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1. hYrje

ky dokument është një përmbledhje e buxhetit komunal të komunës së kamenicës 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 drej-
torive 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 – kameniCa

Komuna:  kameniCa
Popullsia:  35,600 banorë
Sipërfaqja:  414 km2

Struktura e Kuvendit Komunal:
kryetari i komunës: z. Shaip Surdulli
kuvendi komunal: 27 anëtarë
Drejtoritë komunale: 

administratës së Përgjithshme
arsimit 
ekonomisë, Financave dhebuxhetit
Urbanizmit dhe Planifikimit Hapsinor
kadastër, Gjeodezi dhe Pronësi
Shëndetësisë dhe m. sociale 
Shërbimeve Publike 
kulturë, rini dhe Sport
mborjtje dhe Shpëtim
bujqësia, Pylltaria dhe zhvillimi rural
inspektoriati
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3. PaSQYra e PërGjithShme  
     e buxhetit komunal

buxheti komunal i kamenicës ka shënuar një trend pozitiv në vitin e fundit, duke shënuar rritje prej 
5.27% në vitin 2013 në krahasim me vitin 2012. vlera e buxhetit të aprovuar për vitin 2013 kap shifrën 
prej € 7,525,633.

Buxheti Komunal - Kamenicë 2011-2013

Të hyrat vetanake

Grantet Qeveritare

€ 8,000,000.00

€ 7,500,000.00

€ 7,000,000.00

€ 6,500,000.00

€ 6,000,000.00

€ 5,500,000.00 2011 2012 2013

nga shuma e përgjithshme e buxhetit të komunës së kamenicës, 6,635,633 euro janë ndarë nga 
buxheti qendror ndërsa komuna planifikon të mbledh shumën prej 890,000 Euro nga të hyrat vetanake 
komunale.
Trendet e buxhetit sipas kategorive 2011-2013

2011

€-

€ 1,000,000.00

Pagat 
dhe mëditjet

Mallrat dhe 
shërbimet

Shpenzimet 
komunale

Subvencionet 
dhe transferet

Shpenzimet 
kapitale

€ 2,000,000.00

€ 3,000,000.00

€ 4,000,000.00

€ 5,000,000.00

€ 6,000,000.00

2012

2013

2011 2012 2013
Pagat dhe mëditjet  € 5,225,025.00  € 5,256,600.00  € 5,326,848.00 
mallrat dhe shërbimet  € 397,619.12  € 423,652.00  € 585,941.00 
Shpenzimet komunale  € 123,879.40  € 132,000.00  € 191,000.00 
Subvencionet dhe transferet  € 25,784.40  € 27,500.00  € 143,500.00 
Shpenzimet kapitale  € 1,354,925.70  € 1,308,952.00  € 1,278,344.00 
Stafi  1,165  1,165  1,165 

Nga grafikoni dhe tabela më sipër mund te shohim se buxheti komunal ka shënuar rritje në të gjitha kat-
egoritë, përveq në kategorinë e shpenzimeve kapitale ku ka pësuar një ulje të vogël. 
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Nëse analizohet shpërndarja specifike e buxhetit për vitin 2013, atëhere shohim se 71% e buxhetit është e 
dedikuar për paga dhe mëditje, ndërsa 17% për shpenzime kapitale. kategoria e tretë për nga rëndësia në 
buxhetin e vitit 2013 është ajo e mallrave dhe shërbimeve me pjesëmarrje prej 8% në buxhetin e vitit 2013.

Pjesëmarrja e kategorive në buxhetin 2013

Pagat dhe 
mëditjet 

71%

Subvencionet dhe 
transferet 2%

Shpenzimet 
komunale 2%

Mallra dhe 
shërbimet 8%

Shpenzimet 
kapitale 17%

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 rënie nga viti 2012 në 2013 (nga 
74% në 71%). Gjithashtu, edhe pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale në buxhetin total ka pësuar rënie 
të lehtë por të vazhdueshme nga 19% në 2011 në 18% në 2012 dhe në 17% në vitin 2013.

Buxheti i zberthyer ne baze te drejtorive 2013

Zyra e Kuvendit 
Komunal 2%

Zyra e Kryetarit 
19%

Shëndetësia 
dhe Mirëqenia 
Sociale 14%

Arsimi dhe 
Shkenca 51%

Administrata
komunale 14%

nga ndarjet e buxhetit total sipas drejtorive shihet se shpenzimet kryesisht gjenerohen nga sistemi 
arsimor, derisa kjo pasohet nga shëndetësia dhe administrata komunale. 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 kamenicës 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 dhe për 
bujqësinë për 23% dhe 17% respektivisht.

