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1. HYRJE
Ky dokument është një përmbledhje e buxhetit komunal të Komunës së Hanit të Elezit për vitin 2013,
të aprovuar nga Kuvendi i Kosovës. Ky dokument nuk është dokument zyrtar komunal dhe paraqet një
përmbledhje të buxhetit të përgaditur nga projekti LOGOS me qëllim të informimit sa më të mirë dhe
përfshirjes sa më të madhe të qytetarëve në procesin buxhetor në komunë.
Dokumenti paraqet një profil të shkurtër të komunës, përmban një kategorizim të buxhetit sipas drejtorive dhe kategorive të shpenzimeve dhe trendet në tre vitet e fundit, si dhe listën e projekteve të
investimeve kapitale të planifikuara nga komuna për vitin 2013.

2. PROFILI I KOMUNES – HANI I ELEZIT
Komuna:		

HANI I ELEZIT

Popullsia:		

9,403 banorë

Sipërfaqja:		

82.95 km2

Struktura e Kuvendit Komunal:
Kryetari i Komunës:

z. Rufki Suma

Kuvendi Komunal:

NUMRI I ANETAREVE – 15 anëtarë

Drejtoritë komunale:
Administrata dhe Personeli
Buxheti dhe Financat
Shërbimet Publike dhe E. Civile
Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural
Zhvillimi Ekonomik
Urbanizimi,Kadastri dhe Mbrojtja e Mjedisit
Arsimi dhe Kultura
Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale
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3. PASQYRA E PËRGJITHSHME
E BUXHETIT KOMUNAL
Buxheti komunal i Hanit të Elezit ka shënuar një trend pozitiv ne tre vitet e fundit, duke shënuar rritje
prej 6.33% dhe 8.62% në vitet 2012 dhe 2013 respektivisht. Vlera e buxhetit te aprovuar për vitin 2013
kap shifrën prej 1,832,040 Euro.
Buxheti Komunal - Hani i Elezit 2011-2013
€ 2,000,000.00
€ 1,500,000.00

Të hyrat vetanake
Grantet Qeveritare

€ 1,000,000.00
€ 500,000.00

€0.00

2011

2012

2013

Nga shuma e përgjithshme e buxhetit të komunës se Hanit të Elezit, 1,482,040 Euro janë ndarë nga
buxheti qendror ndërsa komuna planifikon të mbledh shumën prej 350,000 Euro nga të hyrat vetanake
komunale. Siç shihet nga grafikoni më lartë, kontributi i të hyrave vetanake ka shënuar rritje të vazhdueshme gjatë periudhës së analizuar duke u rritur për 89% nga 2011 në 2012 dhe 40% në vitin 2013.
Trendet e buxhetit sipas kategorive 2011-2013
€ 1,200,000.00
€ 1,000,000.00
2011

€ 800,000.00

2012
2013

€ 600,000.00
€ 400,000.00
€ 200,000.00
€-

Pagat
dhe mëditjet

Pagat dhe mëditjet
Mallrat dhe shërbimet
Shpenzimet komunale
Subvencionet dhe transferet
Shpenzimet kapitale
Stafi

Mallrat dhe
shërbimet

Shpenzimet
komunale

2011
€948,822.00
€154,201.00
€29,528.00
€8,251.00
€396,836.00
211

Subvencionet
dhe transferet

2012
€1,033,908.00
€151,999.00
€30,795.00
€17,000.00
€453,024.00
215

Shpenzimet
kapitale

2013
€1,079,088.00
€174,168.00
€37,500.00
€32,000.00
€509,284.00
222
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Nga grafikoni dhe tabela më sipër mund te shohim se buxheti komunal ka shënuar rritje në të gjitha kategoritë, mirëpo rritjen më të madhe e ka shënuar në paga dhe mëditje si dhe në shpenzimet kapitale.
Nëse analizohet shpërndarja specifike e buxhetit për vitin 2013, atëhere shohim se 59% e buxhetit është
e dedikuar për paga dhe mëditje, ndërsa 28% për shpenzime kapitale. Kategoria e tretë për nga rëndësia
në buxhetin e vitit 2013 është ajo e mallrave dhe shërbimeve me pjesëmarrje prej 9% në buxhetin 2013.
Pjesëmarrja e kategorive në buxhetin 2013
Shpenzimet
kapitale 28%

