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

6,913 banorë

Sipërfaqja:		

247.36 km2

Struktura e Kuvendit Komunal:
Kryetari i Komunës:

z. Bratislav Nikolić

Kuvendi Komunal:

19 anëtarë

Drejtoritë komunale:
Buxhet dhe Financa
Zhvillimi Ekonomik
Gjeodezia, Kadastri dhe Prona
Shërbimet Publike dhe Emergjente
Arsimi, Sporti dhe Kultura
Administrata e Përgjithshme
Urbanizmi
Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale
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3. PASQYRA E PËRGJITHSHME
E BUXHETIT KOMUNAL
Buxheti komunal i Shtërpcës ka shënuar rritje prej 31% në vitin 2012 në krahasim me vitin 2011 dhe
zvogëlim prej 14% në vitin 2013. Vlera e buxhetit te aprovuar për vitin 2013 kap shifrën prej 3,269,955
Euro.
Buxheti Komunal - Viti 2011-2013
€ 4,000,000.00
€ 3,500,000.00
€ 3,000,000.00

Të hyrat vetanake

€ 2,500,000.00

Grantet Qeveritare

€ 2,000,000.00
€ 1,500,000.00
€ 1,000,000.00
€ 500,000.00
€ 0.00

2011

2012

2013

Nga shuma e përgjithshme e buxhetit të komunës së Shtërpcës, 2,979,955 Euro janë ndarë nga buxheti qendror ndërsa komuna planifikon të mbledh shumën prej 290,000 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 148%në vitin 2012 në krahasim me vitin 2011, dhe 69% në vitin 2013.
Trendet e buxhetit sipas kategorive 2011-2013
€2,000,000.00

2011
2012

€1,500,000.00

2013

€ 1,000,000.00
€ 500,000.00
€0

Pagat dhe
mëditjet

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

Mallrat dhe
shërbimet

Shpenzimet
komunale

2011
€ 1,871,386.00
€ 327,257.00
€ 51,442.00
€ 10,314.00
€ 647,697.55
514

Subvencionet
dhe transferet

2012
€ 1,600,302.00
€ 308,928.00
€ 76,471.00
€ 5,000.00
€ 1,828,049.00
516

Shpenzimet
kapitale

2013
€ 1,796,000.00
€ 368,125.00
€ 95,971.00
€ 57,500.00
€ 952,359.00
519
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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 shpenzime kapitale. Rritja më e madhe vërehet në kategorinë e subvencioneve dhe transfereve dhe shpenzimeve komunale.
Nëse analizohet shpërndarja specifike e buxhetit për vitin 2013, shohim se 55% e buxhetit është e dedikuar për paga dhe mëditje, ndërsa 29% për shpenzime kapitale. Kategoria e tretë për nga rëndësia në
buxhetin e vitit 2013 është ajo e mallrave dhe shërbimeve me pjesëmarrje prej 11% në buxhetin 2013.
Pjesëmarrja e kategorive në buxhetin 2013
Shpenzimet
kapitale 29%

Pagat dhe
mëditjet 55%
Subvencionet dhe
transferet 2%

Shpenzimet
komunale 3%

Mallra dhe
shërbimet 11%

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 nga viti
2011 në 2012 prej 64% në 42% dhe pastaj është rritur në 55% në vitin2013, derisa pjesëmarrja e
shpenzimeve kapitale është rritur nga 22% në vitin 2011 në 48% në 2012 dhe pastaj ka rënë në 29%
të buxhetit komunal në vitin 2013.
Buxheti i zbërthyer në bazë të drejtorive 2013
Zyra e kryetarit 3%

Administrata
komunale 41%

Zyra e Kuvendit
Komunal 2%
Shëndetësia
dhe mirëqenia
sociale 24%

Arsimi dhe
shkenca 30%

Nga ndarjet sipas drejtorive të buxhetit të Shtërpcës për vitin 2013, shihet se shpenzimet kryesisht
shkojnë në administratë komunale, arsim dhe shkencë dhe shëndetësi.
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 Shtërpcës janë paraqitur në tabelën më poshtë. Mund të vërehet
se në krahasim me vitin 2012, buxheti i vitit 2013 është rritur dukshëm për zhvillimin ekonomik, planifikimin urban dhe për shërbime publike. Në anën tjetër, kategoria e vetme që ka pësuar zvogëlim
të buxhetit është ajo e shëndetësisë sekondare, ku ka zvogëlim prej 63%.
2011

