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Lëvizja FOL ka bërë monitorimin e pagesave nga ana e 38 Komunave të Republikës së Kosovës si rezultat 
i vendimeve të gjykatave. Periudha e monitorimit të këtyre pagesave ka përfshirë vitet 2017, 2018 dhe 
2019. Të dhënat mbi pagesat e Komunave për vitet 2017 dhe 2018 janë marrë nga raportet financiare të 
Komunave dhe nga raportet e Zyrës së Auditorit dhe janë bazuar në përgjigjen e Komunave ndaj 
kërkesave për qasje në dokumente publike. Në këtë rast përparësi iu është dhënë të dhënave nga 
raportet financiare të Komunave në ato raste kur ka pasur të dhëna të mjaftueshme dhe lehtë të 
lexueshme, si dhe përgjigjeve të Komunave ndaj kërkesave për qasje në dokumente publike. Të dhënat 
për vitin 2019 janë dërguar, në detaje të plota, nga ish Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe si 
të tilla janë paraqitur si të dhëna kryesore në këtë raport.  
Krahasimi në mes të pagesave nga ana e Komunave dhe buxheteve të tyre fillestare, si dhe krahasimi në 
mes të pagesave nga ana e të njëjtave Komuna me të hyrat e tyre vetanake është bërë për të pasur një 
pasqyrë të pagesave në përqindje. Si njësi e matjes në mes të pagesave nga ana e Komunave dhe 
buxheteve janë përdorur buxhetet fillestare1, me qëllim të shmangies së një krahasimi me ndryshimet 
buxhetore të cilat zakonisht ndodhin përgjatë një viti fiskal. Ndërkaq, krahasimi në mes të pagesave nga 
Komunat dhe të hyrave vetanake është bërë duke përdorur realizimin e të hyrave vetanake nga Komunat 
për vitet 2017 dhe 2018, si dhe vlerësimin e të hyrave vetanake për vitin 20192. 
Monitorimi i të dhënave mbi pagesat e Komunave si rezultat i vendimeve nga gjykatat për vitet 2017 dhe 
2018 është bërë në periudhën tetor-nëntor 2019, kurse përpunimi i të dhënave mbi këto pagesa për vitin 
2019 është bërë në periudhën janar-prill 2019. Monitorimi i publikimit të raporteve financiare, formave 
elektronike të publikimit dhe periudhave të publikimit, për vitet 2017 dhe 2018 dhe raporteve periodike 
financiare të vitit 2019, është bërë në periudhën tetor-nëntor 2019.
I vetmi burim i marrjes së të dhënave mbi publikimin e raporteve financiare të Komunave kanë qenë ueb 
faqet zyrtare të Komunave. Kurse, burim i të dhënave mbi menaxhimin e ueb faqeve nga ana e 
Komunave për vitin 2019 kanë qenë raportet vjetore të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit.  
Për të pasur një pasqyrë të një pjese të Komunave, të cilat kanë paguar më së shumti nga vendimet e 
gjykatave, është vendosur që të përzgjidhet rreth 1/6 e të gjitha Komunave, gjegjësisht 6 Komuna, 
bazuar në përqindjet më të larta të pagesave krahasuar më buxhetet e tyre fillestare për vitet 2017, 2018 
dhe 2019. Shumat financiare të pagesave nga ana e këtyre Komunave dhe përqindjet e pagesave janë 
paraqitur në infografikë.  

1Buxhetet e miratuara në çdo fillim viti. 
2Të hyrat vetanake janë të paraqitura si vlerësim i të hyrave vetanake Komunale për vitin 2019 në Ligjin nr.06/L-133 mbi Ndarjen Buxhetore 

për Buxhetin e Republikës së Kosovës për Vitin 2019.
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Të 38 Komunat e Republikës së Kosovës kanë vazhduar të ekzekutojnë pagesa si rezultat i vendimeve të 
gjykatave përgjatë viteve 2017, 2018 dhe 2019, periudhë kjo e cila është monitoruar nga Lëvizja FOL.
Gjatë vitit fiskal 2017 Komunat kanë paguar shumën prej 9,565,608.55€ apo 2.12% të buxheteve të tyre 
fillestare3. E njëjta shumë e paguar, krahasuar me realizimin e të hyrave vetanake4 të të gjitha Komunave 
për vitin 2017, arrin në 12.24%. Gjashtë Komunat me pagesat më të larta, si rezultat i pagesave të 
vendimeve të gjykatave për vitin 2017, kanë qenë Deçani, Prizreni, Mitrovica e Jugut, Gjakova, Ferizaj 
dhe Gllogoci. Këto Komuna kanë paguar gjithsej 6,048,460.26€, apo 4.80% të buxheteve të tyre 
fillestare. Gjatë vitit 2018 Komunat kanë paguar gjithsej shumën prej 16,425,330.43€ apo 3.29% të 
buxheteve të tyre fillestare.5 Krahasuar me të hyrat vetanake6 për vitin 2018 shuma e paguar nga 
Komunat si rezultat i vendimeve të gjykatave arrin në 20.20%. Gjashtë Komunat me pagesat më të larta 
si rezultat i pagesave të vendimeve të gjykatave për vitin 2018 kanë qenë Ferizaj, Kllokoti, Deçani, 
Mitrovica e Jugut, Prizreni dhe Gjakova. Këto Komuna kanë paguar gjithsej 9,432,801.28€, apo 7.46% të 
buxheteve të tyre fillestare. Shpenzime të larta të Komunave si rezultat i vendimeve të gjykatave ka 
pasur edhe në vitin fiskal 2019. Gjatë këtij viti Komunat kanë paguar shumë prej 15,966,933.45  € apo 
2.84% të buxheteve të tyre fillestare7. Shumat e paguara nga Komunat për vitin 2019, krahasuar me 
vlerësimin e të hyrave vetanake8 , arrin në 18.35%. Gjashtë Komunat me pagesat më të larta si rezultat i 
pagesave të vendimeve të gjykatave për vitin 2019 kanë qenë Leposaviqi, Ferizaji, Mitrovica e Jugut, 
Deçani, Kllokoti dhe Kaçaniku. Këto Komuna kanë paguar gjithsej 8,365,072.87 €, apo 10.42% të 
buxheteve të tyre fillestare. Vetëm gjatë vitit 2019 Komunat kanë pasur 3115 lëndë në gjykata si rezultat 
i të cilave kanë paguar 15,966,933.45€. Gjatë vitit 2019 pagesa janë bërë nga pesë kategori ekonomike: 
1. Investimet Kapitale; 2. Mallrat dhe Shërbimet; 3. Shpenzimet Komunale; 4. Paga dhe Mëditje; dhe 5. 
Subvencione dhe Transfere. Pagesat më të larta gjatë këtij viti kanë ndodhur nga kategoria ekonomike e 
Investimeve Kapitale në shumën prej 10,588,554.82€, me kategorinë ekonomike të Mallrave dhe 
Shërbimeve nga ku janë paguar 4,033,909.66€ dhe në kategorinë ekonomike të Shpenzimeve 
Komunale nga ku janë paguar 865,906.06€. Pagesat më të ulëta kanë ndodhur nga kategoria 
ekonomike e Pagave dhe Mëditjeve në shumën prej 397,334.55€, kurse nga kategoria ekonomike e 
Subvencioneve dhe Transfereve ka pasur pagesa prej 81,228.36€.   
Sa i përket raporteve financiare një pjesë e Komunave ka dështuar t’i publikojë ato gjatë kësaj periudhë 
të monitorimit, gjegjësisht kanë dështuar të informojnë publikun më shpenzimet financiare në mesin e 
tyre edhe me pagesat si rezultat i vendimeve të gjykatave. Paqartësisë së shpenzimeve financiare të 
Komunave i shtohet edhe mos standardizimi i formave elektronike të publikimit të raporteve financiare 
si dhe përmbajtja jo e duhur e këtyre raporteve nga ana e disa Komunave. 

