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HYRJE 
 
Ky raport analizon të hyrat vetanake në Komunën e Shtërpcës dhe bazuar në të dhëna historike 
si dhe supozimeve të bëra nga gjetjet e vizitave në teren si dhe diskutimeve me zyrtarë 
komunal, raporti parashikon gjenerim 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 Agjencioni Zviceran 
për Bashkëpunim dhe Zhvillim, dhe implementuar nga Interkooperation. 
 
Ky raport duhet të shikohet si një vlerësim i jashtëm dhe i pavarur të punës komunale në 
gjenerimin e THV-ke 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. Kjo është veçanërisht prekëse në rastin e 
Komunës së Shtërpcës meqë atje ka pas probleme politike dhe çështje ndër etnike që kanë pas 
ndikim të drejtpërdrejt në punën e Komunës. Megjithatë, është vlerësimi I konsulentit dhe 
reagimi nga zyrtarët komunal  se këto çështje dominojnë më pak në ditët e sotme dhe se ka 
trend pozitiv në pranimin e strukturave komunale të Kosovës nga të gjithë qytetarët  dhe 
bizneset afariste në komunë. 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 janë 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 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 gjeneruar nga Komuna.  
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PERFORMANCA NË TË KALUARËN 
 
Kur analizojmë ecurinë historike të komunës së Shtërpcës, konsulentët kanë përdorur raportet 
e Auditorit Gjeneral, Raportet Financiare komunale, si dhe konsultime të gjera me zyrtarë 
relevant komunal. Ka pas shume çështje lidhur me raportet e auditorit, i cili shkaktoi probleme 
dhe çështje sa i përket matjeve të sakta dhe raportimi i THV nga Komunat. Së pari, raportet e 
auditori ishin  kontradiktore sa i përket klasifikimit si dhe regjistrimit te hyrave vetanake, duke 
përfshire edhe emërimet e ndryshme te llojit të njëjtë të taksave dhe vjeljeve. Pastaj, më së 
shumti për shkak të faktit se kompanitë e kontraktuara të auditimit  ishin ndërruar gjate kohës, 
gjithashtu ka parregullsi në mes të raporteve të auditorit për të njëjtën komune për vite 
financiare të ndryshme, duke përfshire madje edhe shuma të ndryshme totale historike të 
raportuara krahasuar me raportet origjinale nga viti financiar i caktuar. Një shembull i kësaj ne 
Shtërpcë është se për vitin 2007 auditori ka refuzuar të jap një mendim dhe vetëm ka paraqitur 
një Raport Financiare Komunal sa i përket THV, përderisa raporti i auditorit me 2009 përmbledh 
THV për 2008 dhe 2007 dhe numrat për 2007 janë te ndryshëm nga raporti komunal. Një 
çështje tjetër esenciale ishte ndryshimi i kodeve ekonomike, e veçanërisht pas hyrjes së sistemit 
UNIREF te pagesave, me anën e te cilave komunat regjistrojnë te hyrat te cilat nuk përputhen 
me atë se si taksat dhe vjeljet kategorizohen në rregulloret komunale. Këto ndryshime në 
mënyrën se si komunat regjistrojnë te hyrat si dhe raportojnë THV e bëjnë të vështire të 
parashikojnë  çfarëdo trendi për kategori specifike dhe kërkojnë shqyrtime dhe diskutime te 
mëtutjeshme me zyrtarët komunal. Më tutje, auditorët përdorin modelet e tyre për të 
prezantuar THV nga Komunat, e cila më tutje krijon mungesë qartësie dhe shpërpushje të 
dhënave të kërkuara për projeksione të mira.  
 
 
Një diskutim më i hollesishem i ecurise se historukut dhe trendeve per kategori te ndryshme te 
THV është paraziqutr pask raporteve financiare historike mbi THV per Komunen e Shtërpcës, e 
paraqitur në tabele më poshte: 
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  2007 2008 2009 

Të hyrat nga tatimi nё pronë 8,568.00 2,817.30 24,630.63 

      

Të ardhurat nga bizneset      

      Të hyrat nga taksat nё biznes 0.00 116.91 4,440.00 

      Të hyrat nga licenca komerciale 2,118.00 0.00 157.00 

      Të hyrat nga licencat për reklamime 0.00 0.00 0.00 

      Të hyrat nga licencat dhe shërbimet 0.00 0.00 0.00 

      Të hyrat nga licencat për eksploatimin e pyllit  0.00 4,690.17 2,597.94 

      Shfrytëzimi i infrastrukturës rrugore 0.00 0.00 0.00 

      Të hyrat nga gurthyesit dhe minierat 0.00 0.00 0.00 

      Tarifat për orët e zgjatura të punës 0.00 0.00 0.00 

      Të hyrat nga licencat e bizneseve 0.00 0.00 0.00 

      

Të hyrat nga shfrytëzimi i pronës komunale     

       Tё hyrat nga parkimi i veturave 5,400.00 0.00 145.00 

      Të hyrat nga shitja e pronës komunale 0.00 0.00 0.00 

      Tё hyrat nga shfrytëzimi i tokës 0.00 0.00 0.00 

      Qiraja nga pronat komunale 0.00 0.00 0.00 

      

Tё hyrat nga ofrimi i shërbimeve     

      Tё hyrat nga inspeksioni 0.00 0.00 0.00 

      Inspektimet veterinare 0.00 0.00 0.00 

      Inspektimi i lokaleve tё ushqimit 0.00 0.00 0.00 

      Inspektimi i mbrojtjes nga zjarri 0.00 0.00 0.00 

      Inspektimi i ambientit 0.00 0.00 0.00 

      Tё hyrat nga planet  gjeodezike 15,013.00 4,378.00 12,723.90 

      Aktivitetet ne terren për matjen e lokacionit-Drejtoria e Urbaniz. 0.00 0.00 0.00 

     Inspektimi i planeve urbane- Drejtoria e Urbanizmit 0.00 0.00 0.00 

      Tё hyrat  nga lejet e ndërtimit 0.00  0.00 

      Pagesat pёr ndryshimin e dedikimit tё tokёs 0.00 0.00 0.00 

      Lёshimi i lejeve pёr ndërtim 2,774.00 955.79 419.27 

      Lejet pёr rrёnim 0.00 0.00 0.00 

      Shёrbimet tjera 0.00 0.00 0.00 

      

Tё hyrat nga gjobat prej gjykatave, policisё dhe komunёs     

      Gjobat 0.00 0.00 0.00 

      Gjobat-Pylltari  0.00 0.00 0.00 

      Tarifat gjyqёsore 0.00 8,039.44 15,510.00 

      Tё hyrat nga gjobat nё trafik 1,315.00 4,515.00 6,025.00 
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Tё tjera     

      Pagesa tё tjera 0.00 0.00 0.00 

      Tё hyrat e tjera 0.00 -78.00 0.00 

      

Tё hyrat nga taksat administrative     

      Taksat pёr regjistrimin e veturave 0.00 0.00 0.00 

      Lëshimi i lejeve pёr vozitje 0.00 0.00 0.00 

      Taksat pёr dokumentet e udhёtimit 0.00 0.00 0.00 

      Pjesёmarrjet nё tenderё 1,130.00 570.00 2,190.00 

      Taksa rrugore 0.00 0.00 0.00 

      Çertifikatat e ofiqarisё (lindjes, martesës, vdekjes etj). 1,630.00 940.00 3,807.00 

