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HYRJE 
 

  
Ky raport analizon të hyrat vetanake në Komunën Hani i Elezit dhe bazohet në të dhëna 
historike si dhe supozimeve të bëra nga gjetjet e vizitave në teren si dhe diskutimeve me zyrtarë 
komunal, raporti parashikon gjenerimin e Të Hyrave Vetanake për periudhën 2010-2015. 
 
Ky raport është pjesë e angazhimit të ekspertëve financiarë nga RECURA Financials, si konsulent 
i LOGOS-it, projekti për Qeverisje Lokale dhe Decentralizim i përkrahur nga Agjensioni Zviceran 
për Bashkëpunim dhe Zhvillim, dhe implementuar nga Intercooperation. 
 
Ky raport duhet të shikohet si një vlerësim i jashtëm dhe i pavarur i punës komunale në 
gjenerimin e THV-e dhe në vlerësimin e potencialit komunal për THV në të ardhmen. Gjatë 
përgatitjes së parashikimeve, konsulenti ka përdorur ecurinë historike, siç është raportuar ne 
raportin e Auditorit Gjeneral, si dhe supozimet dhe vlerësimet e bazuara në vërejtjet e 
zyrtarëve komunal. Në një gjë që duhet të jemi të kujdesshëm është në interpretimin e këtyre 
parashikimeve më shumë si pritje sesa si rezultate të garantuara Me qëllim të përmbushjes së 
rezultateve të parashikuara duhet të ketë angazhim së pari dhe më së shumti nga ana e 
komunës dhe një mbështetje nga projekti LOGOS dhe palë tjera të kyçura me këtë nivel të 
qeverisjes.  
 
 
Raporti më poshtë përshkruan ecurinë historike të komunës në gjenerimin e THV dhe 

interpreton disa nga vërejtjet për kategori të THV-ve në periudhën 2007-2009. Më pastaj 

raporti përshkruan supozimet e bëra në modelin e parashikimeve për të bërë parashikime për 

gjenerimin e THV për periudhën 2010-2015. Me kusht që këto parashikime të jenë përmbushur, 

raporti analizon trendët e parashikuara dhe provon të interpretojë shkaqet e një ecurie të tillë 

të parashikuar. Më në fund, raporti jep disa sugjerime si indikatorë apo tregues në fushat që 

komuna do të mund të përkrahej nga projekti LOGOS me qëllim të arritjes së objektivave të 

rritjes së të hyrave vetanake të gjeneruara nga Komuna
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PERFORMANCA NË TË KALUARËN 
 
Kur analizojmë ecurinë historike të komunës së Hanit të Elezit, konsulentët kanë përdorur raportet e 
Auditorit Gjeneral si dhe konsultime të gjëra me zyrtarë komunal relevant. Ka pas shumë çështje sa i 
përket raporteve të auditorit, të cilat shkaktuan probleme dhe çështje në lidhje me matjet e sakta dhe 
raportimin e THV-e nga Komunat Së pari, raportet e auditorit ishin kontradiktore sa i përket klasifikimit 
dhe regjistrimit të hyrave vetanake, duke përfshirë emërime të ndryshme për lloje të njëjta te tatimeve 
dhe taksave. Më tutje, shumica e kësaj për shkak të faktit se kompanitë e kontraktuara të auditimit ishin 
ndërruar gjatë kohës, ka mospërputhje në mes te raporteve të auditorit për komunë të njëjtë për vite të 
ndryshme financiare, duke përfshirë edhe raste të totaleve të ndryshme historike që janë raportuar 
krahasuar me raportet origjinale nga viti financiar i caktuar Një çështje madhore ishte ndryshimi i 
kodeve ekonomike, veçanërisht pas hyrjes në përdorim të sistemit të pagesave te UNIREF-it, me anë të 
cilave komunat regjistroje të hyrat të cilat nuk përputhen me atë se si këto tatime dhe taksa janë 
kategorizuar në rregulloret komunale. Këto ndryshime në mënyrën se si komunat regjistrojnë dhe pastaj 
raportojnë THV e bëjnë të vështirë  të parashikojnë çfarëdo trendi për kategori specifike dhe kërkojnë 
diskutime të mëtutjeshme të hollësishme me zyrtaret komunal Më tutje, auditorët përdorin modelet e 
tyre për të prezantuar THV nga Komunat, e cila më tej krijon mungesë qartësie dhe ndarje (copëtim) të 
dhënave të kërkuara për projeksione të mira.  

Gjithashtu,nuk ka  raporte të audtioreve të prodhuar nga Hani i Elezit për vitin financiar 2007,  një raport 
të shkurtë në 2007 raportin e auditoreve në vitin 2008 se si janë përdorur.  
 
Një diskutim më i hollesishem i ecurisë së historikut dhe trendeve për kategori të ndryshme të THV 
është paraqitur pas raporteve financiare historike mbi THV për Komunën Hani i Elezit, e paraqitur në 
tabele më poshte: 
 

  2007 2008 2009 

Të hyrat nga tatimi në pronë 31,000.00 53,000.00 65,000.00 

        
Të hyrat nga Bizneset       

      Të hyrat nga tatimet në biznese 0.00 0.00 0.00 

      Të hyrat nga Licencat komerciale 8,000.00 10,000.00 84,000.00 

      Të hyrat nga lejet për reklama 0.00 0.00 0.00 

      Të hyrat nga Lejet dhe shërbimet 0.00 0.00 0.00 

      Të hyrat nga lejet për shfrytëzimin e pyllit 0.00 0.00 0.00 

      Përdorimi i infrastrukturës rrugore 0.00 0.00 0.00 

      Të hyrat nga gurëthyeset dhe minierat 0.00 0.00 0.00 

      Taksat për orare pune të zgjatur (punë jashtë orarit ) 0.00 0.00 0.00 

      Të hyrat nga Lejet për biznese 0.00 0.00 3,000.00 

        