 2011 2012 2013
zyra e kryetarit  € 1,443,716.70  € 1,405,925.00 -3%  € 1,446,582.00 3%
asambleja komunale  € 105,637.00  € 108,000.00 2%  € 108,000.00 0%
administrata dhe Personeli  € 202,623.00  € 171,191.00 -16%  € 174,500.00 2%
buxheti dhe Financat  € 113,622.00  € 107,300.00 -6%  € 112,000.00 4%
Shërbimet publike, mbrojtja civile, emergjenca  € 256,597.40  € 287,929.00 12%  € 353,062.00 23%
zyra komunale për komunitete dhe kthim  € 31,103.00  € 35,570.00 14%  € 38,570.00 8%
bujqësia, Pylltaria dhe zhvillimi rural  € 72,385.00  € 65,000.00 -10%  € 76,000.00 17%
zhvillimi ekonomik  € 59,557.00  € -   -100%  € -   
kadastra dhe Gjeodezia  € 52,713.00  € 55,550.00 5%  € 58,550.00 5%
Planifikimi urban dhe mjedisi  € 32,365.00  € 97,700.00 202%  € 101,308.00 4%
Shëndetësia dhe mirëqenia sociale  € 924,436.00  € 1,035,129.00 12%  € 1,069,486.00 3%
kultura, rinia dhe Sportet  € 124,584.40  € 118,200.00 -5%  € 122,200.00 3%
arsimi dhe shkenca  € 3,694,768.52  € 3,661,210.00 -1%  € 3,865,375.00 6%
Pagesat per Perfomance  € 13,125.60  € -    € -   
total  € 7,127,233.62  € 7,148,704.00  € 7,525,633.00

5. zYra e krYetarit

Zyra e kryetarit komunal - Trendet buxhetore

€ 800,000.00

€ 600,000.00

€ 400,000.00

€ 200,000.00

€ 1,400,000.00

€ 1,200,000.00

€ 1,000,000.00

€ 0
Pagat dhe 
mëditjet

Mallrat dhe 
shërbimet

Shpenzimet 
komunale

Subvencionet 
dhe transferet

Shpenzimet 
kapitale

2011
2012

2013

Për Paga dhe meditje, nga zyra e kryetarit të komunës parashihet të shpenzohen rreth 105,744 
Euro, të cilat shfrytëzohen për të paguar stafin e Zyres, që në vitin 2013 planifikohet të jenë gjith-
sej 17 vetë. Zyra e kryetarit për kategorinë e mallrave dhe shërbimeve ka të planifikuara 99,200 
euro, ndërsa posedon një linjë të subvencioneve dhe transfereve me vlerë prej 50,000 eu-
rosh. ndërkaq, kategoria e shpenzimeve kapitale është kategoria ku është e koncentruar më 
shumë se 89% e buxhetit të kësaj zyreje, e që në vitin 2013 kap shifrën prej 1,191,608 euro. 
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6. aSambleja komunale

Kuvendi Komunal - Trendet buxhetore

€ 100,000.00

€ 120,000.00

€ 80,000.00

€ 60,000.00

€ 20,000.00

€ 0
Pagat dhe 
mëditjet

Mallrat dhe 
shërbimet

Shpenzimet 
komunale

Subvencionet 
dhe transferet

Shpenzimet 
kapitale

2011
2012

2013

€ 40,000.00

asambleja e komunës së kamenicës ka një shpenzim shumë të koncentruar në paga dhe mëditje, 
me pjesëmarrje prej rreth 94% të buxhetit të asamblesë. Pjesa tjetër është paraparë për mallra dhe 
shërbime. nga tabela më poshtë mund të shohim se këto dy kategori të shpenzimeve kanë mbetur të 
njejta nga viti 2012 në vitin 2013.

7. aDminiStrata Dhe PerSoneli komunal

Administrata dhe personeli - Trendet buxhetore

€200,000.00

€150,000.00

€ 100,000.00

€ 50,000.00

€ 0
Pagat dhe 
mëditjet

Mallrat dhe 
shërbimet

Shpenzimet 
komunale

Subvencionet 
dhe transferet

Shpenzimet 
kapitale

2011
2012

2013

buxheti total për shpenzimet e administratës dhe personelit për vitin 2013 është 174,500 euro, nga të 
cilat 85% janë të dedikuara për paga dhe mëditje për 39 persona, ndërsa pjesa tjetër në mallra dhe 
shërbime. kjo kategori ka pësuar një rritje të lehtë nga viti 2012.
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8. buxheti Dhe FinanCat

Buxheti dhe financat - Trendet buxhetore

€ 100,000.00

€ 120,000.00

€ 80,000.00

€ 60,000.00

€ 20,000.00

€ 0
Pagat dhe 
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shërbimet

Shpenzimet 
komunale

Subvencionet 
dhe transferet

Shpenzimet 
kapitale

2011
2012

2013

€ 40,000.00

Buxheti i dedikuar për drejtorinë e buxhetit dhe financave për vitin 2013 është 112,000 Euro dhe është 
më i koncentruar në paga dhe mëditje, dhe më pak në mallra dhe shërbime. në krahasim me vitin e 
kaluar, buxheti për këtë drejtori ka shënuar rritje të vogël prej më pak se 1%.

