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1. hYrje

ky dokument është një përmbledhje e buxhetit komunal të komunës së vitisë për vitin 2013, të apro-
vuar nga kuvendi i kosovës. ky dokument nuk është dokument zyrtar komunal dhe paraqet një përm-
bledhje të buxhetit të përgaditur nga projekti loGoS me qëllim të informimit sa më të mirë dhe përf-
shirjes 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 – viti

Komuna:  viti
Popullsia:  46,959 banorë
Sipërfaqja:  300 km2

Struktura e Kuvendit Komunal:
Kryetari i Komunës: z. Nexhmedin Arifi
kuvendi komunal: 27 anëtarë
Drejtoritë komunale: 

administratës dhe Personelit 
Financave, ekonomisë dhe zhvillimit
inspeksionit
Shërbimeve Publike dhe e. Civile
Shëndetësisë dhe Punë Sociale
arsimit
kadastër, Pronë dhe Gjeodezi
Urbanizëm, Planifikim dhe Mbrojtje të Mjedisit
bujqësi, Pylltari dhe zhvillim rural
rini, kulturë dhe Sport
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3. PaSQYra e PërGjithShme 
     e buxhetit komunal

buxheti komunal i vitisë ka shënuar një trend pozitiv ne tre vitet e fundit, duke shënuar rritje prej 2.82% 
dhe 2.67% në vitet 2012 dhe 2013 respektivisht. vlera e buxhetit te aprovuar për vitin 2013 kap shifrën 
prej 8,280,390 euro.

Buxheti Komunal - Viti 2011-2013

Të hyrat vetanake

Grantet Qeveritare

€ 8,500,000.00

€ 8,000,000.00

€ 7,500,000.00

€ 7,000,000.00

€ 6,500,000.00 2011 2012 2013

nga shuma e përgjithshme e buxhetit të komunës së vitisë, 7,410,390 euro janë ndarë nga buxheti 
qendror ndërsa komuna planifikon të mbledh shumën prej 870,000 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 26%në vitin 2012 në krahasim me vitin 2011, dhe ka mbetur gati i njejtë në vitin 2013.

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  € 5,154,406.80  € 5,290,772.00  € 5,330,772.00 
mallrat dhe shërbimet  € 702,988.00  € 738,396.00  € 822,053.50 
Shpenzimet komunale  € 202,078.00  € 200,000.00  € 200,000.50 
Subvencionet dhe transferet  € 76,322.00  € 110,000.00  € 140,000.00 
Shpenzimet kapitale  € 1,707,803.00  € 1,725,896.00  € 1,787,564.00 
Stafi  1,150  1,150  1,150 
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Nga grafikoni dhe tabela më sipër mund të shohim se buxheti komunal ka shënuar rritje në të gjitha kat-
egoritë, mirëpo rritjen më të madhe e ka shënuar në kategorinë e subvencioneve dhe transfereve (27%) 
dhe shpenzimeve komunale (11%).
Nëse analizohet shpërndarja specifike e buxhetit për vitin 2013, shohim se 64% e buxhetit është e dedi-
kuar për paga dhe mëditje, ndërsa 22% 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

Pagat dhe 
mëditjet 64%

Subvencionet dhe 
transferet 2%

Shpenzimet 
komunale 2%

Mallra dhe 
shërbimet 10%

Shpenzimet 
kapitale 22%

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 2012 në 2013 (nga 66% në 64%), derisa pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale në buxhetin total 
është rritur nga 21% në 22%.

Buxheti i zbërthyer në bazë të drejtorive 2013

Shëndetësia 
dhe mirëqenia 
sociale 11%

Zyra e Kuvendit 
Komunal 1%

Arsimi dhe 
shkenca 49%

Administrata
komunale 35%

Zyra e kryetarit 4%

nga ndarjet sipas drejtorive të buxhetit të vitisë për vitin 2013, shihet se shpenzimet kryesisht shkojnë 
në arsim dhe shkencë, në shëndetësi 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 vitisë 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, admi-
nistratën dhe Perosnelin dhe kulturën, rininë dhe Sportet. ndërsa kategoritë që kanë pësuar zvogë-
lim të dukshëm janë Planifikimi Urban dhe Mjedisi, Bujqësia dhe Inspektimet.