      Dokumente tё tjera tё ofiqarisё 0.00 0.00 29.00 

      Vёrtetimi i dokumenteve tё ndryshme 0.00 0.00 84.00 

      Taksa pёr formularё pёr kёrkesa 490.00 840.00 1,007.34 

      Taksa pёr regjistrimin e trashёgimisё 0.00 0.00 0.00 

      

Pjesёmarrja e qytetarёve (shëndetësi dhe arsimim)     

      Tё hyrat nga kultura 0.00 0.00 0.00 

      Tё hyrat nga shërbimet shëndetёsore 256.00 292.90 708.20 

      Tё hyrat nga çerdhja 0.00 0.00 0.00 

      Tё hyra nga arsimimi i mesёm 0.00 0.00 0.00 

      

Grantet dhe donacionet     

      Pjesёmarrja e qytetarёve nё projekte 0.00 0.00 0.00 

      Donacione tё huaja 391.00 0.00 0.00 

      Donacionet e Kosovёs 0.00 0.00 0.00 

      
Të hyrat e pёrgjithshme vetanake tё gjeneruara gjatё vitit  
financiar 39,085.00 28,077.51 74,474.28 

      

Të hyrat e bartura 33,632.24 25,274.72 14,962.17 

      

Totali i pёrgjithshёm 72,717.24 53,352.23 89,436.45 

Tabela 1 .Komuna e Shtërpcës- Historiku i Mbledhjeve të THV  2007-2009 
 
Kur analizojmë trendët historike të hyrave vetanake ne Komunën e Shtërpcës, do të mund të 
dallojmë vrojtimet e mëtutjeshme për grupe kryesore të hyrave vetanake. Siç është paraqitur 
ne tabelën 1, Komuna e Shtërpcës ka shënuar ulje ne gjenerimin e THV me gati 28% në 2008 
kur krahasojmë me 2007, ndërsa në 2009 THV te gjeneruar gjatë viti u rriten me shumë se 165% 
krahasuar me 2008. Faktorët qe nxitën uljen ne 2008 janë thjesht politike meqë pas shpalljes se 
Pavarësisë se Republikës se Kosovës, strukturat paralele e morën komunën ne Shtërpce dhe 
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kontrollonin shumicën e funksioneve komunale kështu duke nxitur mospajtime ne mesin e 
qytetareve te Komunës. Në 2009, pas zgjedhjeve lokale ne Kosove, ku shumica e popullatës 
Serbe e Komunës doli ne votime ne zgjedhjet e 2009-s dhe kishte një ndryshim te dukshëm ne 
besnikërinë e popullatës lokale tek te zgjedhurit vendore dhe politikanet vendorë (të origjinës) 
dhe partitë politike te themeluara nga Serbët e Kosovës. Kjo, si shtese e dobësimit te 
institucioneve te përkrahura nga Qeveria e Serbisë, shkaktoi një rritje ne përgjigjen ndaj 
obligimeve komunale, qe rezultoi ne një rritje ne gati dyfish ne mbledhjen e THV nga Komuna. 
Kjo ishte nxitur nga një rritje e madhe e te hyrave nga taksa ne prone, te hyrat nga taksat ne 
biznese, te hyrat nga planet gjeodezike si dhe nga gjobat e gjykatës.  Shpenzimet ne rritje nga 
komuna, qe shpien te një numër i madhe i tenderëve te shpallur gjithashtu patën ndikim ne 
taksat ne pjesëmarrje ne tenderë. Në të njëjtën kohe kishte një rritje ne kërkesat e lëshimit të 
dokumenteve personale nga Komuna. 
 
Të hyrat vetanake të gjeneruar gjatë vitit financiare ne Shterpe ishin mesatarisht 3.63% të 
totalit të buxhetit vjetore të vënë nga Komuna në fillim të vitit, i cili është i ulët krahasuar me 
komunat tjera, dhe duke pas indikatorë për rritje të mëtejme. Kjo paraqitet ne dy figura me 
poshtë: 

Figura 1 – THV krahasuar me buxhetin 
total komunal 
 

   
Burimet kryesore të hyrave vetanake për komunën e Shtërpcës kanë ndryshuar nëpër vite, 
duke reflektuar situatën politike te zhvilluar në Komune. Ndonëse në 2007 shumica e të hyrave 
ishin gjeneruar nga shitja e shërbimeve komunale, të pasuar nga taksat në prone dhe te hyrat 
nga shfrytëzimi i pronës komunale; në 2008 kjo pati një lëvizje të madhe dhe u dyfishua me 
uljen e gjenerimit total te THV shtytjet kryesore ishin gjobat e lëshuara nga Policia dhe gjykatat, 
meqë asnjë funksion tjetër komunal nuk gjeneronte të hyra ne potencialin e tyre për shkak të 
pamundësisë se tyre që të jenë aktiv në këtë fushe. Shitja e shërbimeve komunale vazhdoi te 
jetë një faktorë i rëndësishëm në 2008, pasuar me taksat në biznese dhe tatimet në prone. Viti 
financiare 2009 më shumë i përngjan një komune Kosovare tipike në suaza të THV-e, duke 
udhëhequr me taksat në prone (të parat) ne suaza të gjenerimit të hyrave, pasuar me gjobat 
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nga policia dhe Gjykatat, taksat ne biznese dhe taksat administrative. Një përshkrim i 
pjesëmarrjes së kategorive të ndryshme paraqitet më poshtë: 
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Figura 2- Përshkrimi i THV-e në kategoritë kryesore 2007-2009 
 
Gjatë analizimit të kategorive specifike të hyrave vetanake, vihen re vrojtimet si në vijim. 
Ekziston një ulje në të hyrat nga tatimi në prone në 2008 në krahasim me 2007. Megjithatë te 
hyrat nga tatimi në prone regjistrojnë një lëvizje në vitin tjetër (2009), kështu duke regjistruar 
një rritje prej 7.74 here krahasuar me 2008 dhe 1.87 here krahasuar me vitin më të rregullt në 
2007. Këto lëvizje të mëdha siç u cekën më pare, reflektojnë ndryshimet politike në komune 
dhe nuk duhet të konsiderohen shume të çuditshme. Sidoqoftë, shifra e mbledhur në 2009 
është ende shume nën nivelin e faturave të lëshuara të tatimit në pronë dhe se ka hapësire për 
përmirësim. Nëse e marrim parasysh edhe planin e ri urbanistike për zonën turistike në 
Brezovicë,  kjo do të rriste bazën e tatuar për komunën, që nëse do të menaxhohej në mënyre 
te duhur, do të rezultonte në një rritje te mbledhjes së tatimit në pronë.    
 