Pagat dhe mëditjet
59%
Subvencionet dhe
transferet 2%

Shpenzimet
komunale 2%

Mallra dhe
shërbimet 9%

Një karakteristikë e trendit të pjesëmarrjes së kategorive buxhetore në buxhetin e përgjithshëm është
se pjesëmarrja e pagave dhe mëditjeve në buxhetin total ka shënuar një rënie të vazhdueshme nga
viti 2011 deri më 2013 (nga 63% në 59%), derisa pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale në buxhetin
total është rritur për të njejtën vlerë.
Buxheti i zberthyer ne baze te drejtorive 2013
Zyra e kryetarit 4%

Administrata
komunale 44%

Zyra e Kuvendit
Komunal 3 %
Shëndetësia
dhe mirëqenia
sociale 12 %

Arsimi dhe
shkenca 37%

Nga ndarjet sipas drejtorive të buxhetit të Hanit të Elezit për vitin 2013, shihet se shpenzimet kryesisht
shkojnë në administratën komunale, sistemi arsimor dhe shëndetësi.
Një analizë më e thellë për secilën drejtori është paraqitur në kapitullin e ardhshëm.
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4. BUXHETI SIPAS DREJTORIVE
Ndarjet e buxhetit të komunës së Hanit të Elezit janë paraqitur në tabelën më poshtë. Mund të vërejmë se pjesa më e madhe e buxhetit i dedikohet arsimit dhe shkencës, planifikimit urban dhe shëndetësisë. Gjithashtu, shihet se secila drejtori ka pësuar rritje në shumat e buxhetuara nga viti 2012
në vitin 2013, ku bujqësia ka pësuar rritjen më të madhe, prej 45%.
2011

2012

Zyra e Kryetarit

€ 64,447.00

€ 73,998.00

15%

€ 76,425.00

3%

Asambleja Komunale

€ 45,482.00

€ 49,000.00

8%

€ 50,010.00

2%

Administrata dhe Personeli

€ 116,662.00

€ 124,298.00

7%

€ 139,265.00

12%

Buxheti dhe Financat

€ 37,777.00

€ 42,442.00

12%

€ 53,262.00

25%

Shërbimet Publike, Mbrojtja Civile,
Emergjenca

€ 47,149.00

€ 52,488.00

11%

€ 60,287.00

15%

Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim

€ 3,012.00

€ 4,892.00

62%

€ 5,892.00

20%

Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural

€ 13,634.00

€ 25,119.00

84%

€ 36,518.00

45%

Zhvillimi Ekonomik

€ 9,764.00

€ 13,102.00

34%

€ 16,501.00

26%

Planifikimi Urban dhe Mjedisi

€ 420,557.00

€ 472,691.00

12%

€ 486,951.00

3%

Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale

€ 178,784.00

€ 200,191.00

12%

€ 224,182.00

12%

Arsimi dhe Shkenca

€ 600,370.00

€ 628,505.00

5%

€ 682,747.00

9%

€ 1,537,638.00

€ 1,686,726.00

TOTALI

2013

€ 1,832,040.00

5. ZYRA E KRYETARIT
Zyra e kryetarit komunal - Trendet buxhetore
€ 50,000.00

2011
2012

€ 40,000.00

2013

€ 30,000.00
€ 20,000.00
€ 10,000.00
€0

Pagat dhe
mëditjet

Mallrat dhe
shërbimet

Shpenzimet
komunale

Subvencionet
dhe transferet

Shpenzimet
kapitale

Nga zyra e Kryetarit të Komunës parashihet buxheti prej rreth 76,425 Euro, të cilat shfrytëzohen për të
paguar stafin e zyres, që në vitin 2013 planifikohet të jenë gjithsej 7 vetë. Zyra e kryetarit për kategorinë e mallrave dhe sherbimeve ka të planifikuara 20,000 Euro, ndërsa posedon një linjë të subvencioneve dhe transfereve me vlerë prej 12,000 Eurosh. Nga trendi i paraqitur në tabelën më lartë mund
të shohim se rritjet në Zyren e Kryetarit vijnë kryesisht nga rritjet në paga dhe mëditje.
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6. ASAMBLEJA KOMUNALE
Kuvendi Komunal - Trendet buxhetore
€ 50,000.00

