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HYRJE 
 
Ky raport është analiza e të Hyrave Vetanake për Komunën e Ranillugut, Një Komunë e re e cila 
ka fituar Statusin e Komunës në Janarë 2010, si rezultat i procesit të decentralizimit në 
Republikën e Kosovës. Prandaj, me territorin e ri të krijuar të Komunës së Ranillugut, gjatë vitit 
2010 kushtet janë krijuar dhe një Memorandum Mirëkuptimi është nënshkruar me Komunën e 
Kamenicës për transferimin e Burimeve të të hyrave te Komuna e Re.  
Për arësye se nuk ka të dhëna Historike për OSR-të, në Komunën e re, raporti nuk përmbanë 
ndonjë analizë të performancës historike, pasi që është e pamundur të argumentoj 
(ekstrapoloj), ndikimin territorial të Komunës së re të Ranillugut bazuar në historinë e OSR –së, 
në Komunën nënë të Kamenicës. Prandaj përpos tjerash është  vështirë të bëhen supozime të 
qëndrueshme për OSR-të e Komunës në vitet vijuese (të ardhëshme). Supozimet për këtë 
raport vijnë nga vizitat nga tereni dhe nga diskutimet me zyrtarët komunal, duke pasur 
parasyshë projeksionet e parashikimeve të OSR –ve të tyre për vitet e ardhshme 2011-1013, e 
gjithashtu duke bërë supozime bazuar në Komunën nënë të Kamenicës dhe në Komunën e  
Shterpce/Strpce si një rast i ngjashëm për sa i përket situatës  (gjendjes) politike. 
 
Ky rapor është pjesë e angazhimit të ekspertit financiar nga RECURA Financials, si konsulent i 
Pushtetit Lokal dhe të Projektit (LOGOS), për Mbështetje të Decentralizimit, mbështetur nga 
Agjencioni Zviceran për Bashkëpunim dhe Zhvillim, dhe të Implementuar nga Intercooperation. 
 
Ky raport duhet të shihet si një vlerësim i pamvarur i jashtëm i performancës së Komunës në 
gjenerimin e OSR-ve, dhe në vlerësimin e potencialit Komunal për OSR- në të ardhmen. Duhet 
të kemi kujdes sepse sikurse  për të gjitha parashikimet,  duhet kujdes i posaqëm në 
interpretimin e tyre si pritje apo (shpresa), sesa si rezultate të garantuara. Kjo prek posaqërisht  
rastin e Komunës së Ranillugut, si një komunë e re me një shumicë të popullatës Serbe të 
Kosovës dhe të qështjeve të pazgjedhura politike përbrenda komunitetit.  Sidoqoftë, është 
vlerësim i konsulentit dhe informatat nga zyrtarët komunal se këto qështje janë më pak të 
përhapura tani dhe se ka një trend pozitiv të pranimit të strukturës Komunale të Kosovës, nga 
të gjithë qytetarët dhe nga bizneset të cilat veprojnë në Komunë. Për të arritur rezultatet e 
parashikuara duhet që para së gjithash të ketë angazhim të Komunës dhe mbështetje nga 
Projekti LOGOS dhe nga palët e tjera të angazhuara në këtë nivel të qeverisjes.   
 
 
 
 
 
Raporti më poshtë përshkruan apo paraqet të hyrat e planifikuara nga burimet vetanake për tri 
vitet e ardhëshme, siq janë të përshkruara në Buxhetin afat – mesëm. Më pastaj, raporti 
përshkruan supozimet e bëra në modelin e parashikimeve për kryerjen e këtyre parashikimeve 
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për gjenerimin e OSR –ve, për periudhën 2012-2015, duke përdorur si bazë të hyrat e 
parashikuara për vitin 2011. Me kusht që këto parashikime të jenë arritur, raporti analizon 
trendet parashikuese dhe mundohet ti interpretoj shkaktarët e performancave të tilla të 
parashikuara. Përfundimisht, raporti jep disa sygjerime treguese për zonat apo fushat në të cilat 
Komuna mund të mbështetet nga Projekti LOGOS, me qëllim të arritjes së qëllimit të rritjes së 
të hyrave të burimeve vetanake të gjeneruara nga Komuna.  
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BUXHETI I PLANIFIKUAR AFAT -MESËM 
 
Për shkak të faktit se formimi i Komunës së Ranillugut ka qenë rezultat i procesit të 
Decentralizimitnë  2010, nuk ka regjistra të mëparshëm të OSR-ve, në të cilat konsulentët do të 
mund të bazonin analizat e tyre. Duke u bazuar në një studim të brendëshëm nga Komuna e 
Ranillugut, konsulentëve u janë ofruar projeksionet e parashikimeve të OSR-ve, për vitet 2011-
2013. Bazuar në këto rezultate konsulentët i kanë  bazuar analizat e tyre të mëtejme për këtë 
Raport.  
 