PËRMBLEDHJA

3Buxheti fillestar për të 38 Komunat e Republikës së Kosovës për vitin 2017 ka qenë 450,459,733.00€.
4Të hyrat vetanake të 38 Komunave të Republikës së Kosovës për vitin 2017 kanë qenë 78,163,490.00€.
5Buxheti fillestar për të 38 Komunat e Republikës së Kosovës për vitin 2018 ka qenë 81,326,084.00€.
6Të hyrat vetanake të 38 Komunave të Republikës së Kosovës për vitin 2018 kanë qenë 78,163,490.00€.
7Buxheti fillestar për të 38 Komunat e Republikës së Kosovës për vitin 2019 ka qenë 561,323,886.00€.
8Shuma e vlerësuar e të hyrave vetanake për 38 Komunat për vitin 2019 ka qenë 87,000,000.00€.



Lëvizja FOL, për vitin 2017, ka arritur të gjejë raportet financiare të publikuara nga vetëm 27 Komuna, 
kurse 11 prej tyre kanë dështuar t’i publikojnë të njëjtat. Forma elektronike e publikimit të raporteve 
financiare dallon varësisht nga Komunat. Nga 27 raportet financiare të publikuara 21 prej tyre kanë qenë 
në formatin elektronik pdf, kurse 6 në formatin word. Strukturimi i brendshëm i raporteve financiare 
paraqet një problematikë tjetër. Nga 31 raportet financiare9 vetëm 27 kanë qenë të strukturuara në 
brendësi, kurse 4 prej tyre nuk kanë qenë të strukturuara. Nga ana tjetër, nga 31 raporte financiare 22 
prej tyre kanë qenë lehtë të lexueshme, 4 raporte financiare nuk kanë qenë të lexueshme dhe 5 prej tyre 
nuk kanë përmbajtur detajet e duhura.  
Për vitin 2018 numri i raporteve të publikuara nga Komunat ka qenë 32, me gjithsej 6 Komuna të cilat 
nuk i kanë publikuar këto raporte. Nga numri prej 32 raportesh financiare të publikuara 25 ka qenë në 
formatin elektronik pdf, 4 në word dhe 3 në excel. Edhe në këtë vit janë publikuar raporte të cilat nuk 
kanë qenë të strukturuara dhe lehtë të lexueshme. Nga 33 raporte financiare 28 kanë qenë të 
strukturuara, kurse pjesa tjetër prej 5 raportesh ka qenë e pa strukturuara. Gjithashtu, nga numri i njëjtë 
prej 33 raportesh, 26 kanë qenë lehtë të lexueshme, 3 raporte financiare vështirë të lexueshme dhe 4 
prej tyre nuk kanë mbajtur detaje specifike.  
Numri i raporteve periodike financiare për vitin 2019 ka qenë më i ulët krahasuar me vitet 2017 dhe 
2018. Gjatë vitit 2019 vetëm 25 Komuna kanë publikuar raporte financiare periodike. Nga këto raporte 
17 kane qenë të publikuara në formatin elektronik pdf, 4 në word dhe 4 në excel. Periudhat e raportimit 
nuk kanë qenë uniforme, gjegjësisht ato kanë dalluar nga raportet e publikuara për periudhat janar-mars 
(8 raporte), janar-maj (1 raport), prill-qershor (1 raport) dhe janar-qershor (15 raporte). Nga raportet 
periodike të publikuara për vitin 2019 vetëm 23 prej tyre kanë qenë të strukturuara dhe 5 prej tyre të pa 
strukturuara. Edhe në këtë periudhë ka pasur raporte vështirë të lexueshme me gjithsej 3 raporte të 
tilla, 3 raporte financiare pa detaje specifike dhe me 20 raporte lehtë të lexueshme. 
Për të vërtetuar të dhënat e pagesave të Komunave për vitet 2017 dhe 2018 si rezultat i vendimeve të 
gjykatave Lëvizja FOL u ka kërkuar të dhëna Komunave. Për të dy këto vite vetëm një pjesë e Komunave, 
gjithsej 24, i kanë dërguar të dhënat. Të dhënat tjera mbi këto shpenzime për 14 Komuna të tjera janë 
marrë nga raportet financiare të Komunave dhe nga raportet e Zyrës së Auditorit.  
Një pjesë e Komunave, përveç mos publikimit të raporteve financiare, vazhdojnë të kenë probleme me 
menaxhimin e përgjithshëm të ueb faqeve të tyre zyrtare. Sipas Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit 
një pjesë e madhe e Komunave nuk i menaxhon si duhet ueb faqet e tyre Komunale. Agjencia e 
Shoqërisë së Informacionit, bazuar në 27 indikatorë matës mbi menaxhimin e ueb faqeve zyrtare të 
Komunave, ka arritur të përcaktojë se 3710 Komuna kanë arritur t’i përmbushin në përgjithësi vetëm 
57.76% të këtyre indikatorëve, kurse pjesa prej 42.24% nuk është përmbushur.  

