozicion. ka të bëjë me 

lidhshmërinë ndërmjet resurseve të angazhuara dhe rezultateve të dhëna në kuptim të sasisë, cilësisë dhe 
kohës. 

3 Efektiviteti – Parimi i efektivitetit nënkupton arritjen e objektivave të paracaktuara dhe arritjen e rezultateve të 
pritura. 

http://zka-rks.org/
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BK Buxheti i Kosovës 

GQ Granti i Qeverisë 

KASH Korniza Afatesme e Shpenzimeve 

LMFPP Ligji për Menaxhimin e Financave Publike 

LVL Ligji për Vetëqeverisje Lokale 

MAPL Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal 

MF Ministria e Financave 

PVF Pasqyrat Vjetore Financiare 

SMPK Sistemi për Menaxhimin e Performancës së Komunave 
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Përmbledhje e përgjithshme 

Zyra Kombëtare e Auditimit ka ekzaminuar performancën e Menaxhimit të hyrave vetanake në 

nivel komunal. Qëllimi i menaxhimit të hyrave vetanake në komuna është që t’u ofrojë shërbime 

më të mira për qytetarin si kundërvlerë për pagesën e tyre. Të hyrat komunale kontribuojnë në 

mbushjen e buxhetit të një komune dhe si të tilla përbëjnë një nga burimet kryesore te të ardhurave 

komunale. 

Të hyrat vetanake nuk janë duke u menaxhuar mirë. Menaxhimi i të hyrave vetanake në nivelin  

lokal të qeverisjes nuk është duke u zhvilluar në nivel të kënaqshëm dhe sipas praktikave të mira. 

Planifikimi i të hyrave vetanake për komunat bëhet nga Ministria e Financave mbështetur në 

projeksionet e të hyrave vetanake komunale. Ministria i shqyrtonë projeksionet fillestare të 

komunave si bazë për një planifikim, mirëpo këto projeksione nuk finalizohen në nivelin e 

propozuar nga komunat e që shkakton vështirësi në realizimin e planit. Planifikimi i të hyrave 

vetanake pa u bazuar në parametra real, ndikon në disharmoni në mes të realizimit dhe 

shpenzimeve të këtyre të hyrave. Përcaktimi i tarifave për shërbime komunale dallon nga një 

komunë në tjetrën dhe si pasojë kostot për shërbime të njejta janë dukshëm të theksuara ku ka raste 

që tarifat për shërbim të njejtë janë mbi katër (4) herë më të larta dhe që mund të shkaktojë 

pakënaqësi dhe ndikojë në mirëqenien e qytetarëve. Megjithatë, duhet të cekim që vërehet një 

tendenc e uljes nga viti 2015 në 2017 në shfrytëzimin e të hyrave vetanake për paga dhe meditje si 

dhe mallra dhe sherbime. Kjo është një përparësi për arsye se qëllimi është që këto të hyra të 

shfrytëzohen më shumë për investime kapitale dhe subvencione të cilat do të ndikonin drejtëpëdrejt 

në rritjen e mirëqenies së qytetarëve.    

Janë disa arsye, se pse të hyrat vetanake të komunave nuk janë duke u menxhuar mirë.  

Së pari, mungesa e procedurave dhe udhëzuesve adekuat nga Ministria e Financave mbi 

planifikimin e të hyrave vetanake, krijon vështirësi tek komunat për aplikimin e një sistemi unik 

nga komunat. 

Së dyti, mungesa e procedurave të brendshme komunale për procesin e planifikimit, pa zhvilluar 

analiza reale lidhur me potencialin ekzistues mbi realizimin e të hyrave krijon vështirësi në 

planifikimin dhe realizimin e të hyrave. Çmimet për shërbimet e ofruara ndaj qytetarëve nuk janë 

përcaktuar në bazë të analizave dhe përllogaritjeve adekuate. Mbledhja e të hyrave në mungesë të 

një deklarate për grumbullimin dhe destinimin e shfrytëzimit te të hyrave vetanake shkakton 

vështirësi në përpjekjet për maksimizimin e të hyrave. 

Së treti, ka mangësi sa i përket sistemit të raportimit dhe transparencës. Komunat e audituara nuk 

kanë arritur të kenë një raportim efektiv për të siguruar të dhëna të rëndësishme dhe informata të 

mjaftueshme për përdoruesit e këtyre raporteve. Komunat nuk e kanë të vendosur një proces formal 

dhe funksional i cili do të siguronte transparencë për identifikimin e nevojave nga qytetarët e deri 

tek aprovimi i projekteve nga Kuvendet Komunale. 
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Rekomandojmë Ministrinë e Financave për të konsideruar si në vijim: 

 Të rritet bashkëpunimi me komunat me qëllim të përmirësimit të procesit të planifikimit dhe 

menaxhimit te të hyrave vetanake në përgjithësi; dhe  

 Të sigurojë se ka krijuar sistem unik lidhur me planifikimin e të hyrave vetanake për të gjitha 

komunat, duke hartuar dhe dizajnuar procedura dhe udhëzues adekuat mbi planifikimin e 

këtyre të hyrave. 

Rekomandojmë Kuvendet Komunale për të konsideruar si në vijim: 

 Të sigurojnë se është vendosur proces formal dhe funksional i cili do të siguronte 

transparencë ndaj qytetarëve për identifikimin e nevojave dhe realizimin e atyre projekteve 

sipas prioriteteve dhe 

 Raportet vjetore duhet të përmajnë informata të mjaftueshme dhe të japin një pasqyrim mbi 

rezultatet, konkluzionet dhe rekomandimet për realizimin e objektivave të komunave. 

Rekomandojmë komunat që të marrin parasysh: 

 Të sigurojnë se kanë krijuar procedura të brendshme mbi procesin e planifikimit te të hyrave 

vetanake bazuar në kritere dhe analiza reale, të arsyeshme dhe të arritshme; 

 Të krijohet një proces i rishikimit periodik të çmimeve për shërbimet e ofruara ndaj 

qytetarëve bazuar në analiza përkatëse; 

 Të sigurojnë se kanë hartuar një deklaratë të politikave për grumbullimin dhe destinimin e 

shfrytëzimit te të hyrave vetanake; si dhe  

 Sistemi i raportimit të performancës të bëhet duke matur rezultatet kundrejt planifikimit dhe 

të shërbejë si bazë për planifikim dhe vendimmarrje në të ardhmen. 

 

(Për konkluzione dhe rekomandime më të detajuara referoju raportit në brendësi) 

Përgjigjja e palëve tё përfshira nё auditim 

Të gjitha institucionet e përfshira në auditim si: Ministria e Financave, Komuna e Prishtinës, 

Mitrovicës, Gjilanit, Lipjanit  dhe Shtimes janë pajtuar me të gjeturat dhe rekomandimet e auditimit. 

Ky auditim i performancës ka pas si mostër auditimi pesë nga 38 komuna të Kosovës, ndërsa 

konkluzionet dhe rekomandimet e dhëna mund të zbatohen edhe për komunat e tjera të cilat nuk 

kanë qenë drejtpërdrejtë të përfshira në këtë auditim, dhe që e përmirësojnë procesin e menaxhimit 

te të hyrave vetanake. Inkurajojmë institucionet e përfshira në këtë auditim dhe të gjitha komunat 

që t’i bëjnë të gjitha përpjekjet për t’i adresuar rekomandimet e dhëna. 
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1 Hyrje 

Procesi i decentralizimit4 në Republikën e Kosovës është njëri prej shtyllave më të rëndësishme të 

vetëqeverisjes lokale në funksion të identifikimit të drejtpërdrejtë të nevojave dhe kryerjes së 

shërbimeve në të mirë të qytetarëve.   

Zbatimi në praktikë i ligjit për vetëqeverisje lokale prej vitit 2008, e shënoi fillimin e bartjes së 

kompetencave, obligimeve, mjeteve dhe përgjegjësive të njësive të vetëqeverisjes lokale. Me një fjalë 

u vendos kornizë ligjore për fillimin e procesit për pavarësi më të madhe të komunave në punën e 

tyre dhe mundësinë për të krijuar pamje dhe imazh të ri me qëllim të përmirësimit të shërbimeve të 

cilat u sigurohen qytetarëve5.  

Qytetarët e Kosovës, krahas të drejtave dhe përfitimeve të garantuara me Kushtetutën e vendit, 

bartin edhe obligime dhe përgjegjësi individuale ndaj institucioneve shtetërore. Ndër këto obligime 

janë taksat6 dhe tatimet7, të cilat janë detyrime financiare të përcaktuara me ligj, që duhet të 

paguajnë qytetarët. 

Të hyrat komunale nga tatimet dhe taksat përbëjnë shtyllën kryesore prej së cilës varet 

qëndrueshmëria financiare e një komune, ato kontribuojnë në mbushjen e buxhetit të një komune 

dhe si të tilla përbëjnë burimin kryesor te të ardhurave komunale. 

Përderisa tatimi ka për synim rritjen e të hyrave, taksa ka për qëllim mbulimin e shërbimit të ofruar. 

Andaj, pagesa e tyre nuk duhet të shihet vetëm si obligim, pasi që shumica e këtyre mjeteve 

rikthehen apo destinohen në investime kapitale, në të mirë të qytatarëve dhe realizimin e nevojave 

të identifikura si në ndërtimin e rrugëve, shkollave, përmirësimin e shërbimeve publike komunale, 

etj. 

Ligji për Financat e Pushtetit Lokal përcakton qartë se burimet e të hyrave komunale përveç grantit 

qeveritar përbehen edhe nga të hyrat vetanake, edhe pse me nje pjesëmarrje mjaft të ultë që komunat 

e Republikës së Kosovës mund të inkasojnë të hyrat për shërbimet e ofruara8. 

Të hyrat vetanake të komunave janë mjete financiare që mblidhen nga komuna, në emër të 

shërbimeve të ofruara për qytetarë të cilat duhet bazuar në rregulloret e aprovuara nga Kuvendi  

                                                      
4 Decentralizimi është proces i transferimit të kompetencave dhe mjeteve nga shteti te njësitë e vetëqeverisjes lokale. 
5 Rregullorja e UNMIK-ut Nr. 2000/45 Mbi Vetëqeverisjen e Komunave të Kosovës ishte akti i parë rregullativ me fuqi 

ligjore që vendosi themelet e një sistemi të vetëqeverisjes lokale demokratike dhe në shërbim të qytetarëve në shtetin e 
Kosovës. Me këtë rregullore themelohet baza juridike e sistemit të vetëqeverisjes lokale në përputhje me parimet dhe 
praktikat demokratike evropiane. 

6 Taksa është një pagesë që individi i bën shtetit në këmbim për një shërbim të caktuar, në këmbim të taksës së paguar, 
individi do duhej të kishte përfitime individuale, mund të mos paguhen në baza të rregullta kohore pasi që ato 
paguhen vetëm kur e marrim shërbimin e caktuar 

7 Tatimi është një shumë e caktuar që secili qytetar i paguan shtetit për pasurinë dhe të ardhurat që ka në këmbim të 
tatimeve të paguara përfitimet janë kolektive dhe si të tilla paguhen rregullisht 

8 Sipas nenit 8 të Ligjit për Financa të Pushtetit Lokal 
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Komunal. Komunat e Kosovës vazhdojnë të jenë të varuara nga niveli qendror. Po thuajse në të 

gjitha komunat mbi 80% e buxhetit të tyre është nga Granti Qeveritar (më tej: GQ). Përjashtim bën 

Komuna e Prishtinës e cila në buxhetin e saj të përgjithshëm ka më se 40% të buxhetit nga të hyrat 

që i krijonë vetë. 

Ndërsa sipas Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike9 përcakton taksat si para publike të cilat 

duhet patjetër të grumbullohen në Buxhetin e Kosovës (më tej: BK). Të gjitha paratë publike duhet 

të depozitohen në BK, në pajtim me rregullat e Kontrollit dhe Menaxhimit Financiar,  paratë publike 

mund të shfrytëzohen ose shpenzohen vetëm pasi që të jenë ndarë në mënyrë të rregullt sipas këtij 

ligji (shih figurën e paraqitur më poshtë). 

Figura 1. Procesi i grumbullimit dhe shpërndarjes së të hyrave vetanake në nivel lokal  

 

Figura më lartë paraqet procesin e grumbullimit te të hyrave vetanake nga qytetarët. Më pas, këto 

të hyra me ndarjen dhe aprovimin e buxhetit, Ministria e Financave (më tej: MF) i trensferon prapa 

tek komunat që t’i shfrytëzojnë në vitin pasues financiar. 

 

                                                      
9 Sipas nenit 2 të Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike 

Buxheti Qendror

QytetarëtKomuna
Kthehet tek qytetarët 

Mblidhet tek qytetarët 
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1.1 Objektiva dhe Pyetjet e Auditimit 

Objektivë e këtij auditimi është të vlerësohet nëse ekziston një sistem efektiv i menaxhimit te të 

hyrave vetanake në nivel lokal me qëllim të arritjes së objektivave komunale drejt përmirësimit të 

shërbimeve ndaj qytetarëve. 