Buxheti i Planifikuar Afat – Mesëm për Komunën e Ranillukut është i analizuar në këtë sector, 
për të analizuar se ku zyrtarët komunal shohin burimet kryesore të gjenerimit të të hyrave si 
dhe zhvillimin e tyre në vitet vijuese apo të ardhëshme.  
 
Një diskutim në detale i të hyrave të planifikuara vetanake dhe i trendeve për kategoritë e 
ndryshme të OSR-ve, është i paraqitur në tabelën më poshtë: 
 

  2011 2012 2013 

Të hyrat nga tatimi në pronë 9,000.00 10,000.00 12,000.00 

      

Të hyrat nga Bizneset     

      Të hyrat nga tatimet në biznese 500.00 2,000.00 2,000.00 

      Të hyrat nga licencat komerciale     

      Të hyrat nga lejet për reklama 200.00 500.00 500.00 

      Të hyrat nga Lejet dhe shërbimet     

      Të hyrat nga lejet për shfrytëzimin e pyllit     

      Përdorimi i infrastrukturës rrugore     

      Të hyrat nga gurëthyeset dhe minierat 200.00 1,000.00 1,000.00 

      Taksat për orare pune të zgjatur (pune jashtë orarit)     

      Të hyrat nga Lejet për biznese     
      
Të hyrat nga shfrytëzimi i pronës komunale     

Të hyrat nga parkimi I veturave     

      Te hyrat nga shitja e pronës komunale    

      Te hyrat nga shfrytëzimi i tokës     

      Qiradhënia e pronave komunale     
      
Të hyrat nga shitja e Shërbimeve     

      Të hyrat nga inspektimet     

      Inspektimet veterinare     
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      Inspektimi i objekteve ushqimore 200.00 200.00 200.00 

      Inspektimi për zjarre     

      Inspektimi i ambientit  500.00 500.00 500.00 

      Të hyrat nga planet gjeodezike     

      Veprimtari në fushën e matjeve të vendit - Dept. i Urbanizmit 1,600.00 2,000.00 2,000.00 

      Inspektimet e planeve urbane - Dept. i Urbanizmit 500.00 500.00 500.00 

      Të hyrat nga lejet për ndërtim     

      Pagesat për ndryshimin e destinimit të tokës 500.00 2,000.00 2,000.00 

      Lëshimi I licencave për ndërtim 1,000.00 3,000.00 3,000.00 

      Leje për rrënim     

Shërbime tjera     
      
Të hyrat nga gjobat e policisë, Gjykatës dhe 
Komunës     
Gjobat     

      Gjobat - Pylltaria      

      Taksat e gjykatës     

      Te hyrat nga gjobat ne trafik 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
      
tjera     

      Pagesa tjera     

      Te hyra tjera     
      
Te hyrat nga taksat administrative     

      Taksat për regjistrimin e veturave 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

      Lëshimi I patentë shofereve     

      Taksat nga dokumentet e udhëtimit     

      Pjesëmarrjet në tenderë     

      Taksa rrugore     

      Certifikata nga ofiqari  (lindjes, martese, vdekjes etj). 5,000.00 5,000.00 6,000.00 

      Dokumente tjera nga ofiqari, të gjendjes civile     

      Certifikimi I dokumenteve të ndryshme     

      Taksa për formular kërkesash 8,800.00 9,000.00 9,000.00 

      Taksa për regjistrim trashëgimie 5,000.00 5,000.00 5,000.00 
      
Pjesëmarrja e Qytetareve (shëndetësi, Arsim)     

      Te hyrat nga kultura     

      Të hyrat nga shërbimet shëndetësore 2,000.00 0.00 0.00 

      Të hyrat nga Çerdhja 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

      Të hyrat nga arsimi i mesëm     

      
Grandet dhe Donacionet     
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      Pjesëmarrja e qytetareve në projekte     

      Donacione të huaja     

      Donacione nga Kosova     
      

Totali i THV të gjeneruara gjatë vitit Financiare 40,000.00 45,700.00 48,700.00 
   14.25% 6.56% 
Të Hyrat e bartura 0.00 0.00 0.00 
      

Totali 40,000.00 45,700.00 48,700.00 

Tabela 1. Komuna e Ranillugut –Mbledhja e Planifikuar e OSR-ve  2011-2013 
 
Gjatë analizimit të trendeve të të hyrave të burimeve vetanake të planifikuara në Komunën e 
Ranillugut mund të vërehen obzervimet vijuese të grupeve kryesore të të hyrave nga burimet 
vetanake. Siq janë të prezantuara në tabelën 1, Komuna e Ranillugut planifikon një rritje në 
gjenerimin e OSR-ve për 14.25% në 2012 nëse krahasohet me  2011, përderisa në 213 OSR –të e 
gjeneruara gjatë vitit planifikohen të rriten për 6.56%  siq janë të krahasuara me planin për  
2012.  
 
