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1. HYRJA

1  Raporti për Kosovën 2020, fq.8

Vjeshta e vitit 2021 shënoi edhe fundin e mandatit 

katërvjeçar të organeve të vetëqeverisjes lokale, të dala 

nga zgjedhjet lokale të tetorit të  vitit 2017. Më 17 tetor 

2021, Kosova organizoi për të shtatën (7) herë zgjedhjet 

e rregullta lokale. Me ndryshimet që pasuan nga reforma 

zgjedhore në nivel lokal në 2007, zgjedhjet lokale 

nxjerrin përfaqësuesit e kuvendeve të komunës dhe 

kryetarët e komunës, të cilët për dallim nga vitet 2000 e 

2002,  tani kryetarët e komunave zgjedhën në mënyrë të 

drejtpërdrejtë nga qytetarët.

Në shtetet tranzicionit, një garë zgjedhore fer dhe e 

barabartë mbetet përcaktuese e pjekurisë dhe zhvillimit 

demokratik të shoqërisë. Sidoqoftë, mundësia e abuzimit 

me pushtetin dhe resurset publike nga partitë në qeverisje 

me qëllim të ndikimit të rezultatit zgjedhor, sidomos në vitin 

e fundit qeverisës ka tendencë të jetë shumë më e shprehur.

Korrupsioni politik i ushtruar mbi premisat e nepotizmit, 

klientelizimit dhe abuzimit me pushtetin, përveç që e 

ushqen keq menaxhimin me resurset publike, favorizon 

garë të pabarabartë zgjedhore dhe bëhet terren i përsosur 

për instalimin e një kulture korruptive të qeverisjes. 

Praktikat e kaluara nga zgjedhjet lokale në Kosovë kanë 

treguar se subjektet politike në pushtet me qëllim të 

përfitimeve elektorale kanë shfrytëzuar resurset publike 

sidomos ato financiare për të realizuar investime publike 

jashtë procedurave. Raporti i Komisionit Evropian për 

Kosovën 2020, ka spikatur korrupsionin politik në zgjedhjet 

e përgjithshme 2019, “rastet e keqpërdorimit të burimeve 

publike dhe mungesa e transparencës në financimin e 

fushatës rezultuan në një fushatë të pabarabartë”1.

Ky punim i përgatitur nga Instituti Demokratik i Kosovës 

(KDI) në bashkëpunim me nëntë organizata tjera partnere 

të shoqërisë civile, Mundësia, Fortesa, SHL-Kosova, FOJK, 

ISEP, AVONET, SOFRA, SHIP, IQS,  ka për synim që të ofrojë 

një perspektivë mbi shpenzimet buxhetore në shtatë (7) 

komunat më të mëdha të Republikës së Kosovës, gjatë 

periudhës janar – shtator 2018, 2019, 2020 dhe 2021, në 

dy kategoritë buxhetore: subvencionet dhe investimet 

kapitale.  

1.1 Metodologjia

Metodologjia e përdorur nga konsorciumi Aleanca Qytetare 

për Transparencë  (AQT) për qëllim të këtij hulumtimi 

bazohet në analizën e normave juridike që rregullojnë 

çështjet e planifikimit dhe shpenzimeve financiare në nivel 

lokal, kombinuar me monitorimin e platformës e-prokurimi 

dhe kërkesat zyrtare për qasje në dokumente publike.

Janë analizuar Planet e Prokurimit për vitin 2021 me fokus në 

aktivitetet e prokurimit në kontratat për punë si  dhe Projekt 

buxhetet e vitit 2018, 2019, 2020 dhe 2021 në shtatë (7) 

komunat e Kosovës: Prishtinë, Prizren, Pejë, Gjilan, Mitrovicë 

e Jugut, Ferizaj dhe Gjakovë, duke i krahasuar trendët e 

planifikimit të buxheteve komunale nga viti i parë deri në 

vitin e fundit të mandatit qeverisës me theks planifikimet në 

kategorinë e subvencioneve dhe investimeve kapitale. 

Trendi i realizimit të Planit të Prokurimit 2021, është bërë 

përmes monitorimit online në platformën e-prokurimi, 

ndërsa analizimi i shpenzimeve buxhetore për periudhën 

janar-shtator 2021 është bërë përmes kërkesave për 

qasje në dokumente publike, përkatësisht duke kërkuar 

nga komunat kartelën analitike të kontos për shpenzimet 

e buxhetit komunal në pesë (5) kategori buxhetore: paga 

dhe mëditje, shpenzime komunale, mallra dhe shërbime, 

subvencione dhe shpenzimet kapitale, por fokusi i analizimit 

të shpenzimeve buxhetore ishte tek dy kategoritë buxhetore: 

subvencionet dhe investimet kapitale. 

Kërkesat janë bërë më 30 Shtator 2021, ndërsa të gjitha 

komunat kanë ofruar dokumentacion e kërkuar me kohë, 

përjashtimisht komuna e Pejës e cila dokumentacionin e 

kërkuar e ka ofruar tek me datën 10.11.2021, me një vonesë 

prej 40 ditëve. 

Shpenzimet për periudhën janar – shtator 2021 në dy 

kategoritë buxhetore (subvencione dhe investimet kapitale), 

janë krahasuar me shpenzimet e periudhës së njëjtë nga viti 

i parë i mandatit qeverisës për shtatë komunat e Kosovës 

(2018, 2019, 2020), dokumente këto të qasshme përmes ueb 

faqeve të shtatë (7) komunave që ishin pjesë e hulumtimit. 

Përpos metodës së analizës është përdorë edhe metoda e 

krahasimit me qëllim të gjetjes së të dhënave parësore për 

zbatimin e këtyre dokumenteve dhe devijimin eventual në 

shpenzimet e parasë publike për shkak të vitit zgjedhor. 

Vjeshta e vitit 2021 shënoi edhe fundin e mandatit katërvjeçar të 
organeve të vetëqeverisjes lokale, të dala nga zgjedhjet lokale të 
tetorit të  vitit 2017. Më 17 tetor 2021, Kosova organizoi për të 
shtatën (7) herë zgjedhjet e rregullta lokale. Me ndryshimet që 
pasuan nga reforma zgjedhore në nivel lokal në 2007, zgjedhjet 
lokale nxjerrin përfaqësuesit e kuvendeve të komunës dhe kryetarët 
e komunës, të cilët për dallim nga vitet 2000 e 2002,  tani kryetarët 
e komunave zgjedhën në mënyrë të drejtpërdrejtë nga qytetarët.
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2.  PËRMBLEDHJE  
EKZEKUTIVE

Komunat gjatë mandatit qeverisës kanë vazhduar të kenë 

trend të rritjes të planifikimit buxhetor. Në mesin e shtatë 

komunave më të mëdha që janë pjesë e këtij hulumtimi, 

komuna e Mitrovicës së Jugut mbetet njëra ndër komunat 

e cila kishte trend më të madh të rritjes së planifikimit të 

buxhetit, krahasuar me vitin e parë dhe të fundit të mandatit 

qeverisës me 19.88 %. Si komunë e dytë me rritjen më të 

madh të planifikimit të buxhetit mbetet komuna e Prishtinës 

me 18.70% derisa komuna e Prizrenit mbetet njëra ndër 

komunat që kishte një trend më të vogël të rritjes së buxhetit 

të komunës krahasuar me vitin e parë dhe të fundit të 

mandatit qeverisës me vetëm 5.9 % rritjeje. Përtej një trendi 

pozitiv të rritjes së planifikimit të buxhetit nga viti i parë në 

vitin e fundit të mandatit qeverisës, planifikimet e buxheteve 

komunale në vitin 2021 ishin më të vogla krahasuar me 

vitin 2020. Komuna e cila kishte një rënie më të madhe të 

planifikimit të buxhetit në 2021, krahasuar me vitin 2020, 

ishte ajo e komunës së Ferizajt, e cila kishte 12.51 % më 

pak buxhet në vitin 2021 se sa 2020. Komuna e Gjilanit 

mbetet njëra ndër komunat e cila kishte më së paku rënie të 

planifikimit të buxhetit të komunës në vitin 2021 krahasuar 

me 2020, në vetëm prej 0.82 %.

Komunat nga viti i parë deri në vitin e fundit të mandatit 

qeverisës, kanë pasur një rritje të vazhdueshme të 

planifikimeve buxhetore në dy kategoritë: subvencione 

dhe investimet kapitale. Nga viti i pare deri në vitin e fundit 

të mandatit qeverisës (2018/2021), Prishtina mbetet 

njëra ndër komunat e cila më së shumti kishte rritje të 

planifikimeve buxhetore në kategorinë e subvencioneve 

me 120.16 %, e ndjekur nga komuna e Prizrenit me 98.90 

%. Komunat të cilat kishin më pak rritje të planifikimeve 

buxhetore në kategorinë e subvencioneve mbetet komuna e 

Mitrovicës së Jugut me 7.53 % dhe ajo e Ferizajt me 19.0%. 

Edhe në kategorinë e investimeve kapitale, komunat kanë 

shënuar rritje të vazhdueshme të planifikimit të buxhetit 

me përjashtim të komunës së Ferizajt e cila kishte rënie 

në planifikimin e buxhetit në kategorinë e investimeve 

kapitale krahasuar me vitin e parë dhe të fundit të mandati 

qeverisës.  Krahasuar me vitin e parë dhe të fundit të 

mandatit qeverisës, komuna e Pejës dhe e Gjilanit mbeten 

ndër komunat që kishin më së shumti rritje të planifikimit të 

buxhetit në kategorinë e investimeve kapitale  me 38.09% 

përkatësisht me 24.96 %. 

Duke krahasuar shpenzimet e komunave në dy kategoritë 

buxhetore (subvencione dhe investime kapitale), nga 

viti i pare deri në vitin e fundit të mandatit qeverisës për 

periudhën janar shtator, shohim një trend ngritje dhe rënie 

të shpenzimeve ndër vite. Megjithatë, krahas rritjes së 

planifikimit të buxheteve komunale, krahasuar periudhën 

janar – shtator 2021 si vit i fundit i mandatit qeverisës me 

periudhën e njëjtë të vitit 2018, subvencionet si kategori 

buxhetore kanë një rritje të madhe të shpenzimeve. Komuna 

e Prishtinës mbetet njëra ndër komunat e cila ka rritje prej 

640.80 % të shpenzimeve në këtë kategori buxhetore, pasur 

nga komuna e Prizrenit me 154.45% dhe ajo e Ferizajt 

me 139.22%. Komunat qe kanë pasur më pak rritje të 

shpenzimeve në këtë kategori buxhetore janë komuna e 

Gjilanit me 1.72 % dhe ajo e Pejës me 16.79%. 

Krahasuar periudhën janar – shtator 2021 me periudhën e 

njëjtë të vitit 2018, komuna e Gjilanit mbetet ndër komunat 

e cila ka rritje prej 103.63 % në kategorinë e investimeve 

kapitale, përcjellur nga komuna e Gjakovës me 11.13%. 

Krahasuar me periudhën janar – shtator 2021 me periudhën 

e njëjtë të vitit 2018, Komuna e Mitrovicës së Jugut mbetet 

komuna e cila ka shpenzuar 19.70% më pak në këtë kategori 

buxhetore si dhe komuna e Prizrenit dhe ajo e Prishtinës me 

14.44% përkatësisht 11.87 % më pak.  

Jo më pak se gjashtëdhjetë (60) ditë para fillimit të çdo viti 

fiskal, secili autoritet kontraktues duhet të përgatisë, dhe në 

rast të një autoriteti publik apo një ndërmarrje publike duhet 

të dorëzoj në AQP një planifikim paraprak të prokurimit, me 

shkrim, në të cilat identifikohen me detale të arsyeshme 

të gjitha furnizimet, shërbimet dhe punët, që autoriteti 

kontraktues parasheh t’i prokurojë gjatë vitit fiskal në fjalë. 

Planifikimi i tillë paraprak i prokurimit saktëson: a) në rastin e 

kontratave të ardhshme për furnizim, vlerën e përgjithshme 

të llogaritur të prokurimit sipas lëmisë së secilit produkt, të 

cilin autoriteti kontraktues planifikon që ta prokurojë gjatë vitit 

fiskal; b) në rastin e kontratave të ardhshme për shërbime, 

vlerën e përgjithshme të parashikuar sipas kategorisë së 

secilit shërbim, të cilin autoriteti kontraktues planifikon që ta 

prokuroj gjatë vitit fiskal; dhe c) në rastin e kontratave për 

punë, karakteristikat thelbësore të çdo kontrate të punës, që 

autoriteti kontraktues planifikon ta japë gjatë vitit fiskal.2 

Gjatë procesit të hulumtimit, shtatë komunat të cilat ishin 

pjesë e këtij hulumtimit, kanë hartuar dhe publikuar Planet 

e Prokurimit për vitin 2021. Komuna e cila kishte parapa më 

së shumti aktivitete në kategorinë e kontratave për punë 

ishte komuna e Prizrenit me gjithsej 113 aktivitete të tilla, 

pastaj Prishtina me 91 aktivitete, Komuna e Pejës me 88 

aktivitete, komuna e Gjakovës me 49 aktivitete, komuna e 

Ferizajt me 46 aktivitete, komuna e Mitrovicës së Jugut me 

30 aktivitete dhe komuna e Gjilanit me vetëm 16 aktivitete 

në kategorinë e kontratave për punë. Bazuar  në të gjeturat 

e  Planeve të Prokurimit për vitin 2021,  të shtatë komunat 

aktivitetet e prokurimit i kanë përqendruar kryesisht  në 

muajin janar – qershor derisa muaji tetor, nëntor dhe 

dhjetor nuk ishin paraparë ndonjë aktivitet i prokurimit në 

kategorinë e kontratave për punë. 

2  Shih Nenin 8 të Ligjit Nr. 04/L-042 për prokurimin publik në Republikës e Kosovës, https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2772 

Me qëllim të nxjerrjes së statistikave dhe analizimit të 

zbatimit të Planit të Prokurimit në kategorinë e kontratave 

për punë, hulumtimi është përqendruar në e-prokurimi, për 

të parë dhe analizuar të gjitha aktivitetet e shtatë komunave 

që kanë ndërmarra gjatë periudhës shkurt  – shtator 2021 

dhe duke krahasuar aktivitet e tilla me zbatimin e  Planit 

të Prokurimit në baza mujore. Nga të gjeturat rezulton, se 

komuna e Prishtinës, Prizrenit, Ferizajt, Mitrovicës së Jugut, 

Gjilanit dhe Gjakovës, nuk kanë respektuar afatet kohore në 

realizimin e aktiviteteve të specifikuara në Planet e tyre të 

Prokurimit. 

Nga analizimi i të dhënave në kategorinë e kontratave për 

punë të realizuara gjatë periudhës janar – shtator 2021, 

mund të konkludojmë se qeveria lokale e Prizrenit, Pejës, 

Ferizajt, Mitrovicës së Jugut, Gjilanit dhe Gjakovës, kanë 

përqendruar aktivitetet e njoftimit për dhënie të kontratës 

dhe nënshkrimin e kontratës me afër muajit zgjedhor, 

praktikë kjo e cila mund të konsiderohet si mundësi i 

shfrytëzimit të pushtetit për të ndikuar në vullnetin e 

qytetarëve në proceset zgjedhore. Nga të gjeturat, rezulton 

që e vetmja qeveri komunale është ajo e Prishtinës e cila nuk 

ka përqendruar aktivitetet e saj në dhënien dhe nënshkrimin 

e kontratave afër muajit zgjedhor në kategorinë e kontratave 

për punë.