Niveli i pjesëmarrjes i tatimit në prone në THV të përgjithshme të Komunës së Shtërpcës ishte 
21.9%, 10% dhe 33% për periudhën 2007-2009 përkatësisht. Kështu, kjo është kontribuuesi më 
i madh në THV në Komune. 
Nivelet e mbledhjes së tatimit në prone në këtë komune gjithashtu kanë të bëjnë me çështjet 
në menaxhim, ku  Baza e të dhënave në prone nuk është e plote dhe nuk është përditësuar për 
një kohe te gjate. Kjo shkakton probleme me faturime te cilat me tutje keqësohen për faktin se 
faturimi behet nga qendra nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, gati pa qasje për komunat 
qe aktivisht të përcjellin procesin e faturimit. Kushtëzimi i regjistrimit të veturave me pagesën e 
tatimit në prone nuk ka treguar të jete i suksesshëm në këtë komune meqë shumica e 
qytetareve ende vozisin veturat me tabela të lëshuara nga Serbia. 
 
Të hyrat nga bizneset kanë pare një rritje të qëndrueshme gjate periudhave 2007-2009, duke 
regjistruar një rritje për 1.27 herë ne 2008 dhe vetëm nen 50% në 2009, krahasuar me vitin 
paraprak financiare. 
Përveç tatimit në biznese të vjelur nga komuna, që shënoi një rritje të madhe në 2009, një 
nxitës tjetër në mbledhjen e tatimit në prone janë lejet për shfrytëzimin e pyllit. Te hyrat nga 
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lejet komerciale (te veprimtarive afariste), të lëshuara kompanive të vogla sidoqoftë kanë 
shënuar një ulje te madhe qe prej 2007, duke rene ne 0 në 2008 dhe gjeneruan vetëm 157 euro 
në 2009. Kjo tregon një potencial për rritjen e të hyrave nga kjo kategori e taksave. 
 
Të hyrat nga shfrytëzimi i pronës komunale janë ekskluzivisht duke ardhur nga taksat e vjelur 
për parkimin e veturave, përkatësisht nga vjeljet që ngarkohen për hyrje me veture në qendrën 
e skive në Brezovicë. Edhe pse të hyrat nga kjo kategori kanë pare një ulje drastike që prej 2007, 
meqë kjo vjelje është mbledhur nga strukturat paralele në 2008 dhe 2009, por kjo është 
potencialisht një burim mjaft i mire. Kjo shifër realisht do të mund të ishte shume më e madhe 
në vitet e ardhshme paralel me fillimin e vjeljes nga komuna edhe me zhvillimin e qendrës së 
skive. 
 
Të hyrat nga shitja e shërbimeve komunale përbejnë  një pjese të madhe te THV gjeneruar nga 
Komuna e Shtërpcës. Duke reflektuar lëvizje në kategori tjera, te hyrat e gjeneruar nga shitja e 
shërbimeve u ulen në 2008 dhe prapë u rriten në 2009. Efekti i kësaj kategorie në shumën 
totale THV-e ka pare ulje neper vite, me shpërndarjen e të hyrave në kategori të ndryshme u bë 
më i ngjashëm me komunat tjera, kështu u ul nga gati 46% të totalit të THV në 2007, deri ne 
nën 19% në 2008 dhe 17.6% në 2009. Nxitësi kryesore në këtë kategori kanë qene të hyrat nga 
planet gjeodezike, dhe me një efekt të vogël nga lejet e ndërtimit. 
 
Të hyrat nga gjobat komunale, të policisë si dhe të gjykatave janë një kontribuues madhor në të 
Hyrat vetanake ne periudhat 2007-09, kështu duke marre pjese mesatarisht me 25.6% ne 
totalin e THV të mbledhura në këtë periudhë. Kjo ka qene një rritje e qëndrueshme në të hyra 
te gjeneruar nga kjo kategori në suaza të shumës, ndonëse ne stil të njëjtë me kategori tjera, 
proporcioni i këtyre gjobave ne totalin e THV-e të mbledhura u ul në 2009 deri në 29% nga 45% 
në 2008. 
 
Taksat administrative, ngarkesat dhe tatimet kanë shënuar një rritje të qëndrueshme, sidoqoftë 
ato përbejnë vetëm një pjese të vogël te THV-e gjeneruar në komunën e Shtërpcës, duke 
siguruar mesatarisht 8.7% THV-e. Kontribuuesi më i madhe këtu janë të hyrat që vine nga 
lëshimi i certifikatave të ndryshme, të cilat në mesatare gjenerojnë 47.8% të hyrave nga taksat 
administrative dhe tatimet. Nuk ka taksa të gjeneruar nga regjistrimi i veturave, që është një 
dallim mjaft i madhe nga komunat tjera. 
 
 
Të hyrat nga pjesëmarrja e qytetareve u referohen vetëm në shëndetësi dhe arsim, dhe në 
mesatare sigurojnë më pak se 1% të totalit te THV të gjeneruar. 
 
 
Së fundi, nuk ka pasur donacione të mëdha nga jashtë dhe nga kontributi i qytetareve në punët 
publike të regjistruara në pasqyrat financiare të komunës se Shtërpcës. Edhe pse konsiderohen 
si të hyra vetanake me ligj, konsulenti mendon se për shkak të natyrës se donacioneve 
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(veçanërisht luhatjet dhe problemet në parashikimin e donacioneve), se këto nën-kategori nuk 
janë analizuar më tej në këtë raport. 
 
  
 

PROJEKTIMET E TË HYRAVE VETANAKE PËR KOMUNËN E SHTËRPCËS 
 

 

Me qellim të kryerjes së projeksioneve për gjenerimin e Të Hyrat Vetanake (THV), konsulenti 
hasi në vështirësi në themelimin e një baze për supozime dhe parashikime meqë të dhënat e 
siguruara nuk janë të ndara. Edhe pse komunat i kanë caktuar nivelet për tatime, taksa dhe 
ngarkesa ne komune dhe rregulloret komunale mesatarisht specifikojnë rreth 600 artikuj të 
ndryshëm të konsideruar si THV, të dhënat nuk mblidhen në secilin artikull individual dhe të 
hyrat regjistrohen bazuar ne kategori më të mëdha. Më tutje, për shkak të  ndryshimeve në 
kode ekonomike të përdorura neper vite, të hyra të caktuara regjistrohen nën artikuj të 
ndryshëm në vite të ndryshme kështu duke krijuar probleme krahasimi. Sa i përket tatimit në 
prone, komunat që prej 2008-s kanë vetëm parashikimet e tyre buxhetore dhe të dhëna në 
shumat e mbledhura, megjithatë, ata nuk kanë qasje në faturimin total të tatimit në prone të 
faturuar nga komuna meqë kjo behet në qendër në MEF nga Departamenti për tatim në Prone. 
Komunat nuk kanë qasje në sistemin që Departamenti i Tatimit në Prone përdorë në MEF. 
Kështu  është e vështire të vlerësohet shuma që potencialisht do të mblidhej. Më tutje, shumica 
e komunave nuk përditësojnë bazën e të dhënave për prone siç kërkohet ( 1/3 çdo vit) dhe kjo 
është një problem madhor në themelimin e një baze të vërtete mbi Pronën. Ndonëse, kjo mund 
të ndryshoj në 2010 meqë ka indikator se një Projekt i mbështetur nga Suedia do ti ndihmojë 
komunat në kryerjen e regjistrimit të plotë të pronave brenda kufijve të vet. 
 
