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

3,785 banorë

Sipërfaqja:		

77.62 km2

Struktura e Kuvendit Komunal:
Kryetari i Komunës:

z. Gradimir Mikiq

Kuvendi Komunal:

15 anëtarë

Drejtoritë komunale:
Administratës dhe Personelit
Buxhetit dhe Financave
Arsimit, Shëndetësisë dhe Kulturës
Urbanizimit, Kadastrës dhe Gjeodezisë
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Shërbimeve Publike
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3. PASQYRA E PËRGJITHSHME E BUXHETIT
KOMUNAL
Buxheti komunal i Ranillugut ka shënuar një trend pozitiv në tri vitet e fundit, duke shënuar rritje prej
9.36% dhe 4.76% në vitet 2012 dhe 2013 respektivisht. Vlera e buxhetit te aprovuar për vitin 2013 kap
shifrën prej 1,142,231 Euro.
Buxheti Komunal - Ranillug 2011-2013
€ 1,150,000.00
€ 1,100,000.00
€ 1,050,000.00

Të hyrat vetanake

€ 1,000,000.00

Grantet Qeveritare

€ 950,000.00
€900,000.00
€850,000.00

2011

2012

2013

Nga shuma e përgjithshme e buxhetit të komunës së Ranillugut, 1,062,231 Euro janë ndarë nga
buxheti qendror ndërsa komuna planifikon të mbledh shumën prej 80,000 Euro nga të hyrat vetanake
komunale. Siç shihet nga grafikoni më lartë, kontributi i planifikuar i të hyrave vetanake ka shënuar
rritje të dukshme prej 49%në vitin 2012 në krahasim me vitin 2011, dhe 34% në vitin 2013.
Trendet e buxhetit sipas kategorive 2011-2013
€ 1,000,000.00
2011

€ 800,000.00

2012

€ 600,000.00

2013

€ 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
€ 833,416.00
€ 59,998.00
€ 5,000.00
€ 5,866.00
€ 92,791.00
189

Subvencionet
dhe transferet

Shpenzimet
kapitale

2012
€ 788,769.00
€ 79,704.00
€ 28,000.00
€ 20,000.00
€ 173,892.00
189

2013
€ 791,769.00
€ 111,938.00
€ 29,000.00
€ 30,000.00
€ 179,524.00
189
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Nga grafikoni dhe tabela më sipër mund të shohim se buxheti komunal ka shënuar rritje në të gjitha kategoritë, mirëpo rritjen më të madhe e ka shënuar në kategorinë e subvencioneve dhe transfereve (50%)
dhe mallrave dhe shërbimeve (40%).
Nëse analizohet shpërndarja specifike e buxhetit për vitin 2013, shohim se 69% e buxhetit është e dedikuar për paga dhe mëditje, ndërsa 16% 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.
Pjesëmarrja e kategorive në buxhetin 2013
Subvencionet dhe
transferet 3%

Shpenzimet kapitale
16%

Shpenzimet komunale
2%

Pagat dhe mëditjet
69%

Mallrat dhe shërbimet
10%

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 84% në 72% dhe pastaj në 70% në vitin2013, derisa pjesëmarrja e mallrave
dhe shpenzimeve është rritur nga 6% në vitin 2011 në 7% në 2012 dhe pastaj në 10% në vitin 2013.
Buxheti i zbërthyer në bazë të drejtorive 2013
Administrata
komunale 22%

Zyra e kryetarit
25 %

Zyra e kuvendit
komunal 4 %

Arsimi dhe
shkenca 37%

Shëndetësia
dhe Mirëqenia
Sociale 12 %

Nga ndarjet sipas drejtorive të buxhetit të Ranillugut për vitin 2013, shihet se shpenzimet kryesisht
shkojnë 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 Ranillugut janë paraqitur në tabelën më poshtë. Mund të vërehet
se në krahasim me vitin 2012, buxheti i vitit 2013 është rritur dukshëm vetëm për Zyren e Kryetarit,
Zyren Komunale për Komunitete dhe Kthim dhe për Bujqësinë. Ndërsa kategoria që kanë pësuar
zvogëlim të dukshëm është shëndetësia ku buxheti është zvogëluar për 21%.
2011