9Numri i raporteve financiare në posedim të Lëvizjes FOL, për vitet 2017, 2018 dhe raportet periodike për vitin 2019, është më i lartë se ai 
që është publikuar nga Komunat, ngase Lëvizja FOL disa raporte financiare i ka kërkuar përmes kërkesave për qasje në dokumente publike 
të cilat janë dërguar nga Komunat. 
10Agjencia e Shoqërisë së Informacionit nuk ka shfaqur të dhëna për Komunën e Mitrovicës së Veriut.
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Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

11Lëvizja FOL, përmes kërkesës për qasje në dokumente publike të datave 02 dhe 30 tetor 2019, ka kërkuar nga Komuna e Deçanit raportin 
financiar janar-qershor 2019. I njëjti raport është dërguar nga Komuna me datë 14 nëntor 2019, megjithatë dokumenti nuk ka qenë i një 
forme të lexueshme elektronike.
12Raporti i Auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Komunës së Deçanit për Vitin e Përfunduar me 31 dhjetor 2017, nr. i dokumentit: 
22.2.1-2017-08.
13Raporti i Auditimit për Komunën e Deçanit për Vitin Financiar të Përfunduar me 31 dhjetor 2018.
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KOMUNA E DEÇANIT

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me buxhetin fillestar

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

1,340,397.00 € 575,592.00 € 569,992.56 €

8,176,264.00 €

16.39% 6.76% 6.37%

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me të hyrat vetanake

102.36%t 82.76% 85.02%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Deçanit gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 569,992.56 € si rezultat i pagesave 
nga vendimet e gjykatave nga totali i 8,951,356.00 € të buxhetit fillestar, apo 6.37% të shumës së 
këtij buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 670,403.00 €, përqindja 
e pagesave arrin në 85.02%.  Pagesat e vendimeve janë bërë nga tri vija buxhetore: 1. Investimet 
kapitale; 2. Mallra dhe Shërbime; dhe 3. Shërbime Komunale. Numri i lëndëve në të cilat Komuna ka 
qenë pjesë, dhe pas së cilave është detyruar të paguajë shumën prej 569,992.56 € për vitin 2019, ka 
qenë 78.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Raportet financiare për vitet 2017 dhe 2018 kanë qenë të publikuara në ueb faqen zyrtare të 
Komunës në formë pdf. Përmbajtja e raporteve ka qenë tejet e zbrazët, duke mos përmbajtur të 
dhëna të detajuara dhe duke i paraqitur shpenzimet Komunale vetëm në kategoritë e përgjithshme 
ekonomike. Asnjë raport periodik për vitin 2019 nuk është gjetur i publikuar në ueb  faqen e 
Komunës. Zyrtarët përgjegjës të Komunës kanë hasur në vështirësi të dërgojnë përmes  formës 
elektronike raportin financiar janar-qershor 2019 në formë të lexueshme11. Për të vërtetuar 
përputhjen në mes të dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, të paraqitura nga Komuna dhe 
nga institucione të ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar informacione  mbi këto shpenzime 
të cilat Komuna nuk ka arritur t’i dërgojë. Të dhënat mbi pagesat për vendimet e gjykatave për vitet 
201712dhe 201813janë marrë nga raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit. Kurse, të njëjtat të dhëna 
për vitin 2019 janë dërguar nga ana e ish Ministrisë së Administrimit  të Pushtetit Lokal.   

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Sipas raportit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Deçanit nuk ka 
arritur ta menaxhojë në mënyrë të duhur ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga 
ana e Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit, ka arritur t’i përmbushë vetëm 13, kurse pjesa prej 14 
indikatorëve, apo 51.85%, nuk është përmbushur. 

78

8,517,397.00 € 8,951,356.00 €

Të hyrat vetanake 1,309,444.00 € 695,527.00 € 670,403.00  €

PËRSHKRIM



KOMUNA E DRAGASHIT

Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

5,000.00 € 13,049.69 € 11,374.60 €

7,550,914.00 €

0.07% 0.16% 0.14%

0.67% 2.83% 2.27%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Dragashit gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 11,374.60 € si rezultat i pagesave 
nga vendimet e gjykatave nga totali i 8,404,652.00 € të buxhetit fillestar, apo 0.14% të shumës së 
këtij buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 500,817.00 €, përqindja 
e pagesave arrin në 2.27%. Pagesat e vendimeve janë bërë nga një vijë buxhetore: 1. Mallra dhe 
Shërbime. Numri i lëndëve në të cilat Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave është detyruar të 
paguajë shumën prej 11,374.60 € për vitin 2019, ka qenë 30.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Raportet financiare për vitet 2017, 2018 dhe janar-mars 2019 kanë qenë të publikuara në ueb faqen 
zyrtare të Komunës në formës pdf. Të njëjtat raporte kanë qenë të strukturuara dhe lehtë të 
lexueshme. Për të vërtetuar përputhjen në mes të dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, 
të paraqitura nga Komuna dhe nga institucione të ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar 
informacione mbi këto shpenzime të cilat Komuna i ka dërguar. Gjegjësisht, të dhënat mbi pagesat 
për vendimet e gjykatave për vitet 2017 dhe 2018 janë dërguar nga Komuna, kurse të njëjtat të 
dhëna për vitin 2019 janë dërguar nga ana e ish Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.   

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Sipas raportit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Dragashit ka 
arritur ta menaxhojë në masë të duhur ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga 
Agjencisa e Shoqërisë së Informacionit, ka arritur t’i përmbushë 21, kurse pjesa prej 6 indikatorëve, 
apo 22.22%, nuk është përmbushur nga Komuna.  