Për t’iu përgjigjur objektivës së auditimit ne kemi parashtruar pyetjet audituese si në vijim: 

Pyetja kryesore e këtij auditimi është: 

A janë duke u menaxhuar siç duhet të hyrat vetanake me qëllim të arritjes së objektivave 

komunale? 

 A kanë komunat plane strategjike/zhvillimore, politika të duhura ku janë të paraparë 

objektivat në drejtim të plotësimit të prioriteteve të qytetarëve? 

 A është duke u shpërndarë paraja nga të hyrat vetanake në drejtim të realizimit të 

prioriteteve të identifikuara dhe në të mirë të qytetarëve? 

Fushëveprimi i këtij auditimi mbulon periudhën 2015-2017 duke përfshirë planifikimin, 

koordinimin, monitorimin dhe raportimin, lidhur me të hyrat vetanake në nivel lokal. Subjekt i këtij 

auditimi nga niveli qendror i qeverisjes është MF dhe MAPL, e që lidhur me detyrat dhe 

përgjegjësitë i kemi shpalosur (shih Shtojcën 3). Ndërsa nga niveli lokal i qeverisjes pesë (5) komunat 

kanë shërbyer si raste të studimit për të ilustruar se si menaxhohen të hyrat në nivel lokal. Komunat 

e audituara janë: Mitrovica, Prishtina, Gjilani, Lipjan si dhe Komuna e Shtimes. 

Procedurat tona përfshijnë një rishikim të aktiviteteve në lidhje me menaxhimin e këtyre të hyrave 

deri në nivelin që konsiderohet e nevojshme për kryerjen efektive të auditimit. Gjetjet e auditimit 

nuk duhet të konsiderohen se përfaqësojnë një deklaratë gjithëpërfshirëse te të gjitha dobësive që 

ekzistojnë, ose të gjitha përmirësimet që mund të bëhen për sistemet dhe procedurat e aplikuara. 

Metodologjia e detajuar e auditimit e përdorur gjatë këtij auditimi, kriteret e auditimit dhe 

fushëveprimi janë paraqitur në shtojcë të këtij raporti (shih Shtojca 2). 
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2 Përshkrimi i sistemit për menaxhimin e të hyrave 

vetanake  

MF bën planifikimin se sa duhet të inkasojë një Komunë duke u mbështetur në projeksionet e të 

hyrave vetanake komunale, rekomandimet e komisionit të granteve, dhe sipas vlerësimeve makro 

fiskale që konsiderohen edhe si një plan (tavan) përfundimtarë që pritet të realizohen nga të gjitha 

komunat.  

Pas shqyrtimit të këtyre projeksioneve dhe rekomandimeve të komisionit bëhet dërgimi i Qarkores 

buxhetore nga MF tek nivelet komunale. Është më rëndësi të theksohet se qarkoret buxhetore që 

dërgohen nga MF, komunat e konsiderojnë si një planë ambicioz dhe të pa bazuar në analiza e që 

komunat nuk janë të informuar mbi përcaktimin e këtyre limiteve. Sipas intervistës së zhvilluar në 

MF, një ndër  arsyet e caktimit të këtyre limiteve për realizimin e të hyrave është se komunat kanë 

potencial për realizimin e të hyrave, mirëpo nuk ka gatishmëri dhe përkushtim në maksimizimin e 

tyre. Përderisa mos realizimi i të hyrave vetanake nuk reflekton me ndonjë pasojë nga niveli qendror 

kundrejt atyre komunal, e që përgjegjësia e vetme e komunave karshi këtij planifikimi mbetet nën 

vullnetin dhe mundësinë e realizimit te të hyrave vetanake.  

Sa i përket nivelit qendror, MF është autoriteti përgjegjës për hartimin dhe miratimin e një sistemi 

rregullash, standardesh dhe procedurash, që sigurojnë administrimin ekonomik, efikas dhe efektiv 

të burimeve financiare publike. Më tej, Ministria është përgjegjëse për përgatitjen e buxhetit për 

komuna, si dhe procesin e planifikimit te të hyrave vetanake. 

Po ashtu edhe komunat nuk kanë procedura të brendshme formale për planifikimin e të hyrave 

vetanake, duke paraqitur instruksione të qarta për pjesëmarrësit e përfshirë në këtë proces me qëllim 

të ofrimit te të dhënave rreth asaj se cfarë analiza dhe parametra do të merren parasysh me rastin e 

planifikimit nga njësitë që gjenerojnë të hyra.  

Komunat kanë fleksibilitet në përgatitjen e buxhetit te të hyrave vetanake dhe mënyrës së destinimit 

të tyre. Një ndër segmentet më të rëndësishëm në procesin e hartimit të buxhetit është ai i 

përcaktimit të prioriteteve sidomos në pjesën e kategorisë së investimeve kapitale, e që komunat 

janë të obliguara të organizojnë takime të tilla me qytetarët. E që në fakt komunat nuk janë duke u 

kushtuar një kujdes i veçantë me qëllim të ngritjes së mirëqenies së qytetarëve. Eshtë në përgjegjësi 

të komunave që të realizojnë të hyra vetanake bazuar në planin vjetor të buxhetit si dhe rregulloret 

komunale të aprovuara. Është në diskrecion të komunave të vendosin se për cilat shërbime qytetarët 

duhet të paguajnë. Ndërsa, organi vendimmarrës për këto ҫështje është kuvendi komunalë i cili 

përmes rregulloreve të ndryshme i parasheh format e inkasimit për shërbime komunale. Komunat 

drejtpërdrejtë janë të obliguara që të realozojnë të hyrat vetanake sipas vlerësimeve përfundimtare 

të MF-së, e që njëherit konsiderohen strikte dhe përfundimtare. 

Është e rëndësishme që të hyrat e tyre të grumbulluara ti përdorin për të financuar shpenzimet e 

nevojshme për realizimin e projekteve të tyre në të mirë të ofrimit të shërbimeve ndaj qytetarëve 

dhe se menaxhimi i mjeteve të tyre financiare është transparent dhe llogaridhënës. Komunat i 
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mbledhin të hyrat vetanake përmes formave si të hyra të mbledhura drejtperdrejt nga komuna10 si 

aktivitet i komunës si dhe të hyrat e arkëtuara nga niveli qëndror11 të cilat transferohen më pas në 

komuna për shfrytëzim të mëtejmë të tyre. 

Pjesë e pashmangshme e procesit të planifikimit të buxhetit komunal dhe të një rëndësie të veçantë 

janë edhe vetë qytetarët e komunave përkatëse, ku komunat duhet të jenë llogaridhënës dhe 

transparent para tyre për mënyrën e planifikimit dhe shfrytëzimit të mjeteve, përparimin drejt 

realizimit të qëllimeve dhe përmirësimit të shërbimeve që ata marrin si kundërvlerë dhe ngritjes së 

mirëqenies së tyre.  

Paratë publike do të përdoren vetëm për qëllime të miratuara publike. Asnjë organizatë buxhetore 

apo komunë nuk mund të devijojnë, keq zbatojnë apo të përdorin në mënyrë të pa rregullt paratë 

publike. Shpenzimi i parave publike mund të bëhet vetëm nga fondet e ndara e të alokuara si dhe 

në përputhje me rregullat dhe ligjin vjetor të buxhetit. Më tej, një proces buxhetor i planifikuar mirë 

rezulton me vendime më të mira financiare, duke ndikuar kështu pozitivisht në funksionimin e 

përgjithshëm të institucionit dhe realizimin e objektivave të saj. 

Për më tepër sa i përket përgjegjësive dhe kornizës aktuale ligjore lidhur me menaxhimin e të hyrave 

vetanake (shih Shtojca 3). 

  

                                                      
10 Të hyrat nga tatimi në prone, urbanizmi, dhënia e lejeve, ndrrimi i destinimit të shfrytëzimit të tokës, etj 
11 Të hyrat nga dënimet e gjykatave, nga prerja e pyjeve pyjet si dhe të hyrat nga dënimet e policisë 
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3 Gjetjet e auditimit 

Në këtë kapitull, kemi paraqitur gjetjet që ndërlidhen me akterët kryesor të institucioneve të nivelit 

qendror, që krahas detyrave janë përgjegjëse mbi mënyrën e vendosjes së rregullativës ligjore, 

procedurale, përcaktimit të projeksioneve mbi planifikimin e të hyrave vetanake për të gjitha 

komunat, si dhe gjetjet që kanë të bëjnë me nivelin lokal (komunat), si përgjegjëse për realizimin 

dhe shpenzimin e këtyre të hyrave, monitorimin e këtyre komunave si dhe raportimi i institucioneve 

të nivelit komunal mbi performancën e tyre. Ky raport është i strukturuar në tri pjesë-kapituj: 

 Kapitulli 3.1 ka të bëj me qeverisjen e mirë, rolin e palëve përgjegjëse në zhvillimin dhe 

funksionimin e Komunës, duke përfshirë këtu kornizën strategjike të planifikimit, realizimit 

të qëllimeve dhe objektivave, deklaratën e politikave për mbledhjen dhe destinimit të 

shpenzimeve te të hyrave vetanake, si dhe procesin e planifikimit të institucioneve qendrore 

e lokale; 

 Në Kapitulli 3.2 është paraqitur realizimi i të hyrave vetanake krahas planifikimit, 

shpërndarja dhe shpenzimi i tyre sipas nevojave dhe prioriteteve, si dhe mos shpenzimi i të 

hyrave dhe bartja në vitin e ardhshëm, si dhe    

 Në kapitullin 3.3 janë paraqitur gjetjet e auditimit lidhur me monitorimin dhe raportimin 

vjetor të performancës së komunave. 

3.1 Udhëheqja dhe planifikimi ekzistues i të hyrave komunale 

nuk është në frymën e qeverisjes së mirë 

Akterët përgjegjës nuk kanë arritur të koordinojnë dhe planifikojnë aktivitetet e tyre për të siguruar 

menaxhim të mirëfilltë te të hyrave vetanake në nivel lokal me qëllim të arritjes së objektivave të 

organizatave për realizimin e prioriteteve në të ardhmën. Mos funksionimi është i dukshëm në 

strukturën e përgjithshme të qeverisjes përfshirë: strategjinë, qëllimet dhe objektivat e përgjithshme, 

standardet, politikat dhe procedurat e organizatës, zhvillimi dhe realizimi i tyre. 

3.1.1 Korniza strategjike e planifikimit, realizimit të qëllimeve dhe 

objektivave 

Strategjia e përgjithshme zhvillimore nuk ishte hartuar nga të gjitha komunat që kanë qenë subjekt 

i auditimit. Komuna e Lipjanit dhe Gjilanit nuk kanë arritur të hartojnë planet e tyre strategjike 

zhvillimore, përderisa komuna e Mitrovicës dhe ajo e Shtimes kanë hartuar këto plane të 

përgjithshme strategjike. Ndër të tjera këto plane strategjike parashtrojnë krijimin e vizionit, 

definimin e misionit, objektivat strategjike, si dhe veprimet e nevojshme për realizimin e këtyre 

qëllimeve, përmes implementimit të programeve dhe projekteve. Gjithashtu edhe Komuna e 

Prishtinës ka hartuar Planin Zhvillimor Komunal, një dokument mjaft voluminoz, i cili përmbanë 

informata të rëndësishme dhe specifike, mirëpo nuk e ka të llogaritur koston financiare për zbatimin 

e saj, si dhe nuk i ka të përcaktuara afatet kohore për arritje të objektivave.  
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Strategjitë sektoriale janë hartuar nga të gjitha komunat të cilat përkundër rëndësisë për zhvillimin 

e sektorit përkatës nuk mund të zëvendësojnë një strategji zhvillimore gjithëpërfshirëse.  

Asnje nga komunat e audituara në dokumentet e tyre strategjike nuk kanë paraqitur në mënyrë të 

veçantë pjesen e të hyrave vetanake, përderisa konsiderohen si të hyra kryesore vetanake të 

komunës. Mungesa e paraqitjes së këtyre të hyrave lidhur me realizimin dhe shpenzimin e tyre nuk 

siguron se projektet e parapara në dokumente strategjike do të kenë fonde të mjaftueshme drejt 

realizimit dhe implementimit të tyre. 

Plani i veprimit për realizimin e objektivave të parapara në strategji mungon në të gjitha komunat 

e audituara me përjashtim të komunës së Prishtinës. Në këtë plan të veprimit komuna ka paraqitur 

qëllimet, realizimin e aktiviteteve, akterëve përgjegjës, mirëpo nuk ka përfshirë planin financiar apo 

kostimin e realizimit të aktiviteteve të tyre e që për pasojë nuk siguron implementim të strategjisë. 

