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1. HYRJE
Ky dokument është një përmbledhje e buxhetit komunal të Komunës së Novobërdës 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 – NOVOBERDA
Komuna:		 NOVOBERDA
Popullsia:		

6,720 banorë

Sipërfaqja:		

203.96 km2

Struktura e Kuvendit Komunal:
Kryetari i Komunës:

z. Bajrush Ymeri

Kuvendi Komunal:

15 anëtarë

Drejtoritë komunale:
Administratës së Përgjithshme
Shëndetësisë dhe M. sociale
Arsimit dhe Kulturës
Financave dhe Ekonomisë
Zhvillimit Ekonomik
Urbanizmit, Kadastrit dhe Mbrojtjes së Mjedisit
Shërbime Publike dhe Mb. dhe Shpëtim
Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural
Inspekcioni
Zyra për Komunitete dhe Kthim
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3. PASQYRA E PËRGJITHSHME
E BUXHETIT KOMUNAL
Buxheti komunal i Novobërdës ka shënuar një trend pozitiv në vitin e fundit, duke shënuar rritje prej
5.71% në vitin 2013 në krahasim me vitin 2012. Vlera e buxhetit te aprovuar për vitin 2013 kap shifrën
prej € 2,409,337.
Buxheti Komunal - Novobërdë 2011-2013
€ 2,500,000.00
€ 2,400,000.00
€ 2,300,000.00

Të hyrat vetanake

€ 2,200,000.00

Grantet Qeveritare

€ 2,100,000.00
€ 2,000,000.00
€1,900,000.00

2011

2012

2013

Nga shuma e përgjithshme e buxhetit të komunës së Novobërdës, 2,285,337 Euro janë ndarë nga
buxheti qendror ndërsa komuna planifikon të mbledh shumën prej 124,000 Euro nga të hyrat vetanake
komunale.
Trendet e buxhetit sipas kategorive 2011-2013
€1,600,000.00
€1,400,000.00
€ 1,200,000.00
€ 1,000,000.00

2011
2012

€800,000.00

2013

€600,000.00
€ 400,000.00
€ 200,000.00
€0

Pagat dhe
mëditjet

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

Mallrat dhe
shërbimet

2011
€1,403,986.00
€ 157,333.00
€ 30,348.00
€ 36,098.00
€ 522,653.00
339

Shpenzimet
komunale

Subvencionet
dhe transferet

2012
€ 1,515,522.00
€ 157,333.00
€ 30,348.00
€ 47,917.00
€ 527,940.00
339

Shpenzimet
kapitale

2013
€ 1,515,522.00
€ 192,168.00
€ 43,000.00
€ 90,750.00
€ 568,419.00
339
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Nga grafikoni dhe tabela më sipër mund të shohim se buxheti komunal ka shënuar rritje në të gjitha kategoritë, përveq në kategorinë e pagave dhe meditjeve ku ka pësuar një ulje të vogël.
Nëse analizohet shpërndarja specifike e buxhetit për vitin 2013, atëherë shohim se 63% e buxhetit është e
dedikuar për paga dhe mëditje, 23% për shpenzime kapitale dhe 8% për mallra dhe shërbime. Shpenzimet
komunale dhe subvencionet dhe transferet së bashku përbëjnë 6% të buxhetit komunal.
Pjesëmarrja e kategorive në buxhetin 2013
Shpenzimet kapitale
23%

Pagat dhe mëditjet
63%

Subvencionet dhe
transferet 4%

Shpenzimet komunale
2%

Mallrat dhe shërbimet
8%

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
67% në 63%), ndërsa kategoritë tjera kanë pësuar rritje të vogla.
Buxheti i zbërthyer në bazë të drejtorive 2013

Zyra e kryetarit 3%
Zyra e kuvendit
komunal 3 %

Administrata
komunale 40 %
Shëndetësia
dhe Mirëqenia
Sociale 9 %

Arsimi dhe
shkenca 45%

Nga ndarjet e buxhetit total sipas drejtorive shihet se shpenzimet kryesisht gjenerohen nga sistemi
arsimor, derisa kjo pasohet nga administrata komunale dhe shëndetësia.
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 Novobërdës 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 (33%),
ndërsa është zvogëluar për Kadastrën dhe Drejtorinë e Buxhetit dhe Financave (100% dhe 90% respektivisht).
2011