30

8,069,990.00 € 8,404,652.00 €

Të hyrat vetanake 751,675.00 € 460,657.00 € 500,817.00 €

PËRSHKRIM

8

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me buxhetin fillestar

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me të hyrat vetanake



Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

KOMUNA E FERIZAJT

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

918,431.42 € 4,104,897.63 € 4,562,588.71 €

28,017,830.00 €

3.28% 13.76% 12.34%

21.81% 90.15% 89.41%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Ferizajt gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 4,562,588.71 € si rezultat i pagesave 
nga vendimet e gjykatave nga totali i 36,976,910.00 € të buxhetit fillestar, apo 12.34% të shumës 
së këtij buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 5,103,198.00 €, 
përqindja e pagesave arrin në 89.41%.     
Pagesat e vendimeve janë bërë nga katër vija buxhetore: 1. Investimet kapitale; 2. Mallra dhe Shër-
bime; 3. Shërbime Komunale; dhe 4. Subvencione dhe Transfere. Numri i lëndëve në të cilat 
Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave është detyruar të paguajë shumën prej 4,562,588.71 € për 
vitin 2019, ka qenë 391.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Raportet financiare për vitet 2017, 2018 dhe janar-mars 2019 kanë qenë të publikuara në ueb faqen 
zyrtare të Komunës në formës pdf. Raporti i vitit 2017 ka përmbajtur të dhënat bazë, megjithatë i 
njëjti nuk ka përmbajtur të dhëna rreth pagesave mbi vendimet e gjykatave dhe detaje mbi shpen-
zime specifike. Raporti i vitit 2018 nuk ka qenë i strukturuar. I njëjti raport nuk ka përmbajtur të 
dhëna rreth pagesave mbi vendimet e gjykatave dhe detaje mbi shpenzime specifike. 
Raporti i periudhës janar-mars 2019 ka përmbajtur të dhënat bazë, megjithatë i njëjti nuk ka përm-
bajtur të dhëna rreth pagesave mbi vendimet e gjykatave Për të vërtetuar përputhjen në mes të 
dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, të paraqitura nga Komuna dhe nga institucione të 
ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar informacione mbi këto shpenzime të cilat Komuna i ka 
dërguar. Gjegjësisht, të dhënat mbi pagesat për vendimet e gjykatave për vitet 2017 dhe 2018 janë 
dërguar nga Komuna, kurse të njëjtat të dhëna për vitin 2019 janë dërguar nga ana e ish Ministrisë 
së Administrimit të Pushtetit Lokal.   

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Sipas raportit të Agjencisa e Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Ferizajt ka arritur 
ta menaxhojë në masë të duhur ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga Agjencisë 
së Shoqërisë së Informacionit, ka arritur t’i përmbushë 23, kurse pjesa prej 4 indikatorëve, apo 
14.82%, nuk është përmbushur nga Komuna.    

391

29,838,400.00 € 36,976,910.00 €

Të hyrat vetanake 4,210,678.00 € 4,553,220.00 € 5,103,198.00 €

PËRSHKRIM
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Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me buxhetin fillestar

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me të hyrat vetanake



Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

KOMUNA E FUSHË KOSOVËS 

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

158,000.00 € 475,106.00 € 91,555.28 €

11,172,600.00 €

1.41% 3.87% 0.67%

5.20% 17.45% 3.75%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Fushë Kosovës gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 91,555.28 € si rezultat i page-
save nga vendimet e gjykatave nga totali i 13,623,600.00 € të buxhetit fillestar, apo 0.67% të 
shumës së këtij buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 2,439,993.00 
€, përqindja e pagesave arrin në 3.75%.      
Pagesat e vendimeve janë bërë nga tri vija buxhetore: 1. Investime Kapitale; 2. Mallra dhe Shërbime; 
dhe 3. Shërbime Komunale. Numri i lëndëve në të cilat Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave 
është detyruar të paguajë shumën prej 91,555.28 € për vitin 2019, ka qenë 81.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Raportet financiare për vitet 2017, 2018 kanë qenë të publikuara në ueb faqen zyrtare të Komunës 
në formës pdf. Këto raporte kanë qenë të strukturuara deri në një masë edhe pse në disa pjesë të 
raporteve ka pasur mungesë të sqarimeve të udhëzimeve të cilat do e mundësonin leximin e rapor-
tit nga publiku i gjerë14 dhe mungesë të shpenzimeve specifike15. Raportet financiare periodike për 
vitin 2019 nuk kanë qenë të publikuara në ueb faqen zyrtare të Komunës16. 
Për të vërtetuar përputhjen në mes të dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, të paraqitura 
nga Komuna dhe nga institucione të ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar informacione mbi 
këto shpenzime të cilat Komuna nuk i ka dërguar17.   

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Sipas raportit të Agjencia e Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Fushë Kosovës nuk 
ka arritur ta menaxhojë në masë të duhur ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga 
Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit, ka arritur t’i përmbushë vetëm 11, kurse pjesa prej 16 
indikatorëve, apo 59.26%, nuk është përmbushur.  

81

12,289,020.00 € 13,623,600.00 €

Të hyrat vetanake 3,035,973.00 € 2,723,185.00 € 2,439,993.00 €

PËRSHKRIM

10

14Shih raportin vjetor financiar të vitit 2017, faqe 7, ku janë të paraqitura vetëm dy shifrat e para të shumës së shpenzimeve, pa u paraqitur 
në krye të tabelës në formë sqaruese se cila është shifra e saktë e shpenzimit. 
15Raporti financiar i periudhës janar-qershor 2019. 
16Raporti financiar janar-qershor 2019 është dërguar nga Komuna e Fushë Kosovës tek Lëvizja FOL vetëm pasi i njëjti është kërkuar përmes 
kërkesës për qasje në dokumente publike, edhe pse i njëjti raport nuk përmban të shënuar periudhën mbi të cilën raportohet.  
17Komunës iu janë kërkuar të dhënat mbi pagesat e vendimeve të gjykatave për vitet 2017 dhe 2018, megjithatë Komuna, me arsyetimin se 
Drejtoria e Financave është fund të përmbylljes së vitit dhe të ekzekutimit të pagesave dhe si e tillë e ka të pamundur dërgimin e këtyre të 
dhënave, nuk i ka dërguar të njëjtat.  