Të hyrat nga shfrytëzimi I pronës komunale       

      Të hyrat nga parkimi i veturave 0.00 0.00 0.00 
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      Të hyrat nga shitja e pronës komunale 0.00 0.00 0.00 

      Të hyrat nga shfrytëzimi i tokës 0.00 0.00 0.00 

      Qiradhënia e pronave komunale 1,000.00 2,000.00 1,000.00 

        
Të hyrat nga shitja e Shërbimeve       

      Të hyrat nga inspektimet 0.00 1,000.00 0.00 

      Inspektimet veterinare 0.00 0.00 0.00 

      Inspektimi i objekteve ushqimore 0.00 0.00 0.00 

      Inspektimi për zjarre 0.00 0.00 0.00 

      Inspektimi i ambientit 0.00 0.00 0.00 

      Të hyrat nga planet gjeodezike 0.00 0.00 0.00 
      Veprimtari në fushën e matjeve të vendit - Dept. i    
Urbanizmit 0.00 0.00 0.00 

       Inspektimet e planeve urbane - Dept. i Urbanizmit 0.00 0.00 0.00 

      Të hyrat nga lejet për ndërtim 0.00 0.00 0.00 

Pagesat për ndryshimin e destinimit  të tokës 0.00 0.00 1,000.00 

      Lëshimi I licencave për ndërtim 0.00 12,000.00 15,000.00 

      Leje për rrenim 0.00 0.00 0.00 

      Shërbime tjera 0.00 0.00 0.00 

        

Të hyrat nga gjobat e policisë, Gjykatës dhe 
Komunës       

Gjobat 0.00 0.00 0.00 

      Gjobat - Pylltaria 0.00 0.00 0.00 

      Taksat e gjykatës 0.00 5,000.00 2,000.00 

      Të hyrat nga gjobat në trafik 20,000.00 13,000.00 14,000.00 

        
Tjera       

      Pagesa tjera 0.00 0.00 0.00 

      Të hyra tjera 0.00 0.00 0.00 

        
Të hyrat nga taksat administrative       

      Taksat për regjistrimin e veturave 0.00 10,000.00 14,000.00 

      Lëshimi I patentë shofereve 0.00 0.00 1,000.00 

      Taksat nga dokumentet e udhëtimit 0.00 0.00 0.00 

      Pjesëmarrjet në tenderë 0.00 1,000.00 1,000.00 

      Taksa rrugore 0.00 0.00 0.00 

      Certifikata nga ofiqari  (lindjes, martese,vdekjes,etj) 1,000.00 4,000.00 10,000.00 

      Dokumentet e tjera nga Ofiqarit   4,000.00 5,000.00 0.00 

      Certifikimi I dokumenteve të ndryshme 0.00 0.00 1,000.00 

      Taksa për formular kërkesash 0.00 1,000.00 1,000.00 

      Taksa për regjistrimin e trashëgimisë 0.00 0.00 0.00 
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Pjesëmarrja e Qytetareve (shëndetësi, Arsim)       

      Te hyrat nga kultura 0.00 0.00 0.00 

      Të hyrat nga shërbimet shëndetësore 2,000.00 3,000.00 3,000.00 

      Të hyrat nga Çerdhja 0.00 0.00 0.00 

      Të hyrat nga arsimi i mesëm 0.00 0.00 0.00 

        
Grandet dhe Donacionet       

      Pjesëmarrja e qytetareve në projekte 0.00 70,000.00 10,000.00 

      Donacione të huaja 0.00 0.00 0.00 

      Donacione nga Kosova 0.00 0.00 0.00 

        

Totali i THV të gjeneruara gjate vitit Financiare 67,000.00 190,000.00 226,000.00 

    183.58% 18.95% 
Të hyrat e bartura nga vitet e mëparshme 33,000.00 58,004.00 112,000.00 

        

Totali i Përgjithshëm 100,000.00 248,004.00 338,000.00 

Tabela 1. Komuna Hanit të Elezit  – Mbledhja në mënyrë Historike e THVe  2007-2009 
 
 
 
Kur analizojmë trendët historike të hyrave vetanake në Komunën Hani i Elezit, vërehen disa vrojtime si 
në vijim për grupet kryesore të hyrave vetanake. Siç prezantohet në tabelën nr.1 Komuna Hani i Elezit 
regjistroi një rritje në gjenerimin e THVe prej  183.58% në 2008 krahasuar me 2007, ndërsa në 2009 
THVe e gjeneruara gjatë vitit u ulen nga 18.95% krahasuar me 2008. Faktorët kryesore që kontribuuan 
në rritje të konsiderueshme nga 2007 në 2008 ishin të hyrat nga tatimi në pronë, shërbimet 
komunale,taksat administrative,dhe në fund një kontribut i madh i pjesmarjese së qytetareve në 
projektet e investimeve kapitle.  
 
Të Hyrat Vetanake të gjeneruara gjatë vitit financiare në Hanin e Elezit ishin mesatarisht 15.68% e 
buxhetit total vjetor të vënë, caktuar për komunë në fillim të vitit. Kjo paraqitet në dy figura më poshtë: 
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Shumica e të hyrave për këtë komune ishte gjeneruara nga tatimet në pronë, gjobat dhe taksat 
administrative. Pasqyra e pjesëmarrësve Një përshkrim i pjesëmarrjes në kategori të ndryshme është i 
paraqitur më poshtë: 

 

 
 
 
Në 2008, natyra e të ardhurave ndryshon pak me donacionet dhe Grandet e të hyrave vetanake me  37% 
mbështetje,tatimi në pronë dhe taksat administrative ishin gjeneratori më i madh i të ardhurave. 
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Kur shikojmë në 2009 natyra e të ardhurave në komunën Hani i Elezit është e ngjashme me kategoritë e 
të hyrave vetanake të gjeneruar nga komunat partnere. lider për 2009 janë tatimet në biznes, i përbëre 
39% e të hyrave vetanake të gjeneruara, ndjekur nga tatimi në prone me (29%), taksat administrative 
dhe të hyrat (12%). 