2012

Zyra e Kryetarit

€ 193,826.00

€ 195,187.00

1%

€ 283,646.00

45%

Asambleja Komunale

€ 50,200.00

€ 52,320.00

4%

€ 52,500.00

0%

Administrata dhe Personeli

€ 82,682.00

€ 78,842.00

-5%

€ 76,952.00

-2%

Buxheti dhe Financat

€ 44,021.00

€ 46,342.00

5%

€ 47,275.00

2%

Shërbimet Publike, Mbrojtja Civile, Emergjenca

€ 30,000.00

€ 62,817.00

109%

€ 61,514.00

-2%

Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim

€ 3,240.00

€ 9,090.00

181%

€ 11,720.00

29%

Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural

€ 17,124.00

€ 19,102.00

12%

€ 21,200.00

11%

Kadastra dhe Gjeodezia

€ 25,087.00

€ 31,508.00

26%

€ 28,596.00

-9%

Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale

€ 198,917.00

Arsimi dhe Shkenca

€ 350,663.00

Pagesat per Performance

2013

€ 170,920.00 -14%
€ 424,237.00

21%

€ 134,591.00

-21%

€ 424,237.00

0%

€ 1,311.00

TOTALI

€ 997,071.00

€ 1,090,365.00

€ 1,142,231.00

5. ZYRA E KRYETARIT
Zyra e kryetarit komunal - Trendet buxhetore
2011
2012

€ 200,000.00

2013

€ 150,000.00
€ 100,000.00
€ 50,000.00
€-

Pagat dhe
mëditjet

Mallrat dhe
shërbimet

Shpenzimet
komunale

Subvencionet
dhe transferet

Shpenzimet
kapitale

Nga zyra e Kryetarit të Komunës parashihet buxheti prej rreth 283,646 Euro, nga të cilat gjysma do
të shfrytëzohen për të paguar stafin e Zyres , për mallra dhe shërbime dhe për subvencione, ndërsa
gjysma tjetër për shpenzime kapitale. Vlen të ceket se kategoria e shpenzimeve kapitale është rritur
për 45% nga viti 2012 në 2013.
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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
€ 0.00

Pagat dhe
mëditjet

Mallrat dhe
shërbimet

Shpenzimet
komunale

Subvencionet
dhe transferet

Shpenzimet
kapitale

Asambleja e Komunës së Ranillugut parashihet që rreth 96% të buxhetit ta shpenzojë në paga dhe
meditje për asambleistët, ndërsa një shumë të vogël prej 2,000 Euro për mallra dhe shërbime.

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 76,952 Euro, nga të
cilat rreth 90% janë të dedikuara për paga dhe mëditje për 17 punëtorët e administratës, ndërsa pjesa
tjetër shpenzohet për mallra dhe shërbime. Edhe këtu, kategoria e mallrave dhe shërbimeve ka pësuar rritje të dukshme (94%) nga viti 2012 në 2013.
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8. BUXHETI DHE FINANCAT
Buxheti dhe financat - Trendet buxhetore
€ 50,000.00
€ 40,000.00

2011
2012

€ 30,000.00

2013

€ 20,000.00
€ 10,000.00
€0

Pagat dhe
mëditjet

Mallrat dhe
shërbimet

Shpenzimet
komunale

Subvencionet
dhe transferet

Shpenzimet
kapitale

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. Të dy këto kategori kanë pësuar
rritje të vogla gjatë periudhës së analizuar.

9. SHËRBIMET PUBLIKE, MBROJTJA
CIVILE DHE EMERGJeNCA
Shërbimet publike, mbrojtja civile dhe emergjenca - Trendet buxhetore
€ 35,000.00

2011
2012

€ 30,000.00

2013

€ 25,000.00
€ 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

Buxheti për shërbime publike në komunën e Ranillugut është i koncentruar në kategorinë e pagave
dhe meditjeve (50%) dhe shpenzimeve komunale (47%). Përderisa buxheti për kategorinë e pagave
është zvogëluar për afro 3,000 Euro, shpenximet komunale të buxhetuara janë rritur për 1,000 euro.
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10.

ZYRA PER KOMUNITETE DHE KTHIM

Zyra per komunitete dhe kthim - Trendet buxhetore
€ 12,000.00
€ 10,000.00

2011
2012

€ 8,000.00

2013

€ 6,000.00
€ 4,000.00
€ 2,000.00
€0

Pagat dhe
mëditjet

Mallrat dhe
shërbimet

Shpenzimet
komunale

Subvencionet
dhe transferet

Shpenzimet
kapitale

Buxheti i Zyres për Komunitete dhe Kthim për vitin 2013 është 11,720 Euro. Mbi 90% e kësaj shume
është paraparë të shpenzohen për paga she meditje për 2 persona që punojnë në këtë zyre, ndërsa
për dallim nga vitet e kaluara, komuna e Ranillugut ka paraparë një shumë prej 1,000 Euro për shpenzime në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve.