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me buxhetin fillestar

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me të hyrat vetanake



Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

KOMUNA E GJAKOVËS

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

817,203.23 € 1,151,576.22 € 845,545.71 €

21,229,850.00 €

3.85% 4.95% 3.41%

24.55% 36.66% 24.19%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Gjakovës gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 845,545.71 € si rezultat i pagesave 
nga vendimet e gjykatave nga totali i 24,785,170.00 € të buxhetit fillestar, apo 3.41% të shumës së 
këtij buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 3,495,017.00 €, përqindja 
e pagesave arrin në 24.19%.      
Pagesat e vendimeve janë bërë nga tri vija buxhetore: 1. Investime Kapitale; 2. Mallra dhe Shërbime; 
dhe 3. Shërbime Komunale. Numri i lëndëve në të cilat Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave 
është detyruar të paguajë shumën prej 845,545.71 € për vitin 2019, ka qenë 233.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Raportet financiare për vitet 2017, 2018 dhe janar-qershor 2019 kanë qenë të publikuara në ueb 
faqen zyrtare të Komunës në formë word. Të njëjtat raporte kanë qenë të strukturuara dhe lehtë të 
lexueshme. 
Për të vërtetuar përputhjen në mes të dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, të paraqitura 
nga Komuna dhe nga institucione të ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar informacione mbi 
këto shpenzime të cilat Komuna i ka dërguar. Gjegjësisht, të dhënat mbi pagesat për vendimet e 
gjykatave për vitet 2017 dhe 2018 janë dërguar nga Komuna, kurse të njëjtat të dhëna për vitin 
2019 janë dërguar nga ana e ish Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.
 

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Sipas raportit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Gjakovës ka 
arritur ta menaxhojë në masë të duhur ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga 
Agjencia e Shoqërisë së Informacionit, ka arritur t’i përmbushë 26, kurse pjesa prej 1 indikatorëve, 
apo 3.70%, nuk është përmbushur nga Komuna.  

233

23,266,600.00 € 24,785,170.00 €

Të hyrat vetanake 3,328,760.00 € 3,141,143.00 € 3,495,017.00 €

PËRSHKRIM
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Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me buxhetin fillestar

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me të hyrat vetanake



Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

KOMUNA E GJILANIT

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

122,530.00 € 500,000.00 € 589,760.47 €

22,657,750.00 €

0.54% 1.94% 2.31%

2.66% 11.61% 13.21%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Gjilanit gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 589,760.47 € si rezultat i pagesave 
nga vendimet e gjykatave nga totali i 25,544,790.00 € të buxhetit fillestar, apo 2.31% të shumës së 
këtij buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 4,465,885.00 €, përqind-
ja e pagesave arrin në 13.21%.       
Pagesat e vendimeve janë bërë nga tri vija buxhetore: 1. Mallra dhe Shërbime; 2. Shërbime Komu-
nale; dhe 3. Investime Kapitale. Numri i lëndëve në të cilat Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave 
është detyruar të paguajë shumën prej 589,760.47 € për vitin 2019, ka qenë 142.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Raportet financiare për vitet 2017, 2018 dhe janar-qershor 2019 kanë qenë të publikuara në ueb 
faqen zyrtare të Komunës në formë word dhe excel (excel edhe për vitin 2017). Forma word e 
raporteve financiare, në pjesën më të madhe, ka qenë e pa strukturuar. Kjo formë e raporteve, 
sidomos për vitet 2017 dhe 2018, ka përmbajtur vetëm kategoritë e përgjithshme ekonomike të 
shpenzimeve, por pa dhënë detaje specifike. 
Për të vërtetuar përputhjen në mes të dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, të paraqitura 
nga Komuna dhe nga institucione të ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar informacione mbi 
këto shpenzime të cilat Komuna nuk i ka dërguar. Të dhënat mbi pagesat për vendimet e gjykatave 
për vitet 201718 dhe 201819 janë marrë nga raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit. Kurse, të 
njëjtat të dhëna për vitin 2019 janë dërguar nga ana e ish Ministrisë së Administrimit të Pushtetit 
Lokal.

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Sipas raportit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Gjilanit ka arritur 
ta menaxhojë në masë të duhur ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga Agjencia 
e Shoqërisë së Informacionit, ka arritur t’i përmbushë 19 prej tyre, kurse pjesa prej 8 indikatorëve, 
apo 29.62%, nuk është përmbushur nga Komuna.  

142

25,780,110.00 € 25,544,790.00 €

Të hyrat vetanake 4,599,390.00 € 4,305,358.00 € 4,465,885.00 €

PËRSHKRIM

 18Raporti i Auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Komunës së Gjilanit për Vitin e Përfunduar me 31 dhjetor 2017, nr. i dokumentit: 
22.18.1-2017-08.
19Raporti i Auditimit për Komunën e Gjilanit për Vitin Financiar të Përfunduar me 31 dhjetor 2018.
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Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me buxhetin fillestar

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me të hyrat vetanake



Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

KOMUNA E GLLOGOCIT

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

399,465.87 € 528,050.79 € 604,455.14 €

13,141,240.00 €

3.04% 3.65% 3.98%

27.10% 45.26% 46.02%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Gllogocit gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 604,455.14 € si rezultat i pagesave 
nga vendimet e gjykatave nga totali i 15,171,600.00 € të buxhetit fillestar, apo 3.98% të shumës së 
këtij buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 1,313,535.00 €, përqindja 
e pagesave arrin në 46.02%.     
Pagesat e vendimeve janë bërë nga katër vija buxhetore: 1. Investimet kapitale; 2. Mallra dhe Shër-
bime; 3. Subvencione dhe Transfere; dhe 4. Shërbime Komunale. Numri i lëndëve në të cilat 
Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave është detyruar të paguajë shumën prej 604,455.14 € për 
vitin 2019, ka qenë 141

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Raportet financiare për vitet 2017 dhe 2018 kanë qenë të publikuara në ueb faqen zyrtare të 
Komunës në formë pdf. Këto raporte përmbajnë të dhënat vetëm mbi shpenzimet në kategoritë 
ekonomike por jo detaje mbi shpenzimet tjera financiare. Të njëjtat raporte nuk kanë përmbajtur të 
dhëna rreth pagesave mbi vendimet e gjykatave. 
Raporti i periudhës janar-maj 2019 nuk përmban asnjë detaj mbi shpenzimet financiare, me përjash-
tim të shpenzimeve në kuadër të investimeve kapitale dhe të pagesave mbi vendimet gjyqësore.
Për të vërtetuar përputhjen në mes të dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, të paraqitura 
nga Komuna dhe nga institucione të ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar informacione mbi 
këto shpenzime të cilat Komuna i ka dërguar. Gjegjësisht, të dhënat mbi pagesat për vendimet e 
gjykatave për vitet 2017 dhe 2018 janë dërguar nga Komuna, kurse të njëjtat të dhëna për vitin 
2019 janë dërguar nga ana e ish Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.   
 