Të hyrat nga burimet vetanake të planifikuara për gjenerim nga Komuna e Ranillugut do të 
përbëjë mesatarisht 2.42% të buxheteve totale vjetore të planifikuara për komunën për 
periudhën 2011-2013, që dukshëm është më e ulët me komunat e tjera, duke treguar 
problemet e pritura politike në pranimin e strukturave të reja komunale nga qytetarët dhe për 
të qenë të gatshëm që vullnetarisht të paguajnë detyrimet e tyre. Kjo gjithashtu tregon 
mundësitë për rritje të mëtejme të OSR-ve për Komunën e Ranillugut. OSR-të e planifikuara të 
krahasuara me buxhetin e planifikuar janë të prezantuara në dy figurat më poshtë:  
 
Figura 1 – OSR krahasuar me buxhetin e përgjithëshëm  Komunal 
 

Të hyrat e burimeve vetanake të planifikuara për Komunën e Ranillugut ndërrojnë përgjatë 
viteve. Edhe pse shumica e të hyrave të planifikuara vjen nga administrimi i tatimeve dhe 



 8 Analiza dhe Parashikimi i të Hyrave Vetanake për Komunën e Rranillukut 

 

taksave, duke përbërë përafërsisht gjysmën e OSR-ve të planifikuara, përgjatë viteve ne shohim 
një pjesëmarrje në rritje të tatimit në pronë duke lëvizur nga 22% në 25% në 2013, të hyrat nga 
shërbimet komunale duke lëvizur lart nga 11% në 18% dhe 17% në 2012 dhe respektivisht 2013, 
dhe gjithashtu të hyrat nga bizneset duke e rritur kontributin e tyre nga  2% në 2011 në 8% në 
2012 dhe 7% në 2013.  
 
Një ndarje e pjesëmarrjes së kategorive të ndryshme është paraqitur më poshtë: 
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Figura 2 – Ndarja e OSR-ve të planifikuara në kategoritë kryesore  2011-2013 
 
Analizat e të hyrave vetanake të planifikuara për periudhën 2011-2013 për komunën e 
Ranillugut, kjo tregon potencial të lartë, posaqërisht për sa i përket të hyrave të cilat mund të 
gjenerohen nga bizneset, pjesëmarrja e qytetarëve në edukim dhe shëndetësi e gjithashtu edhe 
shërbimet komunale, me një mundësi që të hyrat nga dënimet gjithashtu të rriten, për shkak të 
pozitës gjeografike të komunës në një rrugë mjaft të përdorur (frekuentuar).  
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PROJEKSIONET E TË HYRAVE NGA BURIMET VETANAKE PËR KOMUNËN E 
RANILLUGUT  
 

Me qëllim të kryerjes së projeksioneve për gjenerimin e të hyrave të burimeve vetanake për 

periudhën e parashikuar 2011-2015, konsulenti ka përdorur shifrat e planifikuara për 2011 si 

një bazë për projeksionet. Më pastaj, bazuar në supozimet e bëra në terme të efikasitetit të 

rritur të grumbullimeve, rritja natyrore si dhe duke pasur parasyshë situatën aktuale politike si 

dhe zhvillimet e pritura në këtë front apo drejtim 

Edhe pse komunat vendosin nivelet për tatime, taksa dhe pagesa në komunë, dhe rregulloret 

komunale mesatarisht specifikojnë rreth 600 artikuj të ndryshëm që konsiderohen si OSR, të 

dhënat nuk janë mbledhur për secilin artikull individual dhe të hyrat regjistrohen duke u bazuar 

në kategoritë më të larta dhe alokohen duke u bazuar në kodet e OSR, që shpesh e fut një lloj të 

të hyrave nën një kategori në një vit të veqantë financiar, përderisa njëkohësisht duke 

regjistruar artikullin e njëjtë në kategori tjetër në vitin pauses. Kjo krijon probleme të 

krahasimeve të të hyrave të mbledhura nga burimet specifike.  

Për më tej, përderisa komunat raportojnë të hyrat e grumbulluara në terme të kategorive ose 

nën – kategorive, dhe për shkak të mungesës së të dhënave në krijimin e bazës së vërtetë 

tatimore, njësitë dhe qmimet për njësi nuk mund të përdoren për artikujt e posaqëm të OSR-ve, 

në kryerjen e parashikimeve. Prandaj, për të kryer parashikime, konsulenti ka kryer konsulime 

të gjera me zyrtarët komunal për të pasur një pikturë të qartë të të hyrave dhe të financave të 

planifikuara, konsiderimeve praktike dhe politike në kohën e kryerjes së këtyre parashikimeve.   

Parashikimet kryesisht kryhen duke u bazuar në dy faktorë, supozimeve të rritjes së normave të 

grumbullimit dhe në supozimet e rritjeve natyrale.  