9. Shërbimet Publike, mbrojtja 
     Civile Dhe emerGjenCa

Shërbimet publike, mbrojtja civile dhe emergjenca - Trendet buxhetore

€ 200,000.00

€ 150,000.00

€ 100,000.00

€ 50,000.00

€ 250,000.00

€ 0
Pagat dhe 
mëditjet

Mallrat dhe 
shërbimet

Shpenzimet 
komunale

Subvencionet 
dhe transferet

Shpenzimet 
kapitale

2011
2012

2013

edhe buxheti i Shërbimeve Publike është i koncentruar në paga dhe mëditje (rreth 60%), ndërsa pjesa 
tjetër përbëhet nga buxheti për mallra dhe shërbime dhe buxheti për shpenzime komunale. në total, 
komuna parasheh që për shërbime publike të shpenzojë një shumë prej 353,062 eur, që shënon rritje 
prej 23% në krahasim me vitin e kaluar.
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10. zYra Per komunitete Dhe kthim

Zyra per komunitete dhe kthim  - Trendet buxhetore

€ 25,000.00

€ 20,000.00

€ 15,000.00

€ 10,000.00

€ 30,000.00

€ 5,000.00

€ -
Pagat dhe 
mëditjet

Mallrat dhe 
shërbimet

Shpenzimet 
komunale

Subvencionet 
dhe transferet

Shpenzimet 
kapitale

2011
2012

2013

ngjashëm, edhe zyra komunale per komunitete dhe kthim pjesën më të madhe të buxhetit paras-
heh ta shpenzojë në kategorinë e pagave dhe meditjeve, të cilat kapin shumën prej 27,570 euro për 
7 persona të punësuar në këtë zyrë. Për dallim nga viti i kaluar, komuna e kamenicës ka paraparë 
edhe një linjë te subvencioneve dhe transfereve në vlerë prej 3,000 euro.

11. bujQëSia, PYlltaria Dhe 
     zhvillimi rural

Bujqësia, pylltaria dhe zhvillimi rural  - Trendet buxhetore

€ 60,000.00

€ 50,000.00

€ 40,000.00

€ 30,000.00

€ 70,000.00

€ 20,000.00

€ 10,000.00

€ -
Pagat dhe 
mëditjet

Mallrat dhe 
shërbimet

Shpenzimet 
komunale

Subvencionet 
dhe transferet

Shpenzimet 
kapitale

2011
2012

2013

Pas zvogëlimi prej 10% nga viti 2011 në vitin 2012, komuna e kamenicës në buxhetin e vitit 2013 ka 
rritur pjesën e buxhetit dedikuar bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural  për 17% duke rritur dy katego-
ritë ku parasheh ta shpenzojë këtë buxhet, përkatësisht paga dhe meditje, dhe mallra dhe shërbime.
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12. kaDaStra Dhe GjeoDezia

Kadasta dhe Gjeodezia  - Trendet buxhetore

€ 40,000.00

€ 50,000.00
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€ 20,000.00

€ 10,000.00

€ 0
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mëditjet
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shërbimet

Shpenzimet 
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dhe transferet

Shpenzimet 
kapitale

2011
2012

2013

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

€ 80,000.00

€ 60,000.00

€ 40,000.00

€ 20,000.00

€ 100,000.00

€ 0
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dhe transferet

Shpenzimet 
kapitale

2011
2012

2013

Buxheti i Planifikimit Urban dhe Mjedisit gjithashtu është i koncentruar në paga dhe meditje ku është 
paraparë të shpenzohen 81,308 euro për pagat e 17 punëtorëve. kjo shumë është më e vogël se 
shuma e buxhetuar për vitin 2012 kur në këtë departament kanë qenë të punësuar 18 persona.
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14. ShënDetëSia Dhe mirëQenia SoCiale

Shëndetësia dhe mirëqenia sociale  - Trendet buxhetore

€ 800,000.00
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dhe transferet

Shpenzimet 
kapitale
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2012

2013

buxheti i komunës së kamenicës për Shëndetësi dhe mirëqenie Sociale dominohet nga pagat dhe 
meditjet ku në vitin 2013 afro 80% e buxhetit është dedikuar në këtë grup shpenzimesh. Siç shihet në 
tabelën më lartë, pjesa më e madhe e buxhetit  të mbetur i është dedikuar kategorisë së mallrave dhe 
shërbimeve dhe shpenzimeve kapitale.