 2011 2012 2013
zyra e kryetarit  € 193,886.00  € 264,283.00 36%  € 317,081.00 20%
asambleja komunale  € 91,302.00  € 95,046.00 4%  € 92,000.00 -3%
administrata dhe Personeli  € 242,838.00  € 180,403.00 -26%  € 227,402.00 26%
inspektimet  € 68,791.00  € 79,040.00 15%  € 61,565.00 -22%
buxheti dhe Financat  € 1,514,550.00  € 1,630,999.00 8%  € 1,857,319.00 14%
Shërbimet Publike, mbrojtja Civile, emergjenca  € 392,224.00  € 432,501.00 10%  € 436,913.00 1%
zyra komunale për komunitete dhe kthim  € 13,550.00  € 13,693.00 1%  € 13,481.00 -2%
bujqësia, Pylltaria dhe zhvillimi rural  € 150,744.00  € 155,680.00 3%  € 99,797.00 -36%
kadastra dhe Gjeodezia  € 69,855.00  € 54,939.00 -21%  € 45,674.00 -17%
Planifikimi Urban dhe Mjedisi  € 30,508.00  € 80,681.00 164%  € 31,392.00 -61%
Shëndetësia dhe mirëqenia Sociale  € 891,548.00  € 899,169.00 1%  € 953,000.00 6%
kultura, rinia dhe Sportet  € 90,741.00  € 98,274.00 8%  € 110,679.00 13%
arsimi dhe Shkenca  € 4,080,762.00  € 4,080,356.00 0.0%  € 4,034,087.00 -1%
Pagesat per Performance  € 12,298.80 
totali  € 7,843,597.80  € 8,065,064.00  € 8,280,390.00 

5. zYra e krYetarit

Zyra e kryetarit komunal - Trendet buxhetore

€ 80,000.00

€ 60,000.00

€ 40,000.00

€ 20,000.00

€ 160,000.00

€ 180,000.00

€ 200,000.00

€ 140,000.00

€ 120,000.00

€ 100,000.00

€ 0 Pagat dhe 
mëditjet

Mallrat dhe 
shërbimet

Shpenzimet 
komunale

Subvencionet 
dhe transferet

Shpenzimet 
kapitale

2011
2012

2013

nga zyra e kryetarit të komunës parashihet buxheti prej rreth 317,081 euro, të cilat kryesisht do të 
shfrytëzohen për të paguar stafin e Zyres (60%), për mallra dhe shërbime (23%) dhe për subvencione 
(17%). 
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6. aSambleja komunale

Kuvendi Komunal - Trendet buxhetore

€ 80,000.00

€ 100,000.00

€ 60,000.00

€ 40,000.00

€ 20,000.00

€ 0 Pagat dhe 
mëditjet

Mallrat dhe 
shërbimet

Shpenzimet 
komunale

Subvencionet 
dhe transferet

Shpenzimet 
kapitale

2011
2012

2013

asambleja e komunës së vitisë parashihet që rreth 87% të buxhetit ta shpenzojë në paga dhe meditje 
për asambleistët, ndërsa pjesën e mbetur në mallra dhe shpenzime.

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 227,402 euro, nga të 
cilat rreth 60% janë të dedikuara për paga dhe mëditje, ndërsa pjesa tjetër në mallra dhe shërbime. 
vlen të ceket se kategoria e mallrave dhe shërbimeve ka pësuar rritje të dukshme (98%) nga viti 2012 
në 2013, perderisa shuma e buxhetuar per paga dhe meditje ka mbetur e njejta si në vitin 2012.
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8. inSPektimet

Inspektimet - Trendet buxhetore

€ 40,000.00

€ 50,000.00

€ 60,000.00

€ 30,000.00

€ 20,000.00

€ 10,000.00

€ 0 Pagat dhe 
mëditjet

Mallrat dhe 
shërbimet

Shpenzimet 
komunale

Subvencionet 
dhe transferet

Shpenzimet 
kapitale

2011
2012

2013

buxheti i dedikuar për inspektime në komunën e vitisë poashtu është më i koncentruar në paga dhe 
mëditje, shpenzime këto që cilat janë zvogëluar për 9% në 2013. Pjesa tjetër e buxhetit është ndarë 
për mallra dhe shërbime, ku shuma e buxhetuar është përgjysmuar.