Në vijim kemi përshkrimin e supozimeve të marrura për kategori specifike dhe për nën –

kategori të OSR –ve, si dhe potenciali i paraparë  i komunës për rritjen e të hyrave nga burimet 

vetanake gjatë periudhës 2012-2015. Baza për parashikime është marrur nga të hyrat e 

planifikuara për vitin financiar 2011, pasi që është vlerësuar të jetë supozim më i saktë nga 

komuna. Kjo do të shërbejë si bazë e mirë për supozimin e saktësisë së vlerësimeve të marra 

pasi të dhënat për 2011 të jenë të disponueshme (gatshme).  
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Parashikimi I Supozimeve 
Konsulenti ka marrë supozimet vijuese bazuar në vlerësimin e burimit të të hyrave vetanake për 

periudhën  2012-2015: 

 

Tatimi në pronë:  

Pasi që nuk ka ndonjë bazë të të dhënave të rifreskuar dhe të qartë ose ndonjë regjistër të 

pronave për sa i përket zonave tatimore kadastrale, të trashëguar nga Komuna e Kamenicës, 

gjatë kryerjes së supozimeve për tatimet në pronë në Ranillug, supozimet vijuese janë bërë 

duke u bazuar në përmirësimin e nivelit të mbledhjes dhe të rritjes natyrore.  

Gjatë supozimeve për tatimin në pronë, është supozuar që përmirësimi i nivelit të mbledhjes të 

jetë në 20% kur të krahasohet me të hyrat e planifikuara për 2011,  një rritje për 35% për vitin 

2013 krahasuar me vitin paraprak,  e më pastaj të vazhdojë me një shkallë të rritjes prej  2.5% 

për 2014, dhe të ppërfundoj me 1% rritje për 2015 e më tej. Niveli i rritjes natyrore për tatimet 

e pronave të reja është paraparë të përcjell rritjen natyrore të pronave të regjistruara dhe është 

supozuar të jetë 0.3% për 2012-2013, duke u rritur në 0.4% në 2014, 0.5% në 2015.  

 

Tatimet dhe Taksat e Biznesit: 

Sa i përket të hyrave nga taksat vjetore të biznesit, është supozuar në mbledhjet e 

përmirësuara dhe në rritjen natyrore. Mbledhjet e përmirësuara është supozuar të vijnë nga 

procesi actual në vijim e sipër i rishikimit të bizneseve gzistuese në komunë, duke përfshirë 

përmirësimet në  situatën politike. Komuna e Ranillugut ka transferuar disa nga bizneset dhe 

taksapaguesit më të mëdhenjë, nëpërmes të procesit të decentralizimit nga komuna e 

Kamenicës. Prandaj nivelet e parapara për  2011, konsiderohen sit ë ulëta. Duke pasur 

parasyshë këtë, rritja e supozuar për 2012 krahasuar me të hyrat e planifikuara në 2011 shuma 

është trefish më e lartë. Prandaj rritja për 2013, supozohet të jetë 30% mbi të hyrat e  2012, 

20% rritje në  2014 dhe  15% në 2015. Rritja natyrore e bizneseve është supozuar duke u bazuar 

në një vlerësim mjaft konzervativ të rritjes së ekonomisë në Kosovë, dhe nivelet e supozuara të 

rritjes janë si në vijim:  2% për 2012-2013, 3% në 2014, 4% në 2015.  

Të hyrat nga Gurëthyesit dhe Licencat Minerare, dhe Hapsirat për Publikime është supozuar të 

rriten për shkak të përmirësimit të mbledhjeve dhe të rritjes natyrore si dhe ato për taksën 

vjetore të biznesit.  
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Të hyrat nga shitja e shërbimeve komunale: 

Të hyrat e planifikuara për inspektime në 2011 është vlerësuar të jenë të niveleve të ulëta, dhe 

në përgjithësi përfshijnë, ushqimin dhe zjarrin. Rritja e supozuar e kompanisë është mjaft e 

ngjashme me supozimet e bëra për rritjen e biznesit, pa efektin e trefishtë përsa i përket rritjes 

së të hyrave. Prandaj ne kemi supozuar një rritje në mbledhjen e të hyrave, ku krahasuar me 

2011, janë projektuar të hyrat e gjeneruara në 2012 -2015. Ne supozojmë që të rrisim OSR –të 

për shkak të mbledhjeve më të mira dhe është në 30% gjatë periudhës 2012-2013 sipas 

krahasimeve  të të hyrave të planifikuara për  2010. Pastaj një rritje prej 20% në 2014, pasuar 

nga një rritje prej 15% në 2015. Rritja natyrore e bizneseve është supozuar duke u bazuar në një 

vlerësim mjaft konzervativ të rritjes së ekonomisë në Kosovë, dhe nivelet e rritjes së supozuar 

janë sin ë vijim: 2% për 2012-2013, 3%  në 2014, 4% në 2015. 