 

 
 

 

 
Kur analizojmë kategori specifike të hyrave vetanake, shihen vrojtimet si në vijim. Ekziston një rritje e 
vazhdueshme e të hyra nga tatimi në pronë në 2008 në krahasim me 2007. Mbledhja e tatimit ne prone 
është rritur për 71% ne vitin 2008 në krahasim me vitin  2007 dhe nga 23% në vitin 2009 në krahasim me 
vitin 2008. Niveli i pjesëmarrjes së tatimit në prone në përgjithësi ne THV te Hani I Elezit ishte 46.26%, 
27.89% dhe 28.76% për periudhën 2007-2009 përkatësisht. Rënie të dukshme në përqindje kishte për 
shkaka të rritjes së ndjeshme në kategoritë tjera, ne mënyre specifike të hyrat nga licencat komerciale 
në 2009 dhe pjesëmarrja e qytetarëve në projektet kapitale në 2008. Megjithatë, mbledhja e tatimit në 
pronë ka pasur efekt rritës gjatë gjithë viteve. 
 
Niveli i mbledhje së tatimit në pronë ka të beje me çështjet e menaxhimit, ku baza e të dhënave mbi 
pronën nuk përditësohet rregullisht siç kërkohet me ligj. Kjo shkakton probleme me faturim, të cilat më 
tutje vështirësohen për faktin se faturimi është bere në qendër nga Ministria e Ekonomisë dhe 
Financave, me gati asnjë qasje për komunat që ato në mënyre aktive të përcjellin procesin e faturimit. 
Autoritetet komunale kushtëzojnë regjistrimin e veturave me pagesën e tatimit në prone dhe kjo ka 
treguar të jete efektive në rritjen e shkalles së mbledhjes. 
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Të hyrat nga bizneset janë rritur ndjeshëm gjatë viteve ne vijim, nga 8,000 Euro ne 2007 ne 87,000 Euro 
ne 2009. Të hyrat nga bizneset e përmbledhura 11.9% në 2007, 5.4% në 2008, ndërsa ne 2009, te 
ardhurat e biznesit përbënin 38.49% nga totali i THV në komunën e Hani i Elezit. 

 
Të hyrat nga shfrytëzimi i aseteve komunale kanë kontribut të vogël tek THV mesatarisht përbejnë 
vetëm 1 % të totalit THV.  

 
 
Të hyrat nga gjobat e gjykatave, policia e trafikut janë një kontribuues i rëndësishëm në të Hyrat 
Vetanake në periudhat 2007-09, kështu duke marre pjesë 15.46% në totalin e THV te mbledhur. Këto te 
ardhura pothuajse kanë qëndruar në të njëjtin nivel me një rënie të vogël. 
 
Tarifat administrative, taksat dhe ngarkesat gjithashtu përbejnë një proporcion të madhe të THV të 
mbledhura në Komunën Hani i Elezit, pozitën e katërt sipas madhësisë pas tatimit në pronë janë taksat e 
bizneseve dhe  dënimet (duke përjashtuar donacionet),duke siguruar mesatarisht 10.3% të totalit të 
krijuar nga THV të krijuar gjatë periodës 2007-2009. Kontribuuesi më i madhe këtu është të hyrat nga 
lëshimi i certifikatave të ndryshmes dhe të hyrat nga regjistrimi i automjeteve. 
 
Të hyrat nga pjesëmarrja e qytetareve i referohen vetëm atyre në shëndetësi dhe arsim, dhe  në 
mesatare sigurojnë rreth 2% nga totali i përgjithshëm THV  
 
Se fundi,kontributet e qytetareve ne investimet kapitale ishin dukshëm më të larta në vitin 2008 me 
70,000 Euro duke u siguruar përmes pjesëmarrjes së qytetareve në vitin 2009 ky nivel ishte 10,000 Euro. 
Nuk ka pasur ndonjë donacion të huaj të raportuar për komunën e Hanit të Elezit gjate periudhës së 
analizuar.  
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PROJEKSIONET E TË HYRAVE VETANAKE PËR KOMUNËN HANI I ELEZIT 
 

Me qëllim të kryerjes së projeksioneve për gjenerimin e Të Hyrave Vetanake, konsulenti u ballafaqua me 

vështirësi në krijimin apo themelimin e një baze të supozimeve dhe parashikimeve meqë të dhënat e 

siguruara nuk janë të ndara. Ndonëse, komunat kanë caktuar nivele për tatime, taksa dhe ngarkesa në 

komune dhe rregulloret komunale në mesatare specifikojnë rreth 600 artikuj të ndryshëm të 

konsideruar si THV, të dhënat nuk mblidhen mbi secilin artikull dhe të hyrat regjistrohen bazuar në 

kategori më të mëdha. Më tutje, për shkak të ndryshimeve në kode ekonomike të përdoruan gjatë 

viteve, të hyra të caktuara regjistrohen nen artikuj të ndryshëm në vite të ndryshme kështu duke krijuar 

probleme krahasimi. Në saje të tatimit në pronë, qe prej 2008 komunat e kanë vetëm parashikimin e 

tyre buxhetor në të dhënat e mbledhura, sidoqoftë ato nuk kanë qasje në faturimin total të faturuar për 