2012

Zyra e Kryetarit

€ 87,385.00

€ 95,732.00

10%

€ 96,310.00

1%

Asambleja komunale

€ 69,936.00

€ 68,303.00

-2%

€ 71,612.00

5%

Administrata dhe Personeli

€ 136,084.00

€ 155,383.00

14%

€ 160,383.00

3%

Buxheti dhe Financat

€ 49,387.00

€ 54,956.00

11%

€ 55,456.00

1%

Shërbimet publike, mbrojtja civile,
emergjenca

€ 48,186.00

€ 111,278.00

131%

€ 132,278.00

19%

Zyra komunale për komunitete dhe kthim

€ 7,848.00

€ 11,433.00

46%

€ 11,933.00

4%

Zhvillimi ekonomik

€ 51,976.00

€ 81,198.00

56%

€ 147,198.00

81%

Kadastra dhe Gjeodezia

€ 22,515.00

€ 26,370.00

17%

€ 27,370.00

4%

Planifikimi urban dhe mjedisi

€ 614,691.00

€ 567,395.00

-8%

€ 801,538.00

41%

Shëndetësia dhe mirëqenia sociale

€ 230,020.55

€ 254,181.00

11%

€ 261,456.00

3%

Shendetesia Sekondare

€ 671,640.00

€ 522,371.00

-63%

Arsimi dhe shkenca

€ 915,516.00

€ 982,050.00

0%

Pagesat per Performance
TOTALI

2013

€ 1,413,971.00 111%
€ 978,550.00

7%

€ 2,912.00
€ 2,908,096.55

€ 3,818,750.00

€ 3,269,955.00

5. ZYRA E KRYETARIT
Zyra e kryetarit komunal - Trendet buxhetore
€ 80,000.00

2011
2012

€ 60,000.00

2013

€ 40,000.00
€ 20,000.00
€0

Pagat dhe
mëditjet

Mallrat dhe
shërbimet

Subvencionet
dhe transferet

Shpenzimet
kapitale

Nga zyra e Kryetarit të Komunës parashihet buxheti prej 96,310 Euro,nga e cila 80% do të shfrytëzohen për paga dhe meditje. Pjesa tjetër i dedikohet mallrave dhe shërbimeve dhe subvencioneve ku
kemi rënie të vazhdueshme të buxhetit të planifikuar.
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6. ASAMBLEJA KOMUNALE
Kuvendi Komunal - Trendet buxhetore
€ 70,000.00

2011
2012

€ 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

Asambleja e Komunës së Shtërpcës parashihet që sikurse gjatë vitit të kaluar rreth 94% të buxhetit ta
shpenzojë në paga dhe meditje për asambleistët, ndërsa shumën e mbetur prej 4,000 Euro për mallra
dhe shërbime.

7. ADMINISTRATA DHE PERSONELI KOMUNAL
Administrata dhe personeli - Trendet buxhetore
€ 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

Shpenzimet
komunale

Subvencionet
dhe transferet

Shpenzimet
kapitale

Buxheti total për shpenzimet e administratës dhe personelit për vitin 2013 është 160,383 Euro, nga të
cilat gjysma janë të dedikuara për paga dhe mëditje për 25 punëtorët e administratës, ndërsa pjesa
tjetër shpenzohet për mallra dhe shërbime dhe shpenzime komunale.
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8. BUXHETI DHE FINANCAT
Buxheti dhe financat - Trendet buxhetore
€ 50,000.00

2011
2012

€ 40,000.00

2013

€ 30,000.00
€ 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. Nëse shikohet trendi vjetor,
mund të verejmë se pas rritjes prej 9% prej vitit 2011 në vitin 2012 në kategorinë e pagave dhe meditjeve, buxheti në vitin 2013 ka mbetur i njejtë me atë të vitit të kaluar. Për dallim nga pagat, buxheti
për mallra dhe shërbime është rritur vazhdimisht prej vitit 2011 në 2012 dhe 2013 për 40% dhe 9%
respektivisht.

9. SHËRBIMET PUBLIKE, MBROJTJA
CIVILE DHE EMERGJeNCA
Shërbimet publike, mbrojtja civile dhe emergjenca - Trendet buxhetore
€ 50,000.00

2011
2012

€ 40,000.00

2013

€ 30,000.00
€ 20,000.00
€ 10,000.00
€0

Pagat dhe
mëditjet

Mallrat dhe
shërbimet

Shpenzimet
komunale

Subvencionet
dhe transferet

Shpenzimet
kapitale

Buxheti për shërbime publike në komunën e Shtërpcës, që parashihet të jetë 132,278 Euro, është
i ndarë në mes të kategorive të pagave dhe meditjeve (32%), shpenzimeve komunale (26%) dhe
shpenzimeve kapitale (23%). Nëse krahasohet me vitin e kaluar mund të vërejmë se buxheti është
rritur vazhdimisht, përkatësisht 131% prej vitit 2011 në 2012 dhe 19% prej 2012 në vitin 2013.
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10. ZYRA PËR KOMUNITETE DHE KTHIM
Zyra për komunitete dhe kthim - Trendet buxhetore
€ 12,000.00