2012

Zyra e Kryetarit

€ 45,297.00

€ 52,654.00

16%

€ 69,772.00

33%

Asambleja komunale

€ 54,454.00

€ 62,373.00

15%

€ 60,892.00

-2%

Administrata dhe Personeli

€ 127,169.00

€ 142,628.00

12%

€ 146,356.00

3%

Inspektimet

€ 19,631.00

€ 17,900.00

-9%

€ 18,086.00

1%

Buxheti dhe Financat

€ 455,902.00

€ 448,651.00

-2%

€ 42,986.00

-90%

Shërbimet publike, mbrojtja civile, emergjenca

€ 70,831.00

€ 85,000.00

20%

€ 71,533.00

-16%

Zyra komunale për komunitete dhe kthim

€ 18,460.00

€ 26,200.00

42%

€ 25,503.00

-3%

Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi rural

€ 46,912.00

€ 62,819.00

34%

€ 102,086.00

63%

Zhvillimi ekonomik

2013

€-

€-

Kadastra dhe Gjeodezia

€ 17,688.00

€ 14,000.00

-21%

€-

Planifikimi urban dhe mjedisi

€ 21,681.00

€ 43,500.00

101%

€ 49,086.00

13%

Shëndetësia dhe mirëqenia sociale

€ 236,315.00

€ 196,379.00

-17%

€ 223,466.00

14%

€ 58,000.00

7%

€ 67,066.00

16%

Kultura, Rinia dhe Sportet

€ 54,002.00

Arsimi dhe shkenca

€ 979,366.00

Pagesat per Perfomance

€ 445,985.00

€ 1,068,986.00 9%

-100%

€ 1,086,520.00 2%

€ 2,620.00

€-

€-

€2,150,328.00

€ 2,279,090.00

€ 2,409,337.00

5. ZYRA E KRYETARIT
Zyra e kryetarit komunal - Trendet buxhetore
€ 45,000.00
€ 40,000.00
€ 35,000.00
€ 30,000.00

2011
2012

€ 25,000.00

2013

€ 20,000.00
€ 15,000.00
€ 10,000.00
€ 5,000.00
€-

Pagat dhe
mëditjet

Mallrat dhe
shërbimet

Shpenzimet
komunale

Subvencionet
dhe transferet

Shpenzimet
kapitale
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Zyra e Kryetarit të Komunës së Novobërdës parasheh që gjatë vitit 2013 të shpenzojë një shumë prej
69,772 Euro, prej ku 64% do të dedikohen për paga dhe meditje dhe pjesa tjetër për mallra dhe shërbime dhe subvencione. Në krahasim me vitet e kaluara, shuma e buxhetuar për këtë zyre tregon trend
pozitiv të rritjes ku kemi rritje prej 16% në 2012 dhe 33% në buxhetin e vitit 2013.

6. ASAMBLEJA KOMUNALE
Kuvendi Komunal - Trendet buxhetore
€ 60,000.00

2011
2012

€ 50,000.00

2013

€ 40,000.00
€ 30,000.00
€ 20,000.00
€ 10,000.00
€-

Pagat dhe
mëditjet

Mallrat dhe
shërbimet

Shpenzimet
komunale

Subvencionet
dhe transferet

Shpenzimet
kapitale

Asambleja e Komunës së Novobërdës ka një shpenzim shumë të koncentruar në paga dhe mëditje,
me pjesëmarrje prej rreth 90% të buxhetit të Asamblesë. Pjesa tjetër është paraparë për mallra dhe
shërbime. Nga grafikoni më lart mund të shohim se për vitin 2013 komuna e Novobërdës nuk ka paraparë subvencione dhe transfere, për dallim nga vitet e kaluara kur në këtë kategori kanë qenë të
buxhetuara 2,000 Euro.

7. ADMINISTRATA DHE PERSONELI KOMUNAL
Administrata dhe personeli - Trendet buxhetore
€ 120,000.00
€ 100,000.00
€ 80,000.00

2011
2012

€ 60,000.00

2013

€ 40,000.00
€ 20,000.00
€0

Pagat dhe
mëditjet

Mallrat dhe
shërbimet
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Buxheti total për shpenzimet e administratës dhe personelit për vitin 2013 është 146,356 Euro, nga të
cilat 77% janë të dedikuara për paga dhe mëditje për 32 persona, ndërsa pjesa tjetër në mallra dhe
shërbime dhe shpenzime komunale. Përveq kategorisë së pagave dhe meditjeve e cila është zvogëluar për vitin 2013, dy kategoritë tjera kanë shënuar rritje të lehta.