komunën meqë kjo është bërë në qendër ne MEF, Departamenti Për tatim në Prone. Komunat nuk kanë 

qasje në sistemin që Departamenti i pronës e Përdor në MEF. Kështu, është shumë vështire të 

vlerësohet shuma që potencialisht do të mund të mblidhej. Më tutje, shumica e komunave nuk 

përditësojnë bazën e të dhënave të pronave  siç kërkohet ( 1/3 çdo vit) dhe ky është problem madhor në 

krijimin e një baze të vërtet mbi pronën. Sidoqoftë, kjo mund të ndryshoj në 2010 se ka indikacione se 

një projekt i përkrahur nga Suedia do ti ndihmoje komunave në kryerjen e një regjistrimi komplet të 

pronave brenda kufijve të tyre 

Meqë komunat raportojnë të hyra të mbledhura (grupore) sa i përket kategorive dhe nën-kategorive, 

dhe shkaku i mungesës së të dhënave ne themelimin e një baze të vërtet, nuk mund të përdoren  njësi 

dhe çmime për njësi te artikullit të caktuar të THVe në kryerjen e parashikimeve. Pra, për të bërë 

parashikime, konsulenti ka konsultuar në mënyrë të gjere më zyrtaret komunal me qellim që të marre 

një pamje më të sakte të ecurisë historike dhe arsyeve për lëkundje me të mëdha gat viteve. Diskutime 

me zyrtare relevant komunal përgjegjës për mbledhjen e të hyrave përkatëse ishin mbajtur me qëllim të 

marrjes së inputeve të tyre për trendët e mundshme për të ardhmen. Parashikimet janë bërë kryesisht 

duke u bazuar në dy faktor, supozime të kursit të rritur të mbledhjes dhe supozimet për rritje të 

natyrshme. Në raste kur trendi historik nuk mundej të përcaktohej shkaku i lëkundjeve në të hyra, vitet e 

veçanta përjashtohen ose janë marre mesataret 

Përshkrimet si në vijim të supozimeve të marra për kategori specifike dhe nen-kategori të THVe dhe 

potenciali i vlerësuar i komunës për të rrite te hyrat vetanake neper periudhat 2010-2015. Viti 2010 

gjithashtu është parashikuar, meqenëse të dhëna të sakta dhe të plota nuk ishin të gatshme për 

konsulentin në kohen e kryerjes së analizave. Kjo do të shërbej si baze e mire për vlerësimin e saktësisë 

së supozimeve të marra kur të jenë të gatshme të dhënat për 2010. 
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Supozimet Parashikuese 
 
Konsulenti ka marrë supozimet vijuese kur ka vlerësuar të hyrat vetanake për periudhat 2010-2015: 
 

 

Tatimi në pronë: 

Meqë të dhëna të ndara nuk ishin të gatshme për zona urbane të ndryshme, dhe meqë konsulenti nuk 

kishte mundësi të merrte të dhëna të sakta nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave mbi faturën totale 

të tatimit në prone të faturuar nëpër vite për komunën, supozimet ishin bere në saje të kursit të 

përmirësuar të mbledhjes dhe rritjes së natyrshme. Përmirësimet në mbledhje supozohen të jene në 

2.5% krahasuar me vitet paraprake në periudhat 2010-2014, dhe më pastaj 1% në 2015 e tutje, Norma e 

ngritjes natyrale për pronat e reja të tatueshme ishte vlerësuar bazuar në reagimin (fidbeku) nga 

zyrtaret komunal në suaza të trendit për prona të reja që regjistrohen çdo vit, dhe se ngritja e natyrshme 

vlerësohej të jete 0.3% për dy vitet e para, duke lëvizur në 0.4% në 2012, 0,5% në 2013, 0,6% në 2014 e 

tutje 

Tatimet dhe Taksat e Biznesit: 

Sa i përket të hyrave nga tatimet vjetore në biznese, supozimet ishin bërë në mbledhje të përmirësuar si 

dhe në rritje të natyrshme. Mbledhje e përmirësuar ishte supozuar në 7% krahasuar me vitin paraprak 

për periudhën 2010-2012, 6% në 2013, dhe prapë rënie në 3% në 2014, dhe 2% në 2015. Rritja e 

natyrshme e bizneseve ishte menduar bazuar në vlerësim mjaft konservativ të rritjes së ekonomisë në 

Kosove. Pra kurset e rritjes së supozuar ishin si në vijim: 2% për 2010-2011, 3% në 2012, 4% në 2013, 5% 

në 2014 dhe 6% në 2015. Kjo reflekton një ritëm më të ngadalshëm të efektit së rrjedhjes teposhte të 

rritjes ekonomike në Kosovë dhe në bizneset komunale. Hani i Elezit është një prodhues i madh I 

Çimentos brenda kufijve të saj komunal, duke shpjeguar punësimin e madh ne 2009 si rezultat  i marrjes 

se te ardhurave te  veçanta te  komunës nga kjo kompani. Komuna duhet të bëj përpjeke në regjistrimin 

e  të gjitha bizneseve aktive dhe krijimin e një partneriteti afatgjatë me ta në mënyre që të mundësoj 

rritjen e tyre në të njëjtën kohe  si për ndarjen dhe sukseset e këtyre bizneseve. 

Të hyrat tjera nga licencat e bizneseve dhe licencat e shërbimeve. Janë në rritje shkaku i mbledhjes së 

përmirësuar dhe rritjes natyrale ishte menduar të jete e njëjtë me ato të taksave vjetore në biznese.  