Komunat gjatë mandatit qeverisës kanë vazhduar të kenë trend të 
rritjes të planifikimit buxhetor. Në mesin e shtatë komunave më 
të mëdha që janë pjesë e këtij hulumtimi, komuna e Mitrovicës së 
Jugut mbetet njëra ndër komunat e cila kishte trend më të madh 
të rritjes së planifikimit të buxhetit, krahasuar me vitin e parë dhe 
të fundit të mandatit qeverisës me 19.88 %. Si komunë e dytë 
me rritjen më të madh të planifikimit të buxhetit mbetet komuna 
e Prishtinës me 18.70% derisa komuna e Prizrenit mbetet njëra 
ndër komunat që kishte një trend më të vogël të rritjes së buxhetit 
të komunës krahasuar me vitin e parë dhe të fundit të mandatit 
qeverisës me vetëm 5.9 % rritjeje.
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3.  KOMUNA E  
PRISHTINËS

3  https://www.kqz-ks.org/wp-content/uploads/2018/04/1.pdf 
4  https://www.kqz-ks.org/wp-content/uploads/2020/06/1.-Results-Report-for-Mayor-By-Municipality.pdf 
5  https://www.kqz-ks.org/wp-content/uploads/2018/01/1.pdf 
6  Për më shumë,  shih ligjin për ndarjet buxhetore 2018, 2019, 2020 dhe 2021, https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,16 
7  Për më shumë, shih Qarkoren Buxhetore 2021 / 01 e datës 15.05.2020 e Ministrisë së Financave dhe Transfereve,  https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/2E5DA770-

1FB5-4DAD-85D7-7AE0FB53A905.pdf 

3.1 Sfondi 

Komuna e Prishtinës, si kryeqendër, padyshim merr 

vëmendjen kryesore në kuadër të zhvillimeve në qeverisjen 

lokale.  Zgjedhjet e vjeshtës së vitit 2017, sollën rezultat 

triumfues të partisë e cila udhëhoqi komunën e Prishtinës 

për një mandat katër (4) vjeçar 2013 - 2017.  LVV-së me 

kandidatin e saj z. Shpend Ahmeti i cili udhëhoqi në raundin 

e parë kishte fituar 43.6 % derisa LDK si parti e cila kishte 

arritur të jetë pjesë e balotazhit kishte arrit të fitoj 35.8% të 

votave3.  Në raundin e dytë, LVV arriti të fitoj ndaj LDK-së me 

një diferencë të vogël, konkretisht me 50.2%  derisa  LDK 

kishte vetëm 49.84. Ky rezultat ti garantoj LVV-së mandatin 

e dytë qeverisës për ekzekutivin e komunës. Meqenëse LVL-

së specifikon dy organe të vetëqeverisjes lokale, konkretisht 

kryetarin e komunës dhe kuvendin e komunës, sigurimi 

I fitores për ekzekutiv nuk u përkthye edhe në sigurimin e 

numrave në kuvendin e komunës. Kësisoj, LVV në zgjedhjet 

e nëntorit 2017, nga 51 ulëse në kuvendin e komunës së 

Prishtinës kishte fituar vetëm 17 ulëse5. Ky rezultat imponoi 

nevojën për koalicione pas zgjedhore për të mundësuar 

vendimmarrjen në organin më të lartë vendimmarrës. 

3.2 Planifikimi i buxhetit të 
komunës 2018 -2021 

Gjatë mandatit  katër (4) vjeçar 2018 -2021, buxheti i 

komunës së Prishtinës ka pasur një trend rritjeje ndër 

vite. Në vitin e parë qeverisës, komuna e Prishtinës kishte 

miratuar buxhetin në shumën prej 72,273,904.00 Euro, 

derisa në vitin e fundit të mandatit qeverisës 2021, komuna 

e Prishtinës kishte miratuar buxhetin prej 85,792,836.00 

Euro6, pra me një rritje prej 18.70 % nga viti i parë qeverisës. 

Përkundër rritjes sistematike ndër vite, në vitin e fundit 

2021 kishte një rënie të buxhetit, kryesisht për shkak të 

rrethanave dhe instruksioneve të dhëna nga niveli qendror 

në limitet e lejueshme të planifikimit të buxhetit të komunës 

, si shkak i masave dhe rrethanave të shkaktuara nga 

pandemia Covid – 197 dhe krahasuar me vitin 2020 ishte një 

rënie prej 6.31% apo 5,986,688.00 Euro më pak. 

Dy kategoritë buxhetore të komunës së Prishtinës 

(subvencionet8 dhe shpenzimet kapitale), po ashtu kanë 

shënuar rritje të vazhdueshme ndër vite, kjo si rezultat 

i rritjes së vazhdueshme të planifikimit të buxhetit të 

komunës ndër vite. Nga 1,816,810.00 Euro sa ishin të 

planifikuara kategoria e subvencioneve në vitin 2018, në 

vitin e fundit të mandati qeverisës të komunës së Prishtinës, 

kjo kategori buxhetore ishte planifikuar në shumën prej 

4,000,000.00 Euro apo krahasuar me vitin 2018, kemi një 

rritje prej2,183,190.00 euro apo  shprehur në përqindje prej 

120.16% rritje në total nga viti i parë qeverisës.  Investimet 

kapitale, si njëra ndër kategoritë më të mëdha të buxhetit të 

8  Ndihma financiare jo kthyese për individët dhe subjektet juridike, të transferuara për shfrytëzuesit në llogaritë rrjedhëse apo xhirollogaritë që kanë treguar nevojën 
për mbështetje financiare, në përputhje me kriteret e përcaktuara paraprakisht me legjislacion.

komunës po ashtu ka shënuar trend të rritjes së vazhdueshme 

në planifikimin e buxhetit të komunës së Prishtinës. Në vitin e 

parë qeverisës, në këtë kategori buxhetore kjo komunë kishte 

planifikuar 24,954,207.00 Euro dhe në vitin e fundit të mandatit 

qeverisës në këtë kategori buxhetore kishte planifikuar 

26,312,837.00 Euro. Pra, krahasuar vitin e fundit me vitin e 

parë të mandatit qeverisës, kishte  një rritje prej 5.44 % apo  

1,358.630.00 Euro më shumë se sa në vitin e parë qeverisës në 

kategorinë e investimeve kapitale. Përtej një rritje të tillë nga viti 

i parë në vitin e fundit qeverisës, komuna e Prishtinës në vitin 

2019 dhe 2020 kishte planifikimin më të madh në kategorinë e 

investimeve kapitale.  

85,792,836€
BUXHETI I KOMUNËS SË  
PRISHTINËS PËR VITIN 2021

72,273,904.00

87,733,825.00 91,579,504.00
85,792,836.00

TRENDI I PLANIFIKIMIT TË BUXHETIT 2018 -2021

BUXHETI 2018 BUXHETI 2019 BUXHETI 2020 BUXHETI 2021

32,276,668.00

3,741,400.00 3,780,900.00 4,000,000.001,816,810.00

24,954,207.00
31,885,008.00

26,312,837.00

BUXHETI PËR SUBVENCIONE DHE SHPENZIME KAPITALE 2018 -2021 (€)

BUXHETI 2018 BUXHETI 2019 BUXHETI 2020 BUXHETI 2021

Subvencionet Shpenzimet kapitale
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3.3 Shpenzimet e buxhetit të komunës 2018 -2021 

9  Shih raportet e shpenzimeve janar – shtator 2018, https://prishtinaonline.com/uploads/3._raporti_per_kuvend_tm-3-2018-korrik- ;      
10  Shih raportet e shpenzimeve janar – shtator 2019, https://prishtinaonline.com/uploads/3.raporti_tm_3_-_2019_l-min.pdf?fbclid=IwAR38XM8klHJiHc2sYDuY3AE-

EA6ef-6f-FY0qplnC-ZOaDzYSUSQlqGjS5B4 
11  Shih raportet e shpenzimeve janar – shtator 2020, https://prishtinaonline.com/uploads/tm3_2020.pdf?fbclid=IwAR3CBojm2ZTzVHli6PpMHeS4Y2eKxjnJul-p4vM-

b3uFfWa73HazDK1QysEg     

Duke marrë për bazë planifikimin e buxhetit si dhe 

shpenzimet e komunës s të komunës së Prishtinës ndër 

vite konkretisht periudhën janar – shtator të secilit vit fiskal, 

shohim një trend rritje -  rënie në shpenzimet e kategorisë 

së investimeve kapitale dhe subvencioneve91011.

TRENDI I REALIZIMIT TË SHPENZIMEVE PËR SUBVENCIONE DHE SHPENZIME KAPITALE 2018-2021

SHPENZIMET
JANAR-SHTATOR 

2018

SHPENZIMET
JANAR-SHTATOR 

2019

SHPENZIMET
JANAR-SHTATOR 

2020

SHPENZIMET
JANAR-SHTATOR 

2021

Subvencionet Shpenzimet kapitale

1,074,023.34
7,956,429.09

2,511,257.98
8,413,048.79

7,795,192.19
9,830,559.00

9,456,317.63

8,845,902.45

Në vitin e fundit të mandatit qeverisës, në kategorinë 

e investimeve kapitale kemi një shpenzim më të vogël 

krahasuar me vitin 2018 në periudhën janar – shtator në 

vlerën prej 11.87 % apo 1,050,710.00 Euro më pak. Po ashtu, 

në vitin zgjedhor, komuna e Prishtinës gjatë periudhës janar 

– shtator të vitit 2021, ka shpenzuar më pak në këtë kategori 

buxhetore krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2019 dhe 

2020. 

Trendi i shpenzimeve në kategorinë e subvencioneve mbetet 

në rritje dhe rënie  krahasuar me periudhën e njëjtë të 

shpenzimeve në vite. Krahasuar me shpenzimet e periudhës 

janar – shtator 2018, në periudhën e njëjtë të vitit 2021 kemi 

rritje të shpenzimeve në 640.80 %. Edhe me periudhën e 

njëjtë të vitit paraprak (janar – shtator)  vitin paraprak 2020, 

viti 2021 si vit i fundit i mandatit qeverisës mbetet viti me një 

rritje të konsiderueshme të shpenzimeve në këtë kategori 

buxhetore.

3.4 Plani i prokurimit 2021

12  Shih Planin e Prokurimit të komunës së Prishtinës për vitin 2021,  https://prishtinaonline.com/uploads/raporti_i_planifikimit_2021.pdf?fbclid=IëAR2cEgQvTfnlos-
somgokznJMSYi61j0zq94eRqqëtxtoD-nG-ci-BcPy-Në 

Komuna e Prishtinës gjatë vitit 2021, në Planin e Prokurimit12 

ka paraparë gjithsej 181 aktivitete, nga të cilat 53 aktivitete 

për kontratat për furnizim, 29 aktivitete për kontratat 

për shërbime, 91 aktivitete për kontratat për punë dhe 8 

aktivitete për konkurset  e projektimit. Ashtu edhe siç shihet 

në grafikonin e më poshtëm, komuna e Prishtinës në planin 

e saj të Prokurimit ka paraparë më së shumti aktivitete në 

kategorinë e kontratave për punë të caktuara. 

KRAHASIMI I SHPENZIMEVE PËR SUBVENCIONE DHE  
INVESTIME KAPITALE NË VITIN E PARË DHE TË FUNDIT TË QEVERISJES  

640.80%

-11.87%

SUBVENCIONET

INVESTIMET KAPITALE
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Me qëllim të nxjerrjes së statistikave dhe analizimit të 

zbatimit të Planit të Prokurimit në kategorinë e kontratave 

për punë13, hulumtimi është përqendruar në e-prokurimi, 

për të parë dhe analizuar të gjitha aktivitetet e komunës 

së Prishtinës të ndërmarra gjatë periudhës janar – shtator 

2021, duke krahasuar aktivitet e tilla me zbatimin e  Planit 

të Prokurimit në baza mujore. Për më tepër, janë selektuar 

aktivitetet e prokurimit të komunës së Prishtinës, të cilat 

kanë qenë pjesë e vazhdimësisë nga vitet paraprake si dhe 

ato të paraparë gjatë vitit 2021.

Në Planin e Prokurimit për vitin 2021, në kategorinë e 

kontratave për punë, komuna e Prishtinës kishe përqendruar 

aktivitetet e saj në muajin janar deri në muajin shtator  

derisa tetor, nëntor dhe dhjetor, nuk kishte parapa asnjë 

aktivitet të prokurimit në këtë kategori. Nga të gjeturat në 

Planin e Prokurimit në kategorinë e kontratave për punë, 

13  Kontratë pune - kontrata me shpërblim në para, të lidhur ndërmjet autoritetit kontraktues dhe një ose më shumë kontraktuesve të punëve i cili ka detyrë kryesore 
zbatimin, projektimin dhe përmbushjen, ose realizimin, me çfarëdo mënyre, të punës ose ndërtimit ose aktiviteteve ndërtimore komunale, që do të thotë aktiviteteve 
që janë drejtpërdrejt të përfshira në ndërtimin, restaurimin, riparimin ose shkatërrimin e godinave, pajisjeve, strukturave ndërtimore, strukturave tjera, ose të një 
pjesë të tyre.

në muajit mars ishin paraparë më së shumti aktivitete të 

prokurimit me gjithsej 30 aktivitete.  Shikuar në tërësi, nga 

91 aktivitete të tilla të planifikuara në kategorinë e punëve, 

komuna e Prishtinës gjatë periudhës janar – shtator 2021, 

ka realizuar 38 njoftime për kontratë, 47 njoftime për dhënie 

të kontratës dhe 39 aktivitete për nënshkrimin e kontratës. 

Nga 38 njoftime për kontratë, 4 njoftime ishin nga projektet 

e viteve paraprake derisa 34 ishin projekte të parapara 

në Planin e Prokurimit për vitin 2021 nga 47 njoftime për 

dhënien e kontratës, 22 ishin projekte nga vitet paraprake 

dhe 25 projekte nga viti 2021.  Po ashtu, komuna e Prishtinë 

gjatë periudhës janar -shtator 2021, ka publikuar 39 

njoftime për nënshkrimin e kontratës, nga të cilat 22 njoftim 

për nënshkrimin e kontratës ishte nga projektet e viteve 

paraprak dhe 17 të tjera për vitin 2021.  

Nga të dhënat e analizuara del se komuna Prishtinës, nuk 

ka respektuar afatet kohore të specifikuara në Planin e 

Prokurimit 2021,  për zhvillimin e aktiviteteve te prokurimit 

në kategorinë e kontratave për punë. Vetëm gjatë muajit 

mars 2021, ishin paraparë të realizoheshin 30 aktivitete 

konkretisht njoftime për kontratë derisa në po këtë muaj 

janë zhvilluar vetëm 3 aktivitete të prokurimit (njoftime për 

kontratë). Derisa në Planin e Prokurimit, komuna kishte 

paraparë të zhvilloheshin 91 aktivitete të prokurimit, nga të 

dhënat rezulton se nuk është përmbushur plani i tillë bazuar 

në aktivitetet kohore të planifikuara në bazë të muajve, ku 

deri në shtator kemi vetëm 538 njoftime për kontratë gjatë 

kësaj periudhë. 

TRENDI I REALIZIMIT TE PROKURIMIT JANAR - SHTATOR 2021 NË KATEGORINË KONTRATA PËR PUNË -  
KOMUNA E PRISHTINËS
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Përgjatë muajit gusht dhe shtator, kjo komunë ka zhvilluar 

15  aktivitete - njoftime për dhënie të kontratës dhe po ashtu 

këta muaj mbeten ndër muajit me më së shumti njoftime 

për nënshkrimin e kontratës në kategorinë e kontratave për 

punë. Shikuar në trendin e realizimit të Planit të Prokurimit 

për vitin 2021 si dhe aktivitetet e prokurimit në kategorinë 

e kontratave për punë, komuna e Prishtinës për dallim nga 

komunat tjera nuk e ka përqendruar aktivitetet e saj në 

dhënien dhe nënshkrimin e kontratave afër muajit zgjedhor 

ngase muaji maj ishte muaji me më së shumti njoftime për 

nënshkrimin e kontratës si dhe njoftime për nënshkrimin e 

kontratës në kategorinë e kontratave për punë.  

