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1. hYrje

ky dokument është një përmbledhje e buxhetit komunal të komunës së kllokotit 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 – kllokot

Komuna:  kllokot
Popullsia:  2,551 banorë
Sipërfaqja:  23.39 km2

Struktura e Kuvendit Komunal:
kryetari i komunës: z. Sasha mirkovic
kuvendi komunal: 15 anëtarë
Drejtoritë komunale: 

administratës dhe Personelit 
buxhetit dhe Financave 
urbanizimit, Gjeodezisë dhe kadastrës
arsimit dhe Shkenc ës
bujqësisë dhe zhvillimit rural
Shëndetësi dhe mirëqenie Sociale
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3. PaSQYra e PërGjithShme 
     e buxhetit komunal

buxheti komunal i kllokotit ka shënuar një trend pozitiv në tri vitet e fundit, duke shënuar rritje prej 
8.57% dhe 6.58% në vitet 2012 dhe 2013 respektivisht. vlera e buxhetit te aprovuar për vitin 2013 kap 
shifrën prej 990,251 euro.

Buxheti Komunal - Viti 2011-2013

Të hyrat vetanake

Grantet Qeveritare

€ 950,000.00
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€750,000.00
2011 2012 2013

nga shuma e përgjithshme e buxhetit të komunës së kllokotit, 915,251 euro janë ndarë nga buxheti 
qendror ndërsa komuna planifikon të mbledh shumën prej 75,000 Euro nga të hyrat vetanake komu-
nale. Siç shihet nga grafikoni më lartë, kontributi i planifikuar i të hyrave vetanake ka shënuar rritje të 
dukshme prej 416%në vitin 2012 në krahasim me vitin 2011, dhe 73% në vitin 2013.

Trendet e buxhetit sipas kategorive 2011-2013

2011

€-
Pagat dhe 
mëditjet

Mallrat dhe 
shërbimet

Shpenzimet 
komunale

Subvencionet 
dhe transferet

Shpenzimet 
kapitale

€ 100,000.00

€ 200,000.00

€ 300,000.00

€ 400,000.00

€ 500,000.00

€ 600,000.00

2012

2013

2011 2012 2013
Pagat dhe mëditjet  € 557,534.00  € 561,127.00  € 571,144.00 
mallrat dhe shërbimet  € 71,108.00  € 124,381.00  € 119,600.00 
Shpenzimet komunale  € 10,500.00  € 18,000.00  € 20,000.00 
Subvencionet dhe transferet  € 5,157.00  € 4,800.00  € 7,000.00 
Shpenzimet kapitale  € 211,446.00  € 220,789.00  € 272,507.00 
Stafi  124  124  124 
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Nga grafikoni dhe tabela më sipër mund të shohim se në vitin 2013 buxheti komunal ka shënuar rritje në të 
gjitha kategoritë, përveq në mallra dhe shërbime. rritja më e madhe vërehet në kategorinë e subvencion-
eve dhe transfereve (46%) dhe shpenzimeve kapitale (23%).
Nëse analizohet shpërndarja specifike e buxhetit për vitin 2013, shohim se 58% e buxhetit është e dedi-
kuar për paga dhe mëditje, ndërsa 27% për shpenzime kapitale. kategoria e tretë për nga rëndësia në 
buxhetin e vitit 2013 është ajo e mallrave dhe shërbimeve me pjesëmarrje prej 12% në buxhetin 2013.

Pjesëmarrja e kategorive në buxhetin 2013

Pagat dhe mëditjet
58%Subvencionet dhe 

transferet 1%

Shpenzimet komunale 
2%

Mallrat dhe shërbimet   
12%

Shpenzimet kapitale
27%

trendet e pjesëmarrjes së kategorive buxhetore në buxhetin e përgjithshëm nuk kanë pësuar ndonjë 
ndryshim të dukshëm. kategoria e pagave dhe mëditjeve në buxhetin total ka shënuar rënie të lehtë 
nga viti 2011 në 2012 prej 65% në 60% dhe pastaj në 58% në vitin2013, derisa pjesëmarrja e shpenzi-
meve kapitale është zvogëluar nga 25% në vitin 2011 në 24% në 2012 dhe pastaj është rritur në 28% 
e buxhetit komunal në vitin 2013.

Buxheti i zbërthyer në bazë të drejtorive 2013

Zyra e kuvendit 
komunal 7 %

Shëndetësia 
dhe Mirëqenia 
Sociale 8 %

Zyra e kryetarit 
29 %

Arsimi dhe 
shkenca 32%

Administrata 
komunale 22%

nga ndarjet sipas drejtorive të buxhetit të kllokotit për vitin 2013, shihet se shpenzimet kryesisht shko-
jnë në arsim dhe shkencë, në zyren e kryetarit dhe në administratë 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 kllokotit janë paraqitur në tabelën më poshtë. mund të vërehet se 
në krahasim me vitin 2012, buxheti i vitit 2013 është rritur dukshëm për zyren e kryetarit dhe për bu-
jqësinë. në anën tjetër, kategoria që ka pësuar zvogëlim të dukshëm është ajo e shërbimeve publike 
dhe e kadastrës me zvogëlim të buxhetit për 89% dhe 35% respektivisht.