Monitorimi i zbatimit të planit strategjik dhe operacional si pjesë përbërse e stategjisë nuk është 

bërë nga komunat e audituara e që duhet të përcillet në mënyrë sistematike dhe të matshme. 

Komunat duhet të prodhojnë raporte karshi planeve të veta operative për të rishikuar progresin 

rreth përmbushjes së qëllimeve dhe objektivave strategjike, e që në fakt asnjë nga komunat që kanë 

qenë subjekt i auditimit nuk kanë prodhuar raporte vjetore të tilla të monitorimit, përvec raporteve 

periodike në baza tremujore, ku tregohet ekzekutimi i buxhetit në krahasim me planin fillestar. 

Mungesa e një raporti të tillë bën të pamundur që aktivitetet të realizohen brenda parametrave të 

qëllimeve dhe objektivave të planifikuara. 

Po ashtu si pjesë shumë e rëndësishme që u mungon komunave është procesi i vlerësimit, i cili është 

më analitik dhe i pavarur i cili ka për qëllim të masë ndikimin dhe efektet e një strategjie.  

3.1.2 Deklarata e politikave për grumbullimin dhe destinimin e 

shfrytëzimit te të hyrave vetanake 

Komunat nuk kanë hartuar deklaratën e të hyrave komunale që duhet të pregatitet në baza të 

rregullta vjetore12, që qeverisja lokale synon të aplikojë në vitin financiar për përcaktimin e tarifave, 

ngarkesave dhe çmimeve për të mbuluar kostot e plota ekonomike13 dhe të sigurojë që ka sistem 

për grumbullimin dhe shfrytëzimin e këtyre të hyrave. Po ashtu nuk kanë vendosur plane të 

përgjithshme drejt veprimeve konkrete me qëllim të maksimizimit të këtyre të hyrave si dhe 

destinimin e shfrytëzimit të tyre në mënyrën më të mirë të mundshme. 

Komunat që kanë qenë subjekt i auditimit kanë aprovuar cdo vit rregulloret mbi taksat, tarifat dhe 

ngarkesat si dhe rregulloren e tatimit në pronë. Megjithatë, për shërbimet e njëjta nëpër komuna 

tarifat janë të ndryshme, të cilat i kemi paraqitur në tabelën më poshtë. Më tej, rregulloret e 

aprovuara nëpër komuna gjatë viteve 2015-2017, nuk janë ndryshuar pothuajse asnjëherë, me 

                                                      
12 Dokumenti i qeverisë Queensland, Australi “Own source revenue: policies and options for Local Governments”, 

(Rregullorja e Qeverisjes Vendore 2012, neni 193) 
13 kosto e të cilës nuk duhet të tejkalon koston për ofrimin e shërbimeve, duke përfshirë koston e punës dhe koston për 

shfrytëzimin e materialeve dhe pajisjeve 
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përjashtim të ndonjë tarife. Edhe pse sipas raportit14 dhe intervistave me zyrtarët kyç në MAPL dhe 

në komuna, ata kanë pohuar se duhet të bëhet rishikimi i këtyre tarifave në vazhdimësi, mirëpo deri 

më tani nuk kanë arritur që të bëjnë ndryshimet dhe harmonizimin e këtyre tarifave. 

Tabela 1. Llojet e shërbimeve të ofruara ndaj qytetarëve dhe tarifat në pesë komunat e Kosovës 

Komunat e Kosovës 
Llojet  e shërbimeve Prishtinë  Lipjan Shtime Mitrovicë Gjilan 

Lidhja e kurorëzimit gjatë orarit të 
punës (në komunë) 

15 € 10 € 5 € 8 € 5 € 

Lidhja e kurorëzimit jashtë objektit të 
komunës 

100 € 80 € 100 € 25 € 50 € 

Ndërrimin e emrit personal 10 € 10 € 20 € 3 € 10 € 

Korrigjimin e emrit personal 2 € 3 5 3 € 5 € 

Lëshimi i ekstraktit nga LAL 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 

Lëshimi i ekstraktit nga LAM 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 

Lëshimi i ekstraktit nga LAV 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 

Lëshimi i aktit të vdekjes  nuk ka 3 € 1 € 3 € pa pagesë 

Certifikata e nënshtetësisë 2 € nuk ka 1 1 € 1 € 

Burimi: Të dhënat e përpunuara nga ana e ZKA bazuar në informatat dhe analiza 

Sic shihet edhe nga tabela më lartë në komunat e audituara janë identifikuar dallime të shumta të 

përcaktimit të tarifave për lëshimin e dokumenteve të njëjta. Lidhja e kurorëzimit jashtë objektit të 

komunës ka dallime të mëdha në mes të komunave, dallimet më të theksuara janë identifikuar tek 

Komuna e Prishtinës ku tarifa për këtë shërbim është katër (4) herë më e lartë krahasuar me 

Komunën e Mitrovicës apo 75€ kosto më të lartë për shërbim të njëjtë. Ndërsa lidhja e kurorëzimit 

gjatë orarit të punës nëpër komunat e audituara ka çmime të ndryshme për shërbim të njëtë duke 

filluar nga 5 (pesë), 8 (tetë), 10 (dhjetë) dhe 15€. Gjithashtu edhe tek ndërrimi dhe korrigjimi i emrit 

personal ka dallime të mëdha te pagesa e tarifave për realizimin e këtyre shërbimeve e që këto 

diferenca janë në disa komuna dy (2) deri në pesë (5) herë me kosto më të lartë për shërbim të njëjtë. 

Siç shihet nga tabela edhe për shërbimet e tjera ka dallime të lehta.  

Të hyrat e realizuara nga këto shërbime paraqesin një përqindje të ultë,  e cila përbën diku 5% nga 

niveli i përgjithshëm i të hyrave vetanake. Aplikimi i tarifave të ndryshme për shërbime të njëjta 

shfaqë pakënaqësi mbi përcaktimin e çmimeve tek qytetarët për pagesat e bëra ndaj ofrimit të 

shërbimeve të njëjta komunale. Këto tarifa ndryshohen pa ndonjë bazë apo dokument të prodhuar 

formal ose mbështetës, pa dhënë arsyetimet se mbi cfarë analize është e vendosur kjo tarifë. Sipas 

                                                      
14 Analizë Mbi të Hyrat Vetanake në Komunat e Republikës së Kosovës, MAPL 2015 
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intervistës15 me zyrtarët komunal ne jemi informuar se përcaktimi i kosotove të këtyre tarifave është 

bërë në periudhën e pasluftës të cilët nuk kanë mundur të na ofrojnë dëshmi mbi përcaktimin e 

këtyre kostove. 

Të hyrat nga tatimi në pronë (përcaktimi i zonave brenda Komunës) konsiderohen si një e hyrë 

shumë e rëndësishme dhe njëherit edhe pjesa më e madhe e strukturës së të hyrave vetanake, e cila 

përbën 30-40% te të hyrave vetanake komunale. Tatimi në pronë është taksë komunale e cila 

aplikohet mbi pronat e paluajtshme brenda një territori të një Komune, dhe është i vetmi tatim i cili 

është i decentralizuar në nivel komunal, me disa kufizime nga niveli qendror sa i përket 

legjislacionit dhe funksionit të arkëtimit.  

Komunat që kanë qenë subjekt i auditimit kanë aprovuar cdo vit rregulloret e tyre komunale mbi 

tatimin në pronë me tarifat e parapara brenda limiteve të përcaktuara, në shkallë tatimore prej zero 

pikë pesëmbëdhjetë përqind (0.15 %) deri në një përqind (1%). Komuna aprovon cdo vit rregulloren 

vjetore komunale, duke i  përcaktuar tarifat brenda këtyre limiteve në bazë të zonave (Zona 1, 2, 3, 

4), ku për secilën zonë janë tarifa të ndryshme. Ne kemi vlerësuar se rregulloret e aprovuara gjatë 

viteve 2015-2017 por edhe më herët nuk janë ndryshuar, edhe pse është obligim i komunave që të 

bëjnë rivlerësimin e zonave brenda periudhave të caktuara. Mangësi tjetër sipas intervistave16 dhe 

Raportit të auditimit17 është vërejtur edhe mos identifikimi i të gjithë tatimpaguesve të atij lokaliteti, 

poashtu dhe mos verifikimi i pronave të parapara me legjislacion. Mangësit e identifikuara tregojnë 

faktin që komunat nuk i kanë shfrytëzuar sa duhet mundësitë ligjore për realizimin e të hyrave 

komunale.   

Ajo që është me rëndësi të ceket se mënyra e shpenzimit të këtyre mjeteve në komunat e audituara 

nuk është i definuar dhe nuk kanë një dokument formal mbi shfrytëzimin e këtyre mjeteve që 

grumbullohen nga tatimi në pronë. Mirëpo, sipas intervistave këto të hyra preferohen që të 

shpenzohen për projektet që konsiderohen në të mirë të qytetarëve. 

Ky dokument do t’ju shërbejë komunave që mjetet e grumbulluara ti shpërndajnë dhe shpenzojnë 

në projektet që ndikojnë në përmirësimin e infrastrukturës me qëllim të ngritjes së mirëqenies së 

qytetarëve në territorin përkatës, edhe pse sipas të dhënave të analizuara pjesa dërrmuese e të 

hyrave shfrytëzohen për këtë qëllim. Mirëpo ka raste që në mungesë të këtijë dokumeti një pjesë e 

caktuar e të hyrave mbetet  të destinohet dhe shpenzohet për projektet në të cilat qytetarët nuk kanë 

përfitim të drejtëpërdrejtë. 

                                                      
15 Intervistat e realizuara në komunat e audituara (Mitrovicë, Shtime, Prishtinë, Gjilan dhe Lipjan), me zyrtaret e të 

hyrave 
16 Intervistat e realizuara në komunat e audituara, (Prishtinë, Gjilan, Mitrovicë, Lipjan, Shtime), me zyrtarët e tatimit në 

pronë 
17 Raporti i auditimit të performancës efektiviteti i sistemit informativ të tatimit në pronë, publikuar në prill 2018, i 

qasshëm përmes http://zka-rks.org/wp-content/uploads/2018/04/RaportiAuditimit_SITP_Shqip.pdf 

http://zka-rks.org/wp-content/uploads/2018/04/RaportiAuditimit_SITP_Shqip.pdf
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3.1.3 Procesi i planifikimit te të hyrave vetanake, përgjegjësi e nivelit 

qendror dhe atij lokal 

Planifikimi i buxhetit në komunat e audituara është mjaft dinamik dhe i ndërlikuar. Ministria e 

Financave përkatësisht Departamenti për Buxhet Komunal si akterë i rëndësishëm në këtë proces 

nuk ka arritur të hartojë ndonjë procedurë apo rregullore që specifikon instruksione unike mbi 

procesin e planifikimit për të gjitha komunat, edhe pse sipas intervistës me zyrtarët e kësaj njësie, 

kanë vlerësuar si të nevojshme dhe janë në përpjekje e sipër për krijimin e procedurave që rregullon 

këtë çështje. 

Po ashtu edhe komunat nuk kanë hartuar procedura të brendshme formale për planifikimin e të 

hyrave vetanake, instruksione të qarta për pjesëmarrësit e përfshirë në këtë proces me qëllim të 

ofrimit te të dhënave rreth asaj se cfarë analiza dhe parametra janë marrë parasysh me rastin e 

planifikimit nga njësitë që gjenerojnë të hyra. Ata bëjnë planifikimin në mënyrë të përafërt dhe të 

përgjithësuar duke u bazuar në planifikimin e vitit paraprak dhe limitet e përcaktuara nga MF. 

Komunat dhe MF18 nuk kanë arritur që të realizojnë koordinimin në mes vete sa i përket planifikimit 

për të hyrat që e  konsiderojnë të dyja palët si të arritshëm, si dhe krijimin e procedurave formale 

për palët e përfshira në këtë proces.  

3.2 Realizimi i të hyrave vetanake krahas planifikimit 

Komunat e Republikës së Kosovës, përveç financimit nga Granti Qeveritar duhet të realizojnë një 

pjesë të buxhetit edhe nga të hyrat vetanake, si rezultat i pagesave të tatimpaguesve dhe në 

kompenzim të ofrimit të shërbimeve ndaj qytetarëve. Edhe pse me një pjesëmarrje relativisht të ultë, 

por që plotëson një pjesë të financimit të zhvillimit të aktiviteteve në kuadër të kompetencave të 

tyre.  

Realizimi i të hyrave vetanake në nivel të përgjithshëm për të gjitha komunat, viti 2015 dhe 2016 

kanë shenuar një realizim pothuajse të njëjtë, përderisa në vitin 2017 ka pas rënie prej 9% (shih 

Shtojcën 4).  

Ndërsa sa i përket realizimit te të hyrave vetanake krahas atyre të planifikuara, të dhënat e 

analizuara për periudhën 2015-2017 arrinë një mesatare prej 80% të realizimit të tyre. Ndërsa nëse e 

bëjmë një analizë nëpër vite, ne kemi vlerësuar se realizimi i këtyre të hyrave në komunat e 

audituara për periudhën 2015-2017 ka shënuar rritje nga viti në vit, të cilën edhe e kemi paraqitur 

për pesë komunat e audituara. 