8. Inspektimet
Inspektimet - Trendet buxhetore
2011
2012

€ 20,000.00

2013

€ 15,000.00
€ 10,000.00
€ 5,000.00
€-

Pagat dhe
mëditjet

Mallrat dhe
shërbimet

Shpenzimet
komunale

Subvencionet
dhe transferet

Shpenzimet
kapitale

Buxheti i dedikuar për inspektime për vitin 2013 është rreth 18,000 Euro dhe është më i koncentruar
në paga dhe mëditje, dhe më pak në mallra dhe shërbime.

9. BUXHETI DHE FINANCAT
Buxheti dhe financat - Trendet buxhetore
2011
2012

€ 500,000.00

2013

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

Pagat dhe
mëditjet
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shërbimet
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Buxheti i dedikuar për Drejtorinë e Buxhetit dhe Financave për vitin 2013 është rreth 43,000 Euro dhe
është i koncentruar në paga dhe mëditje. Ndryshe nga viti 2013, gjatë vitit 2011 dhe 2012, buxheti i
kësaj drejtorie ka qenë i koncentruar në shpenzime kapitale, e që sipas grafikonit të mësipërm për vitin
2013 komuna nuk ka paraparë shpenzime të tilla. Kjo arsyeton edhe zvogëlimin prej 90% të buxhetit
të kësaj drejtorie prej 2012 në vitin 2013.
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10. SHËRBIMET PUBLIKE, MBROJTJA
CIVILE DHE EMERGJeNCA
Shërbimet publike, mbrojtja civile dhe emergjenca - Trendet buxhetore
2011
2012

€ 60,000.00

2013

€ 50,000.00
€ 40,000.00
€ 30,000.00
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€ 10,000.00
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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 kapitale. Për
shkak të zvogëlimit të buxhetit të ndarë për paga dhe mallra e shërbime për këtë drejtori, edhe buxheti total i drejtorisë është zvogëluar për 16%.

11. ZYRA PËR KOMUNITETE DHE KTHIM
Zyra për komunitete dhe kthim - Trendet buxhetore
€25,000.00
€20,000.00

2011
2012

€15,000.00

2013

€10,000.00
€5,000.00
€0

Pagat dhe
mëditjet
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Shpenzimet
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Subvencionet
dhe transferet

Shpenzimet
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Ngjashëm, edhe zyra Komunale per Komunitete dhe Kthim pjesën më të madhe të buxhetit parasheh
ta shpenzojë në kategorinë e pagave dhe meditjeve, të cilat kapin shumën prej 15,503 Euro për 5
persona të punësuar në këtë zyrë. Për dallim nga vitet e kaluara, gjatë vitit 2013 komuna ka paraparë
të shpenzojë 8,000 Euro në investime kapitale.
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12. ZHVILLIMI EKONOMIK
Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Trendet buxhetore
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Komuna e Novobërdës në buxhetin e vitit 2013 ka shtuar edhe Drejtorinë për Zhvillim Ekonomik. Rreth
97% i buxhetit të kësaj drejtorie parashihet të paguhet për shpenzime kapitale.

13. BUJQËSIA, PYLLTARIA DHE ZHVILLIMI RURAL
Bunqësia, pylltaria dhe zhvillimi rural - Trendet buxhetore
€60,000.00
€50,000.00
€40,000.00
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Komuna e Novobërdës në buxhetin e vitit 2013 ka dyfishuar pjesën e buxhetit dedikuar bujqësisë,
pylltarisë dhe zhvillimit rural duke rritur kategorinë e subvencioneve dhe transfereve.
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14. KADASTRA DHE GJEODEZIA
Kadastra dhe Gjeodezia - Trendet buxhetore
€ 16,000.00
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Kadastra dhe Gjeodezia, në komunën e Novobërdës gjithashtu e ka të koncentruar buxhetin në paga
dhe mëditje. Siç shihet në grafikonin më lart, shpenzimet në këtë drejtori kanë pësuar zvogëlim të vazhdueshëm duke rezultuar me zero buxhet të ndarë për vitin 2013, gjë që tregon se kjo drejtori është
shuar dhe është zëvendësuar nga Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik.

15. PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI
Planifikimi Urban dhe Mjedisi - Trendet buxhetore
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Buxheti i Planifikimit Urban dhe Mjedisit gjithashtu është i koncentruar në paga dhe meditje ku është
paraparë të shpenzohen 43,086 Euro për pagat e 10 punëtorëve. Kjo shumë është dyfishuar në krahasim me vitin e kaluar për shkak të rritjes së stafit për 100%, nga 5 në 10 punëtorë.
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16. SHËNDETËSIA DHE MIRËQENIA SOCIALE
Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale - Trendet buxhetore
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Buxheti i komunës së Novobërdës 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
grafikonin më lart, pjesa më e madhe e buxhetit të mbetur i është dedikuar kategorisë së mallrave dhe
shërbimeve dhe shpenzimeve kapitale.

17. KULTURA, RINIA DHE SPORTET
Kultura Rinia dhe Sportet - Trendet buxhetore
€ 50,000.00
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Komuna e Novobërdës, për departamentin e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka paraparë që 42,286 Euro
nga 67,066 Euro të buxhetit të shpenzohen në paga dhe meditje. Në përgjithësi, shuma e buxhetuar
për kulture, rini dhe sport është rritur për 16% në krahasim me vitin e kaluar.
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18.

ARSIMI DHE SHKENCA
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Edhe Departamenti i Arsimit dhe Shkencës në komunën e Novobërdës, ngjajshëm me departamentet
tjera, e ka të koncentruar rreth 80% të buxhetit në paga dhe meditje. Në krahasim me vitin e kaluar,
kjo kategori është kategoria e vetme që ka pësuar zvogëlim të buxhetit, përderisa të tjerat janë rritur
për shuma të vogla.

19.

INVESTIMET KAPITAL

Në këtë pjesë përfshihen të gjitha investimet kapitale të planifikuara nga komuna e Novobërdës. Totali
i planifikuar për investime kapitale për vitin 2013 është 568,419 Euro, të planifikuara për realizimin e
12 projekteve në kuadër të komunës, të paraqitura në Tabelën 1. Nga këto mjete, qeveria qendrore
planifikohet të kontribuojë me 545,139 Euro, ndërsa komuna me 23,280 Euro përmes të hyrave
vetanake.
Të hyrat vetanake

Transferet qeveritare
4%

96%

Trendi i investimeve kapitale të buxhetuara të komunës së Novobërdës 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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Transferet Qeveritare

2013

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 Kllokotit
Tabela 1 – Lista e Investimeve Kapitale të Komunës së Novobërdës
Sherbimet publike, mbrojtja civile dhe emergjenca - TOTAL INVESTIMET

20,000

Infrastruktura Publike

20,000

Zyra e Komuniteteve – TOTAL INVESTIMET
LKZ
88685

8,000
Blerja e vetures per zyren lokale te komuniteteve

8,000

Zhvillimi Ekonomik – TOTAL INVESTIMET

431,499

Planifikimi dhe Zhvillimi Ekonomik

431,499

88687

Ndertimi i shtepive per raste sociale

160,000

88690

Ndertimi i shkolles se mesme

95,000

88686

Asfaltimi i rrugeve lolake

90,000

88688

Participim ne projekte

67,000

88689

Ndertimi i kanalizimeve

19,499

Shëndetësia dhe mirëqenia sociale – TOTAL INVESTIMET

20,000

Shërbimet e shëndetësisë primare

20,000

88696

20,000

Renovimi, gelqerosja e punkteve shendetsore

Kultura, Rinia dhe Sportet – TOTAL INVESTIMET

13,780

Shërbimet kulturore

13,780

88699

Furnizimi i fondit librar dhe instrumenteve

7,500

88700

Pajisje tjera ndertimore

6,280

Arsimi dhe Shkenca – TOTAL INVESTIMET

75,140

Administrata

75,140

88703

Renovimi dhe gelqerosja e objekteve arsimore

60,000

88704

Kapitale tjeter ne bashkefinancim me donatoret

15,140

TOTALI I PERGJITHSHEM 2013

568,419
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