KONTRATA  
PËR FURNIZIM

KONTRATA  
PËR SHËRBIME

KONTRATA  
PËR PUNË

TOTALKONKURSE TË 
PROJEKTIMIT

AKTIVITETET NË PLANIN E PROKURIMIT PËR VITIN 2021 -  
KOMUNA E PRISHTINËS 

53

29

91

8

181
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4.  KOMUNA E  
PRIZRENIT

14  https://www.kqz-ks.org/=wp-content/uploads/2018/04/1.pdf 
15  https://www.kqz-ks.org/wp-content/uploads/2020/06/1.-Results-Report-for-Mayor-By-Municipality.pdf  
16  https://www.kqz-ks.org/wp-content/uploads/2018/01/1.pdf 

4.1 Sfondi 

Komuna e Prizrenit për tri mandate është qeverisur nga 

Partia Demokratike e Kosovës (PDK) (2007-2009, 2009 

– 2013, 2013 – 2017). Në zgjedhjet lokale të vitit 2017, 

LVV për herë të parë arriti të jetë pjesë e balotazhit,  ku si 

kundërshtare për të qeverisur me Prizrenin kishte PDK-në. 

Në raundin e parë, PDK e cila kishte qeverisur me Prizrenin 

për 3 mandate, me rezultat kishte dalur e para me 29.8 

%, pasur nga LVV e cila kishte arritur të fitonte 22.4 % te 

votave14.  Kësisoj dy partitë vazhduan garën për raundin e 

dytë, duke lidhur edhe koalicione me subjektet tjera politike 

që nuk kishin arritur të jenë pjesë e balotazhit. 

Në rundin e dytë, kandidati nga radhët e LVV-së  Mytaher 

Haskuka arriti të triumfoj kundër Shaqir Totaj nga PDK me 

një rezultat të ngushtë, ku LVV kishte fituar 50.4 % derisa 

PDK 49.6 %.15 Ky rezultat i garantoj LVV-së mandatin e parë 

qeverisës për ekzekutivin e komunës. LVV në zgjedhjet e 

nëntorit 2017, nga 41 ulëse sa ka në kuvendin e komunës 

së Prizrenit kishte fituar vetëm 7 ulëse në ketë institucion 

komunës derisa fuqinë më të madhe politike në organin më 

të lartë vendimmarrës kishte arritur të fitonte PDK me 13 

ulëse16. Ky shkak, reflekton edhe nevojën për koalicionet pas 

zgjedhore për të mundësuar vendimmarrjen në organin më 

të lartë vendimmarrës. LVV në parim e mbështeten LDK, 

KDTP, NDS dhe VAKAT pas fitores në balotazh derisa NISMA 

ishte mbështetëse dhe kishte lidhur koalicion qeverisës me 

LVV-në qysh pas raundit të parë të zgjedhjeve. 

4.2 Planifikimi i buxhetit të komunës së 2018 -2021 

17  Për më shumë,  shih ligjin për ndarjet buxhetore 2018, 2019, 2020 dhe 2021, https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,16 
18  Për më shumë, shih Qarkoren Buxhetore 2021 / 01 e datës 15.05.2020 e Ministrisë së Financave dhe Transfereve,  https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/2E-

5DA770-1FB5-4DAD-85D7-7AE0FB53A905.pdf 
19  Ndihma financiare jo kthyese për individët dhe subjektet juridike, të transferuara për shfrytëzuesit në llogaritë rrjedhëse apo xhirollogaritë që kanë treguar nevojën 

për mbështetje financiare, në përputhje me kriteret e përcaktuara paraprakisht me legjislacion.

Gjatë mandatit  katër (4) vjeçar 2018 -2021, buxheti i 

komunës së Prizrenit ka pasur një trend rritjeje ndër vite. Në 

vitin e parë qeverisës, komuna e Prizrenit kishte miratuar 

buxhetin në shumën prej 45,090,516.00 Euro, derisa në vitin 

e fundit të mandatit qeverisës 2021, komuna e Prizrenit 

kishte miratuar buxhetin prej 47,788,686.00 Euro17, pra me 

një rritje prej 5.98 % nga viti i parë qeverisës. Përkundër 

rritjes sistematike ndër vite, në vitin e fundit 2021 kishte 

një rënie të buxhetit, kryesisht për shkak të rrethanave 

dhe instruksioneve të dhëna nga niveli qendror në limitet e 

lejueshme të planifikimit të buxhetit të komunës , si shkak i 

masave dhe rrethanave të shkaktuara nga pandemia Covid 

– 1918. Krahasuar me vitin 2020, planifikimi i buxhetit në vitin 

2021 është për 6.12% më i vogël. 

45,090,516.00

47,594,260.00

50,901,460.00

47,788,686.00

TRENDI I PLANIFIKIMIT TË BUXHETIT 2018 -2021

BUXHETI 2018 BUXHETI 2019 BUXHETI 2020 BUXHETI 2021

Dy kategoritë buxhetore të komunës së Prizrenit 

(subvencionet19 dhe shpenzimet kapitale), po ashtu kanë 

shënuar rritje të vazhdueshme ndër vite, kjo si rezultat 

i rritjes së vazhdueshme të planifikimit të buxhetit të 

komunës ndër vite. Nga 477,615.00 Euro sa ishin të 

planifikuara kategoria e subvencioneve në vitin 2018, në 

vitin e fundit të mandati qeverisës të komunës së Prizrenit, 

këtë kategori buxhetore kishte planifikuar në shumën prej 

950,000 Euro apo krahasuar me vitin 2018, kemi një rritje 

prej 472,385.00 euro apo  shprehur në përqindje prej 98.90 

% rritje në total nga viti i parë qeverisës. 

Investimet kapitale, si njëra ndër kategoritë më të mëdha 

të buxhetit të komunës po ashtu ka shënuar trend të rritjes 

së vazhdueshme në planifikimin e buxhetit të komunës 

së Prizrenit. Në vitin e parë qeverisës, në këtë kategori 

buxhetore kjo komunë kishte planifikuar 17,813,671.00 

Euro dhe në vitin e fundit të mandatit qeverisës në këtë 

kategori buxhetore kishte planifikuar 17,991,179.00 Euro. 

Pra, krahasuar vitin e fundit me vitin e parë të mandatit 

qeverisës, kishte  një rritje prej 0.99 % apo  117,508.00 Euro 

më shumë se sa në vitin e parë qeverisës në kategorinë 

e investimeve kapitale. Por viti 2021 shënoi rënie në 

planifikimet e kategorisë së investimeve kapitale krahasuar 

me vitin 2020 në shumën prej 4.33 %.

47,788,686 €
BUXHETI I KOMUNËS SË  
PRIZRENIT PËR VITIN 2021
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20 Shih raportet e shpenzimeve janar – shtator 2018, https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2018/10/Shpenzimet-Janar-Shtator-2018.pdf 
21  Raporti i shpenzimeve financiare janar – shtator 2019. Përgjigje me postë elektronike nga DEF Prizren, dt.21.12.2021  
22  Shih raportet e shpenzimeve janar – shtator 2020, https://kk.rks-gov.net/prizren/financa/raportet-periodike/?page=2020

4.3 Shpenzimet e buxhetit të komunës 2018 -2021 

Duke marrë për bazë planifikimin e buxhetit si dhe 

shpenzimet e komunës s të komunës së Prizrenit ndër vite 

konkretisht periudhën janar – shtator të secilit vit fiskal, 

shohim një trend rritje -  rënie në shpenzimet e kategorisë 

së investimeve kapitale dhe subvencioneve202122.

TRENDI I REALIZIMIT TË SHPENZIMEVE PËR SUBVENCIONE DHE SHPENZIME KAPITALE 2018-2021

BUXHETI 2018 BUXHETI 2019 BUXHETI 2020 BUXHETI 2021

Subvencionet Shpenzimet kapitale

9,562,988.00

572,496.00 487,295.00 1,042,442.50409,673.93

9,008,134.97 8,232,756.21 7,707,091.00

Në vitin e fundit të mandatit qeverisës, në kategorinë 

e investimeve kapitale kemi një shpenzim më të vogël 

krahasuar me vitin 2018 në periudhën janar – shtator në 

vlerën prej 14.44 %. Po ashtu, në vitin zgjedhor, komuna 

e Prizrenit gjatë periudhës janar – shtator të vitit 2021, ka 

shpenzuar më pak në këtë kategori buxhetore krahasuar 

me periudhën e njëjtë të vitit 2019 dhe 2020. 

Trendi i shpenzimeve në kategorinë e subvencioneve mbetet 

në rritje  krahasuar me periudhën e njëjtë të shpenzimeve 

në 3 vitet paraprake të mandatit qeverisës, kjo edhe si 

rezultat i rritjes së vazhdueshme të planifikimit të buxhetit 

në kategorinë e subvencioneve.  Krahasuar me shpenzimet 

e periudhës janar – shtator 2018, në periudhën e njëjtë 

të vitit 2021 kemi rritje të shpenzimeve në 154.45 %. Edhe 

me  dy vitet tjera paraprake  2019 dhe 2020, viti 2021 si 

vit i fundit i mandatit qeverisës mbetet viti me një rritje të 

konsiderueshme të shpenzimeve në këtë kategori buxhetore. 

KRAHASIMI I SHPENZIMEVE PËR SUBVENCIONE DHE INVESTIME  
KAPITALE NË VITIN E PARË DHE TË FUNDIT TË QEVERISJES  

154.45%

-14.44%

SUBVENCIONET

INVESTIMET KAPITALE

BUXHETI PËR SUBVENCIONE DHE SHPENZIME KAPITALE 2018 -2021 (€)

BUXHETI 2018 BUXHETI 2019 BUXHETI 2020 BUXHETI 2021

Subvencionet Shpenzimet kapitale

18,764,315

600,000 900,000 950,000477,615

17,813,671 18,806,278 17,991,179
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4.4 Plani i prokurimit 2021

23  Shih Planin e Prokurimit të komunës së Prizrenit për vitin 2021,  https://kk.rks-gov.net/prizren/category/prokurimi/plani-i-prokurimit/ 
24  Kontratë pune - kontrata me shpërblim në para, të lidhur ndërmjet autoritetit kontraktues dhe një ose më shumë kontraktuesve të punëve i cili ka detyrë kryesore 

zbatimin, projektimin dhe përmbushjen, ose realizimin, me çfarëdo mënyre, të punës ose ndërtimit ose aktiviteteve ndërtimore komunale, që do të thotë aktiviteteve 
që janë drejtpërdrejt të përfshira në ndërtimin, restaurimin, riparimin ose shkatërrimin e godinave, pajisjeve, strukturave ndërtimore, strukturave tjera, ose të një 
pjesë të tyre.

Komuna e Prizrenit gjatë vitit 2021, në Planin e Prokurimit23 

ka paraparë gjithsej 154 aktivitete, nga të cilat 22 aktivitete 

për kontratat për furnizim, 18 aktivitete për kontratat për 

shërbime, 113 aktivitete për kontratat për punë dhe 1 

aktivitete për projeksionet e projektimit. Ashtu edhe siç 

shihet në grafikonin e më poshtëm, komuna e Prizrenit 

në planin e saj të Prokurimit ka paraparë më së shumti 

aktivitete në kategorinë e kontratave për punë të caktuara. 

KONTRATA  
PËR FURNIZIM

KONTRATA  
PËR SHËRBIME

KONTRATA  
PËR PUNË

TOTALKONKURSE TË 
PROJEKTIMIT

AKTIVITETET NË PLANIN E PROKURIMIT PËR VITIN 2021 - KOMUNA E PRIZRENIT 

22

18

113

1

154

Me qëllim të nxjerrjes së statistikave dhe analizimit të zbatimit 

të Planit të Prokurimit në kategorinë e kontratave për punë24, 

hulumtimi është përqendruar në e-prokurimi, për të parë 

dhe analizuar të gjitha aktivitetet e komunës së Prizrenit të 

ndërmarra gjatë periudhës janar – shtator 2021, duke krahasuar 

aktivitet e tilla me zbatimin e  Planit të Prokurimit në baza mujore. 

Për më tepër, janë selektuar aktivitetet e prokurimit të komunës 

së Prizrenit, të cilat kanë qenë pjesë e vazhdimësisë nga vitet 

paraprake si dhe ato të paraparë gjatë vitit 2021. 

Në Planin e Prokurimit për vitin 2021, në kategorinë e kontratave 

për punë, komuna e Prizrenit kishe përqendruar aktivitetet e saj 

në muajin shkurt -  tetor derisa muaj janar, nëntor dhe dhjetor, 

nuk kishte parapa asnjë aktivitet të prokurimit në këtë kategori. 

Nga të gjeturat në Planin e Prokurimit në kategorinë e kontratave 

për punë, në muajit qershor ishin paraparë më së shumti 

aktivitete të prokurimit me gjithsej 25 aktivitete.  Shikuar në 

tërësi, nga 113  aktivitete të tilla të planifikuara në kategorinë e 

punëve, komuna e Prizrenit gjatë periudhës janar – shtator 2021, 

ka realizuar 78 njoftime për kontratë, 68 njoftime për dhënie të 

kontratës dhe 65 aktivitete për nënshkrimin e kontratës. 

Nga 78 njoftime për kontratë, të gjitha ishin projekte të 

parapara në Planin e Prokurimit për vitin 2021, derisa nga 

68 njoftime për dhënien e kontratës, 11 ishin projekte nga 

vitet paraprake dhe 57 projekte nga viti 2021. Po ashtu, 

komuna e Prizrenit gjatë periudhës janar -shtator 2021, 

ka  publikuar 65 njoftime për nënshkrimin e kontratës, nga 

të cilat 12 njoftime për nënshkrimin e kontratës ishin nga 

projektet e vitit paraprak dhe 53 të tjera për vitin 2021.  

Nga të dhënat e analizuara del se komuna Prizrenit, nuk ka 

respektuar afatet kohore të specifikuara në Planin e Prokurimit 

2021,  për zhvillimin e aktiviteteve te prokurimit në kategorinë 

e kontratave për punë. Vetëm gjatë muajit qershor 2021, ishin 

paraparë të realizoheshin 25 aktivitete konkretisht njoftime 

për kontratë derisa në po këtë muaj janë zhvilluar vetëm 13 

aktivitete të prokurimit (njoftime për kontratë). Derisa në 

Planin e Prokurimit, komuna kishte paraparë të zhvilloheshin 

113  aktivitete të prokurimit, nga të dhënat rezulton se nuk 

është përmbushur plani i tillë bazuar në aktivitetet kohore të 

planifikuara në bazë të muajve, ku deri në shtator kemi vetëm 

78 njoftime për kontratë gjatë kësaj periudhë. 

TRENDI I REALIZIMIT TE PROKURIMIT JANAR - SHTATOR 2021 NË KATEGORINË KONTRATA PËR PUNË -  
KOMUNA E PRIZRENIT
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Planifikim i prokurimit

Njoftim për dhënie të kontratës
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Përgjatë muajit korrik, gusht dhe shtator, kjo komunë ka 

zhvilluar 36 aktivitete - njoftime për dhënie të kontratës dhe po 

ashtu këta muaj mbeten muajt me më së shumti njoftime për 

nënshkrimin e kontratës në kategorinë e kontratave për punë 

me 31 njoftime të tilla. Shikuar në trendin e realizimit të Planit 

të Prokurimit për vitin 2021 si dhe aktivitetet e prokurimit në 

kategorinë e kontratave për punë, edhe  komuna e Prizrenit 

ka përqendruar aktivitetet e saj në dhënien dhe nënshkrimin e 

kontratave afër muajit zgjedhor duke ditur faktin që vitit 2021 

ishte vit i kalendarit të rregullt zgjedhor. 
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5.  KOMUNA  
E PEJËS

25  https://www.kqz-ks.org/wp-content/uploads/2018/04/1.pdf 
26  Për më shumë,  shih ligjin për ndarjet buxhetore 2018, 2019, 2020 dhe 2021, https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,16 
27  Për më shumë, shih Qarkoren Buxhetore 2021 / 01 e datës 15.05.2020 e Ministrisë së Financave dhe Transfereve,  https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/2E-

5DA770-1FB5-4DAD-85D7-7AE0FB53A905.pdf 

5.1 Sfondi 

Në zgjedhjet e  mbajtura në vitin 2017, kandidati i Lidhjes 

Demokratike të Kosovës, Gazmend Muhaxheri fitoi qysh në 

raundin e parë, me 50.23 %25. Në këto palë zgjedhjeje, për të 

parin e komunës kishin garuar 7 kandidat.  Në zgjedhjet e 

vitit 2017, për të zënë ulëse në Kuvendin e Komunës kishin 

garuar 15 subjekte. Mirëpo, sipas besimit të dhënë nga 

qytetarët, fitues të mandateve në kuvendin e komunës ishin 

vetëm gjashtë (6) subjekte politike.  Nga tridhjetë e pesë 

(35) anëtarë sa ka kuvendi i komunës së Pejës në zgjedhjet 

lokale të vitit 2017, Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) 

kishte fituar 15 ulëse, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 

(AAK) 10 ulëse, Partia Demokratike e Kosovës (PDK) 5 ulëse,  

Lëvizja Vetëvendosje (LVV) 3 ulëse, Alternativa 1 ulëse dhe 

Nisma për Kosovën 1 ulëse.

