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HYRJE 

Ky dokument është një përmbledhje e buxhetit komunal të Komunës së Kaçanikut 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. 

 

PROFILI I KOMUNES – KAÇANIK 

Komuna:  KAÇANIK 

Popullsia:  33,454 banorë 

Sipërfaqja:  210.90 km2 

Struktura e Kuvendit Komunal: 

Kryetari i Komunës: z. Besim Ilazi 

Kuvendi Komunal: 27 anëtarë 

Drejtoritë komunale:  

Administratës së Përgjithshme 

Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale 

Arsimit dhe Kulturës 

Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit 

Urbanizimit, Kadastrës dhe M. së Mjedisit 

Shërbimeve Publike dhe E. Civile 

Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Pylltarisë 



 

3 
 

PASQYRA E PËRGJITHSHME E BUXHETIT 
KOMUNAL 

Buxheti komunal i Kaçanikut ka shënuar rritje prej 2.81% në vitin 2013 në krahasim me vitin 2012, 

ndërsa një vit më heret është zvogëluar për afro 1% në krahasim me buxhetin e vitit 2011. Vlera e 

buxhetit te aprovuar për vitin 2013 kap shifrën prej 5,611,059 Euro. 
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Buxheti Komunal - Kaçanik 2011-2013

Të hyrat vetanake

Grantet Qeveritare 

 

Nga shuma e përgjithshme e buxhetit të komunës së Kaçanikut, 5,011,059 Euro janë ndarë nga buxheti 

qendror ndërsa komuna planifikon të mbledh shumën prej 600,000 Euro nga të hyrat vetanake 

komunale. Siç shihet nga grafikoni më lart, kontributi i planifikuar i të hyrave vetanake ka shënuar rritje 

prej 5% në vitin 2012 në krahasim me vitin 2011, dhe 1% në vitin 2013 duke mos shkaktuar ndryshime të 

dukshme. 
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2011 2012 2013

Pagat dhe mëditjet 3,502,153.00€   3,761,520.00€   3,743,672.00€   

Mallrat dhe shërbimet 364,476.00€      390,545.00€      535,468.00€      

Shpenzimet komunale 81,904.00€         95,500.00€         108,757.00€      

Subvencionet dhe transferet 42,286.00€         30,000.00€         130,000.00€      

Shpenzimet kapitale 1,470,374.00€   1,180,190.00€   1,093,162.00€   

Stafi 796                       796                       796                        

Nga grafikoni dhe tabela më sipër mund të shohim se në vitin 2013 buxheti komunal ka shënuar rritje në 

kategoritë e mallrave dhe shërbimeve (37%), shpenzimeve komunale (14%) dhe subvencioneve (333%). 

Ndërsa, pagat dhe meditjet dhe shpenzimet kapitale kanë pësuar zvogëlime te vogla. 

Nëse analizohet shpërndarja specifike e buxhetit për vitin 2013, shohim se 67% e buxhetit është e 

dedikuar për paga dhe mëditje, ndërsa 19% për shpenzime kapitale. Kategoria e tretë për nga rëndësia 

në buxhetin e vitit 2013 është ajo e mallrave dhe shërbimeve me pjesëmarrje prej 10% në buxhetin 

2013. 

 

Trendet e pjesëmarrjes së kategorive buxhetore në buxhetin e përgjithshëm nuk kanë pësuar ndonjë 

ndryshim të dukshëm. Nga dy kategoritë më të mëdha, ajo e pagave dhe mëditjeve në buxhetin total ka 

shënuar rritje të lehtë nga viti 2011 në 2012 prej 64% në 69% dhe pastaj ka rënë në 67% në vitin2013, 

derisa pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale është zvogëluar nga 27% në vitin 2011 në 22% në 2012 dhe 

pastaj në 20% e buxhetit komunal në vitin 2013. 
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Nga ndarjet sipas drejtorive të buxhetit të Kaçanikut për vitin 2013, shihet se shpenzimet kryesisht 

shkojnë në arsim dhe shkencë, në administratë komunale dhe në Zyren e Kryetarit.  

Një analizë më e thellë për secilën drejtori është paraqitur në kapitullin e ardhshëm. 
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BUXHETI SIPAS DREJTORIVE 

Ndarjet e buxhetit të komunës së Kaçanikut janë paraqitur në tabelën më poshtë. Mund të vërehet se 

në krahasim me vitin 2012, buxheti i vitit 2013 është rritur dukshëm për shërbimet publike (30%) ndërsa 

buxhetet për drejtoritë dhe departamentet tjera kanë pësuar ndryshime më pak të dukshme. 