Të Hyrat nga shfrytëzimi i pronës komunale: 

Të ardhurat që vijnë nga qiraja e pasurive komunale(hapësirat) ishte menduar të rriteshin përmes një 

shfrytëzimi  të pronës dhe rritjes natyrale. Të hyra që vine nga ky artikull ishte menduar të jete  2% në 

2010, 4% në 2011, 5% në 2012, 10% në 2013 dhe 15% në 2014, dhe pa ngritje pastaj. 
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Komuna nuk ka mbledhur asnjë të ardhur nga përdorimi i hapësirave të parkimit komunal,dhënien me 
qira të tokës komunale,vend parkimet,ose çdo forme tjetër të përdorimit të pronës komunale. 
Konsulenti fuqimisht  sugjeron  futjen e taksave në gjenerimin e te ardhurave dhe taksat e kategorive  te 
ndryshme e veçanërisht duke shfrytëzuar pozitën e saj gjeografike,si një komune kufitare. 

 

Të Hyrat nga Shitja e Shërbimeve komunale:  

Të hyrat nga Lëshimi i Lejeve për Ndërtim ishin supozuar të rriten shkaku i mbledhjes të përmirësuar si 

dhe rritjes së natyrshme Mbledhja e përmirësuar ishte menduar të jete 2.5% gjate periudhave 2010-

2014, duke shkuar teposhtë në 1% ngritje për 2015 e tutje . Rritja e natyrshme e menduar ishte e njëjtë 

si për pronar e reja të regjistruara arrin 3% në 2010-2011, 4% në 2012, 5% në2013, 6% në 2014 dhe në 

vazhdim. 

Të Hyrat nga inspektimet ishin konsideruar se janë të ulëta për shkak të mungesës së zbatushmëris.   

Kështu ne kemi supozuar një rritje 30% në 2010, 20% në 2011, 15% në 2012, 10% në 2013 dhe 5% në 

2014 e tutje. Kjo rritje është llogaritur ne baze të ardhurat e inspektimit te arritur në 2008 Rritja 

natyrore është supozuar të jetë e ngjashme  pas një rritje të ekonomisë në komunë me  2% në 2010-

2011, 3% në 2012, 4% në 2013, 5% në 2014 dhe 6% in 2015 dhe në vazhdim. 

Taksat në ndryshimin e destinimit të tokës është[ paraparë që do të rriten sikurse siç është bërë 

parashikimi për lejet e ndërtesave dhe t’ ndërtimit të paraqitura më lartë, duke u bazuar në vlerat e 

mbledhura në vitin 2009.  

Nuk ka artikuj tjerë që aktualisht janë raportuar nga ana e komunës si gjenerimi i të ardhurave nga 

asetet.  

Të Hyrat nga Gjobat e policisë, së Gjykatës dhe Komunës: 

Gjobat në trafik dhe ato të gjykatës ishin supozuar të rriten për shkak të rritjes së përgjithshme të 

ekonomisë komunale dhe të tregtisë  dhe shkëmbimeve në mes të Kosovës dhe Maqedonisë,me 
normën e rritjes duke reflektuar rritjen ekonomike 2% në 2010-2011, 3% në 2012, 4% në 2013, 5% në 
2014 dhe 6% në 2015. 

 

Të ardhurat nga taksat administrative dhe ngarkesat: 

Të ardhurat nga taksa ne regjistrimin e automjeteve, ishte menduar të rriten ne 7% për 2010, 6% 

në 2011, duke shkuar teposhtë në 4% për 2012-2013, dhe duke u ngritur prapë në 5% në 2014 dhe 7% 

në 2015.  Kjo rritje ishte menduar të vije nga numri i shtuar i automjeteve dhe rritjes së shumës së 

taksave për vitet e ardhshme. 

Të ardhurat nga certifikatat shëndetësore dhe patentë shoferet, supozimet e rritjes  ekonomike 

janë  2% në 2010-2011, 3% në 2012, 4% në 2013, 5% në 2014 dhe 6% in 2015.  
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Kur parashikojmë të ardhurat nga pjesëmarrja në tender, ne kemi menduar një rritje shkaku i ngritjes së 

transparencës në komune dhe efekteve të rritjes së buxhetit komunal shkaku i rritjes ekonomike në 

Kosovë. Si rezultat, ne kemi menduar një rritje prej 3% në 2010-2011, 5% në 2012, 6% në 2013, 7% në 

2014, 8% në 2015 e tutje. 

Të ardhurat nga certifikatat e lindjes, martesës, vdekjes ishin menduar të rriten me rritjen e popullsisë. 

Duke pas parasysh popullatën e re dhe nevojat në rritje për dokumente të tilla nga kjo kategori  e 

qytetareve ne kemi netuar kurs rritjeje prej 5% për 2010-2012, 4% për 2013, 3% për 2014, dhe 2% në 

2015 dhe tutje. 

 

 Të hyrat nga lëshimi i certifikatave tjera  është llogaritur duke marre për bazë mesataren e të hyrave 

nga ky artikull dhe pastaj duke pasur të njëjtën rritje  për certifikatat e  lindjes,martesës dhe vdekjes. Të 

njëjtat supozime janë bërë për të ardhurat nga verifikimi i dokumenteve dhe të ardhurat nga taksa në 

formular kërkesash. 

 

Pjesëmarrja e qytetareve në shëndetësi dhe arsim: 

Të ardhurat nga shërbimet shëndetësore janë ne rritje për shkake te rritjes se popullsisë, me normat 

në rritje te menduara të jenë të njëjta me ato të certifikatave të lindjes, martesës, dhe tjera. 

Nuk ka pjesëmarrje të edukimit në të hyrat e komunës . 