2011
2012

€ 10,000.00

2013

€ 8,000.00
€ 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 11,933 Euro që në krahasim me vitin e
kaluar ka pësuar rritje prej 5,000 Euro. Kjo rritje është pasojë e buxhetimit më të lartë në kategorinë e
mallrave dhe shërbimeve e që në vitin 2013 përbën 13% të buxhetit.

11. ZHVILLIMI EKONOMIK
Drejtoria e zhvillimit ekonomik - 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 Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik është rritur dukshëm për rreth 81% në vitin 2013, rritje kjo e
cila reflektohet në kategorinë e subvencioneve dhe shpenzimeve kapitale. Nga grafi më lartë mund të
vërejmë se Komuna e Shtërpcës gjatë viteve 2011 dhe 2012 nuk ka pasur shuma të buxhetuara për
këto dy kategori.

10 Prezentim i buxhetit komunal për vitin 2013

Shtërpcë

12. KADASTRA DHE GJEODEZIA
Kadastra dhe gjeodezia - Trendet buxhetore
€ 25,000.00
2011

€ 20,000.00

2012
2013

€ 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 Kadastër dhe Gjeodezi ka shënuar rritje të dukshme prej 17% nga viti 2011 në 2012, dhe
pastaj një rritje më të vogël prej 4% nga viti 2012 në 2013. Efekti në vitin 2013 vërehet në kategorinë
e mallrave dhe shërbimeve e cila është rritur për 1,000 Euro.

13. PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI
Planifikimi urban dhe mjedisi - Trendet buxhetore
€ 800,000.00
€ 700,000.00

2011
2012

€ 600,000.00

2013

€ 500,000.00
€ 400,000.00
€ 300,000.00
€ 200,000.00
€ 100,000.00
€0

Pagat dhe
mëditjet

Mallrat dhe
shërbimet

Shpenzimet
komunale

Subvencionet
dhe transferet

Shpenzimet
kapitale

Buxheti i ndarë për planifikim urban dhe mjedis ka shënuar rënie prej 8% nga viti 2011 në 2012 dhe
pastaj është rritur për 41% në vitin 2013. Ai dominohet nga shpenzimet kapitale që përbëjnë 96% të
buxhetit.
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14. SHËNDETËSIA DHE MIRËQENIA SOCIALE
Shëndetësia dhe mirëqenia sociale - Trendet buxhetore
€ 160,000.00
€ 140,000.00

2011
2012

€ 120,000.00

2013

€ 100,000.00
€ 80,000.00
€ 60,000.00
€ 40,000.00
€ 20,000.00
€0

Pagat dhe
mëditjet

Mallrat dhe
shërbimet

Shpenzimet
komunale

Subvencionet
dhe transferet

Shpenzimet
kapitale

Buxheti i komunës së Shtërpcës për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale kryesisht shpenzohet për
paga dhe meditje (53%) dhe shpenzime kapitale (29%). Përderisa kategoria e pagave dhe meditjeve
ka mbetur e njejtë nga viti 2012, shpenzimet kapitale janë rritur vazhdimisht duke shënuar rritje prej
4% në vitin 2013.

15. SHËNDETËSIA SEKONDARE
Shëndetësia sekondare - Trendet buxhetore
€ 1,200,000.00

2011
2012

€ 1,000,000.00

2013

€ 800,000.00
€ 600,000.00
€ 400,000.00
€ 200,000.00
€0

Pagat dhe
mëditjet

Mallrat dhe
shërbimet

Shpenzimet
komunale

Subvencionet
dhe transferet

Shpenzimet
kapitale

Buxheti për shëndetësi sekondare në Komunën e Shtërpcës ka pësuar zvogëlim të dukshëm prej 63%
në planifikimet e vitit 2013. Ky zvogëlim i dedikohet kategorisë së shpenzimeve kapitale për të cilën
komuna nuk ka paraparë ndonjë shpenzim.
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16. ARSIMI DHE SHKENCA
Arsimi dhe shkenca - Trendet buxhetore
€ 1,000,000.00

2011
2012

€ 800,000.00

2013

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

Pagat dhe
mëditjet

Mallrat dhe
shërbimet

Shpenzimet
komunale

Subvencionet
dhe transferet

Shpenzimet
kapitale

Buxheti për arsim dhe shkencë në komunën e Shtërpcës është rritur për 3% në vitin 2012 dhe ka
mbetur gati i njejtë në vitin 2013, duke iu afruar shifrës prej 1 milion Euro. Nga kjo shumë, rreth 86% i
dedikohet pagave dhe meditjeve të stafit prej 272 personave.