2011 2012 2013

Zyra e Kryetarit 1,473,074.00€    852,021.00€      -42% 868,672.00€      2%

Asambleja komunale 87,219.00€          93,357.00€         7% 93,227.00€         0%

Administrata dhe Personeli 187,181.00€        209,695.00€      12% 238,885.00€      14%

Buxheti dhe Financat 64,752.00€          72,231.00€         12% 71,981.00€         0%

Shërbimet publike, mbrojtja civile, emergjenca 124,367.00€        214,228.00€      72% 277,515.00€      30%

Zyra komunale për komunitete dhe kthim 3,006.00€             5,874.00€           95% 5,775.00€           -2%

Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi rural 58,080.00€          174,183.00€      200% 164,738.00€      -5%

Planifikimi urban dhe mjedisi 56,073.00€          194,846.00€      247% 185,621.00€      -5%

Shëndetësia dhe mirëqenia sociale 624,209.00€        668,370.00€      7% 718,993.00€      8%

Arsimi dhe shkenca 2,774,496.00€    2,972,950.00€   7% 2,985,652.00€   0%

Pagesat per Performance 8,736.00€             

TOTALI 5,461,193.00€    5,457,755.00€   5,611,059.00€   
 

ZYRA E KRYETARIT 

 

Nga Zyra e Kryetarit të Komunës parashihet buxheti prej 868,672 Euro. Nga kjo shumë, 84% do të 

shfrytëzohen për investimet kapitale të parapara nga kjo zyrë. Nga grafikoni më lart mund të vërejmë se 

kjo shumë është e ngjashme me shumën e buxhetuar për vitin 2012, ndërsa në vitin 2011 buxheti për 

shpenzime kapitale i Zyres së Kryetarit ka qenë gati dy herë më i madh.   

€ -

€ 500,000.00 

€ 1,000,000.00 

€ 1,500,000.00 

Zyra e Kryetarit Komunal -
Trendet buxhetore

2011

2012

2013



 

7 
 

ASAMBLEJA KOMUNALE 

 

Asambleja e Komunës së Kaçanikut parashihet që sikurse gjatë vitit të kaluar rreth 90% të buxhetit ta 

shpenzojë në paga dhe meditje për asambleistët, ndërsa shumën e mbetur prej 9,000 Euro për mallra 

dhe shërbime. 

ADMINISTRATA DHE PERSONELI KOMUNAL  

 

Buxheti total për shpenzimet e administratës dhe personelit për vitin 2013 është 238,885 Euro, nga të 

cilat gati gjysma janë të dedikuara për paga dhe mëditje për 21 punëtorët e administratës, ndërsa pjesa 

tjetër shpenzohet për mallra dhe shërbime, shpenzime komunale dhe shpenzime kapitale.  
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BUXHETI DHE FINANCAT 

 

Buxheti i aprovuar për Drejtorinë e Buxhetit dhe Financave është paraparë të shpenzohet kryesisht për 

paga dhe meditje dhe një pjesë e vogël për mallra dhe shërbime. Në krahasim me vitin 2012, shuma e 

buxhetuar për këtë drejtori është zvogëluar për një shumë mjaft të vogël. Ky zvogëlim është reflektuar 

vetëm në kategorinë e pagave të stafit, duke lënë hapësirë për rritje në kategorinë e mallrave dhe 

shërbimeve. 

SHËRBIMET PUBLIKE, MBROJTJA CIVILE DHE EMERGJENCA 

 

Buxheti për shërbime publike në komunën e Kaçanikut, që parashihet të jetë 277,515 Euro, është rritur 

për 30% në krahasim me vitin 2012. Buxheti është i koncentruar në kategorinë e pagave dhe meditjeve 

(45%), shpenzimeve kapitale (27%) dhe mallrave dhe shërbimeve (23%).  
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ZYRA PER KOMUNITETE DHE KTHIM  

 

Buxheti i Zyres për Komunitete dhe Kthim për vitin 2013 është 5,775 Euro që në krahasim me vitin e 

kaluar ka pësuar zvogëlim të lehtë prej rreth 2%. Ky zvogëlim vërehet në kategorinë e pagave, të cilat 

përbejnë 83% të buxhetit komunal për këtë zyre. 