Për komunën e Shtërpcës, rasti është edhe më i komplikuar meqë nuk ka pikënisje të vërtetë 
prej nga do të bëheshin supozime, për shkak të ndryshimeve politike dhe presionit neper vite. 
Kështu qe duhet te bazohet ne supozimet ose në nivelet maksimale të arritura në mënyrë 
historike, një shkalle mesatare e mbledhjes dhe në reagimet (fidbeku) nga zyrtaret komunal. 
 
Më tutje, meqë komunat raportojnë te hyrat e mbledhura ne lidhje me kategoritë ose nën-
kategoritë, dhe për shkak të mungesës së të dhënave ne krijimin e një baze tatimore të vërtet, 
nuk mund të përdoren njësi dhe çmime për njësi të një artikulli të caktuar te THV-e në kryerjen 
e parashikimeve. Kështu, për të bere parashikime, konsulenti është konsultuar gjerësisht me 
zyrtaret komunal në lidhje me marrjen e enje gjendjeje sa më të sakte të punës së historikut 
dhe arsyeve për luhatje të mëdha  nëpër vite. Diskutime me zyrtaret relevant komunal të 
ngarkuar për mbledhjen e të hyrave përkatëse ishin mbajtur me qëllim të marrjes së 
informacioneve të tyre në trendët potenciale për të ardhmen. Parashikimet kryesisht janë bërë 
bazuar në dy faktorë, supozimet në norma të rritura të mbledhjes, si dhe në supozimet e rritjes 
natyrale. Në rastet kur trendi historik nuk mund të krijohej për shkak të luhatjeve ne të hyra, 
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janë marre si pikënisje ose reagimet (fidbeku) nga komuna ose shuma më e larte e mbledhur 
ndonjëherë. 
 
Në vijim janë përshkrimet e supozimeve të marra për kategori dhe nën-kategori specifike të 
THV-e dhe potenciali i vlerësuar për komunën për të ngritur te hyrat vetanake ne periudhën 
2010-2015. Viti 2010 gjithashtu është parashikuar, meqë të dhëna të sakta dhe të plota nuk 
ishin në dispozicion për konsulentin për këtë vit në kohen e kryerjes së analizës, kështu që 2010 
është gjithashtu parashikim. Kjo do të shërbente si bazë e mire për vlerësimin e saktësisë së 
supozimeve të marra vetëm atëherë kur të dhënat e 2010 do të jene të gatshme.  
 
 

Supozimet parashikuese  
 

Konsulenti ka marre supozimet si në vijim kur ka vlerësuar të hyrat vetanake për periudhën 
2010-2015: 
 

 

Tatimi në pronë: 

Meqë nuk ka baze të dhënave të qarte ose regjistër të pronës në komunën e Shtërpcës, dhe 

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

nuk ishte në gjendje të merr të dhëna të sakta nga MEF mbi totalin tatimit në prone te faturuar 

për komunën, supozimet ishin bere sa i përket kursit te të përmirësuar të mbledhjes si dhe 

rritjes natyrale. 

Kur bëjmë supozimet mbi tatimin në prone dy përjashtime ishin supozuar për 2011 dhe 2012 

për shkak të procesin ne zhvillim e sipër te regjistrimit të pronës nga komuna, projektit nga 

përkrahja Suedeze në pritje dhe për shkak te punës se tanishme në përgatitjen e planeve 

urbanistike dhe rregulluese për zonën turistike ne Brezovicë, qe pritet te kryhet nga fundi i 

2010, e cila do te mundësonte komunës te regjistroje shumicën e objekteve ekzistuese 

përditësoj bazën e te dhënave mbi pronën dhe përfundimisht te jete në gjendje të faturoj 

(përmes MEF-it) bazën e tërë të taksave. Kështu, supozohet qe përmirësimet në mbledhje të 

jene 2.5% për 2010 krahasuar me 2009, dhe pastaj te kenë një ngritje prej 20% në 2011 dhe 

35% për 2012 krahasuar me vitet e mëparshme, dhe pastaj prapë te vazhdojnë ne kursin e 

rritjes prej 2.5% për periudhat 2013-2014, dhe duke përfunduar në 1% për 2015 e tutje. Norma 

e rritjes së natyrshme për pronat e reja te tatueshme ishte vlerësuar bazuar në  reagimin nga 

zyrtaret komunal në lidhje me trendin  për pronat e reja te regjistruara secilin vit, dhe rritja e 

natyrshme ishte supozuar të jete 0.3% për dy vitet e para, duke lëvizur në 0.4% në 2012, 0.5% 

në 2013, 0.6% në 2014 dhe me tutje. 
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Tatimet dhe Taksat e Biznesit: 

Në lidhje me të hyrat nga Tatimi vjetore ne biznese, supozimet janë bërë në mbledhje të 

përmirësuar si dhe rritje të natyrshme. Mbledhja e përmirësuar ishte supozuar të vinte nga 

procesi në zhvillim e sipër të procesit të rishikimit të bizneseve ekzistuese në komune, duke 

përfshire edhe përmirësimin e situatës politike, si dhe zhvillimit te qendrës moderne turistike të 

skive, e cila do të nxisë biznese dhe ekonomi. Pra rritja e supozuar në 2010 ishte 30% krahasuar 

me 2009 dhe 40% në 2011. Rritja në 2012 supozohet të vijë me një përmirësim për shkak të 

zhvillimit rreth qendrës skimore (pas privatizimit dhe planit zhvillimore urbanistik dhe 

rregullues urban) dhe fillojmë në 30% mbi një shifër të supozuar 4 herë më e madhe se 2009 

(për shkak të bizneseve të reja qe vine) dhe pastaj vazhdojmë me një ulje në 15% në 2013, 

pasuar me një përmirësim prej 30% në 2014 dhe 20% në 2015 me fillimin e dhënies së efekteve 

të duhura të qendrës skimore. Rritja e natyrshme e bizneseve ishte supozuar bazuar në një 

vlerësim konservativ të rritjes së ekonomisë në Kosovë, ndonëse potenciali ekonomik për 

zhvillimin e kësaj qendre është integruar në supozimet e lartpërmendura mbi mbledhje të 

shtuar. Normat e rritjes së natyrshme duke supozuar se qendra e skive nuk është e zhvilluar, 

janë supozuar 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 te shkuarjes teposhte të rritjes së 

përgjithshme të ekonomisë në Kosove tek bizneset Komunale.  

 

Të hyrat nga biznese tjera dhe leje afariste, duke përfshire këtu edhe lejet potenciale për pune 

jashtë orarit (orare i zgjatur) dhe leje për shërbime ishin supozuar si rritje për shkak te rritjes së 

përmirësuar si dhe rritjes së natyrshme, dhe këto ishin supozuar të jene të njëjta si ato të 

tatimit vjetore për biznese. 