Të hyrat nga kërkesat për Leje Ndërtimi supozohet që të rriten si pasojë e zhvillimit komunal, 

kryesisht nga sektori privat. Këtu, ne kemi supozuar një rritje të ngjashme për shkak të 

kërkesave ndërtimore. Bazë supozohet të jenë të hyrat e planifikuara për 2011, pastaj rritja 

supozohet të bëjë një ngritje të supozuar të mbledhjen e 30%  në 2012-2013, 20% nën 2014, 

dhe përfundimisht 15% në 2015. Rritja natyrore supozohet të reflektojë rritjen ekonomike dhe 

të përcjellë këtë hap të shpejtë me 2% në 2012-2013, 3% në 2014, 4% në 2015.  

Të hyrat nga Planet e Gjeodezisë dhe Inspektimeve në Terren dhe të Matjeve nga 

Departamenti Urbanistik është supozuar që të rriten për shkak të kërkesës në rritje të 

shërbimeve si pasojë e zhvillimeve të paraqitura më lartë. Pasi që Komuna është e vogël, nuk ka 

ndonjë indikacion se këto shërbime do të kërkohen dhe do të ofrohen nga ofruesit privat, 

mirëpo në mënyrë direkte do të menaxhohen dhe do të ofrohen nga Komuna.  

 

Të hyrat nga Gjykata, policia dhe gjobat Komunale: 

Gjobat e planifikuara nga Gjykata dhe ato nga Trafiku gjithashtu janë  konsideruar si të ulëta 

duke pasur parasyshë pozicionimin gjeografik të Komunës, duke mbulur një rrugë mjaft të 

frekuentuar, posaqërisht duke pasur efekt në të hyrat nga gjobat e trafikut. Të hyrat nga gjobat 

në 2012 rriten për 1.5 herë krahasuar me të hyrat e planifikuara për 2011. Rritja për shkak të 

mbledhjes së përmirësuar në  2013  supozohet të jetë në 10%, përderisa rritja për  2014 

supozohet të jetë në 5%, duke përfunduar me një rritje prej 3% në 2015. Ngritjet për shkak të 

rritjes natyrore të trafikut në rrugën kryesore që shpie në Serbi e gjithashtu të numrit të rritur 

të automjeteve të regjistruara që përshkojnë rrugët është llogaritur për një ngritje të të hyrave 

për 2% për vitet 2012-2013, 3% për 2014 dhe 4% për 2015. 
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Të hyrat nga Taksat dhe Tatimet Administrative: 

Si një bazë për parashikimin e të hyrave nga tatimi për regjistrimin e automjeteve ne kemi 

supozuar se tatimi për regjistrimin e automjeteve do të filloj të aplikohet nga 2011 në nivelin e 

planifikuar nga Komuna. Me popullatën serbe të Kosovës të regjistrojnë automjetet e tyre si 

pjesë e zgjidhjes së tensioneve politike, ne kemi supozuar një rritje prej 7% për 2012, 6% në 

2013, duke zbritur në  4% për 2014, dhe duke u rritur prap në 5% për 2015.  

Të hyrat nga Çertifikatat e Lindjes, martesës dhe vdekjeve ëjanë supozuar të rriten me rritjen e 

popullsisë e gjithashtu me një numër në rritje të qytetarëve serb të Kosovës nga kjo Komunë të 

cilët kërkojnë dokumentet Kosovare. Duke pasur parasyshë këto dy kushte, ne kemi supozuar 

një ritëm të rritjes prej 10% për  2012, 20% për 2013-2014, 40% për 2015.  

Të hyrat nga taksat (tatimet) për format e kërkesave administrative e gjithashtu të hyrat nga 

tarifat e regjistrimit trashëgimorë është supozuar të rriten me ritmin e njëjtë sikurse ato të 

Çertifikatave më lartë.  

 

Pjesëmarrja Qytetare në Shendetësi dhe Edukim: 

Të hyrat nga Shërbimet Pjesëmarrëse Shëndetësore dhe Arsimore ëështë supozuar të rriten 

për shkak të supozimeve të njëjta të bëra më lartë për të hyrat nga Çertifikatat, me me nivel të 

supozuar të rritjes të ngjashëm me atë të Çertifikatave të Lindjes, martesore dhe të 

Çertifikatave të përmendura më lartë.  

 

Grantet dhe donacionet: 

Konsulentët nuk kanë bërë ndonjë supozim sa i përket të ardhurave të parapara nga 

Donacionet e huaja dhe Kosovare e as nga pjesëmarrja e qytetarëve në projektet e investimeve 

kapitale. Kjo është për arësye se është e vështirë të supozohet numri ose madhësia e 

mbështetjes së ardhshme donatore në Komunë. Sa i përket pjesëmarrjes së qytetarëve në 

projektet e investimeve kapitale, nuk ka ndonjë pritje se kjo do të filloj të implementohet, jo më 

pak për shkak të ndjeshmërisë politike. Megjithaët, mbështetja donatore mbetet një potencial i 

madh për kontributet e OSR-ve, për komunën dhe dhe një ndihmë e tillë mund ti ofrohet 

komunës duke identifikuar donatorët potencial dhe programet mbështetëse, e më pastaj duke 

mbështetur Komunën në qasje të këtij lloji të mbështetjes.  
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Të Hyrat E Parapara Nga Burimet Vetanake – Komuna E Ranillugut 
 