BUJQËSIA, PYLLTARIA DHE ZHVILLIMI RURAL 

 

Buxheti i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural është zvogëluar për 5% në vitin 2013. Përderisa 

shpenzimet kapitale janë zvogëluar për 45% dhe mallrat dhe shërbimet për 33%, nga grafikoni shihet se 

subvencionet janë rritur për 45,000 Euro nga shuma zero që është buxhetuar për 2011 dhe 2012. 
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PLANIFIKIMU URBAN DHE MJEDISI 

 

Buxheti i ndarë për planifikim urban dhe mjedis është paraparë që kryesisht të shpenzohet për 

shpenzime kapitale (65%). Përderisa shuma e buxhetuar për këto shpenzime është zvogëluar për 4% në 

vitin 2013, buxheti total i planifikimit urban është zvogëluar për 5%. 

SHËNDETËSIA DHE MIRËQENIA SOCIALE 

 

Buxheti i komunës së Kaçanikut për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale gjithashtu dominohet nga pagat 

dhe meditjet ku shpenzohet rreth 77% e buxhetit. Pjesa më e madhe e shumës së mbetur i dedikohet 

kategorisë së mallrave dhe shërbimeve (16%). Nga grafikoni më lartë mund të vërejmë se kategoria e 

mallrave dhe shërbimeve dhe ajo e subvencioneve kanë pësuar rritje të dukshme nga viti 2012 në 2013. 
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ARSIMI DHE SHKENCA 

 

Buxheti për arsim dhe shkencë në komunën e Kaçanikut në vitin 2013 rreth 3,000,000 Euro. Nga kjo 

shumë, 88% i dedikohet pagave dhe meditjeve të stafit, dhe pjesa tjetër shpenzohet për kategoritë tjera. 

Vlen të ceket se shuma e buxhetuar për subvencione dhe transfere është pesëfishuar nga viti 2012 në 

vitin 2013, përderisa shuma e buxhetuar për shpenzime kapitale është përgjysmuar.   
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INVESTIMET KAPITALE 

Në këtë pjesë përfshihen të gjitha investimet kapitale të planifikuara nga komuna e Kaçanikut. Totali i 

planifikuar për investime kapitale për vitin 2013 është 1,093,162 Euro, të planifikuara për realizimin e 51 

projekteve në kuadër të komunës, të paraqitura në Tabelën 1. Nga këto mjete, qeveria qendrore 

planifikohet të kontribuojë me 757,162 Euro, ndërsa komuna me 336,000 Euro përmes të hyrave 

vetanake. 

69%

31%

Transferet Qeveritare Te Hyrat Vetanake

 

Trendi i investimeve kapitale të buxhetuara të komunës së Kaçanikut gjatë tri viteve të fundit është 

paraqitur në grafikonin 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. 
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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.  

Tabela 1 – Lista e Investimeve Kapitale të Komunës së Kaçanikut 

Zyra e Kryetarit - TOTAL INVESTIMET 726,362 

 Zyra e Kryetarit 726,362 

    86245 Mjetet për bashkëfinacim të projekteve 130,362  

    88619 Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës nga Magjistralja deri Sepetinë 50,000  

    86240 Asfaltimi i rrugës në fshatin Semaj 50,000  

    86242 Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës në fshatin Rekë 45,000  

    86228 Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës në Lagjen Ramadan Agushi 40,000  

    88620 Zgjerimi dhe asfaltimi i rrugës së fshatit Biçec dhe fshatit Nikë  40,000  

    88624 Asfaltimi i rrugës në Lagjen Provoli, në fshatin Soponicë  40,000  

    88623 Asfaltmi i rrugës në Lagjen Bajrami dhe Jaha ,në fshatin Stagovë  30,000  

    
88630 

Ndërtimi i trotuarit në dy krahët prej QPS-së deri te SH.F 
"E.Duraku" në Kaçanik 30,000  

    88633 Rregullimi i lokacionit për varrezat e qytetit 30,000  

    
88636 

Shtimi i kapacitetit të ujësjellsit nga burimi deri te rezervoari në 
Kaçanik -Faza-I-rë  30,000  

    86244 Ndërtimi i Varrezave të Dëshmorve 30,000  

    88639 Furnizim me automjete zyrtare 30,000  

    
88622 

Asfaltimi i rrugës në Lagjen Përzhaj, Reç, dhe Tepojan në Kaçanik 
të Vjetër 25,000  