2011
2012

€ 40,000.00

2013

€ 30,000.00
€ 20,000.00
€ 10,000.00
€0

Pagat dhe
mëditjet

Mallrat dhe
shërbimet

Shpenzimet
komunale

Subvencionet
dhe transferet

Shpenzimet
kapitale

Asambleja e Komunës së Hanit të Elezit parashihet që 97% të buxhetit ta shpenzojë në paga dhe
meditje për asambleistët, ndërsa pjesën e mbetur në mallra dhe shpenzime.

7. ADMINISTRATA DHE PERSONELI KOMUNAL
Administrata dhe personeli - Trendet buxhetore
€ 80,000.00
2011
2012

€ 70,000.00
€ 60,000.00

2013

€ 50,000.00
€ 40,000.00
€ 30,000.00
€ 20,000.00
€ 10,000.00
€0

Pagat dhe
mëditjet

Mallrat dhe
shërbimet

Shpenzimet
komunale

Subvencionet
dhe transferet

Shpenzimet
kapitale

Buxheti total për shpenzimet e administratës dhe personelit për vitin 2013 është 139,625 Euro, nga
të cilat gjysma janë të dedikuara për paga dhe mëditje, ndërsa pjesa tjetër në mallra dhe shërbime si
dhe shpenzime komunale.
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8. BUXHETI DHE FINANCAT
Buxheti dhe financat - Trendet buxhetore
€ 60,000.00

2011
2012

€ 50,000.00

2013

€ 40,000.00
€ 30,000.00
€ 20,000.00
€ 10,000.00
€0

Pagat dhe
mëditjet

Mallrat dhe
shërbimet

Shpenzimet
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Subvencionet
dhe transferet

Shpenzimet
kapitale

Buxheti i dedikuar për drejtorinë e buxhetit dhe financave poashtu është më i koncentruar në paga dhe
mëditje, të cilat janë rritur mjaft në tre vitet e fundit, kryesisht si pasojë e shtimit të stafit nga 8 persona
në 9 dhe pastaj në 11 persona në vitin 2013.

9. SHËRBIMET PUBLIKE, MBROJTJA
CIVILE DHE EMEREGJeNCA
Shërbimet publike, mbrojtja civile dhe emeregjenca - Trendet buxhetore
€ 50,000.00

2011
2012

€ 40,000.00

2013

€ 30,000.00
€ 20,000.00
€ 10,000.00
€0

Pagat dhe
mëditjet

Mallrat dhe
shërbimet

Shpenzimet
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Subvencionet
dhe transferet

Shpenzimet
kapitale

Një situatë e ngjajshme është edhe me Shërbimt Publike. Buxheti është i koncentruar në paga dhe
mëditje, ndërsa pjesa tjetër solide përbëhet nga buxheti për mallra dhe shërbime.
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10. ZYRA PER KOMUNITETE DHE KTHIM
Zyra per komunitete dhe kthim - Trendet buxhetore
€ 4,000.00
€ 3,500.00
€ 3,000.00

2011
2012

€ 2,500.00

2013

€ 2,000.00
€ 1,500.00
€ 1,000.00
€ 500.00
€0

Pagat dhe
mëditjet

Mallrat dhe
shërbimet

Shpenzimet
komunale

Subvencionet
dhe transferet

Shpenzimet
kapitale

Buxheti i kësaj zyre është pothuajse i padukshëm në total. Karakteristikë e Zyres për Komunitete
dhe Kthim duket të jenë shpenzimet e rritura në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve nga 1,000
Euro në 2,000 Euro të buxhetuara për vitin 2013.