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Sipas raportit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Gllogocit ka 
arritur ta menaxhojë në masë të duhur ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga 
Agjencia e Shoqërisë së Informacionit, ka arritur t’i përmbushë vetëm 24, kurse pjesa prej 3 indika-
torëve, apo 11.11%, nuk është përmbushur nga Komuna. 

141

14,477,300.00 € 15,171,600.00 €

Të hyrat vetanake 1,474,005.00 € 1,166,676.00 € 1,313,535.00 €

PËRSHKRIM
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Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me buxhetin fillestar

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me të hyrat vetanake



Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

KOMUNA E GRAÇANICËS

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

764.64 € 78,463.16 € 31,298.86 €

7,134,076.00 €

0.01% 1.05% 0.24%

0.04% 4.75% 1.92%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Graçanicës gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 31,298.86 € si rezultat i pagesave 
nga vendimet e gjykatave nga totali i 13,184,950.00 € të buxhetit fillestar, apo 0.24% të shumës së 
këtij buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 1,627,551.00 €, përqindja 
e pagesave arrin në 1.92%.      
Pagesat e vendimeve janë bërë nga tri vija buxhetore: 1. Investime Kapitale; 2. Mallra dhe Shërbime; 
dhe 3. Shërbime Komunale. Numri i lëndëve në të cilat Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave 
është detyruar të paguajë shumën prej 31,298.86 €  për vitin 2019, ka qenë 14.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Raportet financiare për vitet 2017, 2018 kanë qenë të publikuara në ueb faqen zyrtare të Komunës 
në formë word. Të njëjtat raporte kanë qenë të strukturuara dhe lehtë të lexueshme20. Për vitin 
2019 nuk ka pasur të publikuar asnjë raport periodik financiar21. 
Për të vërtetuar përputhjen në mes të dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, të paraqitura 
nga Komuna dhe nga institucione të ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar informacione mbi 
këto shpenzime të cilat Komuna i ka dërguar. Gjegjësisht, të dhënat mbi pagesat për vendimet e 
gjykatave për vitet 2017 dhe 2018 janë dërguar nga Komuna, kurse të njëjtat të dhëna për vitin 
2019 janë dërguar nga ana e ish Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.   

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Sipas raportit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Graçanicës ka 
arritur ta menaxhojë në masë të duhur ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga 
Agjencia e Shoqërisë së Informacionit, ka arritur t’i përmbushë 19, kurse pjesa prej 8 indikatorëve, 
apo 29.62%, nuk është përmbushur nga Komuna.    

14

7,484,556.00 € 13,184,950.00 €

Të hyrat vetanake 1,700,483.00 € 1,653,463.00 € 1,627,551.00 €

PËRSHKRIM

20Raportet kanë qenë të publikuara edhe në gjuhën shqipe. 
21Komuna ka dërguar vendimin mbi miratimin e raportit financiar janar-mars 2019 dhe jo raportin financiar, kur i njëjti i është kërkuar 
përmes kërkesës për qasje në dokumente publike. 
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Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me buxhetin fillestar

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me të hyrat vetanake



Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

KOMUNA E HANIT TË ELEZIT

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

90.00 € 21.00 € 7,578.47 €

2,406,534.00 €

0.00% 0.00% 0.24%

0.04% 0.01% 2.62%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Hanit të Elezit gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 7,578.47 € si rezultat i page-
save nga vendimet e gjykatave nga totali i 3,109,110.00 € të buxhetit fillestar, apo 0.24% të shumës 
së këtij buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 289,129.00 €, përqind-
ja e pagesave arrin në 2.62%.      
Pagesat e vendimeve janë bërë nga dy vija buxhetore: 1. Mallra dhe Shërbime; dhe 2. Shërbime 
Komunale. Numri i lëndëve në të cilat Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave është detyruar të 
paguajë shumën prej 7,578.47 € për vitin 2019, ka qenë 15.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Raportet financiare për vitet 2017, 2018 dhe janar-qershor 2019 kanë qenë të publikuara në ueb 
faqen zyrtare të Komunës në formës pdf. Të njëjtat raporte kanë qenë të strukturuara dhe lehtë të 
lexueshme. 
Për të vërtetuar përputhjen në mes të dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, të paraqitura 
nga Komuna dhe nga institucione të ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar informacione mbi 
këto shpenzime të cilat Komuna i ka dërguar. Gjegjësisht, të dhënat mbi pagesat për vendimet e 
gjykatave për vitet 2017 dhe 2018 janë dërguar nga Komuna, kurse të njëjtat të dhëna për vitin 
2019 janë dërguar nga ana e ish Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.   

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Sipas raportit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Hanit të Elezit 
ka arritur ta menaxhojë në masë të duhur ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga 
Agjencia e Shoqërisë së Informacionit, ka arritur t’i përmbushë 22, kurse pjesa prej 5 indikatorëve, 
apo 18.51%, nuk është përmbushur nga Komuna.  