5.2 Planifikimi i buxhetit të 
komunës  2018 -2021 

Gjatë mandatit  katër (4) vjeçar 2018 -2021, buxheti i komunës 

së Pejës ka pasur një trend rritjeje ndër vite. Në vitin e parë 

qeverisës, komuna e Pejës kishte miratuar buxhetin në 

shumën prej 24,554,996.00 Euro, derisa në vitin e fundit të 

mandatit qeverisës 2021, komuna e Pejës kishte miratuar 

buxhetin prej 27,410,165.00 Euro26, pra me një rritje prej 11.62 

% nga viti i parë qeverisës. Përkundër rritjes sistematike 

ndër vite, në vitin e fundit 2021 kishte një rënie të buxhetit, 

kryesisht për shkak të rrethanave dhe instruksioneve të 

dhëna nga niveli qendror në limitet e lejueshme të planifikimit 

të buxhetit të komunës , si shkak i masave dhe rrethanave të 

shkaktuara nga pandemia Covid – 1927. 

24,554,996.00

26,598,410.00

28,545,321.00
27,410,165.00

TRENDI I PLANIFIKIMIT TË BUXHETIT 2018 -2021

BUXHETI 2018 BUXHETI 2019 BUXHETI 2020 BUXHETI 2021

28  Ndihma financiare jo kthyese për individët dhe subjektet juridike, të transferuara për shfrytëzuesit në llogaritë rrjedhëse apo xhirollogaritë që kanë treguar nevojën 
për mbështetje financiare, në përputhje me kriteret e përcaktuara paraprakisht me legjislacion.

Dy kategoritë buxhetore të komunës së Pejës (subvencionet28 

dhe shpenzimet kapitale), po ashtu kanë shënuar rritje të 

vazhdueshme ndër vite, kjo si rezultat i rritjes së vazhdueshme 

të planifikimit të buxhetit të komunës ndër vite. Nga 300,000.00 

Euro sa ishin të planifikuara kategoria e subvencioneve në vitin 

2018, në vitin e fundit të mandati qeverisës të komunës së 

Pejës, kjo kategori buxhetore ishte planifikuar në shumën prej 

531,016.00 Euro apo krahasuar me vitin 2018, kemi një rritje 

prej 231,016.00 euro apo  shprehur në përqindje prej 77% rritje 

në total nga viti i parë qeverisës. 

Investimet kapitale, si njëra ndër kategoritë më të mëdha 

të buxhetit të komunës po ashtu ka shënuar trend të rritjes 

së vazhdueshme në planifikimin e buxhetit të komunës së 

Pejës. Në vitin e parë qeverisës, në këtë kategori buxhetore 

kjo komunë kishte planifikuar 6,755,525.00 Euro dhe në vitin 

e fundit të mandatit qeverisës në këtë kategori buxhetore 

kishte planifikuar 9,329,241.00 Euro. Pra, krahasuar vitin e 

fundit me vitin e parë të mandatit qeverisës, kishte  një rritje 

prej 38 % apo  2,573,716.00 Euro më shumë se sa në vitin e 

parë qeverisës në kategorinë e investimeve kapitale. 

BUXHETI PËR SUBVENCIONE DHE SHPENZIME KAPITALE 2018 -2021 (€)

BUXHETI 2018 BUXHETI 2019 BUXHETI 2020 BUXHETI 2021

Subvencionet Shpenzimet kapitale

8,072,010.00

333,000.00 443,000.00 531,016.00300,000.00

6,755,525.00
8,000,891.00 9,329,241.00

27,410,165 €
BUXHETI I KOMUNËS SË  
PEJËS PËR VITIN 2021
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5.3 Shpenzimet e buxhetit të komunës 2018 -2021 

29  Shih raportet e shpenzimeve janar – shtator 2018, https://kk.rks-gov.net/peje/category/raportet-financiare/raportet-mujore/?page=2018 
30  Shih raportet e shpenzimeve janar – shtator 2019, https://kk.rks-gov.net/peje/wp-content/uploads/sites/24/2019/11/Raporti-I-IX-2019.pdf 
31  Shih raportet e shpenzimeve janar – shtator 2020, https://kk.rks-gov.net/peje/wp-content/uploads/sites/24/2020/10/Raporti-mujor-i-pranimeve-dhe-shpenzi-

mev-buxhetore-muaji-shtator-2020.xlsx 

Duke marrë për bazë planifikimin e buxhetit si dhe 

shpenzimet e komunës s të komunës së Pejës ndër vite 

konkretisht periudhën janar – shtator të secilit vit fiskal, 

shohim një trend rritje -  rënie në shpenzimet e kategorisë 

së investimeve kapitale dhe subvencioneve293031.

BUXHETI PËR SUBVENCIONE DHE SHPENZIME KAPITALE 2018 -2021 (€)

BUXHETI 2018 BUXHETI 2019 BUXHETI 2020 BUXHETI 2021

Subvencionet Shpenzimet kapitale

5,271,293.39

303,018.00 301,368.00 348,733.00298,582.00

4,607,505.00 5,267,293.00 4,441,082.00

Në vitin e fundit të mandatit qeverisës, në kategorinë 

e investimeve kapitale kemi një shpenzim më të vogël 

krahasuar me vitin 2018 në periudhën janar – shtator në 

vlerën prej minus – 3.61%. Po ashtu, në vitin zgjedhor, 

komuna e Pejës gjatë periudhës janar – shtator të vitit 2021, 

ka shpenzuar më pak në këtë kategori buxhetore krahasuar 

me periudhën e njëjtë të vitit 2019 dhe 2020. 

Trendi i shpenzimeve në kategorinë e subvencioneve mbetet 

linear krahasuar me periudhën e njëjtë të shpenzimeve në 

vite, kjo edhe si rezultat i rritjes së vazhdueshme të planifikimit 

të buxhetit në kategorinë e subvencioneve.  Krahasuar me 

shpenzimet e periudhës janar – shtator 2018, në periudhën e 

njëjtë të vitit 2021 kemi rritje të shpenzimeve në 16.79 %. Edhe 

me  dy vitet tjera paraprake  2019 dhe 2020, viti 2021 si vit i 

fundit i mandatit qeverisës mbetet viti me një rritje të vogël të 

shpenzimeve në këtë kategori buxhetore.

KRAHASIMI I SHPENZIMEVE PËR SUBVENCIONE DHE INVESTIME  
KAPITALE NË VITIN E PARË DHE TË FUNDIT TË QEVERISJES  

16.79%

-3.61%

SUBVENCIONET

INVESTIMET KAPITALE

32  Shih Planin e Prokurimit të komunës së Pejës për vitin 2021,  https://kk.rks-gov.net/peje/category/prokurimi/plani-i-prokurimit/ 

5.4 Plani i prokurimit 2021

Komuna e Pejës gjatë vitit 2021, në Planin e Prokurimit32 

ka paraparë gjithsej 133 aktivitete, nga të cilat 27 aktivitete 

për kontratat për furnizim, 17 aktivitete për kontratat për 

shërbime, 88 aktivitete për kontratat për punë dhe një 

aktivitete për projeksionet e projektimit. 

Ashtu edhe siç shihet në grafikonin e më poshtëm, komuna 

e Pejës në Planin e saj të Prokurimit ka paraparë më së 

shumti aktivitete në kategorinë e kontratave për punë.
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KONTRATA  
PËR FURNIZIM

KONTRATA  
PËR SHËRBIME

KONTRATA  
PËR PUNË

TOTALKONKURSE TË 
PROJEKTIMIT

AKTIVITETET NË PLANIN E PROKURIMIT PËR VITIN 2021 - KOMUNA E PEJËS 

27

17

88

1

133

33  Kontratë pune - kontrata me shpërblim në para, të lidhur ndërmjet autoritetit kontraktues dhe një ose më shumë kontraktuesve të punëve i cili ka detyrë kryesore 
zbatimin, projektimin dhe përmbushjen, ose realizimin, me çfarëdo mënyre, të punës ose ndërtimit ose aktiviteteve ndërtimore komunale, që do të thotë aktiviteteve 
që janë drejtpërdrejt të përfshira në ndërtimin, restaurimin, riparimin ose shkatërrimin e godinave, pajisjeve, strukturave ndërtimore, strukturave tjera, ose të një 
pjesë të tyre.

Me qëllim të nxjerrjes së statistikave dhe analizimit të 

zbatimit të Planit të Prokurimit në kategorinë e kontratave 

për punë33, hulumtimi është përqendruar në e-prokurimi, 

për të parë dhe analizuar të gjitha aktivitetet e komunës së 

Pejës të ndërmarra gjatë periudhës janar – shtator 2021, 

duke krahasuar aktivitet e tilla me zbatimin e  Planit të 

Prokurimit në baza mujore. Për më tepër, janë selektuar 

aktivitetet e prokurimit të komunës së Pejës, të cilat kanë 

qenë pjesë e vazhdimësisë nga vitet paraprake si dhe ato të 

paraparë gjatë vitit 2021.

Në Planin e Prokurimit për vitin 2021, në kategorinë e 

kontratave për punë, komuna e Pejës kishe përqendruar 

aktivitetet e saj në muajin shkurt -  korrik derisa muaj janar, 

gusht, shtator, tetor, nëntor dhe dhjetor, nuk kishte parapa 

asnjë aktivitet të prokurimit në këtë kategori. Nga të gjeturat 

në Planin e Prokurimit në kategorinë e kontratave për punë, 

në muajit qershor ishin paraparë më së shumti aktivitete të 

prokurimit me gjithsej 40 aktivitete.  Shikuar në tërësi, nga 

88 aktivitete të tilla të planifikuara në kategorinë e punëve, 

komuna e Pejës gjatë periudhës janar – shtator 2021, ka 

realizuar 54 njoftime për kontratë, 55 njoftime për dhënie 

të kontratës dhe 30 aktivitete për nënshkrimin e kontratës. 

Nga 55 njoftime për kontratë, të gjitha ishin projekte të 

parapara në Planin e Prokurimit për vitin 2021, derisa nga 

56 njoftime për dhënien e kontratës, 5 ishin projekte nga 

vitet paraprake dhe 51 projekte nga viti 2021. Po ashtu, 

komuna e Pejës gjatë periudhës janar -shtator 2021, ka  

publikuar 33 njoftime për nënshkrimin e kontratës, nga 

të cilat 1 njoftim për nënshkrimin e kontratës ishte nga 

projektet e vitit paraprak dhe 32 të tjera për vitin 2021.  

Nga të dhënat e analizuara del se komuna Pejës, nuk 

ka respektuar afatet kohore të specifikuara në Planin e 

Prokurimit 2021,  për zhvillimin e aktiviteteve te prokurimit 

në kategorinë e kontratave për punë. Vetëm gjatë muajit 

qershor 2021, ishin paraparë të realizoheshin 40 aktivitete 

konkretisht njoftime për kontratë derisa në po këtë muaj 

janë zhvilluar vetëm 13 aktivitete të prokurimit (njoftime 

për kontratë). Derisa në Planin e Prokurimit, komuna kishte 

paraparë të zhvilloheshin 88 aktivitete të prokurimit, nga të 

dhënat rezulton se nuk është përmbushur plani i tillë bazuar 

në aktivitetet kohore të planifikuara në bazë të muajve, ku 

deri në shtator kemi vetëm 56 njoftime për kontratë gjatë 

kësaj periudhë. 

TRENDI I REALIZIMIT TE PROKURIMIT JANAR - SHTATOR 2021 NË KATEGORINË KONTRATA PËR PUNË -  
KOMUNA E PEJËS
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Përgjatë muajit korrik, gusht dhe shtator, kjo komunë ka 

zhvilluar 26 aktivitete - njoftime për dhënie të kontratës dhe 

po ashtu këta muaj mbeten muajt me më së shumti njoftime 

për nënshkrimin e kontratës në kategorinë e kontratave për 

punë. Shikuar në trendin e realizimit të Planit të Prokurimit 

për vitin 2021 si dhe aktivitetet e prokurimit në kategorinë e 

kontratave për punë, edhe  komuna e Pejës e ka përqendruar 

aktivitetet e saj në dhënien dhe nënshkrimin e kontratave 

afër muajit zgjedhor duke ditur faktin që vitit 2021 ishte vit i 

kalendarit të rregullt zgjedhor. 
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6. KOMUNA E  
FERIZAJT

34  https://www.kqz-ks.org/wp-content/uploads/2018/01/1.pdf
35  Për më shumë,  shih ligjin për ndarjet buxhetore 2018, 2019, 2020 dhe 2021, https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,16 
36  Për më shumë, shih Qarkoren Buxhetore 2021 / 01 e datës 15.05.2020 e Ministrisë së Financave dhe Transfereve,  https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/2E-

5DA770-1FB5-4DAD-85D7-7AE0FB53A905.pdf 

6.1 Sfondi 

Qeverisja e udhëhequr nga PDK u rikthye sërish në zgjedhjet 

e vitit 2017,  ku  Agim Aliu si kandidat nga ky subjekt politikë 

arriti të fitoj garën në balotazh me 56.18% kundrejt Muharem 

Svarqa nga radhët e LDK-së i cili në balotazh kishte arritur të 

fiton vetëm 43.82%, duke  shënuar edhe humbjen e pushtetit 

në këtë komunë nga LDK-ja. Gjatë këtij mandati qeverisë të 

udhëhequr nga Aliu, i cili bashkë qeverisur me AAK, AKR dhe 

Nisma për Kosovë.

Nga katër dhjetë e një (41) anëtarë sa ka kuvendi i 

komunës së Ferizajt në zgjedhjet lokale të vitit 2017, Partia 

Demokratike e Kosovës (PDK) 13 ulëse, Lidhja Demokratike 

e Kosovës (LDK) kishte fituar 12 ulëse, Lëvizja Vetëvendosje 

(LVV) 7 ulëse, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) 5 

ulëse, Nisma për Kosovën 2 ulëse dhe Aleanca Kosova e Re 

(AKR) 2 ulëse34. 

6.2 Planifikimi i buxhetit të 
komunës së 2018 -2021 

Gjatë mandatit  katër (4) vjeçar 2018 -2021, buxheti i 

komunës së Ferizajt  ka pasur një trend rritjeje ndër vite. 

Në vitin e parë qeverisës, komuna e Ferizajt kishte miratuar 

buxhetin në shumën prej 29,248,881.00 Euro, derisa në 

vitin e fundit të mandatit qeverisës 2021, kishte miratuar 

buxhetin prej 31,485,004.00 Euro35, pra me një rritje prej 8 % 

nga viti i parë qeverisës. Përkundër rritjes sistematike ndër 

vite, në vitin e fundit 2021 kishte një rënie në planifikimin e 

buxhetit prej 12.51 % krahasuar me vitin 2020, kryesisht për 

shkak të rrethanave dhe instruksioneve të dhëna nga niveli 

qendror në limitet e lejueshme të planifikimit të buxhetit të 

komunës , si shkak i masave dhe rrethanave të shkaktuara 

nga pandemia Covid – 1936. 