  

                                                      
18 Informatat e marra gjatë intervistave në MF, me Drejtorin e Buxhetit, z.Salvador Elmazi dhe zyrtarët në komunat e 

audituara 
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Tabela 2. Realizimi i të hyrave vetanake krahas planifikimit për vitet 2015-2017 

Të hyrat vetanake  2015-2017 

  2015 2016 2017 

Komunat  Planifikimi Realizimi Planifikimi Realizimi Planifikimi Realizimi 

Prishtina 27,162,609 18,035,992 30,000,000 24,444,189 24,607,375 24,533,486 

Gjilan 3,859,953 3,627,760 4,000,000 4,227,081 4,599,390 4,075,397 

Lipjan 1,342,336 1,453,652 1,850,000 1,808,065 2,108,547 1,611,018 

Mitrovice  2,117,292 1,517,742 2,267,582 2,099,721 1,995,219 1,951,350 

Shtime 445,503 334,729 451,788 467,798 573,460 543,288 

Total 34,927,693 24,969,875 38,569,370 33,046,854 33,883,991 32,311,757 

Burimi: Të dhënat e përpunuara nga ana e ZKA bazuar në informatat dhe analiza 

Realizimi i të hyrave vetanake në vitin 2015, ka qenë rreth 25 mil € ose 70% të buxhetit të planifikuar 

prej rreth 35 mil €. Ndërsa, mbledhja e të hyrave në vitin 2016 ka shënuar rritje prej 30% krahas vitit 

2015 ose në vlerë prej rreth 8 mil €, mirëpo kjo rritje është sqarurar të ketë ndodhur nga periudha 

kur është aplikuar ligji për faljen e borxheve.  

Realizimi i të hyrave për vitin 2017 ka pas një rënje (jo të theksuar), mirëpo vërejmë se është realizuar 

95% e vlerës së planifikuar, marrë parasysh se planifikimi për  vitin 2017 ka qenë më i ultë, e 

rrjedhimisht përqindja e realizimit rezulton më e lartë krahas planifikimeve gjatë viteve tjera. Sa i 

përket planifikimit për vitin 2017, vërejmë se planifikimi në krahasim me realizimin ishte më i saktë 

se vitet e mëhershme kur planifikimi ishte shumë më ambicioz sesa realizimi i të hyrave vetanake 

komunale, marrë parasyshë vazhdimin e afatit për faljen e borxheve.   

Grafiku 1. Realizimi i të hyrave vetanake krahas planifikimit për vitin 2017

 

Burimi: Të dhënat e përpunuara nga ana e ZKA bazuar në informatat dhe analiza 

0 €

5,000,000 €

10,000,000 €

15,000,000 €

20,000,000 €

25,000,000 €

Prishtina Gjilan Lipjan Mitrovice Shtime

24,533,486 €

4,075,397 € 1,611,018 € 1,951,350 € 543,288 €

2017 Planif 2017 Realizimi



ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE  - NATIONAL AUDIT OFFICE 

 

 18 

Është me rëndësi të ceket se realizimin më të madhë te të hyrave e ka arritë komuna e Prishtinës për 

dallim nga komunat tjera, e që ka ndiku në rritjen e përqindjes së përgjithshme të realizimit dhe 

rritjes së vazhdueshme te të hyrave për gjatë viteve 2016 dhe 2017 (Komuna e Prishtinës realizon 

mbi 40% te të hyrave të përgjithshme), ndërsa tek analiza e përgjithshme e realizimit të hyrave për 

të gjitha komunat vërehet një rënie e lehtë nëpër vite. Më poshtë kemi paraqitur realizimin e të 

hyrave vetanake krahas planifikimit, të shprehur në përqindje për vitin 2015, sepse ky vit ka qenë 

vit që realizimi është dukshëm më i ultë krahas planifikimit për vitet tjera. 

Në grafikun më poshtë, vërehet se komuna e Lipjanit ka realizuar të hyra më shume se që ka 

planifikuar për vitin 2015 ( mbi 108%), më pas shihet se edhe komuna e Shtimes ka realizuar 75% e 

të hyrave të planifikura. Ndërsa sa i përket realizimit më të ultë krahas komunave tjera, vërehet se 

komuna e Prishtinës nuk i ka realizuar kënaqshëm të hyrat për vitin 2015 duke mos shpenzuar 

33.3% të buxhetit.  

Grafiku 2: Përqindja e realizimit te të hyrave vetanake krahas planifikimit për vitin 2015 (në %) 
 

 

Burimi: Të dhënat e përpunuara nga ana e ZKA bazuar në informatat dhe analiza 
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3.2.1 Shpërndarja dhe shpenzimi i të hyrave vetanake 

Kuvendi i Kosovës ka aprovuar çdo vit buxhetin vjetor sipas Ligjit të buxhetit. Buxheti në qeverisjen 

lokale paraqet planin financiar, i cili specifikon të hyrat dhe shpenzimet për një periudhë të caktuar 

kohore. Përmes procesit buxhetor, institucionet në nivel lokal vlerësojnë nevojat e tyre kundrejt 

nivelit te të hyrave që kanë në dispozicion.  

3.2.2 Shpërndarja dhe shpenzimi i të hyrave nuk është duke u bërë sipas 

nevojave të identifikuara nga qytetarët 

Komunat janë përgjegjëse që të konsultojnë qytetarët në mënyrë që të sigurojnë se kanë pasur 

mundësinë që të shprehin mendimin mbi nevojat e tyre para marrjes se vendimeve, në mënyrë që 

vendimet e marra të zbatohen në mënyre efektive në praktikë. Gjithashtu komunat duhet të 

sigurojnë se kërkesat dhe nevojat e qytetarëva janë marrë parasysh. 

Komunat nuk e kanë të vendosur një proces formal dhe funksional i cili do të siguronte identifikimin 

e nevojave nga qytetarët e deri tek aprovimi i projekteve nga Kuvendet Komunale. Nga komunat e 

audituara nuk kemi pranuar dëshmi mbi organizimin e takimeve me qytetarët lidhur me prioritetet 

e financimit të projekteve dhe realizimin e tyre. Me përjashtim të Komunës së Shtimes dhe 

Mitrovicës të cilët kanë ofruar disa informata, por jo të mjaftueshme, duke paraqitur vetëm agjendat 

e takimeve të disa grupeve me qytetarët dhe pasqyrimit të disa projekteve të propozuara për 

financim, por jo edhe rrjedhën e mëtejshme deri tek vendimëmarrja për këto projekte.  

Procesi i deritanishëm i ndëgjimeve buxhetore të komunave me qytetarët ku do të identifikoheshin 

drejtëpërdrejt nevojat e qytetarëve nuk ka funksionuar si duhet. Ne kemi identifikuar se mungon 

transparenca komunale nga kryetarët  e komunave të cilët nuk kanë organizuar dëgjime të rregullta 

buxhetore gjatë procesit të hartimit të buxhetit me qëllim të komunikimit dhe identifikimit të 

nevojave. Duke pasur parasyshë fleksibilitetin e komunave në përgatitjen e buxhetit te të hyrave 

vetanake dhe mënyrës së destinimit të tyre, konsiderojmë se komunat nuk kanë arritë që të 

dokumentojnë se të hyrat vetanake komunale janë shpërndarë sipas nevojave dhe prioriteteve të 

dala nga komunikimi me qytetarët. 

3.2.3 Shpenzimi i të hyrave vetanake 

Shpenzimi i të hyrave vetanake duhet të bëhet sipas buxhetit të aprovuar nga Kuvendi i Kosovës, 

ku mënyra e shpenzimit të tyre është i ndarë sipas kategorive të përcaktura që ata vetë kanë 

vlerësuar së për çfarë qëllimi do të shpenzohen. Më tej, komunat në buxhetin e tyre vjetor përvec 

shpenzimit te të hyrave të vitit aktual  (identifikuar me kodin 21), ata planifikojnë edhe shpenzimin 

e të hyrave të bartura nga viti paraprak (identifikuar me kodin 22) me qëllim të realizimit të 

aktiviteteve të tyre, ku të dhënat mbi shpenzimin e tyre për të gjitha komunat të cilat i kemi 

paraqitur në ( shih shtojcën 6).  
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Ndërsa sa i përket shpërndarjes së shpenzimeve për 5 (pesë) komunat e audituara sipas analizave 

tona ne kemi vlerësuar se nuk kanë arritë që të shpenzojnë të hyrat e tyre të mbledhura gjatë vitit, 

po ashtu edhe të hyrat e bartura nga viti paraprak, sipas parashikimeve dhe kategorive që ata janë 

zotuar në planin vjetor të tyre, të cilat edhe i kemi paraqitur në tabelën më poshtë. 

Tabela 3. Shpenzimi i të hyrave (21 dhe 22) për pesë komunat e audituara për vitet 2015-2017 

Vitet Të hyrat 
21 

Të hyrat 
22 

Total të 
hyrat 

Paga Subvencione 
Mallra & 
Sherbime 

Investime 
Kapitale 

Total 
shpenzimet 

% 

2015 35,039,009 20,045,176 55,084,185 326,839 2,688,894 5,076,955 27,747,354 35,840,042 65% 

2016 38,369,370 9,181,979 47,551,348 97,125 2,951,576 3,093,261 24,668,692 30,810,654 65% 

2017 34,325,704 11,217,784 45,543,488 56,493 2,557,000 3,357,869 22,106,414 28,077,777 62% 

Burimi: Të dhënat e përpunuara nga ana e ZKA bazuar në informatat dhe analiza 

Gjatë auditimit ne kemi analizuar të dhënat e planifikuara dhe ato të shpenzuara për secilën nga 

pesë komunat e audituara. Gjatë krahasimit të shpenzimit për kategori të veçanta (paga, mallra dhe 

shërbime, subvencione, investime kapitale), kemi vërejtur se të gjitha kategoritë tjera kanë 

shpenzuar një përqindje më të lartë te të hyrave krahas planifikimit të paraparë. Ndërsa sa i përket 

shpenzimit në nivel më të lartë te të hyrave vetanake si vlerë monetare janë shpenzuar tek kategoria 

e Investimeve kapitale, mirëpo nëse e krahasojmë realizimin krahas planifikimit si përqindje kjo 

kategori është realizuar më së paku krahas kategorive tjera (afer 75%). Vërehet një tendenc e uljes 

nga viti 2015 në 2017 në shfrytëzimin e të hyrave vetanake për paga dhe meditje si dhe mallra dhe 

sherbime. Kjo është një përparësi për arsye se qëllimi është që këto të hyra të shfrytëzohen më shumë 

për investime kapitale dhe subvencionime të cilat do të ndikonin drejtëpëdrejt në rritjen e 

mirëqenies së qytetarëve.   Po ashtu është e rëndësishme  të ceket se në disa komuna ekzistojnë 

shpenzime të paguara nga kategoria e Investimeve Kapitaleve që për nga natyra nuk i takojnë kësaj 

kategorie (që në fakt ekzekutimi i pagesave përmes vendimeve gjyqësore, përmbaruesve privat dhe 

pagesave direkte të Thesarit).  

Marrja e mjeteve nga kategoria e investimeve kapitale për ekzekutimin e pagesave të borxheve të 

komunave, për pasojë rezulton në mos realizimin e projekteve të planifikuara. Shpenzimi i parave 

publike në investime kapitale nënkupton shërbime më të mira për qytetarin, prandaj është e 

rëndësishme që shpenzimi i këtyre mjeteve të bëhet praktikë dhe e domosdoshme, që kryesisht ti 

takojnë kësaj kategorie.         

3.2.4 Të hyrat e pashpenzuara dhe bartja e tyre në vitin pasues 

Një nga dukuritë që është e shprehur nga viti në vit është  mos shpenzimi  i të hyrave vetanake të 

mbledhura gjatë vitit fiskal dhe bartja e tyre në vitin vijues. Duke pas parasysh nevojat e mëdha për 

investime në të gjitha komunat, mosshfrytëzimi i të hyrave vetanake është mjaftë brengosëse. 

Komunat janë përgjegjëse dhe të obliguara që paratë e grumbulluara nga qytetarët, ti shpenzojnë në 

mënyrën që konsiderojnë se më së miri do ju shërbejë plotësimit të nevojave të popullatës së 

komunës si kundërvlerë ndaj pagesave të tyre. 
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Komunat në rast të  mos shpenzimit te të hyrave vetanake brenda vitit fiskal kur janë grumbulluar, 

kanë të drejtë që këto të hyra ti bartin në buxhetin e vitit tjetër pasues për dallim prej grantit qeveritar 

që në rast të mos shpenzimit të tyre kthehen prapa në buxhetin qendror. Më tej, komunat  raportojnë 

bilancin e të hyrave vetanake të pashpenzuara në fund të cdo viti fiskal, njëherit duke dhënë edhe 

arsyeshmërinë mbi mos shpenzimin e tyre. 