15

2,766,745.00 € 3,109,110.00 €

Të hyrat vetanake 239,854.00 € 303,597.00 € 289,129.00 €

PËRSHKRIM
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Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me buxhetin fillestar

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me të hyrat vetanake



Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

KOMUNA E ISTOGUT

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

0.00 € 162,921.64 € 70,916.28 €

9,357,206.00 €

0.00% 1.60% 0.45%

0.00% 13.80% 5.55%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Istogut gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 70,916.28 € si rezultat i pagesave nga 
vendimet e gjykatave nga totali i 15,772,360.00 € të buxhetit fillestar, apo 0.45% të shumës së këtij 
buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 1,277,578.00 €, përqindja e 
pagesave arrin në 5.55%.       
Pagesat e vendimeve janë bërë nga dy vija buxhetore: 1. Mallra dhe Shërbime; dhe 2. Shërbime 
Komunale. Numri i lëndëve në të cilat Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave është detyruar të 
paguajë shumën prej 70,916.28 € për vitin 2019, ka qenë 43.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Raportet financiare për vitet 2017, 2018 dhe janar-mars 2019 kanë qenë të publikuara në ueb faqen 
zyrtare të Komunës në formë word (2017) dhe excel (2018 dhe janar-mars 2019). Raporti i vitit 
2017 ka qenë i strukturuar dhe lehtë i lexueshëm. Kurse, raportet për vitet 2018 dhe periudhën 
janar-mars 2019 nuk kanë qenë të përpunuara dhe janë paraqitur ashtu sikurse janë pranuar nga 
Ministria e Financave. Leximi dhe zbërthimi i tyre nga publiku del të jetë i vështirë. 
Për të vërtetuar përputhjen në mes të dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, të paraqitura 
nga Komuna dhe nga institucione të ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar informacione mbi 
këto shpenzime të cilat Komuna i ka dërguar. Gjegjësisht, të dhënat mbi pagesat për vendimet e 
gjykatave për vitet 2017 dhe 2018 janë dërguar nga Komuna, kurse të njëjtat të dhëna për vitin 
2019 janë dërguar nga ana e ish Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.   

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Sipas raportit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Istogut ka arritur 
ta menaxhojë në masë të duhur ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga Agjencia 
e Shoqërisë së Informacionit, ka arritur t’i përmbushë 18 prej tyre, kurse pjesa prej 9 indikatorëve, 
apo 33.34%, nuk është përmbushur nga Komuna.  

43

10,197,780.00 € 15,772,360.00 €

Të hyrat vetanake 1,226,695.00 € 1,180,915.00 € 1,277,578.00 €

PËRSHKRIM
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Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me buxhetin fillestar

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me të hyrat vetanake



Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

KOMUNA E JUNIKUT

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

0.00 € 53,469.58 € 1,175.25 €

1,533,899.00 €

0.00% 3.09% 0.07%

0.00% 54.00% 1.03%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Junikut gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 1,175.25 € si rezultat i pagesave nga 
vendimet e gjykatave nga totali i 1,784,765.00 € të buxhetit fillestar, apo 0.07% të shumës së këtij 
buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 113,557.00 €, përqindja e 
pagesave arrin në 1.03%.      
Pagesat e vendimeve janë bërë nga dy vijë buxhetore: 1. Mallra dhe Shërbime; dhe 2. Shërbime 
Komunale. Numri i lëndëve në të cilat Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave është detyruar të 
paguajë shumën prej 1,175.25 € për vitin 2019, ka qenë 3.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Raportet financiare për vitin 201722, 2018 dhe periudhën janar-qershor 2019 kanë qenë të publi-
kuara në ueb faqen zyrtare të Komunës në formë pdf (2017 dhe 2018) dhe word (janar-qershor 
2019). Të njëjtat raporte kanë qenë të strukturuara dhe lehtë të lexueshme23. 
Për të vërtetuar përputhjen në mes të dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, të paraqitura 
nga Komuna dhe nga institucione të ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar informacione mbi 
këto shpenzime të cilat Komuna i ka dërguar. Gjegjësisht, të dhënat mbi pagesat për vendimet e 
gjykatave për vitet 2017 dhe 2018 janë dërguar nga Komuna, kurse të njëjtat të dhëna për vitin 
2019 janë dërguar nga ana e ish Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.   

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Sipas raportit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Junikut ka 
arritur ta menaxhojë në masë të duhur ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga 
Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit, ka arritur t’i përmbushë 19, kurse pjesa prej 8 indika-
torëve, apo 29.62%, nuk është përmbushur nga Komuna.  

3

1,730,463.00 € 1,784,765.00 €

Të hyrat vetanake 141,987.00 € 99,009.00 € 113,557.00 €

PËRSHKRIM

17

22Raporti financiar për vitin 2017 ka qenë i publikuar por i njëjti nuk është hapur si rezultat i problemeve teknike.
23Raporti financiar për vitin 2017 është dërguar pas paraqitjes së kërkesës për qasje në dokumente publike. 

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me buxhetin fillestar

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me të hyrat vetanake



Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

KOMUNA E KAÇANIKUT

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

0.00 € 8,960.54 € 358,850.57 €

7,180,744.00 €

0.00% 0.11% 4.14%

0.00% 1.29% 45.63%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Kaçanikut gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 358,850.57 € si rezultat i pagesave 
nga vendimet e gjykatave nga totali i 8,667,339.00 € të buxhetit fillestar, apo 4.14% të shumës së 
këtij buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 786,414.00 €, përqindja 
e pagesave arrin në 45.63%.      
Pagesat e vendimeve janë bërë nga tri vija buxhetore: 1. Investime Kapitale; 2. Mallra dhe Shërbime; 
dhe 3. Shërbime Komunale. Numri i lëndëve në të cilat Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave 
është detyruar të paguajë shumën prej 358,850.57 € për vitin 2019, ka qenë 90.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Raportet financiare për vitet 2017, 2018 dhe janar-mars 2019 kanë qenë të publikuara në ueb faqen 
zyrtare të Komunës në formë pdf. Të njëjtat raporte kanë qenë të strukturuara dhe lehtë të 
lexueshme. 
Për të vërtetuar përputhjen në mes të dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, të paraqitura 
nga Komuna dhe nga institucione të ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar informacione mbi 
këto shpenzime të cilat Komuna i ka dërguar. Gjegjësisht, të dhënat mbi pagesat për vendimet e 
gjykatave për vitet 2017 dhe 2018 janë dërguar nga Komuna, kurse të njëjtat të dhëna për vitin 
2019 janë dërguar nga ana e ish Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.   

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Sipas raportit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Kaçanikut nuk 
ka arritur ta menaxhojë në masë të duhur ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga 
Agjencia e Shoqërisë së Informacionit, ka arritur t’i përmbushë 16, kurse pjesa prej 11 indikatorëve, 
apo 40.74%, nuk është përmbushur nga Komuna. 