 2011 2012 2013
zyra e kryetarit  € 57,431.00  € 65,102.00 13%  € 281,861.00 333%
asambleja komunale  € 56,930.00  € 65,226.00 15%  € 65,226.00 0%
administrata dhe Personeli  € 102,719.00  € 96,833.00 -6%  € 111,492.00 15%
Prokurimi  € 7,816.00  € 10,143.00 30%  € 7,816.00 -23%
buxheti dhe Financat  € 34,604.00  € 33,963.00 -2%  € 33,761.00 -1%
Shërbimet Publike, mbrojtja Civile, emergjenca  € 151,561.00  € 182,078.00 20%  € 20,219.00 -89%
zyra komunale për komunitete dhe kthim  € 5,935.00  € 7,272.00 23%  € 5,272.00 -28%
bujqësia, Pylltaria dhe zhvillimi rural  € 10,660.00  € 7,664.00 -28%  € 12,072.00 58%
kadastra dhe Gjeodezia  € 12,556.00  € 20,217.00 61%  € 13,072.00 -35%
Planifikimi Urban dhe Mjedisi  € 16,083.00  € 17,588.00 9%  € 17,588.00 0%
Shëndetësia dhe mirëqenia Sociale  € 76,860.00  € 81,238.00 6%  € 82,456.00 1%
kultura, rinia dhe Sportet  € 8,928.00  € 10,770.00 21%  € 9,412.00 -13%
arsimi dhe Shkenca  € 312,460.00  € 331,003.00 6%  € 330,004.00 0%
Pagesat per Performance  € 1,202.00 
totali  € 855,745.00   € 929,097.00  € 990,251.00 

5. zYra e krYetarit

Zyra e kryetarit komunal - Trendet buxhetore
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nga zyra e kryetarit të komunës parashihet buxheti prej 281,861 euro, e që në krahasim me buxhetin 
e 2012 është trefishuar. Nga kjo shumë, 75% do të shfrytëzohen për investimet kapitale të parapara 
nga kjo zyrë. Nga grafikoni më lartë mund të vërejmë se kjo është hera e parë që Zyra e Kryetarit ka 
paraparë buxhet për shpenzime kapitale. 
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6. aSambleja komunale

Kuvendi Komunal - Trendet buxhetore
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asambleja e komunës së kllokotit parashihet që sikurse gjatë vitit të kaluar rreth 85% të buxhetit 
ta shpenzojë në paga dhe meditje për asambleistët, ndërsa shumën e mbetur prej 10,000 euro për 
mallra dhe shërbime.

7. aDminiStrata Dhe PerSoneli komunal 

Administrata dhe personeli - Trendet buxhetore
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buxheti total për shpenzimet e administratës dhe personelit për vitin 2013 është 111,492 euro, nga të 
cilat afro 80% janë të dedikuara për paga dhe mëditje për 21 punëtorët e administratës, ndërsa pjesa 
tjetër shpenzohet për mallra dhe shërbime dhe shpenzime komunale. 
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8. Prokurimi

Prokurimi - Trendet buxhetore
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buxheti për Prokurim është paraparë të shpenzohet për paga dhe meditje për 2 punëtorët e këtij de-
partamenti. mund të vërejmë se edhe pse numri i punëtorëve nuk ka ndryshuar nga viti 2012, kemi 
zvogëlim prej 23%të shumës së buxhetuar për pagat e tyre.

9. buxheti Dhe FinanCat

Buxheti dhe financat - Trendet buxhetore
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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 vitet e kaluara, 
shuma e buxhetuar për këtë drejtori është zvogëluar vazhdimisht mirëpo ky zvogëlim është reflektuar 
vetëm në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve, duke e lënë kategorinë e pagave dhe meditjeve të 
njejtë.
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10. Shërbimet Publike, mbrojtja 
      Civile Dhe emerGjenCa 

Shërbimet publike, mbrojtja civile dhe emergjenca  - Trendet buxhetore
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buxheti për shërbime publike në komunën e kllokotit, që parashihet të jetë rreth 20,000 euro, është 
i koncentruar në kategorinë e pagave dhe meditjeve (93%). nëse krahasohet me vitin e kaluar, kur 
ky buxhet ka qenë rreth 180,000 mund të vërejmë se ka pasur zvogëlim prej rreth 90% e që është 
reflektuar kryesisht në mungesën e shpenzimeve kapitale nga ky departament.

11.  zYra Për komunitete Dhe kthim 

Zyra për komunitete dhe kthim - Trendet buxhetore
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buxheti i zyres për komunitete dhe kthim për vitin 2013 është 5,272 euro që në krahasim me vitin 
e kaluar ka pësuar zvogëlim prej rreth 30%. ky zvogëlim është pasojë e shkurtimit në kategorinë e 
mallrave dhe shpenzimeve e që në vitin 2013 përbën 20% të buxhetit.
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12. bujQëSia, PYlltaria 
        Dhe zhvillimi rural

Bujqësia, pylltaria dhe zhvillimi rural - Trendet buxhetore
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buxheti i bujqësisë, Pylltarisë dhe zhvillimit rural është rritur për rreth 60% në vitin 2013, rritje kjo e 
cila reflektohet në kategorinë e pagave dhe meditjeve përkundër faktit se numri i personave të punë-
suar ka mbetur i njejtë.