11. BUJQËSIA, PYLLTARIA DHE
ZHVILLIMI RURAL
Bujqësia, pylltaria dhe zhvillimi rural - Trendet buxhetore
€ 25,000.00

2011
2012

€ 20,000.00

2013

€ 15,000.00
€ 10,000.00
€ 5,000.00
€0

Pagat dhe
mëditjet

Mallrat dhe
shërbimet

Shpenzimet
komunale

Subvencionet
dhe transferet

Shpenzimet
kapitale

Një karakteristikë që vlen të theksohet në buxhetin e komunës së Hanit të Elezit shihet se drejtoria për
bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural ka shtuar angazhimin e saj si nje zyre regjionale. Poashtu buxheti
2013 ka paraparë disa subvencione dhe transfere direkte.
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12. ZHVILLIMI EKONOMIK
Drejtoria e zhvillimit ekonomik - Trendet buxhetore
€ 16,000.00
€ 14,000.00
€ 12,000.00

2011
2012

€ 10,000.00

2013

€ 8,000.00
€ 6,000.00
€ 4,000.00
€ 2,000.00
€0

Pagat dhe
mëditjet
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Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik gjithashtu e ka te koncentruar buxhetin në paga dhe mëditje. Siç shihet
në tabelën më poshtë, shpenzimet në këtë grup kanë pësuar rritje të lehtë si pasojë e rritjes së stafit
nga 2 në 3 persona.

13. PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI
Planifikimi urban dhe mjedisi - Trendet buxhetore
€ 500,000.00

2011
2012

€ 400,000.00

2013

€ 300,000.00
€ 200,000.00
€ 100,000.00
€0
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Buxheti i Planifikimit Urban dhe Mjedisit është i koncentruar në shpenzimet kapitale, të cilat kanë vazhduar të rriten edhe në vitin 2013.
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14. SHËNDETËSIA DHE MIRËQENIA SOCIALE
Shëndetësia dhe mirëqenia sociale - Trendet buxhetore
€ 200,000.00

2011
2012
2013

€ 150,000.00
€ 100,000.00
€ 50,000.00
€0

Pagat dhe
mëditjet

Mallrat dhe
shërbimet
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Subvencionet
dhe transferet

Shpenzimet
kapitale

Buxheti i komunës së Hanit të Elezit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale dominohet nga pagat dhe
meditjet ku janë të punësuar gjithsejt 37 persona. Nga tabela mund të shihet se për dallim nga vitet e
kaluara komuna ka buxhetuar një shumë prej 10,000 euro për shpenzime kapitale.

15. ARSIMI DHE SHKENCA
Arsimi dhe shkenca - Trendet buxhetore
€ 600,000.00

2011
2012

€ 500,000.00

2013

€ 400,000.00
€ 300,000.00
€ 200,000.00
€ 100,000.00
€0

Pagat dhe
mëditjet

Mallrat dhe
shërbimet

Shpenzimet
komunale

Subvencionet
dhe transferet

Shpenzimet
kapitale

Departamenti i Arsimit dhe Shkencës në komunën e Hanit të Elezit, ngjajshëm me departamentet
tjera, e ka të koncentruar rreth 90% të buxhetit në paga dhe meditje. Gjithashtu, vlen të theksohet
se buxheti për shpenzime kapitale ka pësuar rritje prej më shumë se 100% në vitin 2013 duke arritur
shifrën prej 50,000 Euro.
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16. INVESTIMET KAPITALE
Në këtë pjesë përfshihen të gjitha investimet kapitale të planifikuara nga komuna e Hanit të Elezit.
Totali i planifikuar për investime kapitale për vitin 2013 është 509,284 Euro, të planifikuara për realizimin e 32 projekteve në kuadër të komunës, të paraqitura në Tabelën 1. Nga këto mjete, qeveria
qendrore planifikohet të kontribuojë me 213,158 Euro, ndërsa komuna me 296,126 Euro përmes të
hyrave vetanake.
Transferet qeveritare

58%

Të hyrat vetanake

42%

Trendi i investimeve kapitale të buxhetuara të komunës së Hanit të Elezit gjatë tri viteve të fundit është
paraqitur në graifkonin më poshtë, ku mund të shihet edhe kontributi i transfereve qeveritare dhe të
hyrave vetanake. Në këto investime nuk janë të përfshira investimet kapitalet të financuara nga palë
të ndryshme nga granti qeveritar dhe të hyrat vetanake.