    86231 Asfaltimi i rrugës në Lagjen e Horunëve në fshatin Begracë 20,000  

    86234 Asfaltimi i rrugës Dëshmoret e Lirisë-Faza-ll-të dhe lll-të  16,000  

    
88621 

Asfaltimi i rrugës në fshatin Glloboçicë nga hyrja deri te xhamia e 
fshatit 10,000  

    86243 Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës në Lagjen Lidhja e Prizrenit 10,000  

    88625 Asfaltimi i rrugës në Lagjet Mezraj dhe Tron, në fshatin Kovaçec 5,000  

    88626 Asfaltimi i rrugës në lagjen e Burrnikëve në fshatinë Runjevë 5,000  

    88627 Asfaltimi i rrugës në fshatin Gërlicë-Prushaj 5,000  

    88628 Asfaltimi i rrugës në Lagjen Fazliu në fshatin Bajnicë 5,000  

    
88629 

Ndërtimi i Urës për këmbësor mbi lumin Lepenc te Lagjja e 
Dalloshëve 5,000  

    
88631 

Ndërtimi i kanalizimit për Bajnicë, Doganaj, Elezaj, Duraj, Gabrricë, 
Koxhaj, Prushaj  5,000  

    
88632 

Rregullimi i rrjetit të ujësjellsit në fshatin Dubravë, Nikë, Rekë, 
Doganaj, Elezaj 5,000  

    86232 Ndërtimi i Infrastrukturës në Zonat Indusriale 5,000  

    86233 Asfaltimi i rrugës prej A. Bajramit deri te Guri i Shpum 5,000  

    86238 Asfaltimi i rrugës në fshatin Sllatinë 5,000  



 

14 
 

    86239 Asfaltimi i rrugës në fshatin Gjurgjedell 5,000  

    
88634 

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës së fshatrave Llanishtë -Nikoc –
Kërbliq  5,000  

    
88637 

Vazhdimi i punimeve në ndërtimin dhe rregullimin e shtratit të 
lumit Neredime  5,000  

    
88638 

Vazhdimi i punimeve në ndërtimin dhe rregullimin e shtratit të 
lumit Lepenc  5,000  

Administrata dhe Personeli – TOTAL INVESTIMET           20,000  

  Administrata          20,000  

    86247 Renovimi i zyreve në objektin e Administrates Komunale  15,000  

    86246 Furnizim me mobilje dhe pajisje 5,000  

Sherbimet Publike, Mbrojtja Civile, Emergjenca – TOTAL INVESTIMET           76,300  

  Infrastruktura Rrugore          76,300  

    88641 Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike 40,000  

    86248 Rregullimi dhe pastrimi i rrugëve lokale           21,300  

    88640 Vendosja e shenjave të komunikacionit dhe adresimi i objekteve 15,000  

Bujqesia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural– TOTAL INVESTIMET   55,000 

  Bujqesia 55,000 

    86251 Projektet zhvillimore për Bujqësi-Blegtori 55,000 

Planifikimi Urban dhe Mjedisi– TOTAL INVESTIMET   120,000 

  Planifikimi urban dhe inspeksioni 120,000 

    86256 Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve lokale 40,000 

    86253 Hartimi i Planeve Rregullative 30,000 

    86258 Ndërtimi i Parkut të Qytetit –Faza e II-të 20,000 

    86260 Mjetet për ekspropriim të tokave 20,000 

    86254 Hartimi i projekteve 5,000 

    86257 Punimi i hapësirave gjelbëruse dhe vendosja e shportave 5,000 

Shendetesia dhe Mireqenia Sociale– TOTAL INVESTIMET   25,500 

  Sherbimet e Shendetesise Primare 19,000 

    86262 Furnizimi me pajisje medicionale 12,000  

    88642 Furnizim me mobilje dhe pajisje 7,000  

  Sherbimet sociale 6,500 

    88645 Furnizim me automjete zyrtare te QPS-së 6,500  

Arsimi dhe shkenca – TOTAL INVESTIMET   70,000  

  Administrata 70,000 

    86263 Renovimi i objekteve dhe infrastrukturës shkollore  30,000  

    88649 Furnizim me mobilje dhe pajime të shkollave 20,000  

    86264 Projekte zhvillimore në Kulturë, Rini dhe Sport 10,000  

    86265 Renovimi i stadiumit të Qytetit Besnik Begunca 10,000  

   TOTALI I PERGJITHSHEM 2013 1,093,162 

 