13. kaDaStra Dhe GjeoDezia

Kadastra dhe gjeodezia  - Trendet buxhetore

€20,000.00

€15,000.00

€ 10,000.00

€ 5,000.00

€ 0 Pagat dhe 
mëditjet

Mallrat dhe 
shërbimet

Shpenzimet 
komunale

Subvencionet 
dhe transferet

Shpenzimet 
kapitale

2011
2012

2013

ndarja e buxhetit për kadastër dhe Gjeodezi është zvogëluar në vitin 2013 në krahasim me vitin 2012 
për 35% si pasojë e zvogëlimit në kategorinë e pagave dhe meditjeve.kjo kategori përbën 80% të 
buxhetit për kadastër për vitin 2013.
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14. PlaniFikimi urban Dhe mjeDiSi

Planifikimi urban dhe mjedisi - Trendet buxhetore

€ 8,000.00

€ 6,000.00

€ 4,000.00

€ 2,000.00

€ 14,000.00

€ 16,000.00

€ 12,000.00

€ 10,000.00

€ 0 Pagat dhe 
mëditjet

Mallrat dhe 
shërbimet

Shpenzimet 
komunale

Subvencionet 
dhe transferet

Shpenzimet 
kapitale

2011
2012

2013

Buxheti i ndarë për planifikim urban dhe mjedis ka mbetur i njejtë sikurse në vitin 2012 kur ka pësuar 
rritje prej 10% nga viti 2011. ai dominohet nga pagat dhe meditjet që përbëjnë 89% të buxhetit.

15. ShënDetëSia Dhe mirëQenia SoCiale

Shëndetësia dhe mirëqenia sociale - Trendet buxhetore
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buxheti i komunës së kllokotit për Shëndetësi dhe mirëqenie Sociale gjithashtu dominohet nga pagat 
dhe meditjet ku shpenzohet rreth 85% e buxhetit. Pjesa tjetër i dedikohet kategorisë së mallrave dhe 
shërbimeve. të dyja këto kategori kanë pësuar rritje të lehtë nga viti 2011 në 2012, dhe kanë mbetur 
gati të njejta në vitin 2013.
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16. kultura, rinia Dhe SPortet

Kultura, rinia dhe sportet - Trendet buxhetore
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kultura, rinia dhe Sportet në komunën e kllokotit e ka të koncentruar rreth 80% të buxhetit në paga 
dhe meditje. kjo kategori është zvogëluar në vitin 2013 për 15% edhepse numri i punëtorëve ka mbe-
tur i njejtë. Shuma e dedikuar për mallra dhe shërbime nuk ka pësuar ndonjë ndryshim.

17. arSimi Dhe ShkenCa

Arsimi dhe shkenca - Trendet buxhetore
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buxheti për arsim dhe shkencë në komunën e kllokotit është rritur për 6% në vitin 2012 dhe ka mbetur 
i njejtë në vitin 2013. Nga kjo shumë, rreth 60% i dedikohet pagave dhe meditjeve të stafit, dhe pjesa 
tjeter shpenzohet për mallra dhe shërbime dhe shpenzime kapitale.
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18. inveStimet kaPitale

Në këtë pjesë përfshihen të gjitha investimet kapitale të planifikuara nga komuna e Kllokotit. Totali i 
planifikuar për investime kapitale për vitin 2013 është 272,507 Euro, të planifikuara për realizimin e 
4 projekteve në kuadër të komunës, të paraqitura në tabelën 1. nga këto mjete, qeveria qendrore 
planifikohet të kontribuojë me 220,707 Euro, ndërsa komuna me 51,800 Euro përmes të hyrave 
vetanake.

Transferet qeveritareTë hyrat vetanake

19%

81%

trendi i rritjes së investimeve kapitale të buxhetuara të komunës së kllokotit 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.

2011 2012 2013

Të hyrat vetanake

Transferet Qeveritare

€8,390.00

€203,056.00 €220,707.00
€177,489.00

€43,300.00

€51,800.00

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. 
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kllokot

tabela 1 – lista e investimeve kapitale të komunës së kllokotit

zyra e kryetarit - total inveStimet 211,071

zyra e kryetarit 1,727,564

88891 kanalizimi faza e dyte ne kllokot          90,000 

88892 asfaltimi i rruges ne mogili 2013-2014          71,071 

86433 asfaltimi i rruges ne Gerncare          50,000 

arsimi dhe shkenca – total inveStimet 61,436 

arsimi Fillor         61,436 

88893 meremetimi i Sh.F Gjon Serreqi          61,436 

TOTALI I PËRGJITHSHËM 2013 272,507
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