Të hyrat nga taksat për shfrytëzim të pyjeve tregojnë një potencial te mire meqë kjo takse ishte 

duke u mbledhur nga Agjencioni Nacional i Pyjeve dhe vetëm 20% te hyrave ishin transferuar te 

Komuna. Sidoqoftë, nga 2010 këto taksa do të mblidhen plotësisht nga komuna dhe ne 

mendojmë se ne një të ardhme të parashikueshme kjo do të vazhdoje të ndodhe në mënyrë 

ligjore. Kështu që, sa i përket përmirësimit në mbledhje, ka për 5 herë rritje në 2010 krahasuar 

me 2008 (si viti me fitim më të larte), me rritje në mbledhje dhe duke supozuar në rritje prej 2% 

për 2011-2012, dhe pastaj 3% në 2013, 4% pas 2014. Rritja e natyrshme e supozuar ishte 3% në 

2010, 4% në 2011, 5% në 2012 dhe me tutje, për shkak te një menaxhimi më të mire të pyjeve 

nga komuna. 
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Të Hyrat nga Shfrytëzimi i Pronës Komunale 

 

Të hyrat nga shitja e pronës komunale, ishte supozuar të mos kenë ndikim në projeksionet e 

THV-e për komunën e Shtërpcës bazuar ne legjislacionin dhe dispozitat ekzistuese. Megjithatë, 

ka mundësi që komuna do të përfitonte nga privatizimi i Qendrës skimore në Brezovicë, por 

konsulenti për shkak të dispozitave të tashme në fuqi si dhe kufizimeve nuk ka parashikuar se ky 

proces i privatizimit do të kishte ndonjë ndikim në të hyrat komunale drejtpërdrejt si një pjese e 

veprimeve nga shitja. 

Të hyrat nga qiradhënia e aseteve (hapësirës) komunale ishin supozuar të vazhdojnë të jene në 

nivel zero për një te ardhme të parashikueshme, meqë komuna tani nuk posedon asnjë çfarëdo 

asete të vlerës qo do të mund të përdoreshin për qiradhënie për palët e jashtme. 

Të hyrat nga shfrytëzimi i hapësirave të parkimit ishin supozuar të rriten edhe përmes 

menaxhimit më të mire dhe një rritje e re sa i përket vizitoreve në qendrën skimore. Më tutje, 

meqë taksa për vetura qe vozisnin për ne qendër ishte mbledhur nga strukturat paralele ose 

ishte ndare në mes tyre dhe 1/3 për struktura komunale të Kosovës, kjo çështje tashme është 

zgjidhur dhe të gjitha të hyrat do të përfundojnë  në komune. Niveli i pikënisjes se supozuar për 

këtë të hyrë është 24,000 Euro për vit. Ngritje të mëtutjeshme në këtë janë planifikuar për 

shkak të menaxhimi të përmirësuar qe ka rezultuar me rritje prej 3% në 2010, 10% në 2011, 

pastaj një rritje prej 30% në 2012 shkaku zhvillimit përreth qendrës skimore, me një rritje prej 

15% në 2013, dhe me shume  prej 30% në 2014 dhe 20% në 2015, me fillimin e përdorimit te 

qendrës skimore nga investimet e huaja dhe vizitoret e rinj. Rritje ne suaza të rritjes së 

natyrshme ishte supozuar të jete 2% në 2010-2011, 3% në 2012, 4% në 2013, 5% në 2014, dhe 

6% në 2015, me reflektimin e rritjes së ekonomisë. 

 

Të Hyrat nga shitja e Shërbimeve Komunale: 

Të hyrat nga inspektimet  ishin në nivelin zero historikisht, ndonëse me regjistrimin e bizneseve 

të reja dhe me zhvillimin e qendrës skimore ato ishte supozuar të rriteshin në mase të madhe. 

Fillimisht, pikënisja ishte supozuar të jete diku në nivelin e një komune më të madhe në Kosove 

për shkak të potencialit turistik, dhe pastaj të rritej nën supozimet e njëjta me atë të rritjes se 

bizneseve. Kështu që ne kemi menduar një rritje prej 40% në 2011, 30% në 2012, 15% në 2013, 

30% në 2014 dhe 20% në 2015. Rritja e natyrshme është supozuar të jete e njëjte edhe për 
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tatimet në biznese duke pasuar me një ngritje prej 2% në 2010-2011, 3% në 2012, 4% në 2013, 

5% në 2014 dhe 6% në 2015. 

 

Të hyrat nga kërkesat për Leje Ndërtimi ishin supozuar të rriten si pasoje e zhvillimit të zonës 

turistike, privatizimi i qendrës skimore dhe efektet përcjellëse në komunitetin e gjere në 

komune. Ne kishim supozuar ngritje të ngjashme shkaku i kërkesave edhe me rritjen e profilit 

komunal si destinacion atraktiv turistik dhe rritje të ngjashme ne sektorin e biznesit. Pikënisja 

është supozuar të jete shumë më e larte sesa ecuria historike, kështu duke reflektuar 

rregullimin e tregut të ndërtimeve. Jo është supozuat të jete ne nivelin prej 10,000 E për vit. Më 

tutje, ne kemi supozuar një rritje në mbledhjen prej 30% në 2010, 40% në 2011, 30% në 2012, 

15% në 2013, dhe prapë 30% në 2014 dhe 20% në 2015. Rritja e natyrshme ishte menduar të 

reflektoje rritjen ekonomike dhe të ndiqte modelin në 2% në 2010-2011, 3% ne 2012, 4% në 

2013, 5% në 2014 dhe 6% në 2015.  

 

Të hyrat nga plane gjeodezike dhe inspektime në teren, matje nga Departamenti i Urbanizmit, 

ishin supozuar të rrisnin shkaku i kërkesës në rritje për shërbime si pasoje e zhvillimit të 

qendrës skimore. Sidoqoftë, meqë ky shërbim mund gjithashtu të sigurohej nga sigurues privat, 

ne mendojmë për një kurs më të ngadalshëm në këtë pikë. Pra supozojmë një rritje në kërkese 

prej 5% në 2010, 10% në 2011 dhe pastaj 15% nga 2012 deri 2015. Kursi i rritjes së natyrshme  

është i njëjte me atë të lejeve për ndërtim. 

 

Të hyrat nga Gjobat nga Policia, Gjykata dhe ato Komunale 

Gjobat në trafik si dhe të Gjykatave gjithashtu ishin supozuar të rriten duke reflektuar ngritje të 

vizitoreve në komune dhe rritjen e ekonomisë komunale. Ngritja si rezultat i numrit të shtuar të 

vizitoreve supozohet të filloj të ketë efekt në 2013 nga 10% duke vazhduar në 20% në 2014 dhe 

30% në 2015. Rritja shkaku i zhvillimi të ekonomisë në komune ishte supozuar të jete 2% në 

2010-2011, dhe me pastaj nga 3% në 2012, 4% në 2013, 5% në 2014 dhe 6% në 2015 dhe më 

tutje, ne saje të rritjes së popullsisë si dhe planifikim dhe zbatim më të mire. 
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Të Hyrat nga Taksat administrative dhe tatimet 

Si baze për parashikimin e të hyrave nga taksat në regjistrimin e automjeteve ne kemi 

menduar se taksa në regjistrimin e veturave do të filloj të aplikohet nga 2011, me popullatën 

Serbe të Kosovës duke regjistruar automjetet e tyre si pjese e zgjidhjeve të tensioneve politike. 