Grandet dhe Donacionet: 

Këshilluesit nuk kanë bërë ndonjë supozim në lidhje me të hyrat e parashikuara nga donacionet 

kosovare dhe të jashtme e as pjesëmarrjen e qytetarëve në projektet e investimeve kapitale. Kjo është 

për shkak se është vështirë të vlerësohet  numri apo madhësia e përkrahjes së donatorëve të ardhshëm 

në komunë. Sa i përket pjesëmarrjes së qytetarëve në projektet e investimeve kapitale, ka pasur 

indikacione nga zyrtarët komunalë se kjo politikë do të hiqet si një vendim politik dhe se qytetarët do të 

inkurajohen të paguajnë tatimet e tyre në pronë në mënyrë që të jenë në përparësi kur të vendosen për 

lokacionin e projekteve komunale për investime kapitale. Sidoqoftë, kjo fushë mbetet një kontribuues i 

madh në të hyrat vetanake për komunën dhe si asistencë e tillë  mund ti ofrohet komunës në lidhje me 

identifikimin e donatorëve potencial dhe programeve përkrahëse, dhe pastaj të përkrahin komunën për 

t’iu qasur këtij lloji të përkrahjes.  
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Parashikimi i të Hyrave Vetanake– Komuna e Hani i Elezit 
 

 

 

LLOJI I TË HYRAVE VETANAKE 2007 2008 2009 F  2010 F  2011 F  2012 F  2013 F  2014 F  2015 

TATIMI NË PRONË 31,000.00 53,000.00 65,000.00 66,820.00 68,690.96 70,683.00 72,803.49 75,060.40 76,261.36 

TAKSAT DHE TATIMET NË BIZNESE 8,000.00 10,000.00 87,000.00 94,830.00 103,364.70 113,701.17 125,071.29 136,327.70 151,323.75 

TË HYRAT NGA SHFRYTËZIMI I PORNËS KOMUNALE  1,000.00 2,000.00 1,000.00 2,040.00 2,121.60 2,227.68 2,450.45 2,818.02 7,818.02 

TË ARDHURAT NGA SHITJA E SHËRBIMEVE 0.00 13,000.00 16,000.00 17,740.00 18,769.30 19,842.24 21,106.61 22,566.63 24,052.97 

TË ARDHURAT NGA GJOBAT E KOMUNËS, GJYKATËS DHE POLICIS 20,000.00 18,000.00 16,000.00 16,320.00 16,646.40 17,145.79 17,831.62 18,723.20 19,846.60 

TË ARDHURA TJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TË ARDHURAT NGA TAKSAT DHE PAGESAT ADMINISTRATIVE 5,000.00 21,000.00 28,000.00 34,355.00 36,171.35 37,800.32 39,334.61 40,927.66 42,770.49 

PJESMARRJA E QYTETARËVE (SHËNDETESI DHE ARSIM) 2,000.00 3,000.00 3,000.00 3,150.00 3,307.50 3,472.88 3,611.79 3,720.14 3,794.55 

GRANTET DHE DONACIONET 0.00 70,000.00 10,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

T O T A L I  : 67,000.00 190,000.00 226,000.00 235,255.00 349,071.81 264,873.08 282,209.86 300,143.76 325,867.73 
Përqindja e ndryshmit nga viti në vitë në THV e gjeneruara 

Të Bartura 33,000.00 58,004.00 112,000.00 58,813.75 76,795.80 45,028.42 42,331.48 36,017.25 32,586.77 

TOTALI NË DISPOZICION TË KOMUNËS 100,000.00 248,004.00 338,000.00 294,068.79 425,868.09 309,901.26 324,541.40 336,161.07 358,454.59 
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Siç mund të shihet nga tabela e parashikimit të Hyrave Vetanake, THV për komunën e Hanit të Elezit 
arrin nivelin e 325,867.73 Euro në fund të vitit 2015. Është i qarrtë një trend pozitiv kur shikojmë THV e 
përgjithshme. Duke krahasuar me vitin e kaluar,rritja e THV ne te gjitha vitet me përjashtim te 2012,siç 
tregohet në tabelat me poshtë, dhe është efekti i donacioneve të parashikuara nga projekti LOGOS 
projekti i parashikuar që do të dorëzohet në 2011 

 
Komuna  Hani i Elezit – Ndryshimi i përqindjes historikisht nga viti në vit i THVe të parashikuar 

 
 
Edhe pse viti 2008 ishte në një pike të lart, drejtues kryesor nuk ishin në  fillimin e funksionimit të 
komunës së re të Hanit të Elezit  në rritjen e të ardhurave nga tatimi në prone dhe donacionet. 

Duke përjashtuar grandet dhe donacionet,komuna sipas parashikimeve mund te arrije te gjeneroj deri 
ne 44,18% me shumë në krahasim me THV në vit për të hyrat vetanake të krijuara në 2009..Kjo mund të 
arrihet përmes menaxhimit më të mire dhe shfrytëzimin e burimeve dhe shërbimeve komunale,si dhe 
përmes inspektimeve më të efektshme ,mbikëqyrjes dhe  zbatimit.  

 
Grafika më poshtë tregon THV historike dhe të projektuar deri më 2015: 

Komuna Hani i Elezit– THV historike dhe të parashikuara 
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Tabela më poshtë paraqet pjesëmarrjen e secilës kategori THVe në parashikimet totale të THVe 
për komunën e Hanit të Elezit: 

 
Siç mund të shihet nga grafiku i mësipërm,për një ndryshim nga komunat partnere  kanë parashikuar të 
hyrat vetanake të komunës së Hanit të Elezit  janë tatimet e bizneseve me një kontribut mesatar prej 
41.5% gjatë viteve të parashikuara. Me pas në vijim vijnë, tatimi në pronë me 24,83%dhe taksat 
administrative me 13,32%.Të hyrat nga shitja e shërbimeve  dhe të hyrat nga gjobat tregojnë rritje në dy 
parashikimet e treguesve të THV për Hanin e Elezit. 