Gjatë auditimit të komunave ne kemi analizuar dhe vlerësuar se bartja e të hyrave vetanake edhe 

në këto vitet e fundit mbetet në nivel të lartë.  

Gjatë analizimit te të dhënave për pesë komunat, nëse e bëjmë një krahasim nga viti në vit, ne kemi 

vërejtur se në aspekt të përgjithshëm ka pasur një rënie të dukshme të bartjes se të hyrave nga viti 

2015 në vitet 2016 dhe 2017. Mirëpo mos shpenzimi i këtyre të hyrave prapë se prapë mbetet një 

praktikë e tillë e bartjes së mjeteve (shih shtojca 6.) nga viti në vit dhe është një sinjal se këto fonde 

nuk po menaxhohen në mënyrën e duhur duke mos arritë shfrytëzimin e tyre në mënyrë efikase. 

Më poshtë kemi paraqitur edhe në mënyrë grafike bartjen e të hyrave vetanake për vitet 2015-2017. 

Grafiku 3. Bartja e të hyrave vetanake për periudhën 2015 - 2017 

Burimi: Të dhënat e përpunuara nga ana e ZKA bazuar në informatat dhe analiza 

Ndërsa kur kemi bërë një vlerësim individual për secilën nga pesë komunat, sic shihet edhe në 

grafikun më lartë, kemi vërejtur se vetëm Komuna e Prishtinës në vitin 2015 ka pas një bartje te të 

hyrave në nivel të lartë, e që me pas në dy vitet tjera ( 2016 dhe 2017) ka arritë që bartja e tyre të bie 

dukshëm. Po ashtu edhe Komuna e Lipjanit kanë rrit nivelin e shfrytëzueshmërisë së të hyrave 

vetanake, e që rrjedhimisht nënkupton se niveli i bartjes së të hyrave ka rënë nga viti në vit. 

Prishtina

Gjilan

Lipjani

Mitrovica

Shtime

Prishtina Gjilan Lipjani Mitrovica Shtime

Bartja në 2017 8,746,590 1,285,440 757,608 344,361 83,782

Bartja në 2016 7,280,641 1,004,615 540,718 291,631 64,374

Bartja në 2015 17,893,989 841,300 1,000,335 259,895 49,657
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3.3 Monitorimi dhe Raportimi  

Komunat e Kosovës, me konkretisht perfomanca e tyre në vazhdimësi monitorohet nga niveli  

qendrorë përkatësisht MAPL-ja e cila për këtë qëllim harton raporte vjetore. 

Duke u nisur nga fakti se raporti i performancës së komunave është një instrument i rëndësishëm 

për pasqyrimin e punës së komunave dhe promovimin e transparencës në procesin e ofrimit të 

shërbimeve për qytetarët. Një proces i rregulltë, gjithëpërfshirës dhe i integruar i sistemit të 

monitorimit dhe raportimit do të ndihmonte në llogaridhënie ndaj qytetarëve si përfitues të 

shërbimeve dhe të mirave publike. 

3.3.1 Monitorimi i komunave nga Niveli Qendror dhe matja e performancës  

Monitorimi i komunave bëhet nga institucionet në nivel qendror, përkatësisht MAPL përmes 

Sistemit për Menaxhimin e Performancës së Komunave (SMPK)19. MAPL çdo vit pregatitë Raportin 

vjetor të monitorimit të performancës së komunave dhe Raportin e funksionimit të komunave. Ne 

kemi analizuar raportet vjetore të performancës për vitin 2015 dhe 2016, ndërsa sa i përket raportit 

vjetor të vitit 2017 ende nuk është pregatitur dhe publikuar gjatë periudhës sa ne kemi qenë në 

auditim. Qëllimi kryesor i raportit të performancës është matja e shkallës së performancës së 

komunave në ofrimin e shërbimeve për qytetarët dhe pasqyron edhe shkallën e performimit sipas 

komunave për secilën fushë. 

Raporti vjetor i monitorimit për vitin 2016 është bërë sipas një metodologjie standarde. Ky raport 

përmban edhe informatat për arritjet e përgjithshme të komunave dhe klasifikimin e tyre në tre 

nivele të pasqyrimit të performancës: në nivelin e fushave, në nivelin e rezultateve dhe në nivelin e 

treguesve. Ky raport është bërë në bazë te të dhënave të raportuara nga 35 komuna, 2 prej të cilave: 

Gjakova dhe Mamusha kanë raportuar në kohën shtesë, ndërsa 3 komuna nuk kanë raportuar: 

Mitrovica e Veriut, Zveçani dhe Zubin Potoku.  

Nga intervistat e zhvilluara jemi informuar se zyrtarët komunal nuk kanë marrë për bazë gjetjet dhe 

rekomandimet e bëra nga niveli qendror përkatësisht nga MAPL. Me qëllim të një planifikimi më të 

mirë komunat nuk i kanë përdorë gjetjet e përgjithshme dhe të veçanta për performancën e tyre dhe 

rekomandimet e dhëna të cilat do tu shërbenin për procesin e organizimit të punëve në komunë dhe 

në veçanti për procesin e vendimmarrjes më të mirë për përmirësimin në planifikimin dhe 

shpenzimin e të hyrave vetanake. 

                                                      
19 SMPK bën matjen e performancës së komunave për 14 fusha të ndryshme themelore, të cilat përfshijnë 18 shërbime 

nga kompetencat vetanake të komunave. Në matjen e performancës së komunave për vitin 2016, SMPK i ka interesuar 
shkalla e arritjve për 24 rezultate të ndryshme nga 14 fushat përkatëse. Fushat themelore për të cilat bëhet matja e 
performancës së komunave janë: Shërbimet Publike Administrative; Të drejtat e njeriut, Shërbimet Sociale dhe 
Familjare; Kulturë, Rini dhe Sport; Menaxhimi i Fatkeqësive; Planifikimi Hapësinor;  Hapësirat Publike; Infrastruktura 
Rrugore; Transporti publik komunal; Parkingjet publike;  Furnizimi me ujë të pijshëm; Kanalizimi; Menaxhimi  i 
mbeturinave dhe Mbrojtja e mjedisit. 
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3.3.2 Raporti vjetor i kryetarit dhe Llogaridhënia para qytetarëve 

Një nga shtyllat kryesore të sistemit të vetëqeverisjes lokale në Kosovë është raportimi dhe 

transparenca komunale. Komunat e audituara nuk kanë arritur të kenë një raportim cilësor dhe 

efektiv, për të siguruar të dhëna të rëndësishme dhe informata të mjaftueshme për përdoruesit e 

këtyre raporteve. Nga pesë komunat e audituara vetëm komuna e Prishtinës dhe e Mitrovicës nuk 

kanë pregatitur raportet e tyre vjetore të kryetarit, ndërsa komunat tjera si Gjilani, Lipjani dhe 

Shtimja kanë bërë raportime të tilla vjetore. Në këto raporte kanë paraqitur fjalën hyrëse të kryetarit, 

përmbledhjen ekzekutive, informata mbi aktivitetet e zyreve në kuadër të kryetarit si dhe informata 

tjera mbi drejtoratet komunale dhe realizimin e aktiviteteve të tyre, e që në fakt këto të dhëna janë 

më tepër  statistikore dhe përshkrim i gjendjes. Mirëpo pavarësisht kësaj forme të raportimit ne kemi 

vlerësuar se raportet vjetore të pregatitura nga komunat nuk i përmbushin kërkesat e raportimit, 

duke mos dhënë një pasqyrim të qartë mbi rezultatet e arritura, konkluzionet dhe rekomandimet e 

realizimit të objektivave me qëllim që të jetë më informues për shfrytëzuesit. 

Këto raporte më tepër paraqesin një gjendje përshkruese (narrative), rreth informatave mbi 

aktivitetet e zyreve në kuadër të kryetarit si dhe informata tjera mbi aktivitetet e drejtorateve 

komunale. 

Mungesa e një procesi të raportimit nga komuna e Prishtinës dhe e Mitrovicës si dhe raportimi jo i 

plotë i komunave tjera duke mos shpalosë rezultatet, konkluzionet dhe rekomandimet krijon 

vështirësi për të siguruar informata mbi transparencën dhe llogaridhënien e  shfrytëzimit të parasë 

publike. 
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4 Konkluzionet  

Konkluzionet më poshtë paraqesin gjendjen mbi procesin dhe procedurat e planifikimit te të hyrave 

vetanake në nivel qendror, planifikimin në nivel lokal duke përfshirë kornizën strategjike të 

planifikimit, realizimit të qëllimeve dhe objektivave, deklaratën për mbledhjen dhe destinimit të 

shpenzimeve te të hyrave vetanake. Më tej, janë dhënë konkluzione edhe për nivelin e realizimit 

dhe shpenzimit te të hyrave vetanake si dhe monitorimi dhe raportet e rregullta vjetore të 

komunave.  

Udhëheqja dhe planifikimi ekzistues i të hyrave komunale nuk është në frymën e qeverisjes së 

mirë 

Udhëheqja dhe planifikimi nuk është duke funksionuar në nivel të kënaqshëm për realizimin e 

aktiviteve të planifikimit në nivel qendror dhe lokal për të siguruar se po arrihen objektivat e 

organizatave për realizimin e prioriteteve në të ardhmen. Mos funksionimi është i dukshëm në 

strukturën e përgjithshme të qeverisjes përfshirë: strategjinë, qëllimet dhe objektivat e përgjithshme, 

standardet, politikat dhe procedurat e organizatës, zhvillimi dhe realizimi i tyre. 

Ne kemi vlerësuar ekzistimin e Planit Zhvillimor Komunal në disa komuna si dhe aprovimet e disa 

planeve tjera sektoriale për sektorë të ndryshëm, si dhe veprimet drejt realizimit të tyre, mirëpo 

sfiduese mbeten fushat e lartëcekura për përmirësim.  

Korniza strategjike e planifikimit, realizimit të qëllimeve dhe objektivave komunale 

Ne kemi konstatuar se  në auditimin e pesë (5) komunave të Kosovës, janë identifikuar tri mangësi 

kryesore në strategjitë komunale dhe ato sektoriale: mungesa e planeve financiare20 që rrit rrezikun 

që planet e aprovuara të mos kenë mbështetje financiare,  mungesa e planeve operative (Komuna e 

Prishtinës e posedon plan vjetor të zbatimit, mirëpo nuk është hartuar sipas standardeve) si dhe 

mungesa e sistemit të monitorimit/raportimit. 

Ndërsa problemi kyç për 2 komunat e audituara (Lipjanin dhe Gjilanin), mbetet mungesa e një 

Strategjie të përgjithshme Zhvillimore, që do të shërbente si orientim zhvillimor për të gjitha 

strategjitë tjera në sektorë të ndryshëm. 

Konstatim i përgjithshëm është se mangësitë e identifikuara në komunat e  audituara kanë reflektuar 

në minimizimin e efekteve të veprimeve strategjike, e që për pasojë ka pas ndikim në zvogëlimin 

dhe cilësinë e shërbimeve të ofruara për qytetarët e atij lokaliteti. 

  

                                                      
20 kostimi i aktiviteteve 
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Deklarata e politikave mbi planifikimin dhe destinimin e shfrytëzimit te të hyrave vetanake 

Të gjitha komunat e audituara nuk kanë arritë të hartojnë një Deklaratë të politikave mbi 

planifikimin dhe orientimin e të hyrave komunale, si një mekanizëm kryesorë udhëzues për të gjitha 

komunat. Më tej, kjo politikë do të duhej të përgatitej, miratohej dhe të rishikohet në baza të rregullta 

vjetore. Po ashtu edhe të vendos planet e përgjithshme për maksimizimin e të hyrave, drejt 

veprimeve konkrete. 

Në këtë deklaratë gjithashtu do të përfshihen parimet e qeverisjes lokale lidhur me përcaktimin e 

tarifave, ngarkesave dhe çmimeve për të mbuluar kostot e plota ekonomike si dhe të sigurojë që ka 

sistem për grumbullimin dhe orientimin e këtyre të hyrave. Mungesa e një deklarate të tillë bën që 

sistemi i kontrollit të brendshëm të mos jetë efektiv, dhe të zbehë llogaridhënien ndaj taksapaguesve 

lidhur me orientimin e shpenzimeve të mjeteve të grumbulluara nga qytetarët.   

Përcaktimi i tarifave për shërbime komunale dallon nga një komunë në tjetrën dhe si pasojë kostot 

për shërbime të njejta janë dukshëm të theksuara ku ka raste që tarifat për shërbim të njejtë janë mbi 

katër (4) herë më të larta dhe që mund të shkaktojë pa kënaqsi dhe ndikojë në mirëqenien e 

qytararëve. 