€296,126.00

€131,982.00

€250,000.00

€264,854.00

€203,024.00

€213,158.00

2012

2013

2011

Transferet Qeveritare
Të hyrat vetanake

Është me rëndësi të theksohet se projektet kapitale, sikurse i gjithë buxheti, i nënshtrohen një rishikimi
në gjysmë të vitit dhe mund të pësojnë ndryshime. Ky proces i revidimit është shumë i rëndësishëm
dhe pjesëmarrja e qytetarëve në këtë proces është thelbësore për caktimin e prioriteteve.
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Tabela 1 – Lista e Investimeve Kapitale të Komunës së Hanit të Elezit
Planifikimi urban dhe inspeksioni - TOTAL INVESTIMET

449,284

Planifikimi urban dhe inspeksioni

449,284

88843

Asfaltimi i rrugës Dheu i bardhë - Paldenicë

100,000

88822

Riparimi i kompleksit të varrezave të dëshmoreve në Pustenik

59,000

88876

Mjete të lira për bashkëinvestime

40,000

88823

Kubëzimi i rrugës deri te rezervari i ujësjellësit - Dimcë

35,000

88824

Rregullimi i kanalizimit përgjatë magjistrales nga pompa e benzinës
deri në Lepë

30,000

88845

Rregullimi i rrugës nga shkolla fillore Ilaz Thaqi - Dheu i Bardhë

30,000

88826

Ndërtimi i objektit për trajtimin e ujrave të zeza - Gropa septike

28,000

88825

Shtrimi me kubëza betoni nëpër fshatrat dhe rrugët që qojnë te varrezat (Seçishtë, Krivenik)

25,000

88828

Ndërrimi i gypit të ujësjellësit nga lagjja Bush deri te rezervari

20,000

88829

Shtrimi me kubëza betoni i rrugës në lagjen Curri

20,000

88827

Asfaltimi nga rruga e të përndjekurve te Ura e Fezës

10,000

88831

Fond për hartimin e projekteve

5,284

88830

Ndriçimi publik i zonës urbane

5,000

88832

Renovimi dhe fasadimi i objektit të komunës

5,000

88833

Fasadimi i objekteve publike

5,000

88834

Rregullimi i rrugës së Lagjes së llaporit

5,000

88835

Rregullimi i shtratit të Përroit të Dimces - faza e dytë

5,000

88837

Hulumtimi dhe furnizimi i fshatrave me uje të pijshëm në Paldenicë,
Seçishtë, Gorancë

5,000

88874

Rehabilitimi dhe shtimi i kapaciteteve të ujit

5,000

88839

Vendosja e trafos në lagjen e Krasniqëve

2,000

88840

Rregullimi i prrockës në fshatin Seçishtë

2,000

88842
88844

Rregullimi i tensionit të lartë të rrymes nga rruga e Gorancës deri te
ish repetitori
Rregullimi i tensionit të rrymës elektrike nga shkolla fillore Ilaz Thaçi
deri te ujësjellësi

2,000
2,000

88838

Pastrimi i lumit Lepenc nga mbeturinat e asbestit

1,000

88841

Asfaltimi i rrugës Gorancë - Glloboqicë

1,000

88875

Gjelbrimi i disa pjesëve të Hanit të Elezit

1,000

88877

Rregullimi i kanalizimit nga lagja e Bushëve të fshatit Meliq deri te fshati Bravë

1,000
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HANI I ELEZIT

Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale – TOTAL INVESTIMET

10,000

Administrata

10,000

88878

Aneksi i QKMF-së në Han të Elezit

10,000

Arsimi dhe shkenca – TOTAL INVESTIMET

50,000

Administrata

50,000

88881

Aneksi i shkollës fillore “Ilaz Thaqi” në Han të Elezit - faza e dytë

25,000

88885

Ndërrimi i kalldajave (shporetave) nëpër shkollat

10,000

88886

Pajisja e shkollave me gjeneratorë

10,000

88884

Pajisja e shkollave me inventar
TOTALI I PëRGJITHSHëM 2013

5,000
509,284
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