 
 
Rritja e secilës kategori të THVe të parashikuara është siç paraqitet në diagramet më poshtë: 
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Të hyrat nga tatimi në pronë vazhdojnë të rriten dhe arrijnë nivelin prej 17.32% më të lartë në krahasim 
me ato të vitit 2009. Për shkak të regjistrimit të përmirësuar, menaxhimit të bazës së të dhënave , 
faturimit të përmirësuar dhe zbatimit më të mirë. Të hyrat nga ky tatim gjithashtu do të ngritën për 
shkak të rritjes së natyrshme të komunës si dhe rritjes së ekonomisë. Më në fund, gjithashtu mund të 
llogaritet në mbledhjen e të hyrave të detyrimeve tatimore nga vitet e kaluara, e cila duhet të bëhet në 
bashkëpunim të ngushtë me departamentin e tatimit në pronë në Ministrinë e Ekonomisë dhe 
Financave.  
 
 
 

 
 
 
 

Tatimet në biznese kanë një potencial rritjeje të larte për shkak të rritjes së ekonomisë, 
regjistrimit më të mire dhe servisimit të bizneseve dhe zbatushmëris  së përmirësuar. Mbledhja 
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e ngritur e tatimi në biznese mund gjithashtu të arrihet përmes një bashkëpunimi më të mire në 
mes të komunave dhe ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë (njësia për regjistrimin e bizneseve). 
Më në fund, një prezencë e shtuar e zyrtareve komunal brenda komunitetit të biznesit dhe një 
zbatueshmëri më të mire të rregulloreve komunale mund të ndihmoj në përmirësimin e të 
hyrave nga bizneset. Rritja e parashikuar krahasuar me 2009 është 73.93% ka viti2015.  
 

 
 
 
 
Të hyrat nga shfrytëzimi i pronës komunale deri në vitin 2015 do të rriten deri në 7 herë në krahasim me 
vitin 2009, gjë e cila mund të arrihet me menaxhimin e përmirësuar të aseteve komunale dhe sipas 
mendimit të këshilltarëve ka potencial për rritje edhe më të madhe.  
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Të ardhurat nga shitja e shërbimeve komunale janë një kontribuues i rëndësishëm në THV në 
komunë, duke përbëre mesatarisht 7.13% të hyrave të parashikuara. Parashikimet janë që nëse 
ka shtim të efikasitetit dhe ofrim më të mire të shërbimeve komunale, Komuna e  Hanit të Elezit 

mund të arrije së paku një rritje prej 50% në gjenerimin e të ardhurave nga ofrimi i shërbimeve 
komunale   
 

 
 
Të hyrat nga gjobat e policisë, komunës dhe gjykatës janë dhe vazhdojnë të jene një kontribuues i madh 
në THV komunale, mesatarisht kontribuojnë me 6 në të hyra të gjeneruara nga komuna në vitet deri 
2015.. Komuna duhet të provoj te rrisë participimin në këto pagesa duke ngritur kontributin në këtë 
kategori duke ardhur nga gjobat komunale përmes përmirësimit të efikasitetit të shërbimeve të 
inspektimeve komunale të saje, meqë këto gjoba përbejnë vetëm një pjesë të holle të gjeneruara 
përmes gjobave. krahasuar me 2009, rritja e parashikuar në të hyra të gjeneruara nga gjobat është 
24.04%. 
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Taksat administrative, pagesat dhe tatimet pritet te jetë kontribuuesi i trete me i madh në THV 
kontribuojnë mesatarisht me 13.32% të THV të krijuar nga HANI i ELEZIT. Rritje ne te ardhurat e 
gjeneruar nga kjo kategori do të rezultojë në rritje me 52.75% krahasuar me ato të gjeneruara në 2009. 
 

 
 
 

Të hyrat e parashikuara nga pjesëmarrja e qytetarëve në arsim dhe pagesave në shëndetësi 
kontribuojnë mesatarisht me 1% të THVe të gjeneruara gjatë periudhave 2010 – 2015 të cilat 
radhiten  ne mesin e kontribuuesve më të vogël. 
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FUSHAT POTENCIALE PËR NDËHYRJE DHE PËRKRAHJE 
 
 
Fushat potenciale për përkrahjen e projektit të LOGOSit në komunën e Hanit të Elezit në rritjen e nivelit 
të gjenerimit të hyrave vetanake duhet të fokusohet në kategori të THVe që mund të ndikohen nga 
veprimet e autoriteteve komunale dhe aty ku mund të ketë fitime të qarta në përmirësimin e punës dhe 
ecurisë së komunës.  
 
Tatimi në pronë, duke qene njeri nder kontribuues më të mëdhenj, është një fushe që duhet të shikohet 
të mbështetet. Tani për tani, komuna nuk përditëson bazën e të dhënave mbi pronën siç kërkohet me 
ligj (1/3 përditësohet ne vit). Dhe faturimi është bere në bazën e të dhënave ekzistuese nga 
departamenti qendror i Pronës në ministrinë e Financave, pa komunikim direkt në mes të komunës dhe 
nivelit qendror. Ka raporte se një projekt i financuar nga Suedia do të mbështes komunat në azhurnimin 
e bazës së të dhënave mbi prone ngjat 2011. Kjo do ti mundësoj komunave të kenë pamje më të mire të 
bazës se tatimit në prona dhe në përmirësimin e politikave tatimore që ata i aplikojnë, si dhe 
përmirësimin e efikasitetit në zbatimin dhe në reagimin e komunës në ofrimin e projekteve me 
investime kapitale tek zonat përkatëse kadastrale të paguara. një fushe e përkrahjes nga projekti LOGOS 
mund të jete në përgatitjen e publikimeve komunale dhe ngjarje në teren me qellim të paraqitjes së 
rezultateve të arritura në mbledhjen e tatimit në prone dhe në promovimin e efekteve të mbledhjes së 
përmirësuar në jetën e përditshme të banoreve në zonat përkatëse. 
 