29,248,881.00 30,934,846.00
35,987,475.00

31,485,004.00

TRENDI I PLANIFIKIMIT TË BUXHETIT 2018 -2021

BUXHETI 2018 BUXHETI 2019 BUXHETI 2020 BUXHETI 2021

37  Ndihma financiare jo kthyese për individët dhe subjektet juridike, të transferuara për shfrytëzuesit në llogaritë rrjedhëse apo xhirollogaritë që kanë treguar nevojën 
për mbështetje financiare, në përputhje me kriteret e përcaktuara paraprakisht me legjislacion.

Në dy kategoritë buxhetore (subvencionet37 dhe shpenzimet 

kapitale), komuna e Ferizajt vetëm në kategorinë e 

subvencioneve kishte rritje të vazhdueshme ndër vite gjatë 

mandatit qeverisës, ku nga 599,752.00 Euro të planifikuara 

në vitin 2018 në këtë kategori, në vitin e fundit të mandatit 

qeverisës në këtë kategori janë planifikuar 715,500.00 Euro, 

pra me një rritje prej 19.29% që nga viti i parë qeverisës. 

BUXHETI PËR SUBVENCIONE DHE SHPENZIME KAPITALE 2018 -2021 (€)

BUXHETI 2018 BUXHETI 2019 BUXHETI 2020 BUXHETI 2021

Subvencionet Shpenzimet kapitale

10,005,732.00

605,692.00 624,392.00 715,500.00599,752.00

9,519,512.00 9,734,299.00 8,389,879.00

Investimet kapitale, si njëra ndër kategoritë më të mëdha 

të buxhetit të komunës po ashtu ka shënuar trend të rritjes 

së vazhdueshme në planifikimin e buxhetit të komunës së 

Ferizajt. Në vitin e parë qeverisës, në këtë kategori buxhetore 

kjo komunë kishte planifikuar 9,519,512.00 Euro dhe në vitin 

e fundit të mandatit qeverisës në këtë kategori buxhetore 

kishte planifikuar 8,389,879.00 Euro apo me 1.07% më pak të 

planifikuara se në vitin 2018. Në kuadër të mandatit qeverisës, 

viti 2019  mbetet viti ky në kategorinë e investimeve kapitale 

ishin planifikuar më së shumti mjete buxhetore. 

31,485,004 €
BUXHETI I KOMUNËS SË  
FERIZAJIT PËR VITIN 2021
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6.3 Shpenzimet e buxhetit të komunës 2018 -2021 

38  Shih raportet e shpenzimeve janar – shtator 2018, https://kk.rks-gov.net/ferizaj/wp-content/uploads/sites/31/2021/12/R-A-P-O-R-T-I-F-I-N-A-N-C-I-A-R-janar-
shtator-2018.pdf 

39  Shih raportet e shpenzimeve janar – shtator 2019, https://kk.rks-gov.net/ferizaj/wp-content/uploads/sites/31/2019/12/R-A-P-O-R-T-I-F-I-N-A-N-C-I-A-R-janar-
shtator-2019-.pdf 

40  Shih raportet e shpenzimeve janar – shtator 2020, https://kk.rks-gov.net/ferizaj/wp-content/uploads/sites/31/2021/10/RAPORTI-VJETOR-FINANCIAR-2020.pdf 

Duke marrë për bazë planifikimin e buxhetit si dhe 

shpenzimet e komunës s të komunës së Ferizajt ndër vite 

konkretisht periudhën janar – shtator të secilit vit fiskal, 

shohim një trend rritje -  rënie në shpenzimet e kategorisë 

së investimeve kapitale derisa subvencionet kanë një trend 

të rritjes ndër vite383940.

TRENDI I REALIZIMIT TË SHPENZIMEVE PËR SUBVENCIONE  
DHE SHPENZIME KAPITALE 2018-2021

BUXHETI 2018 BUXHETI 2019 BUXHETI 2020 BUXHETI 2021

Subvencionet Shpenzimet kapitale

8,941,940.00

414,219.00 434,817.95 954,097.83398,834.02

7,056,007.46
5,379,118.59

7,786,802.18

Në vitin e tretë të mandatit qeverisës, gjatë periudhës janar 

– shtator, në kategorinë e investimeve kapitale kemi një 

shpenzim më të vogël krahasuar më vitin paraprak si dhe 

dy vitet tjera pasuese të mandatit qeverisës. Megjithatë, 

përkundër vitit zgjedhor, komuna e Ferizajt  gjatë periudhës 

janar – shtator të vitit 2021, ka shpenzuar më shumë në këtë 

kategori buxhetore krahasuar me vitin 2020, prej 44.75% 

për të njëjtën periudhë kohore dhe krahasuar me vitin e parë 

qeverisës (2018) dhe vitin e fundit qeverisës (2021) gjatë 

periudhës janar – shtator, kemi një rritje të shpenzimeve në 

kategorinë e investimeve kapitale prej 9.80 %.

Komuna e Ferizajt ka një trend në rritje të vazhdueshme 

në 3 vitet e para të mandatit qeverisës derisa viti i fundit 

shënon rritje të madhe krahasuar me vitet paraprake për 

periudhën e njëjtë të shpenzimit janar – shtator. Krahasuar 

me shpenzimet e periudhës janar – shtator 2018, në 

periudhën e njëjtë të vitit 2021 kemi rritje prej 139.22 %. 

KRAHASIMI I SHPENZIMEVE PËR SUBVENCIONE DHE INVESTIME  
KAPITALE NË VITIN E PARË DHE TË FUNDIT TË QEVERISJES  

139.22%

9.80%
SUBVENCIONET

INVESTIMET KAPITALE

6.4 Plani i prokurimit 2021

41  Shih Planin e Prokurimit të komunës së Ferizajt për vitin 2021,  https://kk.rks-gov.net/ferizaj/ëp-content/uploads/sites/31/2021/02/Planifikimi-i-Prokurimit-
per-vitin-2021-Ferizaj.pdf 

Komuna e Ferizajt gjatë vitit 2021, në Planin e Prokurimit41 

ka paraparë gjithsej 111 aktivitete, nga të cilat 29 aktivitete 

për kontratat për furnizim, 36 aktivitete për kontratat për 

shërbime, 46 aktivitete për kontratat për punë dhe asnjë 

aktivitete për projeksionet e projektimit. Ashtu edhe siç 

shihet në grafikonin e më poshtëm, komuna e Ferizajt 

në Planin e saj të Prokurimit ka paraparë më së shumti 

aktivitete në kategorinë e kontratave për punë të caktuara. 
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42  Kontratë pune - kontrata me shpërblim në para, të lidhur ndërmjet autoritetit kontraktues dhe një ose më shumë kontraktuesve të punëve i cili ka detyrë kryesore 
zbatimin, projektimin dhe përmbushjen, ose realizimin, me çfarëdo mënyre, të punës ose ndërtimit ose aktiviteteve ndërtimore komunale, që do të thotë aktiviteteve 
që janë drejtpërdrejt të përfshira në ndërtimin, restaurimin, riparimin ose shkatërrimin e godinave, pajisjeve, strukturave ndërtimore, strukturave tjera, ose të një 
pjesë të tyre.

Me qëllim të nxjerrjes së statistikave dhe analizimit të 

zbatimit të Planit të Prokurimit në kategorinë e kontratave 

për punë42, hulumtimi është përqendruar në e-prokurimi, 

për të parë dhe analizuar të gjitha aktivitetet e komunës 

së Ferizajt të ndërmarra gjatë periudhës janar – shtator 

2021, duke krahasuar aktivitet e tilla me zbatimin e  Planit 

të Prokurimit në baza mujore. Për më tepër, janë selektuar 

aktivitetet e prokurimit të komunës së Ferizajt, të cilat kanë 

qenë pjesë e vazhdimësisë nga vitet paraprake si dhe ato të 

paraparë gjatë vitit 2021.

Në Planin e Prokurimit për vitin 2021, në kategorinë e 

kontratave për punë, komuna e Ferizajt kishe përqendruar 

aktivitetet e saj në muajin janar  -  korrik derisa muaj gusht 

–dhjetor , nuk kishte parapa asnjë aktivitet të prokurimit 

në këtë kategori. Nga të gjeturat në Planin e Prokurimit 

në kategorinë e kontratave për punë, në muajit mars ishin 

paraparë më së shumti aktivitete të prokurimit me gjithsej 

21 aktivitete.  Shikuar në tërësi, nga 46 aktivitete të tilla të 

planifikuara në kategorinë e punëve, komuna e Ferizajt gjatë 

periudhës janar – shtator 2021, ka realizuar 31 njoftime 

për kontratë, 41 njoftime për dhënie të kontratës dhe 35 

aktivitete për nënshkrimin e kontratës. 

Nga 31 njoftime për kontratë, të gjitha ishin projekte të 

parapara në Planin e Prokurimit për vitin 2021, derisa nga 

41 njoftime për dhënien e kontratës, 4 ishin projekte nga 

vitet paraprake dhe 37 projekte nga viti 2021. Po ashtu, 

komuna e Ferizajt gjatë periudhës janar - shtator 2021, 

ka  publikuar 35 njoftime për nënshkrimin e kontratës, nga 

të cilat 4 njoftim për nënshkrimin e kontratës ishte nga 

projektet e vitit paraprak dhe 31 të tjera për vitin 2021.  

Nga të dhënat e analizuara del se komuna Ferizajt, nuk 

ka respektuar afatet kohore të specifikuara në Planin e 

Prokurimit 2021,  për zhvillimin e aktiviteteve te prokurimit 

në kategorinë e kontratave për punë. Vetëm gjatë muajit 

mars 2021, ishin paraparë të realizoheshin 21 aktivitete 

konkretisht njoftime për kontratë derisa në po këtë muaj 

janë zhvilluar vetëm 11 aktivitete të prokurimit (njoftime 

për kontratë). Derisa në Planin e Prokurimit, komuna kishte 

paraparë të zhvilloheshin 46 aktivitete të prokurimit, nga të 

dhënat rezulton se nuk është përmbushur plani i tillë bazuar 

në aktivitetet kohore të planifikuara në bazë të muajve, ku 

deri në shtator kemi vetëm 31 njoftime për kontratë gjatë 

kësaj periudhë. 
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Përgjatë muajit gusht dhe shtator 2021, kjo komunë ka 

zhvilluar 18 aktivitete - njoftime për dhënie të kontratës si 

dhe 17 aktivitete – njoftime për nënshkrimin e kontratës 

në kategorinë e kontratave për punë. Shikuar në trendin 

e realizimit të Planit të Prokurimit për vitin 2021 si dhe 

aktivitetet e prokurimit në kategorinë e kontratave për punë, 

edhe  komuna e Ferizajt e ka përqendruar aktivitetet e saj në 

dhënien dhe nënshkrimin e kontratave afër muajit zgjedhor 

duke ditur faktin që vitit 2021 ishte vit i kalendarit të rregullt 

zgjedhor. 



SHPENZIMET E PARASË PUBLIKE GJATË VITIT ELEKTORAL PRISHTINË, PRIZREN, PEJË, GJILAN,  MITROVICA E JUGUT, FERIZAJ, GJAKOVË

34 35

7. KOMUNA E  
MITROVICËS SË JUGUT

43  https://www.kqz-ks.org/wp-content/uploads/2018/04/1.pdf 
44  https://indeksonline.net/balotazhi-koalicionet-e-pabesueshme-neper-komuna/ 
45  https://www.kqz-ks.org/wp-content/uploads/2020/06/1.-Results-Report-for-Mayor-By-Municipality.pdf 
46 https://www.kqz-ks.org/wp-content/uploads/2018/01/1.pdf 
47  https://gazetaprojekti.com/agim-bahtiri-braktis-akr-ne/ 

7.1 Sfondi 

Në zgjedhjet komunale të vitit 2017, ishte zhvilluar garë në 

mes PDK-se dhe AKR-së, gjë që në raundin e parë PDK kishte 

dalur e para me një rezultat më ta madhe të votave prej afro 

2% (Valdete Idrizi PDK 29.4%  kundrejt  Agim Bahtiri nga  

AKR 27.1%)43. Dy partitë vazhduan garën për raundin e dytë, 

duke lidhur edhe koalicione me subjektet tjera politike që 

nuk kishin arritur të jenë pjesë e balotazhit. Në rundin e dytë, 

gjatë balotazhit kandidati nga radhët e AKR-së Agim Bahtiri 

kishte lidhur marrëveshje koalicioni me 4 parti duke filluar 

me Lëvizjen Vetëvendosje, Alternativën, Partin e Drejtësisë 

dhe Nismën për Kosovën44, duke arritur të triumfojë kundër  

kandidates së PDK-së, Valdete Idrizi me një rezultat, ku AKR 

kishte fituar 57.4 % derisa PDK 42.5%45.

AKR, në zgjedhjet e nëntorit 2017, nga 35 ulëse në kuvendin 

e komunës së Mitrovicës kishte fituar vetëm 7 ulëse, duke u 

mbështetur edhe nga Nisma dhe PD me një ulëse në kuadër 

ta asamblesë komunale derisa fuqinë më të madhe politike 

në organin më të lartë vendimmarrës kishte arritur të fitonte 

PDK me 11 ulëse46. Ky shkak, reflekton edhe nevojën për 

koalicionet pas zgjedhore për të mundësuar vendimmarrjen 

në organin më të lartë vendimmarrës. Në anën tjetër, Kryetari 

i Mitrovicës Agim Bahtiri gjate vitit 2019, kishte braktisur47 

partin e tij AKR, duke ju bashkuar Lëvizjes Vetëvendosje, 

duke bërë që kjo komunë të jetë nën udhëheqjen e LVV-së  

duke qenë se edhe nënkryetari i komunës është nga radhët 

ë LVV-së, si derivat i marrëveshjes së koalicionit paraprak qe 

kishte Bahtiri me LVV-në.

7.2 Planifikimi i buxhetit të komunës  2018 -2021 

48  Për më shumë,  shih ligjin për ndarjet buxhetore 2018, 2019, 2020 dhe 2021, https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,16 
49  Ndihma financiare jo kthyese për individët dhe subjektet juridike, të transferuara për shfrytëzuesit në llogaritë rrjedhëse apo xhirollogaritë që kanë treguar nevojën 

për mbështetje financiare, në përputhje me kriteret e përcaktuara paraprakisht me legjislacion.

Gjatë mandatit  katër (4) vjeçar 2018 -2021, buxheti i 

komunës së Mitrovicës së Jugut ka pasur një trend rritjeje 

ndër vite. Në vitin e parë qeverisës, komuna e Mitrovicës 

së Jugut kishte miratuar buxhetin në shumën prej 

18,446,443.00 Euro, derisa në vitin e fundit të mandatit 

qeverisës 2021, komuna e Mitrovicës së Jugut kishte 

miratuar buxhetin prej 22,115,361.00 Euro48, pra me një 

rritje prej 19.88 % nga viti i parë qeverisës. 

18,446,443.00
19,728,815.00

20,725,819.00 22,115,361.00

TRENDI I PLANIFIKIMIT TË BUXHETIT 2018 -2021

BUXHETI 2018 BUXHETI 2019 BUXHETI 2020 BUXHETI 2021

Dy kategoritë buxhetore të komunës së Mitrovicës së Jugut 

(subvencionet49 dhe shpenzimet kapitale), po ashtu kanë 

shënuar rritje të vazhdueshme ndër vite, kjo si rezultat i 

rritjes së vazhdueshme të planifikimit të buxhetit të komunës 

ndër vite. Nga 545,043.00 Euro sa ishin të planifikuara 

kategoria e subvencioneve në vitin 2018, në vitin e fundit të 

mandati qeverisës, kjo kategori buxhetore ishte planifikuar 

në shumën prej 586,114.00 Euro apo krahasuar me vitin 

2018, kemi një rritje prej 41,071.00 euro apo  shprehur në 

përqindje prej 7.53% rritje në total nga viti i parë qeverisës. 