OWN SOURCE REVENUE TYPE Planned 2011 F  2012 F  2013 F  2014 F  2015

PROPERTY TAX 9,000.00 10,827.00 14,648.93 15,073.75 15,299.86

BUSINESS TAXES AND LEVIES 900.00 3,618.00 4,775.76 5,874.18 6,990.28

REVENUES FROM USAGE OF MUNICIPAL PROPERTY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REVENUES FROM THE SALE OF SERVICES 4,300.00 6,952.00 9,581.44 12,442.97 15,462.47

REVENUES FROM COURT, POLICE AND MUNICIPAL FINES3,000.00 4,560.00 5,107.20 5,515.78 5,901.88

OTHER REVENUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REVENUE FROM ADMINISTRATION TAXES AND LEVIES19,800.00 21,750.00 25,950.20 30,958.77 42,929.43

CITIZEN PARTICIPATION (HEALTH AND EDUCATION)3,000.00 3,300.00 3,520.00 4,004.00 5,121.60

GRANTS AND DONATIONS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T O T A L  : 40,000.00 51,007.00 63,583.53 73,869.45 91,705.51

Year on year percentage change in generated OSR 27.52% 24.66% 16.18% 24.15%

Carried Forward 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GRAND TOTAL AVAILABLE TO MUNICIPALITY 40,000.00 51,007.28 63,583.78 73,869.61 91,705.76  
Table 2 – Projected OSR of the Municipality of Ranilug 2011-2015 
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Siç mund të shihet nga tabela e parashikimeve të  të hyrave nga burimet vetanake, OSR-ja për Komunën 
e Ranillukut mund të ngritet në  91,705.76 Euro në fund të  2015, krahasuar me figurën e planifikuar prej  
40,000 Euro për 2010. Egziston qartë një trend pozitiv kur shikohen OSR-të, në përgjithësi. Sipas 
krahasimeve me vitin paraprak, OSR-të rriten në të gjitha vitet e parashikuara, siq prezantohet në 
tabelën më poshtë. 
 
Komuna e Ranillukut –OSR-të Historike dhe ato të parashikuara nga viti në vit sipas ndryshimeve në 
përqindje 

 
 
Komuna sipas parashikimeve mund të arrijë që të gjenerojë deri në 129% më shumë për vit krahasuar 
me OSR-të e planifikuara për 2011. Kjo mund të arrihet nëpërmes të situatës së përmirësuar politike si 
dhe me përfshirjen e popullatës serbe të Komunës, nëpërmes të menaxhimit dhe të përdorimit më të 
mirë të resurseve dhe të shërbimeve Komunale, si dhe të mbikqyrjes më të efektshme, inspektimeve 
dhe të zbatimit.  
 
Grafikoni më poshtë tregon OSR-të Historike dhe të Projektuara deri në 2015: 
 
Komuna e Ranillugut  – Të hyrat nga Burimet Vetanake dhe Historike të Parashikuara  
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Tabela më poshtë paraqet pjesëmarrjen e parashikuar të secilës kategori të OSR-ve, në Totalin e OSR-ve 
të parashikuara për Komunën e Ranillugut: 
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Siç mund të shihet nga tabela më lartë, udhëheqësit kryesorë të parashikuar të OSR-ve, gjatë periudhës 
vijuese janë tatimet dhe taksat administrative, tatimi në pronë, Shërbimet Komunale dhe tatimet e 
taksat biznesore.  Këto janë fushat në të cilat Komuna e Ranillugut duhet të arrijë rritje përsa i përket 
OSR –ve, nëpërmes të efikasitetit të rritur të menaxhimit dhe të zbatimit financiarë.  
 
Rritja e secilës kategori të OSR-ve, të parashikuara është prezantuar në tabelat më poshtë: 
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Të hyrat nga tatimi në pronë vazhdojnë të rriten për shakak të përmirësimit të situatës politike, 
regjistrim i rritur dhe i përmirësuar, menaxhim i baës së të dhënave, faturim të përmirësuar dhe zbatim 
më të mirë, me rritje të parashikuar pak nën 70% nga tatimi në pronë i gjeneruar, krahasuar me nivelin e 
planifikuar për  2011.  
 

 
 
Taksat biznesore kanë një mundësi të lartë të rritjes për shkak të pozitës gjeografike të Komunës, rritja 
ekonomike, regjistrimi më i mirë dhe shërbime më të mira të bizneseve dhe zbatim i përmirësuar. 
Mbledhja e rritur e taksave biznesoregjithashtu mund të arrihet nëpërmes të bashkëpunimit më të mirë 
në mes të Komunës dhe të Ministrisë së Tregtisë dhe të Industrisë (njësisë për regjistrimin e bizneseve) 
dhe të Komunës nënë Kamenicës. Përfundimisht, prezenca e përmirësuar e zyrtarëve Komunal Brenda 
Komunitetit Biznesorë si dhe zbatim më i mirë i rregulloreve Komunale, mund të ndihmojë në 
përmirësimin e të hyrave nga Bizneset. Rritja e parashikuar deri në  2015 krahasuar me atë të planifikuar 
për  2011 është 6.76 herë.  
 