Procesi i planifikimit te të hyrave vetanake, përgjegjësi e nivelit qendror dhe atij lokal 

Niveli i bashkëpunimit dhe koordinimit në mes institucioneve të nivelit qendror dhe atij lokal  

lidhur me planifikimin e të hyrave vetanake nuk është në nivel të kënaqshëm dhe ka rezultuar të 

mos jetë efikas.  

Ministria e Financave, si përgjegjëse mbi mënyrën e vendosjes së rregullativës ligjore, procedurale 

nuk ka arritur të krijojë udhëzues mbi përcaktimin e rregullave, procedurave formale dhe afateve 

me qëllim të ofrimit të shpjegimeve të qarta për institucionet përgjegjëse. Mungesa e një udhëzuesi 

të tillë paraqet konfuzitet dhe paqartësi tek komunat lidhur me limitet e planifikimit te të hyrave që 

janë të obliguar komunat ti realizojnë. 

Sa i përket nivelit lokal, komunat nuk kanë arritë të hartojnë ndonjë procedurë të brendshme për 

planifikimin e të hyrave vetanake, që të ofrojnë dëshmi mbi mënyrën dhe procesin e planifikimit. 

Për më shumë, arsyetimin mbi cfarë parametra apo indikatorë janë bërë planifikimet nga njësitë që 

realizojnë të hyra. Mungesa e krijimit të procedurave të tyre të brendshme mbi procesin e 

planifikimit, bazuar në analiza reale dhe potencialit ekzistues të realizimit te të hyrave, bën të 

pamundur që zyrtarët të jenë përgjegjës mbi mënyrën e planifikimit dhe realizimit të hyrave. 

Aktualisht planifikimi i të hyrave bëhet sipas limiteve të përcaktuara në qarkoret buxhetore të 

dërguara nga MF,  si dhe duke u bazuar në planifikimin e vitit paraprak. 
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Realizimi i të hyrave vetanake krahas planifikimit 

Komunat vazhdojnë të realizojnë të hyrat e tyre përmes direktivave të përcaktuara nga MF. 

Grumbullimi i këtyre të hyrave nuk është duke u realizuar krahas planifikimit, e që për pasojë ka 

rezultuar të mos jenë efikas. Me qëllim të përmirësimit të këtij procesi, niveli qendror (MF) dhe ai 

lokal duhet të ndërmarrin masa për një planifikim më real dhe të arritshëm bazuar në analiza dhe 

indikatorë.  

Aktualisht të hyrat e planifikuara nga komunat në disa raste vështirë realizohen apo realizohen 

përtej planifikimit, si rezultat i mos konsistencës në planifikim dhe realizim te të hyrave, e që 

ndikojnë direkt në mos realizimin e projekteve potenciale të financuara nga burimet vetanake. 

Shpërndarja dhe shpenzimi i të hyrave nuk është duke u bërë sipas nevojave të identifikuara 

nga qytetarët 

Komunat nuk kanë arritë që të sigurojnë transparencë para qytetarëve se janë duke u realizuar 

projektet e propozuara nga ata, me përjashtim të disa dëshmive të pakta të ofruara nga komuna e 

Mitrovicës dhe ajo e Shtimes për organizimin e këtyre takimeve. E që realizimi i këtyre projekteve  

do të kontribonte në përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve. Në mungesë të konsultimit të 

publikut ose vetëm sa për tu mbajtur ndonjë takim me qytetarët, dhe pa i përfshirë kërkesat e tyre 

në buxhet nuk prodhon politika efektive në të mirë të qeverisjes lokale. Në këtë drejtim, përfshirja 

e qytetarëve, e grupeve të interesit dhe e publikut në përgjithësi, ndihmon në identifikimin dhe 

adresimin e nevojave esenciale të tyre, dhe gjithashtu ndikon në përmirësimin e imazhit të 

institucionit karshi qytetarit. Komunikimi i drejtpërdrejtë i autoriteteve lokale me qytetarët në këtë 

kontekst mbetet mjet i pazëvendësueshëm i transparencës lokale.  

Të hyrat e pashpenzuara dhe bartja e tyre  

Shpenzimi i të hyrave të grumbulluara nga komunat ka rezultuar të mos jetë efikas. Edhe përkundër 

nevojave dhe kërkesave të mëdha për investime në komuna, bartja e të hyrave në nivel të lartë është 

një fenomen i shprehur, shqetësues dhe po përcillet nga viti në vit. Komunat e audituara nuk kanë 

arritë ti shpenzojnë të gjitha të hyrat e tyre që janë grumbulluar gjatë vitit, e që janë bartuar në vitin 

pasues dhe për pasojë ka rezultuar në mos përmbushjen e objektivave të tyre të planifikuara, duke 

reflektuar në mos ofrimin e shërbimeve më të mira për qytetarët. 

Monitorimi dhe Raportimi  

Mbikëqyrja dhe raportimi nuk kanë siguruar se janë cilësorë dhe të dobishëm, si mekanizma  mjaftë 

të rëndësishëm të qeverisjes lokale, përmes të cilit mundësohet përcjellja sistematike e gjendjes dhe 

aktiviteteve brenda komunave e që rrjedhimisht ndikon drejt realizimit të objektivave. 

Matja e Performancës dhe Monitorimi i komunave nga niveli qendror 

MAPL ka bërë raportim të rregullt vjetor për matjen e performancës së komunave. Qëllimi i raportit 

të monitorimit të performancës së komunave pasqyron rezultatet e arritura dhe, identifikon disa 

probleme me të cilat ballafaqohen komunat.  
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Përkundër përmirësimit të raportimit në vitin 2016 krahasuar me vitet paraprake, ne kemi 

konstatuar se komunat e audituara nuk kanë marrë për bazë mangësit e identifikuara, 

rekomandimet dhe konkluzionet e dhëna nga MAPL të cilat do të ju ndihmonin drejt realizimit të 

projekteve për evitimin e këtyre problemeve. 

Raporti vjetor i kryetarit dhe llogaridhënia para qytetarëve 

Komunat e audituara nuk kanë arritur të kenë një raportim efektiv për të siguruar të dhëna të 

rëndësishme dhe informata të mjaftueshme për përdoruesit e këtyre raporteve.  

Komuna e Prishtinës21 dhe ajo e Mitrovicës, nuk kanë arritur të pregatisin raportet vjetore, ndërsa 

tri komunat tjera si Gjilani, Lipjani dhe Shtimja kanë hartuar raporte të rregullta vjetore. Ne kemi 

vlerësuar se këto tri komuna kanë bërë raportimin e rregulltë të tyre, mirëpo këto raporte nuk i 

përmbushin kërkesat e një raportimi cilësorë. Më tej, këto raporte nuk japin një pasqyrim mbi 

rezultatet, konkluzionet dhe rekomandimet e realizimit të objektivave të komunave të tyre. 

Mungesa e raporteve të rregullta dhe raporteve jo të plota, të kryetarëve të komunave e zbeh 

transparencën dhe llogaridhënien karshi qytetarit. 

                                                      
21 Raporti i fundit të Kryetarit të Komunës së Prishtinës është pregatitur në vitin 2015 
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5 Rekomandimet 

Rekomandimet e dhëna kanë për qëllim përmirësimin e procesit të planifikimit te të hyrave dhe 

shfrytëzimit të tyre në mënyrë më efektive dhe efikase. Rekomandimet kanë të bëjnë me të dyja 

nivelet (qendrore e lokale) dhe i referohen në mënyrë të veçantë procedurave të planifikimit te të 

hyrave vetanake, realizimit (shpërndarjes dhe shpenzimit) te të hyrave vetanake si dhe 

monitorimit/raportimit të komunave. 

Rekomandimet janë të strukturuara sipas institucioneve përgjegjëse: 

Rekomandojmë Ministrinë e Financave, Departamenti për Buxhet Komunal që: 

 Të hartojë rregullore mbi procedurat që specifikojnë instruksione unike rreth procesit të 

planifikimit për të gjitha komunat, me qëllim të ofrimit të shpjegimeve të qarta për  

institucionet përgjegjëse në këtë proces. Më tej, ky udhëzues do të ofroj instruksionet 

specifike për palët e përfshira në proces, dhe në të njëjtën kohë, edhe përmbushjes së 

kërkesave metodologjike dhe procedurale si dhe 

 Të rrisë nivelin e bashkëpunimit me komunat, përmes organizimit të takimeve të rregullta 

apo punëtorive të përbashkëta, ne periudhat e para planifikimit te të hyrave me qëllim të 

shkëmbimit të praktikave të mira dhe mësimeve të nxjerra nga vitet e kaluara; 

Rekomandojmë Komunën e Lipjanit dhe Gjilanit që: 

 Të hartojë Planin strategjik zhvillimor Komunale, ku në këtë proces do të duhej të përfshihen 

të gjitha palët e interesit, të përmbajë koston financiare dhe të ketë indikatorët matës si dhe 

më pas të bëj monitorimin e tyre me qëllim të përmbusjes së objektivave të planifikuara; 

Rekomandojmë Komunën e Prishtinës që: 

 Të bëj ridizajnimin e strategjisë duke bërë përditësimin me informata të rëndësishme dhe 

specifike, duke paraparë edhe implikimin buxhetor për zbatimin e strategjisë si dhe duke 

përcaktuar afatet kohore për arritjen e objektivave strategjike në planin operativ të cilën e 

posedon; 

Rekomandojmë të gjitha komunat që: 

 Përvec Planeve Strategjike Zhvillimore, duhet të sigurohen se kanë edhe planet e tyre të 

veprimit/operative, e të cilat duhet të përmbajnë objektivat specifike, aktivitetet që do të 

realizohen, indikatorë të matshëm, përgjegjësit, afatin kohorë, si dhe buxhetin/analiza e 

kostos mbi realizimin e këtyre objektivave.  Më tej, komunat duhet të sigurohen se posedojnë 

sistemin e monitorimit dhe vlerësimit të strategjive të tyre; 

 Të prodhojnë raporte të rregullta vjetore dhe periodike karshi planeve të veta operative për 

të rishikuar progresin rreth përmbushjes së qëllimeve dhe objektivave strategjike. Raportet 
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e tilla do të sigurojë komunave që zhvillimi i aktiviteteve është në harmoni të plotë me 

prioritetet zhvillimore, si dhe objektivave strategjike;  

 Të hartojnë një Deklaratë të politikave mbi të hyrat, duke përfshirë edhe parimet që qeverisja 

lokale synon të aplikojë në vitin financiar mbi përcaktimin e tarifave, ngarkesave dhe 

çmimeve për të mbuluar kostot e plota ekonomike si dhe të sigurojë që ka sistem për ngritjen 

e kapaciteteve për grumbullimin e këtyre të hyrave si dhe destinimin e shpenzimit të tyre; 

 Të krijojë procedura të brendshme formale për planifikimin e të hyrave vetanake, që 

specifikon instruksione të qarta për pjesëmarrësit e përfshirë në këtë proces me qëllim të 

ofrimit te të dhënave rreth asaj se çfarë analiza dhe parametra duhet marrë parasysh me 

rastin e planifikimit nga njësitë që gjenerojnë të hyra. Më tej, krijimi i këtyre procedurave do 

të jenë bazë për një sistem të rregulluar dhe të mirëfilltë të planifikimit te të hyrave  vetanake;  

 Të sigurojnë se realizimit te të hyrave vetanake duhet t’i paraprijë një proces i mirëfilltë i 

planifikimit, përmes identifikimit të barrierave (pengesave) dhe ndërmarrjen e masave për 

realizimin e objektivave të komunës bazuar në analizën e gjendjes për gjatë viteve paraprake 

dhe potencialeve ekzistuese; 

 Shpërndarja dhe shpenzimi i të hyrave  bëhet bazuar në dokumentet strategjike të tyre, 

përfshirë deklaraten e politikave mbi destinimin e shfrytëzimit te të hyrave vetanake, duke 

marrë parasysh investimet e planifikuara dhe kriteret e përcaktuara;  

 Të ushtrojnë kontrollë mbi shpenzimin e të hyrave drejt realizimit të projekteve të tyre në 

mënyrë që të sigurohen se këto të hyrat janë duke u shpenzuar në mënyrë efikase dhe 

efektive me qëllim të përdorimit të tyre dhe minimizimit të bartjes në vitin vijues; 

 Ti identifikojnë format dhe mekanizmat të cilat sigurojnë vendosjen e komunikimit dhe 

organizimit të takimeve të rregullta me qytetarët, me qëllim të identifikimit të nevojave dhe 

prioriteteve të tyre; dhe 

 Të hartojnë plan të veprimit mbi implementimin e rekomandimeve të dhëna nga MAPL me 

qëllim të planifikimit dhe shpenzimit te të hyrave vetanake për projektet e identifikuar në 

këto raporte. 