Investimet kapitale, si njëra ndër kategoritë më të mëdha 

të buxhetit të komunës po ashtu ka shënuar trend të rritjes 

së vazhdueshme në planifikimin e buxhetit të komunës 

së Mitrovicës së Jugut. Në vitin e parë qeverisës, në 

këtë kategori buxhetore kjo komunë kishte planifikuar 

3,631,080.00 Euro dhe në vitin e fundit të mandatit qeverisës 

në këtë kategori buxhetore kishte planifikuar 4,120,337.00 

Euro. Pra, krahasuar vitin e fundit me vitin e parë të mandatit 

qeverisës, kishte  një rritje prej 13.47 % apo  489,257.00 

Euro më shumë se sa në vitin e parë qeverisës në kategorinë 

e investimeve kapitale. 

22,115,361 €
BUXHETI I KOMUNËS SË  
MITROVICËS SË JUGUT PËR VITIN 2021
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BUXHETI PËR SUBVENCIONE DHE SHPENZIME KAPITALE 2018 -2021 (€)

BUXHETI 2018 BUXHETI 2019 BUXHETI 2020 BUXHETI 2021

Subvencionet Shpenzimet kapitale

4,280,666.00

530,043.00 530,043.00 586,114.00545,043.00

3,631,080.00
4,501,683.00 4,120,337.00

7.3 Shpenzimet e buxhetit të komunës 2018 -2021 

50  Shih raportet e shpenzimeve janar – shtator 2018, https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/wp-content/uploads/sites/18/2018/12/07-Raporti-financiar-janar-shta-
tor-2018.pdf 

51  Shih raportet e shpenzimeve janar – shtator 2019, https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/drejtoria-per-financa-dhe-zhvillim-ekonomik/raportet-fianciare/ 
52  Shih raportet e shpenzimeve janar – shtator 2020, https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/drejtoria-per-financa-dhe-zhvillim-ekonomik/raportet-fianciare/ 

Duke marrë për bazë planifikimin e buxhetit si dhe 

shpenzimet e komunës s të komunës së Mitrovicës së Jugut 

ndër vite konkretisht periudhën janar – shtator të secilit 

vit fiskal, shohim një trend rritje -  rënie në shpenzimet e 

kategorisë së investimeve kapitale dhe një trend rritjeje për 

kategorinë e subvencioneve505152.

TRENDI I REALIZIMIT TË SHPENZIMEVE PËR SUBVENCIONE  DHE SHPENZIME KAPITALE 2018-2021

BUXHETI 2018 BUXHETI 2019 BUXHETI 2020 BUXHETI 2021

Subvencionet Shpenzimet kapitale

3,304,395.11

415,604.94 374,882.27 718,713.73407,711.16

2,987,521.72
2,232,898.04 2,398,947.17

Në vitin e fundit të mandatit qeverisës, në kategorinë 

e investimeve kapitale kemi një shpenzim më të vogël 

krahasuar me vitin 2018 në periudhën janar – shtator në 

vlerën prej 19.70 % . Po ashtu, në vitin zgjedhor, komuna e 

Mitrovicës së Jugut gjatë periudhës janar – shtator të vitit 

2021, ka shpenzuar më pak në këtë kategori buxhetore 

krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2019 derisa krahasuar 

me periudhën e njëjtë të vitit 2020, kemi një rritje prej 7.4 % të 

shpenzimeve në kategorinë e investimeve kapitale.

Trendi i shpenzimeve në kategorinë e subvencioneve mbetet 

linear krahasuar me periudhën e njëjtë të shpenzimeve në 

tri vitet e para të mandatit qeverisës derisa në vitin e fundit 

të mandatit qeverisës kemi një rritje të konsiderueshme 

në këtë kategori buxhetore. Krahasuar me shpenzimet e 

periudhës janar – shtator 2018, në periudhën e njëjtë të vitit 

2021 kemi rritje të shpenzimeve në 76.28 %. 

KRAHASIMI I SHPENZIMEVE PËR SUBVENCIONE DHE INVESTIME  
KAPITALE NË VITIN E PARË DHE TË FUNDIT TË QEVERISJES  

76.28%

-19.70%

SUBVENCIONET

INVESTIMET KAPITALE
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7.4 Plani i prokurimit 2021

53  Shih Planin e Prokurimit të komunës së Mitrovicës së Jugut për vitin 2021,  https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/wp-content/uploads/sites/18/2021/09/Plan-
ifikimi-i-Prokurimit-2021-AQP-1.pdf 

54  Kontratë pune - kontrata me shpërblim në para, të lidhur ndërmjet autoritetit kontraktues dhe një ose më shumë kontraktuesve të punëve i cili ka detyrë kryesore 
zbatimin, projektimin dhe përmbushjen, ose realizimin, me çfarëdo mënyre, të punës ose ndërtimit ose aktiviteteve ndërtimore komunale, që do të thotë aktiviteteve 
që janë drejtpërdrejt të përfshira në ndërtimin, restaurimin, riparimin ose shkatërrimin e godinave, pajisjeve, strukturave ndërtimore, strukturave tjera, ose të një 
pjesë të tyre.

Komuna e Mitrovicës së Jugut gjatë vitit 2021, në Planin e 

Prokurimit53 ka paraparë gjithsej 93 aktivitete, nga të cilat 

40 aktivitete për kontratat për furnizim, 22 aktivitete për 

kontratat për shërbime, 30 aktivitete për kontratat për punë 

dhe një aktivitete për projeksionet e projektimit. Ashtu edhe 

siç shihet në grafikonin e më poshtëm, komuna e Mitrovicës 

së Jugut në Planin e saj të Prokurimit ka paraparë më së 

shumti aktivitete në kategorinë e kontratave për furnizim.

KONTRATA  
PËR FURNIZIM

KONTRATA  
PËR SHËRBIME

KONTRATA  
PËR PUNË

TOTALKONKURSE TË 
PROJEKTIMIT

AKTIVITETET NË PLANIN E PROKURIMIT PËR VITIN 2021 -  
KOMUNA E MITROVICËS SË JUGUT 

40

22 30

1

93

Me qëllim të nxjerrjes së statistikave dhe analizimit të zbatimit 

të Planit të Prokurimit në kategorinë e kontratave për punë54, 

hulumtimi është përqendruar në e-prokurimi, për të parë dhe 

analizuar të gjitha aktivitetet e komunës së Mitrovicës së Jugut të 

ndërmarra gjatë periudhës janar – shtator 2021, duke krahasuar 

aktivitet e tilla me zbatimin e  Planit të Prokurimit në baza mujore. 

Për më tepër, janë selektuar aktivitetet e prokurimit të komunës 

së Mitrovicës së Jugut, të cilat kanë qenë pjesë e vazhdimësisë 

nga vitet paraprake si dhe ato të paraparë gjatë vitit 2021.

Në Planin e Prokurimit për vitin 2021, në kategorinë e kontratave 

për punë, komuna e Mitrovicës së Jugut kishe përqendruar 

aktivitetet e saj në muajin shkurt -  korrik dhe nëntor derisa 

muaj janar, gusht, shtator, tetor dhe dhjetor, nuk kishte parapa 

asnjë aktivitet të prokurimit në këtë kategori. 

Nga të gjeturat në Planin e Prokurimit në kategorinë e kontratave 

për punë, në muajit prill ishin paraparë më së shumti aktivitete 

të prokurimit me gjithsej 6 aktivitete.  Shikuar në tërësi, nga 30 

aktivitete të tilla të planifikuara në kategorinë e punëve, komuna 

e Mitrovicës së Jugut gjatë periudhës janar – shtator 2021, ka 

realizuar 15 njoftime për kontratë, 10 njoftime për dhënie të 

kontratës dhe 11 aktivitete për nënshkrimin e kontratës. 

Nga 15 njoftime për kontratë, të gjitha ishin projekte të 

parapara në Planin e Prokurimit për vitin 2021, derisa nga 

10 njoftime për dhënien e kontratës, 1 projekt ishte nga vitet 

paraprake dhe 9 projekte nga viti 2021. Po ashtu, komuna e 

Mitrovicës së Jugut gjatë periudhës janar - shtator 2021, ka  

publikuar 11 njoftime për nënshkrimin e kontratës, nga të cilat 

4 njoftim për nënshkrimin e kontratës ishte nga projektet e 

viteve paraprake dhe 7 të tjera për vitin 2021.  

Nga të dhënat e analizuara del se komuna Mitrovicës së 

Jugut, nuk ka respektuar afatet kohore të specifikuara në 

Planin e Prokurimit 2021,  për zhvillimin e aktiviteteve te 

prokurimit në kategorinë e kontratave për punë. Derisa në 

Planin e Prokurimit, komuna kishte paraparë të zhvilloheshin 

30 aktivitete të prokurimit, nga të dhënat rezulton se nuk i 

është përmbajtur planit të tillë bazuar në aktivitetet kohore të 

planifikuara në bazë të muajve, ku deri në shtator kemi vetëm 

15 njoftime për kontratë gjatë kësaj periudhe. 

TRENDI I REALIZIMIT TE PROKURIMIT JANAR - SHTATOR 2021 NË KATEGORINË KONTRATA PËR PUNË -  
KOMUNA E MITROVICËS SË JUGUT
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Planifikim i prokurimit

Njoftim për dhënie të kontratës
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Përgjatë muajit qershor, korrik, gusht dhe shtator, kjo 

komunë ka zhvilluar 9 aktivitete - njoftime për dhënie të 

kontratës dhe po ashtu këta muaj mbeten muajt me më së 

shumti njoftime për nënshkrimin e kontratës në kategorinë 

e kontratave për punë me 8 aktivitete. Shikuar në trendin 

e realizimit të Planit të Prokurimit për vitin 2021 si dhe 

aktivitetet e prokurimit në kategorinë e kontratave për 

punë, edhe  komuna e Mitrovicës së Jugut e ka përqendruar 

aktivitetet e saj në dhënien dhe nënshkrimin e kontratave 

afër muajit zgjedhor duke ditur faktin që vitit 2021 ishte vit i 

kalendarit të rregullt zgjedhor. 
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8. KOMUNA E  
GJILANIT

55  https://www.youtube.com/watch?v=qv-OHoT6KXI 
56  https://www.kqz-ks.org/wp-content/uploads/2020/06/1.-Results-Report-for-Mayor-By-Municipality.pdf 
57  https://www.kqz-ks.org/wp-content/uploads/2018/01/1.pdf
58  Për më shumë,  shih ligjin për ndarjet buxhetore 2018, 2019, 2020 dhe 2021, https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,16 
59  Për më shumë, shih Qarkoren Buxhetore 2021 / 01 e datës 15.05.2020 e Ministrisë së Financave dhe Transfereve,  https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/2E-

5DA770-1FB5-4DAD-85D7-7AE0FB53A905.pdf 

8.1 Sfondi 
Në zgjedhjet e fundit lokale, ato të 2017, në garën për 

kryetar të Gjilanit ishin gjashtë kandidatë55. Për herë të 

parë, Vetëvendosje kishte një rritje të madhe të votave, duke 

arritur që të sfidoj Lutfi Hazirin në raundin e dytë dhe duke 

e zhvendosur PDK-në në pozitën e tretë në këtë Komunë.  

Lutfi Haziri, në raundin e dytë mori mbi 63 % të votave duke 

siguruar mandatin e dytë në krye të Gjilanit56.  

Nga tridhjetë e pesë (35) anëtarë sa ka kuvendi i komunës së 

Gjilanit në zgjedhjet lokale të vitit 2017, Lidhja Demokratike 

e Kosovës (LDK) kishte fituar 11 ulëse,  Lëvizja Vetëvendosje 

(LVV) 7 ulëse, Partia Demokratike e Kosovës (PDK) 6 ulëse, 

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) 4 ulëse,  Nisma 

për Kosovën 2 ulëse, Aleanca Kosova e Re (AKR) 2 ulëse 

Partia Turke e Kosovës (KDTP) 2 ulëse dhe Lista Serbe 1 ulëse.57 

8.1 Planifikimi i buxhetit të 
komunës 2018 -2021 

Gjatë mandatit  katër (4) vjeçar 2018 -2021, buxheti i komunës 

së Gjilanit ka pasur një trend rritjeje ndër vite. Në vitin e parë 

qeverisës, komuna e Gjilanit kishte miratuar buxhetin në 

shumën prej 24,646,974.00 Euro, derisa në vitin e fundit të 

mandatit qeverisës 2021, komuna e Gjilanit kishte miratuar 

buxhetin prej 27,734,737.00 Euro58, pra me një rritje prej 12.52 

% nga viti i parë qeverisës. Përkundër rritjes sistematike ndër 

vite, në vitin e fundit 2021 kishte një rritje të lehtë të buxhetit, 

kryesisht për shkak të rrethanave dhe instruksioneve të 

dhëna nga niveli qendror në limitet e lejueshme të planifikimit 

të buxhetit të komunës , si shkak i masave dhe rrethanave të 

shkaktuara nga pandemia Covid – 1959. 

27,734,737 €
BUXHETI I KOMUNËS SË  
GJILANIT  PËR VITIN 2021

24,646,974.00
25,544,787.00

27,509,087.00 27,734,737.00

TRENDI I PLANIFIKIMIT TË BUXHETIT 2018 -2021

BUXHETI 2018 BUXHETI 2019 BUXHETI 2020 BUXHETI 2021

60  Ndihma financiare jo kthyese për individët dhe subjektet juridike, të transferuara për shfrytëzuesit në llogaritë rrjedhëse apo xhirollogaritë që kanë treguar nevojën 
për mbështetje financiare, në përputhje me kriteret e përcaktuara paraprakisht me legjislacion.

Dy kategoritë buxhetore të komunës së Gj i lanit 

(subvencionet60 dhe shpenzimet kapitale), po ashtu kanë 

shënuar rritje të vazhdueshme ndër vite, kjo si rezultat i 

rritjes së vazhdueshme të planifikimit të buxhetit të komunës 

ndër vite. Nga 300,000.00 Euro sa ishin të planifikuara 

kategoria e subvencioneve në vitin 2018, në vitin e fundit 

të mandati qeverisës të komunës së Gjilanit, kjo kategori 

buxhetore ishte planifikuar në shumën prej 554,086.00 Euro 

apo krahasuar me vitin 2018, kemi një rritje prej 790,000.00 

euro apo  shprehur në përqindje prej 42.57 % rritje në total 

nga viti i parë qeverisës në kategorinë e subvencioneve. 

Investimet kapitale, si njëra ndër kategoritë më të mëdha 

të buxhetit të komunës po ashtu ka shënuar trend të rritjes 

së vazhdueshme në planifikimin e buxhetit të komunës së 

Gjilanit. Në vitin e parë qeverisës, në këtë kategori buxhetore 

kjo komunë kishte planifikuar 5,014,732.00 Euro dhe në vitin 

e fundit të mandatit qeverisës në këtë kategori buxhetore 

kishte planifikuar 6,266,743.00 Euro. Pra, krahasuar vitin e 

fundit me vitin e parë të mandatit qeverisës, kishte  një rritje 

prej 24.96 % apo  1,252,011.00 Euro më shumë se sa në vitin 

e parë qeverisës në kategorinë e investimeve kapitale. 

BUXHETI PËR SUBVENCIONE DHE SHPENZIME KAPITALE 2018 -2021 (€)

BUXHETI 2018 BUXHETI 2019 BUXHETI 2020 BUXHETI 2021

Subvencionet Shpenzimet kapitale

5,082,228.00

608,936.00 608,936.00 790,000.00554,086.00

5,014,732.00 5,064,157.00
6,266,743.00
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8.3 Shpenzimet e buxhetit të komunës 2018 -2021 

61  Shih raportet e shpenzimeve janar – shtator 2018, https://kk.rks-gov.net/gjilan/wp-content/uploads/sites/11/2018/11/Raporti-financiar-Janar-Shtator-2018-3.pdf 
62  Shih raportet e shpenzimeve janar – shtator 2019, https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/wp-content/uploads/sites/18/2019/11/Raporti-Financiar-JANAR-SHTA-

TOR-2019.pdf 
63  Shih raportet e shpenzimeve janar – shtator 2020, https://kk.rks-gov.net/gjilan/?s=raporti+financiar+janar+shtator+2020 

Duke marrë për bazë planifikimin e buxhetit si dhe 

shpenzimet e komunës s të komunës së Gjilanit ndër vite 

konkretisht periudhën janar – shtator të secilit vit fiskal, 

shohim një trend rritje në shpenzimet e kategorisë së 

investimeve kapitale dhe subvencioneve616263.