Nuk ka ndonjë parashikim ose të hyra të planifikuara nga asetet në pronësi Komunale për periudhën e 
analizuar. 
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Të hyrat nga shitja e shërbimeve Komunale janë një kontribues i rëndësishëm i projektuar në OSR-të, në 
Komunë, posaqërisht me zbutjen e situatës politike dhe me integrimin e shumices së popullatës serbe. 
Parashikimet janë se komuna mund të arrijë një rritje për më shumë se 2.59 herë krahasuar me të hyrat 
e planifikuara për 2011.  
 

 
 
Të hyrat nga gjobat e lëshuara nga gjykatat, policia dhe komuna , kryesisht vijnë nga rritja e supozuar e 
trafikut në kalim nëpër territorin e Komunës, për shkak të pozitës Gjeografike, dhe përbëjnë një 
kontribues të  mirë parashikues për OSR-të, Komunale. Komuna duhet të mundohet të rrisë 
pjesëmarrjen në këto tarifa, duke rritur kontributin në këtë kategori duke filluar nga tarifat komunale 
përgjatë përmirësimit të efikasitetit të shërbimeve inspektuese komunale. Rritja e parashikuar krahasuar 
me nivelin e planifikuar për  2011 është 96.72%. 
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Tarifat administrative, tatimet dhe taksat pritet që të jenë kontribuesit më të mëdhënjë të OSR-ve të 
parashikuara, duke kontribuar mesatarisht për  44.34%  të OSR-ve, të cilat pritet që të gjenerohen nga 
Komuna. Rritja në të hyra të gjeneruara nga kjo kategori deri me 2015 do të rezultojë në një rritje për 
më shumë se  1.16 herë kur krahasohet me nivelet e planifikuara për 2011.  
 

 
 
Të hyrat e parashikuara të ardhura nga pjesëmarrja e qytetarëve në shëndetësi dhe arsim, pagesat 
pjesëmarrëse kontribuojnë mesatarisht mbi 6% të OSR-ve, të parashikuara për periudhën 2011 – 2015, 
duke reflektuar në këtë mënyrë situatën politike dhe ofrimin e kujdesit shëndetësor tërësisht falas.  
Prandaj rritja e pritur është mbi 70%. 
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ZONAT (FUSHAT) POTENCIALE PËR INTERVENIM DHE MBËSHTETJE 
Zonat potenciale për mbështetje nga Projekti LOGOS, për Komunën e Ranillugut, në ngritjen e 

nivelit të gjeneruar të të hyrave nga burimet vetanake, sipas mendimit të konsulentit, ka zona 

të mëdha për përmirësime. Niveli aktual i gjenerimit të OSR-ve, krahasuar me kapacitetet 

Komunale është i ulët. Megjithatë, duhet të mirren parasyshë ndjeshmëritë politike, të cilat 

prap mund të nxisin tensioned dhe të kenë efekt në paraqitjen e Komunës në përmirësimin e 

paraqitjes sa i përket OSR-ve.  

 

Tatimi në pronë, duke qenë një nga kontribuesit më të mëdhenjë, duke u bazuar në këtë duhet 

të shikohet se si mund të mbështetet. Aktualisht, Komuna nuk ka ndonjë  bazë të të dhënave të 

plotë për prona dhe se nuk e rifreskon atë rregullisht nëse raportet e projektit mbështetës 

Suedez për mbështetje të Komunave për rifreskimin e bazës së të dhënave të tyre për prona 

gjatë 2011, atëherë kjo në një mënyrë do të shkonte drejt përmirësimit të situatës. Kjo do të 

lejojë komunat që të kenë një pasqyrë më të mirë të bazës së tatimeve të taksuara dhe të 

përmirësimit të politikave tatimore të cilat i aplikojnë, e gjithashtu në përmirësimin e 

efikasitetit të zbatimit. Një zonë tjetër e mbështetjes nga Projekti LOGOS, mund të jetë në 

pregaditjen e publikimeve Komunale dhe për ngjarjet në terren, me qëllim të prezantimit të 

rezultateve të arritura në mbledhjen e tatimeve në pronë, dhe në promovimin e efektit të 

mbledhjes së përmirësuar në jetën e përditshme të banorëve të zonave përkatëse.  

 

Projekti gjithashtu duhet të shikojë në mbështetjen e komunës në mbledhjen e të hyrave nga 

bizneset duke përmirësuar mbledhjet e tatimeve aktuale dhe duke paraqitur nën-kategori të 

reja të cilat aktualisht nuk janë duke u përdorur. Përmirësimi i normave të mbledhjeve aktuale, 

në këtë mënyrë mund të mbështetet Komuna në përmirësimin e regjistrit të bizneseve dhe të 

klasifikimit në mënyrë të arritjes së rezultateve më të mira në mbledhjen e tatimeve biznesore. 