9. buxheti Dhe FinanCat

Buxheti dhe financat - Trendet buxhetore

€2,000,000.00

€1,500,000.00

€ 1,000,000.00

€ 500,000.00

€ 0 Pagat dhe 
mëditjet

Mallrat dhe 
shërbimet

Shpenzimet 
komunale

Subvencionet 
dhe transferet

Shpenzimet 
kapitale

2011
2012

2013

buxheti i aprovuar për Drejtorinë e buxhetit dhe Financave është më i koncentruar në shpenzime 
kapitale (mbi 90%) shpenzime këto që cilat janë rritur për 16% në 2013. Pjesa tjetër e buxhetit është 
ndarë për paga dhe mëditje dhe mallra dhe shërbime.
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10. 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

€ 0 Pagat dhe 
mëditjet

Mallrat dhe 
shërbimet

Shpenzimet 
komunale

Subvencionet 
dhe transferet

Shpenzimet 
kapitale

2011
2012

2013

buxheti për shërbime publike në komunën e vitisë është më i balancuar dhei dedikohet pagave 
dhe meditjeve (35%), mallrave dhe shërbimeve (39%), dhe shpenzimeve komunale (26). Përderisa 
pagat dhe mallrat dhe shërbimet janë planifikuar të rriten, shpenzimet komunale janë zvogëluar në 
krahasim me vitin 2012.

11.  zYra Per komunitete Dhe kthim 

zyra per komunitete dhe kthim - Trendet buxhetore

€ 8,000.00

€ 6,000.00

€ 4,000.00

€ 2,000.00

€ 14,000.00

€ 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 zyres për komunitete dhe kthim është zvogëluar për 2% nga viti 2012 në 2013, duke zvo-
gëluar  pagat dhe meditjet për stafin e kësaj zyreje që përbëhet nga 3 persona. 
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12. bujQëSia, PYlltaria 
        Dhe zhvillimi rural

Bujqësia, pylltaria dhe zhvillimi rural - Trendet buxhetore

€ 40,000.00

€ 50,000.00

€ 60,000.00

€ 70,000.00

€ 80,000.00

€ 30,000.00

€ 20,000.00

€ 10,000.00

€ 0 Pagat dhe 
mëditjet

Mallrat dhe 
shërbimet

Shpenzimet 
komunale

Subvencionet 
dhe transferet

Shpenzimet 
kapitale

2011
2012

2013

buxheti i bujqësisë, Pylltarisë dhe zhvillimit rural është zvogëluar në vitin 2013, duke shkaktuar zvo-
gëlim të dukshëm në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve (25%). ndërkaq, linja për subvencione 
dhe transfere direkte është rritur për 2.5 herë duke përbërë 35% të buxhetit të bujqësisë.

13. kaDaStra Dhe GjeoDezia

Kadastra dhe gjeodezia  - Trendet buxhetore

€ 20,000.00

€ 15,000.00

€ 10,000.00

€ 5,000.00

€ 40,000.00

€ 35,00.00

€ 30,000.00

€ 25,000.00

€ 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. 
zvogëlimi më i ndjeshëm ka ndodhur në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve ku shuma e buxhetuar 
ka rënë nga 18,000 euro në 7,000 euro.
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14. PlaniFikimi urban Dhe mjeDiSi

Planifikimi urban dhe mjedisi - Trendet buxhetore

€ 40,000.00

€ 50,000.00

€ 30,000.00

€ 20,000.00

€ 10,000.00

€ 0 Pagat dhe 
mëditjet

Mallrat dhe 
shërbimet

Shpenzimet 
komunale

Subvencionet 
dhe transferet

Shpenzimet 
kapitale

2011
2012

2013

Ndarja e buxhetit të Planifikimit Urban dhe Mjedisit është e ngjashme me atë të departamenteve tjera, 
ku mbi 70% e buxhetit shpenzohet per paga dhe meditje e pjesa tjetër në mallra dhe shpenzime.

15. ShënDetëSia Dhe mirëQenia SoCiale

Shëndetësia dhe mirëqenia sociale - Trendet buxhetore

€ 400,000.00

€ 500,000.00

€ 600,000.00

€ 700,000.00

€ 800,000.00

€ 300,000.00

€ 200,000.00

€ 100,000.00
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mëditjet
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dhe transferet

Shpenzimet 
kapitale

2011
2012

2013

buxheti i komunës së vitisë për Shëndetësi dhe mirëqenie Sociale dominohet nga pagat dhe meditjet 
ku janë të punësuar gjithsejt 149 persona. Pjesa tjeter i dedikohet katër kategorive tjera që së bashku 
përbëjnë 22% të buxhetit për shëndetësi.
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16. kultura, rinia Dhe SPortet