TRENDI I REALIZIMIT TË SHPENZIMEVE PËR SUBVENCIONE  
DHE SHPENZIME KAPITALE 2018-2021

BUXHETI 2018 BUXHETI 2019 BUXHETI 2020 BUXHETI 2021

Subvencionet Shpenzimet kapitale

3,042,122.39

433,029.85 583,158.30 517,370.30526,425.09

2,615,585.11
3,775,856.22

5,326,213.63

Në vitin e fundit të mandatit qeverisës, në kategorinë 

e investimeve kapitale kemi një shpenzim më të madh 

krahasuar me vitin 2018 për periudhën e njëjtë  janar – 

shtator në vlerën prej 103.63%.  Trendi i shpenzimeve në 

kategorinë e subvencioneve mbetet pothuajse linear në 

tri vitet e para të mandatit qeverisës derisa në vitin 2021 

në këtë kategori buxhetore kemi një rënie të vogël të 

shpenzimet krahasuar me vitin 2020 për periudhën e njëjtë 

janar – shtator.  Krahasuar me shpenzimet e periudhës 

janar – shtator 2018, në periudhën e njëjtë të vitit 2021 

kemirënie të shpenzimeve me 1.72 %. 

KRAHASIMI I SHPENZIMEVE PËR SUBVENCIONE DHE INVESTIME  
KAPITALE NË VITIN E PARË DHE TË FUNDIT TË QEVERISJES  

103.63%

-1.72%

INVESTIMET KAPITALE

SUBVENCIONET

8.4 Plani i prokurimit 2021

64  Shih Planin e Prokurimit të komunës së Gjilanit për vitin 2021,  https://kk.rks-gov.net/gjilan/wp-content/uploads/sites/11/2021/05/Planifikimi-i-Prokurimit-
perfundimtar-i-vitit-2021.pdf 

Komuna e Gjilanit gjatë vitit 2021, në Planin e Prokurimit64 

ka paraparë gjithsej 63 aktivitete, nga të cilat 34 aktivitete 

për kontratat për furnizim, 13 aktivitete për kontratat për 

shërbime, 16 aktivitete për kontratat për punë dhe asnjë 

aktivitete për projeksionet e projektimit. Ashtu edhe siç 

shihet në grafikonin e më poshtëm, komuna e Gjilanit 

në Planin e saj të Prokurimit ka paraparë më së shumti 

aktivitete në kategorinë e kontratave për furnizim.
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KONTRATA  
PËR FURNIZIM

KONTRATA  
PËR SHËRBIME

KONTRATA  
PËR PUNË

TOTALKONKURSE TË 
PROJEKTIMIT

AKTIVITETET NË PLANIN E PROKURIMIT PËR VITIN 2021 -  
KOMUNA E GJILANIT 

34

13
16

0

63

65  Kontratë pune - kontrata me shpërblim në para, të lidhur ndërmjet autoritetit kontraktues dhe një ose më shumë kontraktuesve të punëve i cili ka detyrë kryesore 
zbatimin, projektimin dhe përmbushjen, ose realizimin, me çfarëdo mënyre, të punës ose ndërtimit ose aktiviteteve ndërtimore komunale, që do të thotë aktiviteteve 
që janë drejtpërdrejt të përfshira në ndërtimin, restaurimin, riparimin ose shkatërrimin e godinave, pajisjeve, strukturave ndërtimore, strukturave tjera, ose të një 
pjesë të tyre.

Me qëllim të nxjerrjes së statistikave dhe analizimit të 

zbatimit të Planit të Prokurimit në kategorinë e kontratave 

për punë65, hulumtimi është përqendruar në e-prokurimi, 

për të parë dhe analizuar të gjitha aktivitetet e komunës 

së Gjilanit të ndërmarra gjatë periudhës janar – shtator 

2021, duke krahasuar aktivitet e tilla me zbatimin e  Planit 

të Prokurimit në baza mujore. Për më tepër, janë selektuar 

aktivitetet e prokurimit të komunës së Gjilanit, të cilat kanë 

qenë pjesë e vazhdimësisë nga vitet paraprake si dhe ato të 

paraparë gjatë vitit 2021.

Në Planin e Prokurimit për vitin 2021, në kategorinë e 

kontratave për punë, komuna e Gjilanit kishe përqendruar 

aktivitetet e saj në muajin shkurt -  korrik dhe dhjetor derisa 

muaj janar, gusht, shtator, tetor, nëntor, nuk kishte parapa 

asnjë aktivitet të prokurimit në këtë kategori.  Nga të gjeturat 

në Planin e Prokurimit në kategorinë e kontratave për punë, 

në muajit qershor ishin paraparë më së shumti aktivitete të 

prokurimit me gjithsej 4 aktivitete.  Shikuar në tërësi, nga 

16 aktivitete të tilla të planifikuara në kategorinë e punëve, 

komuna e Gjilanit gjatë periudhës janar – shtator 2021, ka 

realizuar 8 njoftime për kontratë, 23 njoftime për dhënie të 

kontratës dhe 19 aktivitete për nënshkrimin e kontratës. 

Nga 8 njoftime për kontratë, të gjitha ishin projekte të 

parapara në Planin e Prokurimit për vitin 2021, derisa nga 

23 njoftime për dhënien e kontratës, 7 ishin projekte nga 

vitet paraprake dhe 16 projekte nga viti 2021. Po ashtu, 

komuna e Gjilanit gjatë periudhës janar -shtator 2021, ka  

publikuar 19 njoftime për nënshkrimin e kontratës, nga 

të cilat 7 njoftime për nënshkrimin e kontratës ishte nga 

projektet e vitit paraprak dhe 12 të tjera për vitin 2021.  

Nga të dhënat e analizuara del se komuna Gjilanit, nuk 

ka respektuar afatet kohore të specifikuara në Planin e 

Prokurimit 2021,  për zhvillimin e aktiviteteve te prokurimit 

në kategorinë e kontratave për punë. Vetëm gjatë muajit 

qershor 2021, ishin paraparë të realizoheshin 4 aktivitete 

konkretisht njoftime për kontratë derisa në po këtë muaj 

është zhvilluar vetëm 1 aktivitet i prokurimit (njoftime për 

kontratë). Derisa në Planin e Prokurimit, komuna kishte 

paraparë të zhvilloheshin 16 aktivitete të prokurimit, nga të 

dhënat rezulton se nuk është përmbushur plani i tillë bazuar 

në aktivitetet kohore të planifikuara në bazë të muajve, ku 

deri në shtator kemi vetëm 8 njoftime për kontratë gjatë 

kësaj periudhë. 

TRENDI I REALIZIMIT TE PROKURIMIT JANAR - SHTATOR 2021 NË KATEGORINË KONTRATA PËR PUNË -  
KOMUNA E GJILANIT
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Përgjatë muajit qershor.  korrik, gusht  kjo komunë ka zhvilluar 

11 aktivitete - njoftime për dhënie të kontratës dhe po ashtu këta 

muaj mbeten muajt me më së shumti njoftime për nënshkrimin 

e kontratës në kategorinë e kontratave për punë me gjithsej 

11 njoftime të tilla. Shikuar në trendin e realizimit të Planit 

të Prokurimit për vitin 2021 si dhe aktivitetet e prokurimit në 

kategorinë e kontratave për punë, edhe  komuna e Gjilanit e 

ka përqendruar aktivitetet e saj në dhënien dhe nënshkrimin e 

kontratave afër muajit zgjedhor duke ditur faktin që vitit 2021 

ishte vit i kalendarit të rregullt zgjedhor.
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9. KOMUNA E  
GJAKOVËS

66  https://www.kqz-ks.org/wp-content/uploads/2018/01/1.pdf
67  Për më shumë,  shih ligjin për ndarjet buxhetore 2018, 2019, 2020 dhe 2021, https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,16 
68  Për më shumë, shih Qarkoren Buxhetore 2021 / 01 e datës 15.05.2020 e Ministrisë së Financave dhe Transfereve,  https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/2E-

5DA770-1FB5-4DAD-85D7-7AE0FB53A905.pdf 

9.1 Sfondi 
Në zgjedhjet e mbajtura në vitin 2017, në raundin e parë të 

zgjedhjeve për kryetar të komunës nuk kishte fitues, por dy 

nga kandidatët kishin siguruar votat për raundin e dytë. Pas 

certifikimit të rezultateve të raundit të parë në balotazh kanë 

shkuar AAK dhe Alternativa dhe dy partitë vazhduan garën 

për raundin e dytë, duke lidhur edhe koalicione me subjektet 

tjera politike që nuk kishin arritur të jenë pjesë e balotazhit.  

Në raundin e dytë, kandidati nga radhët e AAK-së Ardian 

Gjini arriti të triumfoj me 53.49%  të votave  kundër Mimoza 

Kusari-Lila nga Alternativa.

Nga tridhjetë e pesë (35) anëtarë sa ka kuvendi i komunës 

së Gjakovës në zgjedhjet lokale të vitit 2017, Aleanca për 

Ardhmërinë e Kosovës (AAK) 9 ulëse, Alternativa 6 ulëse, 

Partia Demokratike e Kosovës (PDK) 5 ulëse, Lëvizja 

Vetëvendosje (LVV) 5 ulëse, Lidhja Demokratike e Kosovës 

(LDK) kishte fituar 4 ulëse, Partia Shqiptare Demokristiane 

(PSHDK) 3 ulëse,  Nisma për Kosovën 2 ulëse dhe Aleanca 

Kosova e Re (AKR) 1 ulëse.66 

9.2 Planifikimi i buxhetit të 
komunës 2018 -2021 

Gjatë mandatit  katër (4) vjeçar 2018 -2021, buxheti i 

komunës së Gjakovës ka pasur një trend rritjeje ndër vite. Në 

vitin e parë qeverisës, komuna e Gjakovës kishte miratuar 

buxhetin në shumën prej 266,603.00 Euro, derisa në vitin e 

fundit të mandatit qeverisës 2021, komuna e Gjakovës kishte 

miratuar buxhetin prej 26,330,580.00 Euro67, pra me një 

rritje prej 13.16 % nga viti i parë qeverisës apo 3,065,977.00 

Euro më shumë. Përkundër rritjes sistematike ndër vite, në 

vitin e fundit 2021 kishte një rënie të buxhetit, kryesisht për 

shkak të rrethanave dhe instruksioneve të dhëna nga niveli 

qendror në limitet e lejueshme të planifikimit të buxhetit të 

komunës , si shkak i masave dhe rrethanave të shkaktuara 

nga pandemia Covid – 1968.

26,330,580 €
BUXHETI I KOMUNËS SË  
GJAKOVËS PËR VITIN 2021

23,266,603
24,785,173.00

27,252,717.00
26,330,580.00

TRENDI I PLANIFIKIMIT TË BUXHETIT 2018 -2021

BUXHETI 2018 BUXHETI 2019 BUXHETI 2020 BUXHETI 2021

69  Ndihma financiare jo kthyese për individët dhe subjektet juridike, të transferuara për shfrytëzuesit në llogaritë rrjedhëse apo xhirollogaritë që kanë treguar nevojën 
për mbështetje financiare, në përputhje me kriteret e përcaktuara paraprakisht me legjislacion.

Dy kategoritë buxhetore të komunës ës Gjakovës 

(subvencionet69 dhe shpenzimet kapitale), po ashtu kanë 

shënuar rritje të vazhdueshme ndër vite, kjo si rezultat i 

rritjes së vazhdueshme të planifikimit të buxhetit të komunës 

ndër vite. Nga 439, 982.00 Euro sa ishin të planifikuara 

kategoria e subvencioneve në vitin 2018, në vitin e fundit 

të mandati qeverisës të komunës së Gjakovës, kjo kategori 

buxhetore ishte planifikuar në shumën prej 550,500.00 Euro 

apo krahasuar me vitin 2018, kemi një rritje prej 110,518.00 

Euro apo  shprehur në përqindje prej 25.11 % rritje në total 

nga viti i parë qeverisës. 

Investimet kapitale, si njëra ndër kategoritë më të mëdha 

të buxhetit të komunës po ashtu ka shënuar trend të rritjes 

së vazhdueshme në planifikimin e buxhetit të komunës 

së Gjakovës. Në vitin e parë qeverisës, në këtë kategori 

buxhetore kjo komunë kishte planifikua 6,535,840.00 Euro 

derisa në fund të mandatit qeverisës në këtë kategori 

buxhetore ishin planifikuar 7, 337,302.00 Euro apo 

krahasuar me vitin e parë të mandatit qeverisës më vitin 

e fundit, kemi një rritje prej 12.26% apo 801,462.00 Euro 

më shumë se sa në vitin e parë qeverisës në kategorinë e 

investimeve kapitale. 

BUXHETI PËR SUBVENCIONE DHE SHPENZIME KAPITALE 2018 -2021 (€)

BUXHETI 2018 BUXHETI 2019 BUXHETI 2020 BUXHETI 2021

Subvencionet Shpenzimet kapitale

7,176,951.00

468,000.00 510,500.00 550,500.00439,982.00

6,535,840.00 7,097,485.00 7,337,302.00
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9.3 Shpenzimet e buxhetit të komunës 2018 -2021 

70  Shih raportet e shpenzimeve janar – shtator 2018, 2019 dhe 2020,  https://kk.rks-gov.net/gjakove/financat/raportet-periodike/

Duke marrë për bazë, planifikimin e buxhetit si dhe 

shpenzimet e komunës s të komunës së Gjakovës ndër vite 

konkretisht periudhën janar – shtator të secilit vit fiskal, 

shohim një trend ngritje dhe rrënje të shpenzimeve në 

kategorinë e subvencioneve dhe investimeve kapitale70.

TRENDI I REALIZIMIT TË SHPENZIMEVE PËR SUBVENCIONE  
DHE SHPENZIME KAPITALE 2018-2021

BUXHETI 2018 BUXHETI 2019 BUXHETI 2020 BUXHETI 2021

Subvencionet Shpenzimet kapitale

4,618,234.52

288,285.89 126,256.00 392,620.53247,771.02

3,483,119.00 4,150,143.65 3,870,859.13

Në vitin e parë të mandatit qeverisës, në kategorinë e 

investimeve kapitale kemi një shpenzim më të vogël 

krahasuar më tri vitet tjera pasuese të mandatit qeverisës. 

Megjithatë, përkundër vitit zgjedhor, komuna e Gjakovës 

gjatë periudhës janar – shtator të vitit 2021, ka shpenzuar 

më pak në këtë kategori buxhetore krahasuar me vitin 2019 

dhe 2020, ku viti 2019 ishte vitit me më së shumti shpenzime 

të parasë publike në këtë kategori buxhetore për periudhën 

janar – shtator, në shumën prej 4,618,234.52 Euro apo 

11.3% me pak (747,375.39 Euro) krahasuar me periudhën 

e njëjtë të vitit 2021. 

Krahasuar me shpenzimet e periudhës janar – shtator 2018, 

në periudhën e njëjtë të vitit 2021 kemi rritje të shpenzimeve 

në 58.46 %. Edhe me  dy vitet tjera paraprake  2019 dhe 

2020, viti 2021 si vit i fundit i mandatit qeverisës mbetet 

viti me një rritje të vogël të shpenzimeve në këtë kategori 

buxhetore. 