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

€20,000.00

2011
2012

€15,000.00

2013

€ 10,000.00
€ 5,000.00
€0

Pagat dhe
mëditjet

Mallrat dhe
shërbimet

Shpenzimet
komunale

Subvencionet
dhe transferet

Shpenzimet
kapitale

Buxheti i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural është rritur për 11% në vitin 2013, rritje kjo e cila
reflektohet në kategorinë e pagave dhe meditjeve dhe mallrave dhe shërbimeve. Ndërkaq, linja për
subvencione dhe transfere direkte është rritur për 2.5 herë duke përbërë 35% të buxhetit të bujqësisë.
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12. KADASTRA DHE GJEODEZIA
Kadastra dhe gjeodezia - Trendet buxhetore
€ 35,000.00

2011
2012

€ 30,000.00

2013

€ 25,000.00
€ 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

Ndarja e buxhetit për Kadastër dhe Gjeodezi është zvogëluar në vitin 2013 në krahasim me vitin 2012
për afro 10%. Zvogëlimi më i ndjeshëm ka ndodhur në kategorinë e pagave dhe mediteve. Për dallim,
kategoria e mallrave dhe shërbimeve është rritur për 100%.

13. SHËNDETËSIA DHE MIRËQENIA SOCIALE
Shëndetësia dhe mirëqenia sociale - Trendet buxhetore

€200,000.00

2011
2012

€150,000.00

2013

€ 100,000.00
€ 50,000.00
€0

Pagat dhe
mëditjet

Mallrat dhe
shërbimet

Shpenzimet
komunale

Subvencionet
dhe transferet

Shpenzimet
kapitale

Buxheti i komunës së Ranillugut për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale dominohet nga pagat dhe meditjet. Pjesa tjetër i dedikohet kategorisë së mallrave dhe shërbimeve, kategori kjo e cila nuk ka pasur
asnjë shumë të buxhetuar në dy vitet e kaluara.
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14. ARSIMI DHE SHKENCA
Arsimi dhe shkenca - Trendet buxhetore
€ 400,000.00
€ 350,000.00

2011
2012

€ 300,000.00

2013

€ 250,000.00
€ 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

Arsimi dhe Shkenca në komunën e Ranillugut e ka të koncentruar rreth 90% të buxhetit në paga dhe
meditje. Kjo shumë është rritur në vitin 2013 përkundër faktit se numri i punëtorëve mbetet i njejtë.
Gjithashtu, vlen të theksohet se buxheti për shpenzime kapitale ka pësuar rënie drastike nga viti 2012
në 2013.
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15. INVESTIMET KAPITALE
Në këtë pjesë përfshihen të gjitha investimet kapitale të planifikuara nga komuna e Ranillugut. Totali
i planifikuar për investime kapitale për vitin 2013 është 179,524 Euro, të planifikuara për realizimin e
6 projekteve në kuadër të komunës, të paraqitura në Tabelën 1. Nga këto mjete, qeveria qendrore
planifikohet të kontribuojë me 144,524 Euro, ndërsa komuna me 35,000 Euro përmes të hyrave
vetanake.
Të hyrat vetanake

Transferet qeveritare

19%

81%

Trendi i rritjesë sinvestimeve kapitale të buxhetuara të komunës së Ranillugut 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.

€20,000.00

€35,000.00
Të hyrat vetanake

€9,000.00

€153,892.00

€144,524.00

Transferet Qeveritare

€83,791.00
2011

2012

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.
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Tabela 1 – Lista e Investimeve Kapitale të Komunës së Ranillugut
Zyra e Kryetarit - TOTAL INVESTIMET

155,080

Zyra e Kryetarit

155,080

86439

Asfaltimi i rruges Raptova e vogel -Odevce

77,668

86440

Bashkefinancimin e projekteve ne komuna

35,000

88897

Sanimi i rrugëve lokale

27,412

88896

Rregullimi i rrugëve lokale

15,000

Shendetesia dhe Mireqenia Sociale – TOTAL INVESTIMET

17,332

Shërbimet e shëndetësisë primare

17,332

88898

17,332

Renovimi I Ambulances ne Ranillug

Arsimi dhe shkenca – TOTAL INVESTIMET

7,112

Arsimi Fillor

7,112

88899

Rehabilitimi i objekteve ndihmëse për shkollën fillore „Veljko Dugosevic“
në Ranillug
TOTALI I PëRGJITHSHëM 2013
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