Ne kemi supozuar mesatarisht një automjet për 10 qytetare, kështu pikënisja për këtë takse 

ishte menduar të jete 13,000 (10 euro për veture). Pastaj një rritje prej 7% për 2010 ishte 

supozuar, 6% në 2011, duke lëvizur teposhte  në 4% për 2012-2013, duke u ngritur prapë në 5% 

për 2014 dhe 7% për 2015. Kjo rritje ishte supozuar të vinte nga numri i shtuar i automjeteve të 

regjistruara dhe gjithashtu shumës se rritur të taksave për vitet a ardhshme. 

Kur planifikojmë të hyrat nga participimet ne tender, ne kemi supozuar një rritje për shkak të 

rritjes së transparencës në Komune dhe efektet  në rritje te buxhetit komunal shkaku i rritjes 

ekonomike ne Kosovë. Si rezultat, ne kemi supozuar një rritje prej 3% në 2010-2011, 5% në 

2012, 6& në 2013, 7% në 2014, 8% në 2015 dhe më tutje. 

Të hyrat nga lëshimi i certifikatave tjera ishin llogaritur duke marre për baze mesataren e të 

hyrave në mënyre historike nga ky artikull dhe pastaj duke aplikuar një ngritje një norme ne 

rënie të rritjes në mënyre që të arrihen të hyra siç kanë ndodhe në të kaluarën. Kështu qe 

norma e rritjes fillon me 14% në 2010, duke shkuar teposhte nga 1% për vit dhe përfundon me 

8% në 2015 dhe me tutje.  

Të hyrat nga vërtetimi i Dokumenteve ishin supozuar te rriten me një model të ngjashëm me 

atë të lëshimit të dokumenteve tjera. Kursi i rritjes qe supozohet këtu është 16% për 2010-

2011, 14% në 2012, 12% në 2013, 11% në 2014 dhe përfundon në 10% për 2015 e tutje. 

Te hyrat nga certifikatat e lindjes, martesës dhe vdekjes supozohen te rriten me rritjen e 

popullatës si dhe me numrin e shtuar e Serbeve Kosovar të komunës qe kërkojnë dokumente 

Kosovare/ Duke pasur parasysh këto dy kushte, kemi supozuar një kurs rritjeje prej 10% për 

2010, 20% për 2011-2012, 40% për 2013, 30% për 2014 dhe pastaj 5% ne 2015 e tutje. Kjo 

është gjithashtu bazuar në vlerësimet e MEF-t në numrin e dokumenteve të certifikatave të 

zbraztë qe nevojiten nga komuna për vit bazuar në madhësinë e popullatës. 

Te hyrat nga taksat (ngarkesat) për formular kërkesash administrative ishte supozuar të rritej 

me strukturë të njëjtë si ato të certifikatave të cekura më larte. 
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Pjesëmarrja e Qytetareve ne Shëndetësi dhe Arsim 

Të hyrat nga participimi i shërbimeve shëndetësore ishin supozuar te rriten shkaku i 

supozimeve të njëjta të bëra më larte për të hyrat e certifikatave, me një rritje të supozuar të 

njëjta me ato të certifikatave të lindjes, martese, vdekjes dhe të tjerave si me larte.  

 

Grantet dhe Donacionet 

Konsulentët nuk kanë bërë asnjë lloj supozimesh sa i përket të hyrave nga donacionet e huaja 

ose ato Kosovare dhe as nga participimi i qytetareve në projekte të investimeve kapitale. Kjo 

është për shkak se është vështire të vlerësosh numrin ose madhuesin e mbështetjes  se 

donacioneve për komunën në të ardhmen. NE saje të participimit të qytetareve ne projekte me 

investime kapitale, nuk ka pas praktika të tilla në të kaluarën dhe nuk ka pritje se kjo do të 

fillojë së zbatuari, jo më së paku shkaku i ndjeshmërisë politike. Sidoqoftë, mbështetja e 

donatoreve mbetet potencial i madhe për kontributin ne THV për komunën dhe meqë ndihma 

e tille do të mund të sigurohej nga komuna ne saje të identifikimit të donatoreve dhe 

programeve të përkrahjes, dhe më pastaj duke mbështetur komunën ne arritjen e qasjes në 

këtë lloj përkrahjeje. 

 

 



 18 Analiza dhe Parashikimi për të Hyrat Vetanake për Komunën e Shtërpcës 

Të hyrat vetanake të parashikuara  –Komuna e Shtërpcës 
 

 
Tabela 2 – Projeksionet e THV-e të Komunës se Shtërpcës 2010-2015 
 

LLOJI I TË HYRAVE VETANAKE 

 

2007 2008 2009 F  2010 F  2011 F  2012 F  2013 F  2014 F  2015 

1 TATIMI NE PRONE 8,568.00 2,817.30 24,630.63 25,320.29 30,460.31 41,243.25 42,480.55 43,797.45 44,498.21 

2 TATIMI DHE TAKSAT E BIZNESEVE 2,118.00 4,807.08 7,194.94 13,581.24 17,512.47 40,474.13 47,549.80 57,002.05 70,704.78 

3 TE HYRAT NGA SHFRYT. I PRONES KOMUNALE 5,400.00 0.00 145.00 25,200.00 28,224.00 37,537.92 44,670.12 60,304.67 80,983.88 

4 TË HYRAT NGA SHITJA E SHËRBIMEVE 17,787.00 5,333.79 13,143.17 32,660.10 42,102.10 53,165.90 62,347.73 79,994.78 97,949.53 

5 TË HYRAT NGA GJOBAT KOMUNALE, TE POLICISE GJYKATES 1,315.00 12,554.44 21,535.00 21,965.70 22,405.01 23,077.16 26,307.97 32,884.96 44,723.54 

6 TË HYRA TJERA 0.00 -78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 TE HYRAT NGA TAKSAT DHE NGARKESAT ADMINISTRATIVE 

 
3,250.00 2,350.00 7,117.34 21,591.97 23,573.29 25,570.53 29,400.71 33,602.52 35,710.10 

8 PARTICIPIMI I QYTET (SHENDET DHE ARSIM) 256.00 292.90 708.20 779.02 934.82 1,121.79 1,570.50 2,041.66 2,143.74 

9 GRANTTET DHE DONACIONET 391.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 10,400.00 10,500.00 10,600.00 10,700.00 

T O T A L I  : 39,085.00 28,077.51 74,474.28 141,098.32 265,212.01 232,590.69 264,827.39 320,228.09 387,413.78 
Përqindja e ndryshimeve  të THV te gjeneruar nga viti në vit 

Të bartura 33,632.24 25,274.72 14,962.17 35,274.58 58,346.64 39,540.42 39,724.11 38,427.37 38,741.38 

Totali  i përgjithshëm në dispozicion të Komunës 72,717.24 53,352.23 89,436.45 176,372.89 323,558.65 272,131.11 304,551.50 358,655.46 426,155.16 
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Siç mund të shihet nga tabela e parashikimeve te THV-ve, THS për komunën e Shtërpcës lëvizin ne rritje 
deri 387,413 Euro në fund të vitit 2015. Kjo është dukshëm nga trendi pozitiv kur shikojmë ne THV të 
përgjithshme. Krahasuar me vitin paraprak, THV rriten në të gjitha vitet përveç për 2012,  për shkak të 
dinamikes se supozuar të zhvillimit te Qendrës skimore, siç tregohet në tabelën në vijim. 
Komuna e Shtërpcës– Ndryshimi nga viti në vit i Përqindjes se THV të parashikuar dhe historike 

 
 
Komuna sipas parashikimeve mund të arrije të gjeneroj deri në  90% më shume në baza vjetore 
krahasuar m e THV të gjeneruar në 2009. Kjo mund të arrihet përmes përmirësimit të situatës politike si 
dhe përfshirjen e popullatës serbe në komune, menaxhim si dhe shfrytëzim më I mire I resurseve dhe 
shërbimeve komunale, si dhe përmes një mbikëqyrjeje më efikase, inspektimeve dhe zbatueshmërisë. 
Pas 2011, rritja është parashikuar deri në nivelin rreth 18% deri në 2015.  
 