Rekomandojmë Komunën e Prishtinës dhe Mitrovicës që: 

 Të pregatisin raporte të rregullta vjetore të kryetarit, në veçanti për pasqyrimin e gjendjes së 

të hyrave, paraqitjen e rezultateve të arritura si dhe përfundimet dhe rekomandimet drejt 

realizimit të objektivave strategjike; 

Rekomandojmë Komunat e Gjilanit, Lipjanit dhe Shtimes që: 

 Të dizajnojnë dhe zhvillojnë metoda të avancuara të raportimit duke i përmbush kriteret e 

plotësisë, saktësisë dhe koherencës për pasqyrimin e gjendjes dhe paraqitjen e rezultateve të 

arritura në raport me objektivat e parapara; 
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Shtojcat 

SHTOJCA 1. Problemi i auditimit 

Sipas hulumtimeve tona menaxhimi i të hyrave vetanake në Kosovë në vazhdimësi është kritikuar 

dhe se karakterizohet me një planifikim dhe shpenzim jo efektiv dhe efikas, e gjithashtu edhe 

llogaridhënie të pamjaftueshme dhe jo transparente ndaj qytetarëve. Duke pas parasysh që 

shpenzimi i parave publike nënkupton shërbime më të mira për qytetarin, prandaj është e 

rëndësishme që këto të hyra vetanake të planifikohen dhe shpenzohen vetëm për këtë qëllim. 

Si indikatorë të problemit fillimisht ne jemi mbështetur në raportet e auditimeve financiare të kryera 

nga Zyra Kombëtare e Auditimit për vitet 2015-2017, raportin e performancës financiare dhe 

shërbimet e ofruara në komuna në vitin 2015 si dhe raporteve tjera të organizatave hulumtuese22.   

Nga analizat tona në fazën para studimore të auditimit, ne kemi hasur në problemet si në vijim: 

 Mungesa e planeve strategjike/zhvillimore komunale dhe planeve te veprimit mbi 

realizimin e strategjisë; 

 Mungesa e deklaratës për mbledhjen dhe destinimin e shfrytëzimit të të hyrave vetanake; 

 Mungesa e analizave dhe treguesve mbi planifikimin e të hyrave vetanake; 

 Mungesa e analizave të kostove të vendosura të shpenzimeve të shërbimeve dhe arsyetimit 

të këtyre tarifave23; 

  Shpërndarja e shpenzimit të të hyrave vetanake sipas prioriteteve dhe në të mirë të 

qytetarëve, me ndikim në përmirësimin e standardit jetësor të taksapaguesve  

 Mos shpenzimi i të hyrave në harmoni me planifikimin si dhe   

 Bartja e të hyrave vit pas viti si rezultat i mos shpenzimit të tyre.   

  

                                                      
22 Instituti për studime GAP, Mars 2014, Prishtinë dhe Instituti për Politika zhvillimore INDEP, Janar 2016, Prishtinë 
23 Tabela 1. Diferenca e çmimeve të shërbimeve të ofruara ndaj  qytetarëve 
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SHTOJCA 2. Kriteret e auditimit, fushëveprimi dhe metodologjia e auditimit 

Kriteret e auditimit  

Kriteret e auditimit të përdorura në këtë auditim rrjedhin nga legjislacioni kombëtarë primar e 

sekondar, kritereve sipas praktikave të mira24 për të hyrat vetanake, objektivave të vendosura nga 

institucionet, si dhe në bazë të gjykimit profesional që kemi vlerësuar gjatë fazës së parastudimit si 

të nevojshme dhe të dobishme me qëllim të përmirësimit të procesit të menaxhimit te të hyrave 

vetanake. 

Më poshtë janë paraqitur kriteret duke u bazuar në pyetjet e parashtruara më lartë: 

 Komunat duhet të përgatisin planet strategjike/zhvillimore lokale, të përcaktojnë  prioritetet 

në bazë të nevojave dhe kërkesave të qytetarëve, dhe të jenë të orientuara kryesisht në fushat 

me interes dhe në të mirë të tyre, po ashtu të kenë edhe Planet e veprimit me qëllim të 

realizimit të planit strategjik; 

 Zyrtarët komunal duhet të përgatisin buxhetin në bazë të një planifikimi të mirëfilltë, dhe 

duhet të përmbajnë informata, udhëzime  dhe analiza mbi të hyrat dhe shpenzimet me 

qëllim të përgatitjes së propozim-buxhetit dhe kërkesës për ndarje buxhetore; 

 Niveli qendror duhet të kenë një sistem të unifikuar të rregulluar me procedura dhe 

udhëzues  përcjellës për të arritur  maksimizimin e të hyrave vetanake; 

 Niveli lokal duhet të kenë një proces të dokumentuar dhe të rregulluar me qëllim të 

planifikimit sa më real dhe mbi bazën e indikatorëve. 

 Politikat e të hyrave vetanake, tarifat, ngarkesat dhe çmimet duhet të caktohen për të 

mbuluar kostot e plota ekonomike25, të shqyrtojë një herë në vit të gjitha tarifat dhe ngarkesat 

për shërbimet e ofruara sipas raportit të përgatitur dhe të sigurojë që ka sisteme për të 

grumbulluar të gjitha të hyrat vetanake; 

 Të hyrat vetanake nga taksat duhet të shpenzohen sipas parimeve të ligjshmërisë26 dhe 

ekuivalentit27 me qëllim të ngritjes së cilësisë së shërbimeve ndaj  qytetarëve; 

 Të hyrat vetanake të shpërndahen dhe shpenzohen në projekte me qëllim të përmirësimit të 

jetës së qytetarëve si kundërvlerë për taksat e paguara ndaj Komunës; 

 Komunat duhet të kenë raporte të monitorimit për të ofruar siguri të arsyeshme se objektivat 

e organizatës janë duke u përmbushur; si dhe 

 Komunat duhet të përgatisin raporte vjetore të performancës28. 

                                                      
24 Dokumenti i Qeverisë Queensland, Australi “Own source revenue: policies and options for Local Governments—a 

reference” 
25 kosto e të cilës nuk duhet të tejkalon koston për ofrimin e shërbimeve, duke përfshirë koston e punës dhe koston për 

shfrytëzimin e materialeve dhe pajisjeve 
26 Parimi i ligjshmërisë që nënkupton se asnjë taksë mos të mblidhet pa bazë ligjore 
27 Parimi i ekuivalentit që nënkupton se shpenzimi të bëhet ekuivalent me atë që është mbledhur 
28 Raporti do të përmbajë këto pjesë: hyrja, metodologjia, rezultatet, konkluzionet, rekomandimet 
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Fushëveprimi i auditimit  

Në kuadër të Zyrës Kombëtare të Auditimit, në Departamentin e Auditimit të Performancës është 

iniciuar auditimi “Menaxhimit i të hyrave vetanake në nivel lokal”.  

Për më tepër, ky  auditim do të mbulojë periudhën 2015-2017, dhe ka për qëllim vlerësimin e procesit 

të menaxhimit te të hyrave nga niveli qendror dhe ai lokal mbi procesin e planifikimit, realizimit, 

shpenzimit dhe krahasimit të tyre për tri vitet e fundit, si dhe vë në pah gjendjen reale te të hyrave 

vetanake të mbledhura nga komunat e Kosovës. 

Subjekt kryesor i auditimit është MF, përkatësisht Departamenti i Buxhetit Komunal i cili është 

përgjegjës dhe i përfshirë në proceset e planifikimit të financave komunale, përgatit propozim-

buxhetin për komuna si dhe përcaktimin e planifikimit te të hyrave që do të arkëtohen nga komunat. 

Po ashtu institucion tjetër i përfshirë nën auditim është edhe Ministria e Administratës së Pushtetit 

Lokal, përkatësisht Departamenti për Monitorim të Komunave, i cili është përgjegjës për ofrimin e 

mbështetjes ligjore në hartimin e dokumenteve strategjike, mbështetje ligjore në hartimin e 

legjislacionit primar dhe sekondar, monitoron punën e komunave, përkatësisht të organeve të tyre, 

harton raporte periodike si rezultat i të dhënave të grumbulluara nga procesi i monitorimit të 

komunave si dhe ofron rekomandime dhe këshilla ligjore. 

Ndërsa sa i përket përzgjedhjes së institucioneve lokale ne jemi bazuar në të dhënat e Thesarit mbi 

realizimin e të hyrave vetanake, raporteve vjetore të auditimit të Pasqyrave vjetore financiare për 

vitet 2015-2017 si dhe raportet vjetore të ZKA-së. Përzgjedhja e komunave është bërë në bazë të 

parregullsive të identifikuara nga raportet e auditimeve financiare si dhe sipas kriterit të përcaktuar 

(në bazë të klasifikimit të komunave në III klasë)29. 

Komunat si subjekt i auditimit  janë përzgjedhur si më poshtë:  

Komuna e Prishtinës dhe Gjilanit bëjnë pjesë në grupin e komunave të cilat më së shumti kanë 

realizuar të hyra dhe sipas kriterit të përcaktuar të klasës I (komuna të mëdha); 

Komuna e Lipjanit dhe Mitrovicës janë komuna sipas kriterit të përcaktuar të klasës II,  (si komuna 

të mesme),  si dhe 

Komunën e Shtimes e cila është komunë që e kemi klasisfiku dhe i përket klasës III, (si komunë e 

vogël) që ka potencial më të ultë të realizimit te të hyrave, mirëpo që ka krijuar një standard të 

inkasimit te të hyrave vetanake.  

                                                      
29 Sipas dokumentit të mostrimit, sipas klasave I-III për nga niveli i të hyrave, Excel_doc.2018 
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Metodologjia e auditimit 

Për kryerjen e këtij auditimi dhe për t’iu përgjigjur pyetjeve audituese ne kemi analizuar 

dokumentet, legjislacionin relevant dhe intervistuar palët përgjegjëse. Janë shqyrtuar praktikat e 

mira ndërkombëtare si dhe kemi realizuar edhe punën në terren.   

Në kuadër të këtij auditimi ne kemi analizuar: 

 Kornizën ligjore dhe rregullative lidhur me të hyrat vetanake; 

 Raportet dhe dokumente tjera relevante nga planifikimi i të hyrave, realizimi i tyre, mënyra 

e shfrytëzimit si dhe bartja e tyre në vitet e ardhshme; 

 Dokumentin mbi përcaktimin e kostove bazuar në analiza për shërbimet e ofruara;  

 Planet lokale sipas analizave dhe nevojave (Buxhetit vjetor dhe strategjive lokale) si dhe 

analizimi i këtyre planeve nëse ato janë në harmoni me dokumente dhe analiza te mirëfillta 

mbi shfrytëzimin e buxhetit; 

 Planet zhvillimore komunale bazuar në prioritet e qytetarëve; 

 Realizimin dhe shpenzimin e të hyrave në ato komuna që janë përzgjedhur si subjekt i  

auditimit, si dhe arritja e përfundimit të tyre drejt krijimit të kushteve më të mira për 

qytetarët si kundërvlerë për pagesat e bëra; si dhe  

 Praktikat e mira mbi të hyrat vetanake; 

Gjithashtu janë zhvilluar intervista me palë të ndryshme duke përfshirë: 

 Zyrtarë të lartë përgjegjës për institucionet e audituara në nivel qendror dhe lokal; 

 Zyrtarët në departamentin e buxhetit në MF; 

 Zyrtarët në departamentin  e njësisë së makros në MF; 

 Zyrtarët në departamentin për monitorim të komunave në MAPL; 

 Auditorët e brendshëm nëpër komuna; 

 Zyrtarët  kryesor financiar si dhe 

 Zyrtarët e drejtorive komunale që realizojnë të hyra. 
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SHTOJCA 3. Përshkrimi i sistemit, korniza ligjore, detyrat dhe përgjegjësitë lidhur me 

menaxhimin e të hyrave vetanak 

Në këtë kapitull fillimisht do të trajtojmë sistemin dhe kornizën aktuale ligjore e rregullative e 

njëkohësisht edhe përgjegjësitë e subjekteve të nivelit qendror e lokal të përfshira në sistem përmes 

së cilës subjektet kyçe menaxhojnë të hyrat vetanake komunale, e që si përfundim paraqet një 

përshkrim të procesit gjatë gjithë fazave të menaxhimit përfshirë planifikimin, realizimin, 

shpërndarja dhe shpenzimin e të hyrave vetanake. 

Ligji për Financat e Pushtetit Lokal30 përcakton qartë se burimet financiare të komunës përbëhen 

nga: a) të hyrat vetanake; b) grantet operative; c) grantet për kompetencat e shtuara; d) transferet 

për kompetencat e deleguara; e) grantet e jashtëzakonshme; f) ndihma financiare nga Republika e 

Serbisë; dhe g) të hyrat nga huamarrjet e komunës.  