Komuna gjithashtu mund të përkrahet sa i përket të hyrave nga bizneset. Kjo do të mund të behet në dy 
drejtime. Njëra është te ndihmohet atyre në përmirësimin e regjistrimit dhe klasifikimit të bizneseve si 
rezultat e prodhimit më të mire të politikave tatimore për bizneset. Gjithashtu,, projekti do të mund të 
përmirësoj lidhjet ne mes të komunave dhe Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në këmbimin e 
informacioneve mbi regjistrimin e bizneseve dhe funksionimin aktual të tyre. Një baze të dhënash e 
tatimeve të pa mbledhura do të mund të krijohej në komune dhe azhurnohet në baza vjetore, kështu 
duke eliminuar bizneset që janë mbyllur, bankrotuar dhe që nuk janë aktive, përderisa në të njëjtën 
kohë duke mundësuar një planifikim më të mire të bizneseve ekzistuese, funksionale dhe të 
suksesshme. Politikat e kushtëzimit të shërbimeve komunale tek bizneset qe kanë tatime e pagesa për 
tu paguar.  
 
Më tutje, komuna e Hanit të Elezit aktualisht nuk grumbullon asnjë të hyrë nga licencat për shfrytëzimin 
e hapësirës për reklamim. Një rekomandim është që komuna të fillojë të vendosë tarifa në rregulloren 
komunale dhe t’i zbatojë ato në baza të barabarta për të gjitha bizneset dhe ofruesit e hapësirave për 
reklamim. Kjo është pjesërisht relevante për komunën e Hanit të Elezit pa si që është komunë kufitare 
dhe e vendosur në rrugën kryesore që lidhet me Maqedoninë dhe në kufij. Komuna duhet në vazhdimësi 
stimuloj bizneset relevante kufitare duke futur politikat e përkrahjes për futjen e shërbimeve dhe 
bizneseve për pikën kufitare.  
 
 
Dhënia me qira e tokës komunale, ndërtesave dhe hapësirave është një burim tjetër i mirë i të hyrave 
nëse menaxhohet si duhet dhe duke u bërë edhe më atraktive përmes investimeve strategjike, 
vendimmarrjeve dhe politikave stimuluese. Komuna aktualisht nuk ka të hyra nga shfrytëzimi i hapësirës 
së parkingut, dhënies me qira e tokës komunale, ndërtesave dhe hapësirave, këshilltarët rekomandojnë 
të shikohet mundësia e futjes së të hyrave nga mbledhja e tatimeve, gjobave dhe taksave të kësaj 
kategorie, e veçanërisht duke përfshirë pozitën gjeografike si komunë kufitare.   Një ide e mundësh,e 
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është të investohet në zgjerimin e hapësirave për parking për pasagjerët dhe mjetet transportuese në 
kufi për udhëtarët të cilët nuk dëshirojnë të kalojnë kufirin me veturat e tyre. mund të bëhet më atraktiv 
nëpërmjet investimeve strategjike , vendimeve dhe politikave stimuluese.   
 
Kompletimi i dokumentacionit të planifikimit hapësinor, duke përfshirë planin urban dhe regullativë  të 
detajuar. Kjo do t'i lejoj komunës që të inkurajoj zhvillimin , posaçërisht në sektorin e ndërtimtarisë. Kjo 
do të ndihmonte komunën të rriste të hyrat nga lejet për ndërtim, si dhe shërbimet tjera, duke stimuluar 
aktivitetin e ndërtimit të ri dhe legalizimin e pronave të paregjistruara dhe pa leje. Më gjerësisht 
komuna mund të provoj të fus inspekcionët e shërbimeve, duke përfshirë bizneset e inspektimit të 
veterinarëve dhe ushqimit. Më tutje, komuna duhet të shikoj mundësinë e futjes dhe mbledhjes  së të 
hyrave nga drejtoria për gjeodezi dhe urbanizëm. 
 
Komuna mund gjithashtu të shikoj mundësin e futjes së detyrimeve për regjistrimin e trashëgimisë si 
dhe detyrimet për rrugë dhe infrastrukturë që shfrytëzohet nga bizneset.  
 
Projekti gjithashtu do të mund të ofroj mbështetje te komuna në identifikimin e donatoreve potencial 
dhe fushat që do të mund të përfitonin nga grandet dhe forma tjera të mbështetjes së donatoreve. Kjo 
mbështetje mund pra më shumë të përfshijë asistence dhe trajnim në projekte, shkrime propozimesh, 
mbledhjen e fondeve dhe teknikave të monitorimit dhe vlerësimit. Kjo do të mundësonte komunës të vë 
lidhje në grande potenciale kështu duke e ndihmuar këtë edhe të rrisë të hyrat vetanake në dispozicion. 

 
Këto fusha të propozuara nga përkrahja e projektit të LOGOSit duhet të diskutohen me zyrtaret komunal 
dhe në bashkëpunim me ta të përzgjidhen fushat ku mbështetja do të ishte më optimalja. 
 
 
Ky raport është përgatitur me informacione duke mbuluar ecurinë financiare deri ne vitin financiar 2009. 
Konsulenti propozon qe kjo analize të azhurnohet në baza të rregullta vjetore  gjatë jetëgjatësisë së 
projektit LOGOS, si dhe modeli dhe të gjeturat e saj të akordohen me marrjen në dispozicion të 
informatave më të hollësishme 
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