Komuna gjithashtu mund të filloj me lëshimin e lejeve për punë me orë të zgjatura, e gjithashtu 

të prezanton tatimin e hapësirave publikuese, në mënyrë që të krijojë një rrjedhë më të 

qëndrueshme të të hyrave. Për më tej, një bazë e të dhënave për tatimet e pa-mbledhura, 

mund të krijohet në Komunë dhe mund të rifreskohet në baza vjetore, në mënyrë që të 

eleminohen bizneset të cilat janë mbyllur, kanë bankrotuar ose të cilat më nuk janë active, e 

njëkohësisht duke synuar një shërbim më kualitativ për bizneset egzistuese, funksionale dhe të 

suksesëshme. Kjo më pastaj mund të promovohet përgjatë politikave Komunale të kushtëzimit 

të shërbimeve komunale ndaj bizneseve të cilat kanë taksa dhe tarifa të pa paguara të kaluara 

ose aktuale. Mbledhja e tarifave për shfrytëzim të pyjeve si dhe përmirësim i zbatimit të këtyre 

tarifave, së bashku me lobim të nivelit më të lartë politik, duke rezultuar në menaxhimin e 

tatimeve dhe taksave nga Komuna të cilat vijnë nga shfrytëzimi i pyjeve, gjithashtu mund të 
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rezultojnë në rrjedhë të qëndrueshme të burimeve për Komunën, posaqërisht duke pasur 

parasyshë gjeografinë dhe topografinë e Komunës së Ranillugut.   

 

Edhe pse Komuna e Ranillugut nuk ka ndonjë asset hapsinorë të cilat mund ti jap me qera, 

mund të përdorë asetet e veta tokësore në mbështetjen e zhvillimit ekonomik të Komunës, 

veqanërisht duke mbështetur iniciativat private. Kjo është një zonë në të cilën Projekti LOGOS 

mund të ofroj mbështetje. 

 

Të hyrat nga shërbimet Komunale ofrojnë një nga burimet kryesore të të hyrave aktualisht dhe 

duke pasur parasyshë zhvillimet e ardhëshme në Komunë, potencialisht mund të ofroj një 

burim të mirë për OSR-të. Lejet e Ndërtimit, Planet Gjeodezike dhe Matjet, inspektimet në 

Terren të lokacioneve të ndërtimit gjithashtu kanë potencial të jenë fitues të mirë apo fitim 

prurëse. Ranillugu gjithashtu mund të përfitoj nga sektori në zhvillim e sipqër agro-përpunues, 

veqanërisht në nën-sektorin e prodhimeve të qumshtit, ku inspektimet veterinare dhe 

shërbimet e tjera Komunale luajnë një rol të rëndësishëm, duke ofruar një përfshirje më të 

madhe edhe të Komunës. 

The municipality, in the opinion of the consultant, should start charging tender participation 

fee, and also start issuing other certificates and verification of the submitted documentation. 

 

Ranillugu duke qenë një Komunë mjaft e vogël  dhe e përzier etnikisht, me një pozitë strategjike 

përsa i përket natyrës dhe turizmit, është një destinacion mjaft atraktiv gjithashtu edhe për 

Projektet mbështetëse donatore. Ashtu që Projekti do të mundohet që të japi mbështetje 

Komunale në identifikimin e donatorëve potencial dhe të zonave të cilat mund të përfitojnë nga 

Grantet dhe nga mënyrat e tjera të mbështetjes donatore. Kjo mbështetje për më tej mund të 

përfshijë asistencë dhe trajnime në planifikime t ëprojekteve, pregaditjen e propozimeve, 

ngritjen e fondeve dhe monitorimin e teknikat vlerësuese. Kjo do ti mundësojë Komunës të 

lëvizë drejt grantave të disponueshme dhe potenciale duke ndihmuar në rritjen e të hyrave të 

burimeve vetanake të gatshme. Këto zona të propozuara të mbështetjes nga Projekti LOGOS, 

duhet të diskutohen me zyrtarë Komunal, dhe zonat në cilat mbështetja mund të jetë më 

optimale duhet të zgjidhen në bashkëpunim me Komunën. Ky raport është pregaditur me 

informata të cilat mbulojnë indikatorët e paraqitjes së parashikimeve financiare. Konsulenti 

sygjeron që këto analiza të rifreskohen në baza të rregullta vjetore gjatë kohëzgjatjes së 

Projektit LOGOS dhe që modelet dhe të gjeturat të rregullohen në vazhdimësi, me marrjen e 

informatave më të detalizuara. 
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ANEKSI 1– TË HYRAT NGA BURIMET VETANAKE 2007-2009 DHE 
PARASHIKIMET OSR 2010-2015  (DOKUMENTI NË EXEL) 
 
 