17. INVESTIMET KAPITALE
Në këtë pjesë përfshihen të gjitha investimet kapitale të planifikuara nga komuna e Shtërpcës. Totali
i planifikuar për investime kapitale për vitin 2013 është 952,359 Euro, të planifikuara për realizimin e
27 projekteve në kuadër të komunës, të paraqitura në Tabelën 1. Nga këto mjete, qeveria qendrore
planifikohet të kontribuojë me 807,556 Euro, ndërsa komuna me 144,803 Euro përmes të hyrave
vetanake.
Të hyrat vetanake

Transferet qeveritare

15%

85%

Trendi i investimeve kapitale të buxhetuara të komunës së Shtërpcës gjatë tri viteve të fundit është
paraqitur në graifkonin më poshtë, ku mund të shihet edhe kontributi i transfereve qeveritare dhe të
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hyrave vetanake. Në këto investime nuk janë të përfshira investimet kapitalet të financuara nga palë
të ndryshme nga granti qeveritar dhe të hyrat vetanake.

€171,400.00
€144,803.00
€68,135.00

€1,656,649.00

€807,556.00

Të hyrat vetanake
Transferet Qeveritare

€579,563.00
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.

Tabela 1 – Lista e Investimeve Kapitale të Komunës së Shtërpcës
Shërbimet Publike, Mbrojtja Civile dhe Emergjenca - TOTAL INVESTIMET

30,000

Shërbimet e Zjarrfikësve

30,000

88707

30,000

Intervenime emergjente

Zhvillimi Ekonomik – TOTAL INVESTIMET

15,000

Planifikimi dhe Zhvillimi Ekonomik

15,000

88708

15,000

Rregullimi i kanaleve për ujitje në siperfaqet bujqësore

Planifikimi Urban dhe Mjedisi – TOTAL INVESTIMET

769,105

Planifikimi urban dhe inspeksioni

769,105

88910

Sanimi i rrugës Vërbeshticë - Brezovicë

150,000

88719

Participimi në palestren sportive

100,000

88724

Instalimi i kamerave për video mbikqyrjen në Shtërpcë

70,000

88727

Asfaltimi i rrugës kryesore në Gotovushë

54,403

88721

Participimi në projekte bashkëfinancuese

50,000

88723

Rregullimi i ndriçimit publik

50,000

88720

Hartimi i projekteve detale

40,000

88725

Rregullimi i rrugës në lagjen Markagini në Sevcë

35,000

88726

Ndërtimi i urës në lagjen Uzunovë në Shtërpcë

30,000

88728

Mveshja e sipërfaqeve të betonit me pllaka guri në Shtërpcë

30,000

88711

Ujësjellësi për lagjen Coklarë

27,450

88713

Asfaltimi i rrugës në fshatin Izhanc faza IV-të

27,450

88717

Asfaltimi i rrugeës Viqe-Kashtanjevë faza I-rë

27,450
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Shtërpcë

88714

Rregullimi i rrugës dhe rrethojes së shkollës Biti e Epërme

18,300

88722

Hartimi i Planit Zhvillimor Urban

10,000

88729

Rregullimi i rrugës malore Kolovoznik

10,000

88709

Ujësjellësi për lagjet Emerllahaj dhe Smajlaj

9,150

88715

Rregullimi i rrugëve lokale Biti e Poshtme

9,150

88712

Rregullimi i rrugëve lokale për lagjet Bozaj dhe Caraj

6,112

88718

Kanalizimi për lagjen e Elezajve fshati Brod

5,490

88710

Kanalzimi për lagjet Markaj dhe Shehler

4,575

88716

Rregullimi i rrugës për Kashtanjev, lagja e Gjemajl Alisë

4,575

Shëndetësia dhe mireqenia sociale – TOTAL INVESTIMET	

76,755

Shërbimet e shëndetësise primare

76,755

88736

76,755

Paisje special medicinal

Arsimi dhe shkenca – TOTAL INVESTIMET

61,499

Arsimi Fillor

39,129

88737

Renovimi i objekteve shkollore - shkollat fillore

39,129

Arsimi i mesëm

22,370

88738

22,370

Renovimi i objekteve shkollore - shkollave të mesme
TOTALI I PëRGJITHSHëM 2013

952,359
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