Kultura, rinia dhe sportet - Trendet buxhetore

€ 40,000.00

€ 50,000.00

€ 60,000.00

€ 70,000.00

€ 30,000.00

€ 20,000.00

€ 10,000.00
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shërbimet

Shpenzimet 
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Subvencionet 
dhe transferet

Shpenzimet 
kapitale

2011
2012

2013

Departamenti i kulturës, rinisë dhe Sporteve në komunën e vitisë shpenzohet për paga dhe meditje, 
për mallra dhe shpenzime dhe për subvencione. Përderisa shuma e buxhetuar për paga dhe meditje 
dhe subvencione ka mbetur e njejtë në vitin 2013 në krahasim me vitin 2012, buxheti për mallra dhe 
shërbime është rritur për 71%.

17. arSimi Dhe ShkenCa

Arsimi dhe shkenca - Trendet buxhetore

€ 3,000,000.00

€ 3,500,000.00

€ 4,000,000.00

€ 2,500,000.00

€ 2,000,000.00

€ 1,500,000.00

€ 1,000,000.00

€ 500,000.00

€ 0 Pagat dhe 
mëditjet

Mallrat dhe 
shërbimet

Shpenzimet 
komunale
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dhe transferet

Shpenzimet 
kapitale

2011
2012

2013

Departamenti i arsimit dhe Shkencës në komunën e vitisë e ka të koncentruar rreth 90% të buxhetit në 
paga dhe meditje. Gjithashtu, vlen të theksohet se buxheti për shpenzime kapitale është përgjysmuar 
nga viti në vit për periudhën e analizuar.
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18. inveStimet kaPitale

Në këtë pjesë përfshihen të gjitha investimet kapitale të planifikuara nga komuna e Vitisë. Totali i 
planifikuar për investime kapitale për vitin 2013 është 1,787,564 Euro, të planifikuara për realizimin e 
20 projekteve në kuadër të komunës, të paraqitura në tabelën 1. nga këto mjete, qeveria qendrore 
planifikohet të kontribuojë me 1,345,126 Euro, ndërsa komuna me 442,4380 Euro përmes të hyrave 
vetanake.

Transferet qeveritare Të hyrat vetanake

25%

75%

trendi i investimeve kapitale të buxhetuara të komunës së vitisë gjatë tri viteve të fundit është paraqi-
tur 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 ndry-
shme nga granti qeveritar dhe të hyrat vetanake.

2011 2012 2013

Transferet Qeveritare
Të hyrat vetanake

€335,544.00

€1,372,259.00 €1,345,126.00€1,234,801.00

€491,095.00 €442,438.00

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. 



Prezentim i buxhetit komunal Për vitin 2013 15

viti

tabela 1 – lista e investimeve kapitale të komunës së vitisë

buxheti dhe Financat - total inveStimet 1,727,564

 buxhetimi 1,727,564

88803 ndertimi i kanalizimit ne fshatin Smirë 220,000

88810 asfaltimi i rruges verbovc - Podgorc 210,000

88809 Participimi ne projekte me komunitete dhe donator 180,000

88804 kanalizimi ne fshatin terpezë 148,696

88814 zgjerimi dhe asfaltimi i rruges varrezat e Deshmoreve - Smirë 136,000

88799 ndertimi i ujesjellesit ne fshatin remnik 120,000

88816 Ndertimi i shkolles fillore ne fshatin Trestenik 120,000

88808 asfaltimi i rruges kabash - varrezat e Deshmoreve 100,000

88807 Shtruarja e rruges alternative Stubell e eperme 85,000

88800 ndertimi i rruges Goden - Stubell e ulet 70,000

88802 ndertimi i kanalizimit ne fshatin budrikë 70,000

88811 asfaltimi i rruges ne fshatin Drobesh 64,868

88801 ndertimi i trotuarit ne rrugen viti - ramnishtë 60,000

88806 rrugë bujqesore 45,000

88813 hartimi i projekteve 30,000

88805 Shtimi i prurjeve te ujit ne fabriken e ujit - letnicë 25,000

88812 mbikqyerje te projekteve 25,000

88815 asfaltimi i rruges lagjet Caret - Pallet verban 18,000

Shendetesia dhe mireqenia Sociale – total inveStimet 20,000 

Shërbimet e shëndetësisë primare 20,000 

88817 riparime neper ambulanta 20,000 

arsimi dhe shkenca – total inveStimet 40,000 

administrata 40,000 

88818 riparime neper shkolla 40,000 

TOTALI I PËRGJITHSHËM 2013 1,787,564
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