Grafiku më poshtë tregon THV të projektuara dhe historike deri në 2015: 
 
Komuna e Shtërpcës– Historiku dhe THV të Parashikuara 

 
 Tabela më poshtë paraqet participimin e secilës kategori të  THV në totalin e THV-ve të parashikuara për 
Komunën e Shtërpcës: 

Shtërpcë – Të hyrat THV 
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Siç mund të shihet nga diagrami më lartë, nxitësit kryesore të THV-e në periudhat e ardhshme janë 
tatimi në prone, tatimi në biznese dhe taksat, shërbimet komunale, taksat administrative dhe ngarkesat 
dhe të hyrat nga  përdorimi i aseteve komunale. Këto janë fushat ku komunat duhet të përpiqen të 
arrijnë rritje ne saje të THV-ve përmes efikasiteti te shtuar në menaxhimin e tyre financiare dhe 
zbatueshmerinë.  
 
Rritja për secilën kategori të parashikuar të THV-e është e paraqitur ne diagramin e mëposhtëm: 

 
Të hyrat nga tatimi në prone vazhdojnë të rriten për shkak te situatës politike të përmirësuar, zhvillimin 
e qendrës turistike, regjistrim i  shtuar dhe i përmirësuar, menaxhim i bazës së të dhënave, faturim më i 
përmirësuar dhe zbatueshmëri më të mire.  

Shtërpcë - Të hyrat në tatimin në 
pronë 

Shtërpcë - Të hyrat 
në tatimin në pronë 

Tatimi i biznesit 

 

Tatimi në pronë 

Prona Komunale 

Ofrimi shërbimeve 

Gjobat 

Tatime administrative 

Pjesëmarrja 
ytetarëve Donacionet 
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Tatimet në biznese kanë një potencial të larte për shkak të zhvillimit të kapaciteteve të qendrës turistike 
dhe skimore, rritjes së ekonomisë, regjistrimit më të mire dhe shërbimeve më të mira bizneseve dhe 
përputhshmëri më e madhe. Mbledhje e shtuar e tatimit në biznese mund të arrihej përmes një 
bashkëpunimi më të mire ne mes të Komunave dhe Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë (njësia për 
regjistrimin e bizneseve). Më në fund, një prezence me e shtuar e zyrtareve komunal brenda komunitetit 
të biznesit dhe një zbatim më I mire I rregulloreve komunale mund të ndihmoje në përmirësimin e të 
hyrave nga bizneset. Rritja e parashikuar krahasuar me 2009 është 808 herë në 2015.     
 

 
 
 
Të hyrat nga shfrytëzimi I pronës komunale kanë ndikim madhore në THV në rastin e Komunës se 
Shtërpcës shkaku I potencialit të saje turistik. Rritja në të hyra nga kjo kategori mund të jete disa 80,000 

Shtërpcë - Të hyrat nga 
shfrytëzimi I pronës komunale 

Shtërpcë - Të hyrat 
nga shfrytëzimi I 
pronës komunale 

Shtërpcë - Të hyrat nga taksta e 
biznesit 

Shtërpcë - Të hyrat 
nga taksta e biznesit 



 22 Analiza dhe Parashikimi për të Hyrat Vetanake për Komunën e Shtërpcës 

euro më shume krahasuar në mbledhjen në 2007 ( më i larti historikisht), dhe që deri atëherë përbenë 
rreth 20.9% të totalit të THV-ve. 
 

 
 
Të hyrat nga shitja e shërbimeve komunale janë një kontribuues i rëndësishëm në THV të komunës, 
veçanërisht me qetësimin e situatës politike dhe me integrimin e shumicës Serbe. Parashikimet janë se 
komuna mund të arrije një rritje mbi 6 here krahasuar me të hyrat e gjeneruar në 2009. 
 

 
 
Të hyrat nga gjobat e gjykatës, komunës dhe policisë janë kryesisht duke ardhur nga numri i vizitoreve 
në Komune shkaku u potencialit të sajë turistik, dhe vazhdojnë të jene një  kontribuues i mire në THV, 
mesatarisht duke kontribuar 10.95% në të hyrat e gjeneruar nga komuna në vitet deri më 2015. Komuna 
duhet të përpiqet të rrisë participimin në këto taksa duke e rritur kontributin në këtë kategori  duke 
ardhur nga gjobat komunale përmes përmirësimit së efikasitetit të shërbimeve të inspektoratit komunal.  

Shtërpcë - Te hyrat nga Policia, gjykata 
dhe gjoba komunale 

Policia, gjykata 
dhe gjobat 
komunale 

Të hyrat nga ofrimi 
I shërbimeve 
komunale 

Shtërpcë - Te hyrat nga ofrimi I 
shërbimeve komunale 
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Taksat administrative, tarifat dhe tatimet është pritur të kontribuojnë mesatarisht 11% në THV të 
gjeneruar nga Komuna. Rritja e këtyre të hyrave të gjeneruara nga kjo kategori do të rezultojë në një 
rritje mbi 4 here krahasuar me të hyrat e gjeneruara në 2009. 
 

 
 
Të hyrat e parashikuara nga participimi I qytetareve në pagesat në shëndetësi  kontribuojnë mesatarisht 
më pak se 1% të THV te krijuara gjatë periudhës 2010-2015, duke reflektuar situatën politike dhe ofrimin 
e kujdesit shëndetësore krejt falas. 

Shtërpcë - Të hyrat nga pjesëmarrja e 
qytetarëve ne shëndetësi dhe arsim 

Shtërpcë - Të hyrat 
nga pjesëmarrja e 
qytetarëve në 
shëndetësi dhe arsim 

Shtërpcë – Taksat Administrative, 
 Tarifat dhe Tatimet 

Shtërpcë - Taksat 
Administrative, 
Tarifat dhe Tatimet 
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FUSHAT POTENCIALE PËR INTERVENIM DHE PËRKRAHJE 
 
Fushat potenciale për mbështetje nga projekti LOGOS në komunën e Shtërpcës ne rritej e nivelit të 

gjenerimit THV-e, sipas mendimit të konsulentit ka fusha të mëdha për përmirësim. Niveli i tanishëm I 

gjenerimit THV-e krahasuar me madhuesin e komunës dhe buxhetin është shumë i ulet. Sidoqoftë, 

duhet të merret parasysh ndjeshmëria politike, e cila prapë mund te nxisë tensionet he ndikoj në 

ecurinë e komunës në përmirësimin e punës ne saje te THV-e.  