KRAHASIMI I SHPENZIMEVE PËR SUBVENCIONE DHE INVESTIME  
KAPITALE NË VITIN E PARË DHE TË FUNDIT TË QEVERISJES  

58.46%

11.13%
SUBVENCIONET

INVESTIMET KAPITALE

71  Shih Planin e Prokurimit të komunës së Gjakovës për vitin 2021,  https://kk.rks-gov.net/gjakove/ëp-content/uploads/sites/2/2021/01/Planifikimi-i-Prokurim-
it-%E2%80%93-2021.pdf 

9.4 Plani i prokurimit 2021

Komuna e Gjakovës  gjatë vitit 2021, në Planin e Prokurimit71 

ka paraparë gjithsej 200 aktivitete, nga të cilat 124 aktivitete 

për kontratat për furnizim, 27 aktivitete për kontratat për 

shërbime, 49 aktivitete për kontratat për punë dhe asnjë 

aktivitete për projeksionet e projektimit. Ashtu edhe siç 

shihet në grafikonin e më poshtëm, komuna e Gjakovës 

në Planin e saj të Prokurimit ka paraparë më së shumti 

aktivitete në kategorinë e kontratave për furnizim.
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Me qëllim të nxjerrjes së statistikave dhe analizimit të zbatimit 

të Planit të Prokurimit në kategorinë e kontratave për punë72, 

hulumtimi është përqendruar në e-prokurimi, për të parë 

dhe analizuar të gjitha aktivitetet e komunës së Gjakovës të 

ndërmarra gjatë periudhës shkurt  – shtator 2021 dhe duke 

krahasuar aktivitet e tilla me zbatimin e  Planit të Prokurimit në 

baza mujore. Për më tepër, janë selektuar aktivitetet e prokurimit 

të komunës së Gjakovës, të cilat kanë qenë pjesë e vazhdimësisë 

nga vitet paraprake si dhe ato të paraparë gjatë vitit 2021.

Nga të gjeturat në Planin e Prokurimit për vitin 2021, në 

kategorinë e kontratave për punë, kishe përqendruar aktivitetet 

e saj në muajin shkurt -  korrik derisa muaj janar, shtator, 

tetor, nëntor dhe dhjetor, nuk kishte parapa asnjë aktivitet 

të prokurimit në këtë kategori. Nga të gjeturat në Planin e 

Prokurimit, në kategorinë e kontratave për punë, në muajin 

prill ishin paraparë më së shumti aktivitete të prokurimit me 

gjithsej 18 aktivitete.  Shikuar në tërësi, nga 49 aktivitete të tilla 

të planifikuara në kategorinë e punëve, komuna e Gjakovës gjatë 

72  Kontratë pune - kontrata me shpërblim në para, të lidhur ndërmjet autoritetit kontraktues dhe një ose më shumë kontraktuesve të punëve i cili ka detyrë kryesore 
zbatimin, projektimin dhe përmbushjen, ose realizimin, me çfarëdo mënyre, të punës ose ndërtimit ose aktiviteteve ndërtimore komunale, që do të thotë aktiviteteve 
që janë drejtpërdrejt të përfshira në ndërtimin, restaurimin, riparimin ose shkatërrimin e godinave, pajisjeve, strukturave ndërtimore, strukturave tjera, ose të një 
pjesë të tyre.

periudhës janar – shtator 2021, ka realizuar 33 njoftime për 

kontratë, 48 njoftime për dhënie të kontratës dhe 43 aktivitete 

për nënshkrimin e kontratës. 

Nga 33 njoftime për kontratë, të gjitha ishin projekte të 

parapara në Planin e Prokurimit për vitin 2021, derisa nga 

48 njoftime për dhënien e kontratës, 6 ishin projekte nga vitet 

paraprake dhe 42 projekte nga viti 2021. Po ashtu, komuna e 

Gjakovës gjatë periudhës janar -shtator 2021, ka  publikuar 

43 njoftime për nënshkrimin e kontratës, nga të cilat 6 

njoftime për nënshkrimin e kontratës ishte nga projektet e 

vitit paraprak dhe 37 të tjera për vitin 2021.  

Nga të dhënat e analizuara del se komuna Gjakovës, nuk ka 

respektuar afatet kohore të specifikuara në Planin e Prokurimit 

2021,  për zhvillimin e aktiviteteve te prokurimit në kategorinë 

e kontratave për punë. Vetëm gjatë muajit qershor 2021, ishin 

paraparë të realizoheshin 40 aktivitete konkretisht njoftime 

për kontratë derisa në po këtë muaj janë zhvilluar vetëm 13 

aktivitete të prokurimit (njoftime për kontratë). Derisa në 

Planin e Prokurimit, komuna kishte paraparë të zhvilloheshin 

88 aktivitete të prokurimit, nga të dhënat rezulton se nuk 

është përmbushur plani i tillë bazuar në aktivitetet kohore të 

planifikuara në bazë të muajve, ku deri në shtator kemi vetëm 

56 njoftime për kontratë gjatë kësaj periudhë. 

Nga të dhënat e analizuara del se komuna e Gjakovës, nuk 

ka respektuar afatet kohore të specifikuara në Planin e 

Prokurimit 2021,  për zhvillimin e aktiviteteve te prokurimit 

në kategorinë e kontratave për punë. Vetëm gjatë muajit 

prill 2021, ishin paraparë të realizoheshin 18 aktivitete 

konkretisht njoftime për kontratë derisa në po këtë muaj 

janë zhvilluar vetëm 7 aktivitete të prokurimit (njoftime për 

kontratë). Derisa në Planin e Prokurimit, komuna kishte 

paraparë të zhvilloheshin 49 aktivitete të prokurimit në 

kategorinë e kontratave për punë, nga të dhënat rezulton 

se nuk është përmbushur plani i tillë bazuar në aktivitetet 

kohore të planifikuara në bazë të muajve, ku deri në shtator 

kemi vetëm 56 njoftime për kontratë gjatë kësaj periudhe. 

TRENDI I REALIZIMIT TE PROKURIMIT JANAR - SHTATOR 2020 NË KATEGORINË KONTRATA PËR PUNË -  
KOMUNA E GJAKOVËS
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Përgjatë muajit gusht, kjo komunë ka zhvilluar 18 aktivitete - 

njoftime për dhënie të kontratës, derisa gjatë muajit shtator janë 

bërë 14 njoftime për nënshkrim të kontratës e që mbetet muaj 

me më shumë aktivitete sa i përket kësaj kategorie. Pra, komuna 

e Gjakovës, duke anashkaluar Planin e prokurimit për vitin 2021, 

ka përqendruar aktivitetet e saj më afër muajit zgjedhor duke 

ditur faktin që vitit 2021 ishte vit i kalendarit të rregullt zgjedhor. 

Vetëm gjatë muajit shtator, në aktivitetet e saj të prokurimit ka 

më së shumti njoftime për nënshkrimin e kontratave me fituesit 

e tenderëve në realizimin e punëve konkretisht në realizimin e 

investimeve kapitale të parapara për vitin 2021.



SHPENZIMET E PARASË PUBLIKE GJATË VITIT ELEKTORAL PRISHTINË, PRIZREN, PEJË, GJILAN,  MITROVICA E JUGUT, FERIZAJ, GJAKOVË

52 53

10. REFERENCAT 
Ligjin Nr. 07/L-041 mbi ndarjet buxhetore të buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2021, https://mf.rks-gov.net/

desk/inc/media/5EA509E4-2933-4524-BD0F-5466A661486F.pdf

Ligjin Nr. 07/L-041 mbi ndarjet buxhetore të buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2020, https://mf.rks-gov.net/

desk/inc/media/23991BEA-4CD9-40B3-94D3-EA192C572464.pdf 

Ligjin Nr. 07/L-041 mbi ndarjet buxhetore të buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2019, https://mf.rks-gov.net/

desk/inc/media/4CEFBA4C-4397-4901-AB93-2AA37F43A9F7.pdf 

Ligjin Nr. 07/L-041 mbi ndarjet buxhetore të buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2018, https://mf.rks-gov.net/

desk/inc/media/668E7D87-490C-4229-881B-E66CE614F4C1.pdf  

Ligjit Nr. 04/L-042 për prokurimin publik në Republikës e Kosovës, https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2772

Ligji Nr. 06/L-012 për kryeqytetin e Republikës së Kosovës,   https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?Ac-

tID=16506 

Komuna e Prishtinës, Raporti i shpenzimeve janar-shtator 2018, https://prishtinaonline.com/uploads/3._raporti_per_ku-

vend_tm-3-2018-korrik-      

Komuna e Prishtinës, Raporti i shpenzimeve janar-shtator 2019,  https://prishtinaonline.com/uploads/3.raporti_tm_3_-

_2019_l-min.pdf?fbclid=IwAR38XM8klHJiHc2sYDuY3AEEA6ef-6f-FY0qplnC-ZOaDzYSUSQlqGjS5B4 

Komuna e Prishtinës, Raporti i shpenzimeve janar-shtator 2020,  https://prishtinaonline.com/uploads/tm3_2020.pdf?fb-

clid=IwAR3CBojm2ZTzVHli6PpMHeS4Y2eKxjnJul-p4vMb3uFfWa73HazDK1QysEg     

Komuna e Prishtinës, Raporti i shpenzimeve janar-shtator 2021 

Komuna e Prizrenit, Raporti i shpenzimeve janar-shtator 2018, https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/

sites/26/2018/10/Shpenzimet-Janar-Shtator-2018.pdf 

Komuna e Prizrenit, Raporti i shpenzimeve janar-shtator 2019

Komuna e Prizrenit, Raporti i shpenzimeve janar-shtator 2020, https://kk.rks-gov.net/prizren/financa/raportet-perio-

dike/?page=2020 

Komuna e Prizrenit, Raporti i shpenzimeve janar-shtator 2021 

Komuna e Pejës, Raporti i shpenzimeve janar-shtator 2018, https://kk.rks-gov.net/peje/category/raportet-financiare/

raportet-mujore/?page=2018 

Komuna e Pejës, Raporti i shpenzimeve janar-shtator 2019, https://kk.rks-gov.net/peje/wp-content/uploads/

sites/24/2019/11/Raporti-I-IX-2019.pdf 

Komuna e Pejës, Raporti i shpenzimeve janar-shtator 2020, https://kk.rks-gov.net/peje/wp-content/uploads/

sites/24/2020/10/Raporti-mujor-i-pranimeve-dhe-shpenzimev-buxhetore-muaji-shtator-2020.xlsx 

Komuna e Pejës, Raporti i shpenzimeve janar-shtator 2021

Komuna e Ferizajt, Raporti i shpenzimeve janar-shtator 2018, https://kk.rks-gov.net/ferizaj/wp-content/uploads/

sites/31/2021/12/R-A-P-O-R-T-I-F-I-N-A-N-C-I-A-R-janar-shtator-2018.pdf 

Komuna e Ferizajt, Raporti i shpenzimeve janar-shtator 2019, https://kk.rks-gov.net/ferizaj/wp-content/uploads/

sites/31/2019/12/R-A-P-O-R-T-I-F-I-N-A-N-C-I-A-R-janar-shtator-2019-.pdf 

Komuna e Ferizajt, Raporti i shpenzimeve janar-shtator 2020, https://kk.rks-gov.net/ferizaj/wp-content/uploads/

sites/31/2021/10/RAPORTI-VJETOR-FINANCIAR-2020.pdf 

Komuna e Ferizajt, Raporti i shpenzimeve janar-shtator 2021

Komuna e Mitrovicës së Jugut, Raporti i shpenzimeve janar-shtator 2018, https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/wp-con-

tent/uploads/sites/18/2018/12/07-Raporti-financiar-janar-shtator-2018.pdf

Komuna e Mitrovicës së Jugut, Raporti i shpenzimeve janar-shtator 2019, https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/drejto-

ria-per-financa-dhe-zhvillim-ekonomik/raportet-fianciare/ 

Komuna e Mitrovicës së Jugut,  Raporti i shpenzimeve janar-shtator 2020, https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/drejto-

ria-per-financa-dhe-zhvillim-ekonomik/raportet-fianciare/

Komuna e Mitrovicës së Jugut, Raporti i shpenzimeve janar-shtator 2021

Komuna e Gjilanit, Raporti i shpenzimeve janar-shtator 2018,  https://kk.rks-gov.net/gjilan/wp-content/uploads/

sites/11/2018/11/Raporti-financiar-Janar-Shtator-2018-3.pdf 

Komuna e Gjilanit, Raporti i shpenzimeve janar-shtator 2019, https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/wp-content/uploads/

sites/18/2019/11/Raporti-Financiar-JANAR-SHTATOR-2019.pdf 

Komuna e Gjilanit, Raporti i shpenzimeve janar-shtator 2020, https://kk.rks-gov.net/gjilan/?s=raporti+financiar+-

janar+shtator+2020 

Komuna e Gjilanit, Raporti i shpenzimeve janar-shtator 2021

Komuna e Gjakovës, Raporti i shpenzimeve janar-shtator 2018, https://kk.rks-gov.net/gjakove/financat/raportet-periodike/

Komuna e Gjakovës, Raporti i shpenzimeve janar-shtator 2019, https://kk.rks-gov.net/gjakove/financat/raportet-periodike/



SHPENZIMET E PARASË PUBLIKE GJATË VITIT ELEKTORAL

54

Komuna e Gjakovës, Raporti i shpenzimeve janar-shtator 2020 , https://kk.rks-gov.net/gjakove/financat/raportet-periodike/ 

Komuna e Gjakovës, Raporti i shpenzimeve janar-shtator 2021

Plani i Prokurimit të komunës së Prishtinës për vitin 2021,   https://prishtinaonline.com/uploads/raporti_i_planifikim-

it_2021.pdf?fbclid=IëAR2cEgQvTfnlossomgokznJMSYi61j0zq94eRqqëtxtoD-nG-ci-BcPy-Në

Plani i Prokurimit të komunës së Prizrenit për vitin 2021,  https://kk.rks-gov.net/prizren/category/prokurimi/plani-i-prokurimit/ 

Plani i Prokurimit të komunës së Pejës për vitin 2021,  https://kk.rks-gov.net/peje/category/prokurimi/plani-i-prokurimit/

Plani i Prokurimit të komunës së Ferizajt për vitin 2021,  https://kk.rks-gov.net/ferizaj/ëp-content/uploads/

sites/31/2021/02/Planifikimi-i-Prokurimit-per-vitin-2021-Ferizaj.pdf

Plani i Prokurimit të komunës së Mitrovicës së Jugut për vitin 2021,  https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/wp-content/

uploads/sites/18/2021/09/Planifikimi-i-Prokurimit-2021-AQP-1.pdf

Plani i Prokurimit të komunës së Gjilanit për vitin 2021, https://kk.rks-gov.net/gjilan/wp-content/uploads/

sites/11/2021/05/Planifikimi-i-Prokurimit-perfundimtar-i-vitit-2021.pdf

Plani i Prokurimit të komunës së Gjakovës për vitin 2021,  https://kk.rks-gov.net/gjakove/wp-content/uploads/

sites/2/2021/01/Planifikimi-i-Prokurimit-%E2%80%93-2021.pdf

Burimet tjera: 

https://www.kqz-ks.org/wp-content/uploads/2018/04/1.-Rezultatet-e-kandidat%C3%ABve-p%C3%ABr-Kryetar-Ko-

mune-2013.pdf 

https://www.kqz-ks.org/wp-content/uploads/2020/06/1.-Results-Report-for-Mayor-By-Municipality.pdf 

https://www.kqz-ks.org/wp-content/uploads/2020/06/1.-Results-Report-for-Mayor-By-Municipality.pdf 



Aleanca Qytetare për Transparencë (AQT) është themeluar në vitin 2020, në përbërje të disa organizatave lokale 
duke përfshirë: OJQ Mundësia, OJQ Fortesa, OJQ IQS,  OJQ SHIP,  OJQ FOJK si dhe KDI. AQT gjatë vitit 2021 është 
plotësuar edhe me anëtarë të rinj për të mbuluar komunat e rajonit të Prishtinës (Initiative for Social Education - ISEP), 
komunat e rajonit të Ferizajt (OJQ Avonet), komuna e rajonit të Gjakovës (SHL-Kosova), komunat e rajonit të Prizrenit 
(OJQ Sofra). AQT ka për synim të avokoj dhe loboj tek institucionet lokale dhe qendrore në rritjen e transparencës, 
përgjegjshmërinë dhe llogaridhënien institucionale. 

Projekti financohet nga: 