Ligji nr.03/L-48 për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë përshkruan hapat e 

nevojshëm që duhet ndërmarrë për zhvillimin dhe miratimin e buxhetit në nivel komunal, duke 

përfshirë edhe afatet kohore. Kjo tregon që komunat dhe institucionet tjera përgatisin buxhetin e 

propozuar në bazë të nevojave të tyre, në përputhje me kufizimet që përcaktohen me qarkoret 

buxhetore për shumën e mjeteve që kërkohet, respektivisht vijat buxhetore, ndërsa më pas buxheti 

i përgjithshëm shqyrtohet dhe miratohet në Kuvendin e Republikës së Kosovës. 

Buxheti në qeverisjen lokale paraqet planin financiar, i cili specifikon të hyrat dhe shpenzimet për 

një periudhë të caktuar kohore. Përmes procesit buxhetor, institucionet në nivel lokal vlerësojnë 

nevojat dhe prioritetet e tyre kundrejt buxhetit që kanë në dispozicion. 

Ndërsa sa i përket përgjegjësive të menaxhimit te të hyrave vetanake dhe mënyrës së organizimit 

për nivelin e institucioneve qendrore (pjesa 2.1) dhe atyre lokale (pjesa 2.2) do të shpalosim në 

mënyre më specifike më poshtë. 

Institucionet e nivelit qendror, Ministria e Financave detyrat dhe përgjegjësitë e saj 

MF, përkatsisht Departamenti i Buxhetit Komunal në rolin e Institucioneve qendrore është i 

përfshirë në proceset e planifikimit të financave komunale, përgatit propozim-buxhetin për 

komuna, pjesën e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) Komunale si dhe bashkëpunojnë 

me zyrtarë komunalë për të gjitha çështjet e menaxhimit financiar të komunave.  

Fillimisht ky departament ne baze te detyrave dhe përgjegjësive qe ka, ben planifikimin e te hyrave  

ne baze te nje analize mbi trendin tre vjeçar dhe më pas i informojnë dhe këshillojnë komunat me 

qëllim të respektimit të kornizës ligjore për afatet kohore në përgatitjen e Kornizës Afatmesme të 

Shpenzimeve ( më tej: KASH) dhe Buxhetit vjetor, ku parashihen edhe planifikimi i të hyrave të tyre 

komunale. 

                                                      
30 Sipas nenit 7 të këtij ligji 
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Departamenti për Politika Ekonomike e Publike dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar Financiar Njësia 

për Makroekonomi si përgjegjese për hartimin e politikave makro-fiskale në mbështetje të zhvillimit 

ekonomik të vendit, qëndrueshmërisë buxhetore dhe të rritjes së mirëqenies sociale të qytetarëve, 

përpilon parashikime makroekonomike dhe fiskale për periudhën afatmesme me qëllim të 

përcaktimit të kornizës së përgjithshme makroekonomike dhe parametrave të përgjithshëm të 

buxhetit, harton pjesën makroekonomike të KASH dhe Librit të Buxhetit, si dhe përcjellë 

vazhdimisht trendët e të hyrave tatimore dhe jo-tatimore si dhe analizon çështjet tatimore. 

Ky Departament krahas detyrave dhe përgjegjësive qe ka përcakton projeksionet e te hyrave 

vetanake komunale për te gjitha komunat, këto të hyra qe i shtohen financimit komunal krahas 

grantëve komunale. 

Projeksioni i të hyrave vetanake për secilën komunë është i bazuar në rekomandimet e komisionit 

të grantëve, të përfshirë në raportin e “ Vlerësimit të përshtatshmërisë së financimit të komunave ”, 

realizimit të të hyrave vetanake komunale ne tri vitet e fundit si dhe parashikimin se mund të 

realizohen të hyra nga implikimi i rregullatives ligjore e qe eshte potencial për realizimin e të hyrave. 

Vlerat e tilla te vendosura konsiderohen si vlerësime përfundimtare për komunat e qe jane të 

paraqitura ne KASH31 dhe Librin e Buxhetit e qe  konsiderohen bazë per planifikimin dhe realizimin 

e të hyrave vetanake në komuna. 

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal detyrat dhe përgjegjësitë e saj 

Në kuadër të MAPL, Departamenti për Monitorim të Komunave ofron mbështetje ligjore në 

hartimin e dokumenteve strategjike, ofron mbështetje ligjore në hartimin e legjislacionit primar dhe 

sekondar, shqyrton ligjshmërinë e akteve nënligjore të nxjerra nga komunat, siguron zbatimin e 

legjislacionit, monitoron punën e Komunave, përkatësisht të organeve të tyre, harton raporte 

periodike si rezultat i të dhënave të grumbulluara nga procesi i monitorimit të komunave si dhe 

ofron rekomandime dhe këshilla ligjore. 

Institucionet e nivelit lokal (Komunat ) detyrat dhe përgjegjësitë e tyre 

Përgjegjësitë e Komunës duhet të ushtrohen, organizohen dhe menaxhohen në pajtueshmëri të plotë 

me ligjet të cilat rregullojnë përgjegjësitë e komunës, Ligjin e Buxhetit, Ligjin për Vetëqeverisjen 

Lokale, Ligjin mbi menaxhimin e financave publike, rregulloret dhe procedurat e punës në 

pajtueshmëri me Statutin e Komunës të miratuar nga Kuvendi i Komunës. 

Ligji për Financat e Pushtetit Lokal dhe Ligji për Vetëqeverisje Lokale ka autorizuar komunat që të 

bëjnë përcaktimin, administrimin dhe mbledhjen e të hyrave vetanake komunale. Komunat 

shfrytëzojnë autoritetin e tyre për të planifikuar dhe inkasuar të hyrat vetanake nga një numër i 

madh burimesh financiare të lejuara me ligj. 

                                                      
31 KASH, Tabela 1. dhe  7. Projeksionet e të hyrave vetanake Komunale per tri vitet e ardhshme 
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Po ashtu, pjesë shumë e rëndësishme në këtë proces është edhe përfshirja e Kuvendit të Komunës i 

cili është organi më i lartë vendimmarrës i komunës, i cili funksionon në bazë të kornizës ligjore për 

vetëqeverisjen lokale në Republikën e Kosovës. Kompetencat dhe përgjegjësitë e kuvendit të 

komunës derivojnë nga Ligji për vetëqeverisje lokale dhe ligjet e tjera të cilat rregullojnë çështje të 

caktuara nga fusha e vetëqeverisjes lokale. Ndër përgjegjësitë kryesore të kuvendit të komunës si 

mbikëqyrëse e Komunave gjatë të gjitha fazave është edhe miratimi i buxhetit dhe akteve juridike 

nënligjore të cilat sigurojnë mbarëvajtjen dhe funksionimin efikas të komunës. 
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SHTOJCA 4. Të hyrat vetanake të realizuara në komunat e Kosovës  

Burimi: Të dhënat e përpunuara nga ana e ZKA bazuar në informatat dhe analiza 

Të hyrat vetanake 2015-2017 

Entiteti 2015 2016 2017 
Total 

2015-2017 

GLLOGOVC 1,213,060.56 1,158,630.34 1,378,758.00 3,750,448.90 

FUSHË KOSOVË 2,634,407.58 2,922,393.70 2,845,936.08 8,402,737.36 

LIPJAN 2,313,716.55 2,182,489.64 1,946,095.66 6,442,301.85 

OBILIQ 1,547,709.22 1,085,454.74 969,355.84 3,602,519.80 

PODUJEVË 1,301,999.99 1,539,424.76 1,766,618.90 4,608,043.65 

PRISHTINË 33,656,579.69 29,968,939.64 24,227,181.48 87,852,700.81 

SHTIMË 358,251.93 516,174.16 597,393.66 1,471,819.75 

GRAQANICË 2,016,436.30 1,763,361.62 1,762,448.18 5,542,246.10 

DRAGASH 501,054.75 458,700.45 420,911.78 1,380,666.98 

PRIZREN 6,255,072.99 7,130,341.14 7,676,200.76 21,061,614.89 

RAHOVEC 1,060,236.54 1,123,122.29 956,813.46 3,140,172.29 

SUHAREKË 2,213,878.78 1,779,451.11 2,013,716.69 6,007,046.58 

MALISHEVË 732,160.58 794,276.74 699,992.17 2,226,429.49 

MAMUSH 107,808.04 77,854.98 83,948.60 269,611.62 

DEQAN 625,720.52 747,624.76 637,246.17 2,010,591.45 

GJAKOVË 2,651,436.15 3,443,301.41 3,538,884.31 9,633,621.87 

ISTOG 1,185,478.33 1,052,384.32 1,041,595.48 3,279,458.13 

KLINË 995,128.98 895,053.82 874,594.12 2,764,776.92 

PEJË 3,564,185.29 3,745,336.55 3,836,760.98 11,146,282.82 

JUNIK 89,704.57 89,379.98 131,426.80 310,511.35 

LEPOSAVIQ 1,623.00 2,078.00 536.00 4,237.00 

MITROVICË 1,653,695.89 2,286,508.94 2,130,828.09 6,071,032.92 

SKENDERAJ 857,614.82 1,194,030.45 1,504,499.51 3,556,144.78 

VUSHTRRI 1,706,862.94 1,644,579.41 2,149,859.99 5,501,302.34 

ZUBIN POTOK 12,803.00 2,494.50 17,021.06 32,318.56 

ZVEQAN 7,189.97 8,314.30 34,349.98 49,854.25 

MITROVICË VERIORE 34,899.70 48,503.22 35,327.33 118,730.25 

GJILAN 3,848,963.59 4,754,261.60 4,501,933.36 13,105,158.55 

KAQANIK 620,314.50 696,808.56 670,501.78 1,987,624.84 

KAMENICË 982,304.64 937,878.70 803,753.44 2,723,936.78 

NOVO BËRD 227,021.90 278,701.51 217,117.64 722,841.05 

SHTERPC 288,672.46 264,635.27 290,516.90 843,824.63 

FERIZAJ 3,854,300.81 4,499,874.55 4,561,387.60 12,915,562.96 

VITI 852,863.81 928,014.71 754,706.44 2,535,584.96 

PARTESH 85,540.64 106,109.33 81,783.16 273,433.13 

HANI I ELEZIT 257,095.39 350,138.04 226,148.77 833,382.20 

KLLOKOT 90,320.87 116,153.98 183,143.53 389,618.38 

RANILLUG 178,603.35 179,410.95 130,111.71 488,126.01 

Totali 80,584,718.62 80,772,192.17 75,699,405.41 237,056,316.20 



ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE  - NATIONAL AUDIT OFFICE 

 

 38 

SHTOJCA 5. Të hyrat e realizuar krahas atyre të planifikuara për pesë komunat e Kosovës  2015-

2017 

hyrat vetanake  2015-2017 

  2015 2016 2017 

Komunat  Planifikimi Realizimi Planifikimi Realizimi Planifikimi Realizimi 

Prishtina 27,162,609 18,035,992 30,000,000 24,444,189 24,607,375 24,533,486 

Gjilan 3,859,953 3,627,760 4,000,000 4,227,081 4,599,390 4,075,397 

Lipjan 1,342,336 1,453,652 1,850,000 1,808,065 2,108,547 1,611,018 

Mitrovice  2,117,292 1,517,742 2,267,582 2,099,721 1,995,219 1,951,350 

Shtime 445,503 334,729 451,788 467,798 573,460 543,288 

Total 34,927,693 24,969,875 38,569,370 33,046,854 33,883,991 32,311,757 

Burimi: Të dhënat e përpunuara nga ana e ZKA bazuar në informatat dhe analiza 

 

SHTOJCA 6. Shpenzimi i të hyrave vetanake ( 21 dhe 22) për vitet 2015-2017 

Vitet 
Të hyrat 

21 
Të hyrat 

22 
Total të 

hyrat 
Paga Subvencione 

Mallra & 
Sherbime 

Investime 
Kapitale 

Total 
shpenzimet 

% 

2015 52,800,887 27,783,831 80,584,719 1,555,048 7,665,502 11,776,889 48,035,868 69,033,307 86 

2016 65,067,565 15,704,627 80,772,192 904,328 6,926,635 9,483,029 46,983,979 65,202,299 81 

2017 60,845,903 14,853,502 75,699,405 1,091 6,520,376 8,564,180 41,591,005 56,676,652 75 

Burimi: Të dhënat e përpunuara nga ana e ZKA bazuar në informatat dhe analiza 
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SHTOJCA 7. Bartja e të hyrave për vitet 2015-2017 

Bartja e të hyrave për vitet 2015-2017 

Komunat 
Bartja nga viti 2014 në 

vitin 2015 
Bartja nga viti 2015 

në vitin 2016 
Bartja nga viti 2016 në 

vitin 2017 

Mitrovica 259,895 291,631 344,361 

Lipjani 1,000,335 540,718 757,608 

Shtime 49,657 64,374 83,782 

Gjilani 841,300 1,004,615 1,285,440 

Prishtina 17,893,989 7,280,641 8,746,590 

Total  20,045,176 9,181,979 11,217,781 

Burimi: Të dhënat e përpunuara nga ana e ZKA bazuar në informatat dhe analiza 

 