15. kultura, rinia Dhe SPortet

Kultura, Rinia dhe Sportet - Trendet buxhetore

€ 80,000.00

€ 100,000.00

€ 60,000.00

€ 40,000.00

€ 20,000.00

€ 0
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Subvencionet 
dhe transferet

Shpenzimet 
kapitale

2011
2012

2013

komuna e kamenicës, për departamentin e kulturës, rinisë dhe Sportit ka paraparë që 88,700 euro 
nga 122,200 euro të buxhetit të shpenzohen në paga dhe meditje, shumë kjo e njejtë me shumën e 
vitit të kaluar. buxheti total i komunës ka pësuar rritje të lehtë prej 4,000 euro.
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16. arSimi Dhe ShkenCa
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Shpenzimet 
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2013

edhe Departamenti i arsimit dhe Shkencës në komunën e kamenicës, ngjajshëm me departamentet 
tjera, e ka të koncentruar rreth 90% të buxhetit në paga dhe meditje. Për dallim nga viti i kaluar, ko-
muna e kamenicës për vitin 2013 ka paraparë nje linjë te subvencioneve dhe transfereve në vlerë prej 
55,000 euro.

17. inveStimet kaPitale

Në këtë pjesë përfshihen të gjitha investimet kapitale të planifikuara nga komuna e Kamenicës. Totali 
i planifikuar për investime kapitale për vitin 2013 është 1,278,344 Euro, të planifikuara për realizimin 
e 35 projekteve në kuadër të komunës, të paraqitura në tabelën 1. nga këto mjete, qeveria qendro-
re planifikohet të kontribuojë me 633,633 Euro, ndërsa komuna me 644,711 Euro përmes të hyrave 
vetanake.  

Transferet qeveritare Të hyrat vetanake

50%

50%

trendi i investimeve kapitale të buxhetuara të komunës së kamenicës 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.
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2011 2012 2013

Të hyrat vetanake

Transferet Qeveritare

€495,544.00

€859,425.00
€633,633.00€636,952.00

€672,095.00 €644,711.00

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 kamenicës

Planifikimi urban dhe inspeksioni  - TOTAL INVESTIMET      1,191,608

zyra e kryetarit        
1,191,608 

88651 asfaltimi i rrugëve me pjesëmarrjen e qytetarëve në qytet dhe fshatra 316,000

88661 rregullimi i kanalizimit në Shipashnicën e epërme 101,000

88653 mirëmbajtja e rrugëve lokale 85,000

88654 mbushja e gropave me asfalt, zgjerim dhe riasfaltim 65,000

88652 Pjesëmarrje për ujësjellësit e fshatrave rogoqice, hodonoc, muqiverc, 
Dajkoc dhe Petroc 61,822

88657 Bashkëfinancim i projekteve 45,000

88662 rregullimi i trotuarëve 45,000

88664 ndriçimi publik 45,000

88655 hartimi i projekteve 40,000

88663 regullimi i hapësirave për gjelbërim 30,952

88656 mbikëqyrja e projekteve 30,000

88665 Fusha e sportit për sh.f. në kopernicë dhe krilevë 30,000

88670 Projekte për bujqësi 30,000

88666 rregullimi i kanalizimit në busavatë dhe vende tjera 25,000

88669 buxheti për projekte të organizatave joqeveritare-lokale (kopja) 25,000

88673 rregullimi i sistemit të ujitjes të gjelbërimeve rreth trotuarëve në qytet 25,000

88658 rregullimi i ndriçimit në sh.f."Fan S. noli" në kamenicë 23,760

88659 rregullimi i nyjeve sanitare dhe ndriçimit të koridorit në shkollën  
"metush krasniqi" ne rrogaçicë 22,000

88671 buxhet për shtimin e sasisë së ujit (kopja) 18,000
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88679 menaxhimi i rasteve emergjente 18,000

88660 meremetimi (ndërtimi) ish.f."Skenderbeu" në Gjyrishec 15,000

88675 rregullimi i rrethojes së varrezave përgjatë rruges  
kryesore në rrogaçicë 14,000

88678 Përforcimi i rrymes elektrike 12,274

88676 rregullimi i parkut në topanicë 12,000

88680 Projekte për minoritete 11,800

88667 buxheti për informim dhe marketing 10,000

88668 buxheti për barazi gjinore dhe forumin joformal të grave (kopja) 10,000

88672 Pastrimi dhe mirëmbajtja e ambientit (kopja) 10,000

88674 rregullimi i prroit në fshatin rrogaçicë 10,000

88677 Sinjalizimi vertikal dhe horizontal 5,000

Shëndetësia dhe mirëqenia Sociale – inveStimet totale        86,736  

Shërbimet e shëndetësisë primare         86,736 

88682 renovimi i ambulantave 52,436

88683 blerja e aparaturës medicinale 34,300

TOTALI I PËRGJITHSHËM 2013 1,278,344
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