 

Tatimi në prone duke qene një nga kontribuuesit më të mëdhenj, është një fushe qe duhet të shikohet 

të përkrahet, komuna nuk ka baze të dhënave të plote mbi pronat dhe nuk e përditësohet rregullisht atë 

raporton një projekt I mbështetur nga Suedia në komune në përditësimin e bazës së të dhënave për 

pronë gjatë 2011 është e vërtete, dhe pastaj kjo në njëfarë mënyre do të përmirësonte situatën. Tutje, 

me zhvillimin e planeve urbane,rregulluese për zonën turistike të komunës, të gjitha pronat e reja të 

tanishme do te regjistroheshin në sistem dhe do të jene përgjegjëse ndaj tatimit në prone. Kjo do ti 

mundësonte komunave të kenë një pamje më të mire të bazës së tatimit dhe të permiresojnë politikat 

që ata aplikojnë, si dhe të përmirësojnë efikasitetin në ekzekutim. Komuna duhet gjithashtu të provoj të 

përdore pozitën e saje strategjike duke pasur qendrën skimore me interes të shtuar për ndërtime dhe 

zhvillim të patundshmërisë. Duhet të mendohet edhe për futjen e politikave të tatimit e pronareve të 

shtëpive të dyta (pronat e villave) një kurs më i larte i tatimit, kështu duke ndihmuar drejt në rritjen e 

gjenerimit të THV-e. Një fushe tjetër e përkrahjes nga projekti LOGOS mund të jete në përgatitjen për 

publikime komunale dhe aktivitete në teren me qellim të prezantimit të rezultateve të arritura në 

mbledhjen e tatimit në prone dhe për të promovuar efektet e përmirësimit te mbledhjes së tatimit në 

jetën e përditshme të banoreve te zonave përkatëse.  

 

Projekti duhet gjithashtu të shikoj në mbështetjen e komunës në mbledhjen e të hyrave nga bizneset 

duke përmirësuar mbledhjen e tanishme të tatimeve në nen-kategori tashmë jo të përdorura. Duke 

përmirësuar kursin e mbledhjes, duhet të mbështetet komuna në përmirësimin e regjistrit të bizneseve 

dhe klasifikimit ne atë mënyre që të arritje rezultate më të mira në mbledhjen e tatimit në biznese. 

Komuna duhet gjithashtu të filloj lëshimin e lejeve për pune jashtë orarit (veçanërisht e rëndësishme 

gjat sezone dimërore) dhe gjithashtu futjen e hapësire  se tatimit në shpallje , si artikull  që do të rritet 

me zhvillimin e qendrës skimore.  
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Më tutje, do të munde të krijohej baza e të dhënave të tatimit të pa mbledhur në komune  dhe të 

përditësohet në baza vjetore, kështu duke eliminuar bizneset qe janë mbyllur, kanë bankrotuar ose nuk 

janë aktive, përderisa  në të njëjtën kohe mundëson planifikimin e atyre ekzistuese, funksionale dhe të 

suksesshme. Kjo do të mund të  promovohej përmes politikave komunat e kushtëzimit të shërbimeve 

komunale për biznese qe kanë tatim dhe taksa të papaguara. Mbledhja e taksave për shfrytëzim të 

pyjeve dhe një përmirësim i kësaj zbatueshmerie të këtyre taksave, e dyfishuar me një nivel më të larte 

te lotimit politik duke rezultuar në  menaxhimin  e këtyre taksave në komune qe vine nga tarifat dhe 

taksat për shfrytëzim te pyjeve, veçanërisht duke pas parasysh gjeografinë dhe topografinë e komunës 

së Shtërpcës. 

 

Edhe pse komuna e Shtërpcës nuk ka ndonjë pasuri hapësinore që do të mund te jepte me qira , mund 

të përdore asete e tokës së vet në mbështetjen e zhvillimit turistik të komunës. Ndonëse, ngarkimi në 

taksa për përdorimin dhe parkimin veturave në mjedisin nacional degradues, komuna duhet ta vazhdoje 

të ngarkoj për ketë shërbim dhe gjithashtu të krijo enje sistem automatik për përcjelljen e biletave dhe 

pagesave të lëshuara, në atë mënyre që komuna do të mund më mire të menaxhoj këtë artikull hyrës të 

rëndësishëm. 

 

Të hyrat nga ofrimi i shërbimeve komunale sigurojnë burime të hyrash mjaft të mëdha dhe duke pas 

parasysh zhvillimin e ardhshëm në komune, potencialisht do të mund të siguronte burim të mire. Lejet e 

ndërtimit, planet dhe matjet gjeodezike, inspektime në terren të vendeve të ndërtimit do të mund të 

jene përfitues potencial duke ditur zhvillimin e planifikuar të qendrës skimore në zone turistike moderne 

dhe kushte komplete. Më tutje të hyra nga inspektimet te objekteve të shërbimeve si restorante, hotele, 

vila për qiradhënie, liftet skimore, sa i përket ushqimit, siguria në zjarre, do të mund të ishte 

potencialisht burim i mire i të hyrave. Shtërpca gjithashtu do të mund të përfitonte nga zhvillimi i 

sektorit të agro-përpunimeve, veçanërisht në nen-sektorin e qumështit, ku inspektimet veterinare  dhe 

shërbime tjera komunale luajnë një rol të rëndësishëm, kështu duke siguruar një përfshirje më të madhe 

edhe të komunës.  

 

Duke qene komuna e Shtërpcës komune me etni të përziera, me pozite strategjike në saje te natyrës dhe 

turizmit, është destinacion  shume atraktiv për projekte te mbështetura nga donatoret. Kështu, projekti 

duhet te shikoj me shumë në sigurimin e mbështetjes së komunës në identifikimin e donatoreve 

potencial dhe fushat që do të mund të përfitonin nga Grantet dhe nga forma tjera të donacioneve. Kjo 

përkrahje do të mund me tutje të përfshije ndihme dhe trajnime në planifikimin e projekteve, shkrimin e 

propozimeve, mbledhjen e fondeve dhe teknikat e vlerësimit dhe monitorimit. 
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Kjo do ti mundësonte komunës të hyje në grante potenciale të gatshme duke e ndihmuar këtë 

në rritjen e të hyrave vetanake në dispozicion. 

 

Fushat e propozuara nga mbështetja e projektit LOGOS duhet të diskutohen me zyrtarët 

komunal dhe në bashkëpunim me ta të përzgjidhen ato fusha ku kjo përkrahje do të mund të 

ishte më optimalja.  

 

Ky raport është përgatitur me informacione qe mbulojnë ecurinë financiare deri ne vitin 

financiar 2009. Konsulenti propozon qe këto analiza të përditësohen ne baza te rregullta gjatë 

jetëgjatësisë së projektit LOGOS, si dhe modeli dhe gjetjet të akordohen me marrjen në 

dispozicion edhe të informatave  më të hollësishme     
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ANEKSI 1 –TË HYRAT VETANAKE 2007-2009 DHE PARASHIKIMET E THV  
2010-2015 (DOKUMENT NË EXCEL) 
 
 