90

7,967,300.00 € 8,667,339.00 €

Të hyrat vetanake 861,014.00 € 694,915.00 € 786,414.00 €

PËRSHKRIM
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Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me buxhetin fillestar

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me të hyrat vetanake



Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

KOMUNA E KAMENICËS

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

9,225.72 € 17,572.48 € 166,292.23 €

8,012,503.00 €

0.12% 0.19% 1.78%

1.03% 1.95% 13.53%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Kamenicës gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 166,292.23 € si rezultat i pagesave 
nga vendimet e gjykatave nga totali i 9,359,447.00 € të buxhetit fillestar, apo 1.78% të shumës së 
këtij buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 1,229,125.00 €, përqindja 
e pagesave arrin në 13.53%.      
Pagesat e vendimeve janë bërë nga katër vija buxhetore: 1. Investime Kapitale; 2. Mallra dhe Shër-
bime; 3. Shërbime Komunale; dhe 4. Subvencione dhe Transfere. Numri i lëndëve në të cilat 
Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave është detyruar të paguajë shumën prej 166,292.23 € për 
vitin 2019, ka qenë 70.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Raportet financiare për vitet 2017, 2018 dhe prill-qershor 2019 kanë qenë të publikuara në ueb 
faqen zyrtare të Komunës në formë pdf (2017 dhe 2018) dhe excel (prill-qershor 2019. Raportet 
financiare për vitet 2017 dhe 2018, me përjashtim të raportit prill-qershor 2019, kanë qenë të 
strukturuara dhe lehtë të lexueshme. Leximi dhe zbërthimi i raportit prill-qershor 2019 nga publiku 
del të jetë i vështirë.
Për të vërtetuar përputhjen në mes të dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, të paraqitura 
nga Komuna dhe nga institucione të ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar informacione mbi 
këto shpenzime të cilat Komuna i ka dërguar. Gjegjësisht, të dhënat mbi pagesat për vendimet e 
gjykatave për vitet 2017 dhe 2018 janë dërguar nga Komuna, kurse të njëjtat të dhëna për vitin 
2019 janë dërguar nga ana e ish Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.   

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Sipas raportit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Kamenicës nuk 
ka arritur ta menaxhojë në masë të duhur ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga 
Agjencia e Shoqërisë së Informacionit, nuk arritur t’i përmbushë 17, kurse pjesa prej 10 indika-
torëve, apo 37.03%, nuk është përmbushur nga Komuna.  

70

9,059,709.00 € 9,359,447.00 €

Të hyrat vetanake 899,181.00 € 899,181.00 € 1,229,125.00 €

PËRSHKRIM
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Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me buxhetin fillestar

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me të hyrat vetanake



Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

KOMUNA E KLINËS

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

3,480.00 € 117,119.40 € 104,067.70 €

8,645,555.00 €

0.04% 1.21% 1.03%

0.34% 11.39% 11.30%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Klinës gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 104,067.70 € si rezultat i pagesave nga 
vendimet e gjykatave nga totali i 10,138,950.00 € të buxhetit fillestar, apo 1.03% të shumës së këtij 
buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 921,144.00 €, përqindja e 
pagesave arrin në 11.30%.      
Pagesat e vendimeve janë bërë nga dy vija buxhetore: 1. Mallra dhe Shërbime; dhe 2. Shërbime 
Publike. Numri i lëndëve në të cilat Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave është detyruar të 
paguajë shumën prej 104,067.70 € për vitin 2019, ka qenë 153.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Raportet financiare për vitet 2017, 2018 dhe janar-qershor 2019 kanë qenë të publikuara në ueb 
faqen zyrtare të Komunës në formë pdf. Të njëjtat raporte kanë qenë të strukturuara dhe lehtë të 
lexueshme. 
Për të vërtetuar përputhjen në mes të dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, të paraqitura 
nga Komuna dhe nga institucione të ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar informacione mbi 
këto shpenzime të cilat Komuna i ka dërguar. Gjegjësisht, të dhënat mbi pagesat për vendimet e 
gjykatave për vitet 2017 dhe 2018 janë dërguar nga Komuna, kurse të njëjtat të dhëna për vitin 
2019 janë dërguar nga ana e ish Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.   

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Sipas raportit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Klinës ka arritur 
ta menaxhojë në masë të duhur ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga Agjencia 
e Shoqërisë së Informacionit, nuk arritur t’i përmbushë 16, kurse pjesa prej 11 indikatorëve, apo 
40.74%, nuk është përmbushur nga Komuna.

153

9,694,954.00 € 10,138,950.00 €

Të hyrat vetanake 1,030,521.00 € 1,027,944.00 € 921,144.00 €

PËRSHKRIM
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Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me buxhetin fillestar

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me të hyrat vetanake



Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

KOMUNA E KLLOKOTIT

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

22,414.00 € 153,917.42 € 62,260.30 €

1,046,321.00 €

2.14% 12.60% 5.01%

21.49% 117.08% 47.51%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Kllokotit gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 62,260.30 € si rezultat i pagesave 
nga vendimet e gjykatave nga totali i 1,241,812.00 € të buxhetit fillestar, apo 5.01% të shumës së 
këtij buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 131,050.00 €, përqindja 
e pagesave arrin në 47.51%.      
Pagesat e vendimeve janë bërë nga tri vija buxhetore: 1. Mallra dhe Shërbime; dhe 2. Mallra dhe 
Shërbime. Numri i lëndëve në të cilat Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave është detyruar të 
paguajë shumën prej 62,260.30 € për vitin 2019, ka qenë 15.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Ueb faqja e Komunës nuk i ka përmbajtur të gjitha raportet financiare. Raporti financiar për vitin 
2017 nuk ka qenë i publikuar, kurse për vitin 2018 ka qenë i publikuar vetëm raporti financiar për 
periudhën janar-qershor, njëjtë sikurse për periudhën janar-qershor të vitit 2019. Raportet 
ekzistuese kanë qenë të publikuara në formën pdf. Të njëjtat raporte kanë qenë të strukturuara dhe 
lehtë të lexueshme24.  
Për të vërtetuar përputhjen në mes të dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, të paraqitura 
nga Komuna dhe nga institucione të ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar informacione mbi 
këto shpenzime të cilat Komuna nuk i ka dërguar25. Të dhënat mbi pagesat për vendimet e gjykatave 
për vitin 201726 janë marrë nga Zyra Kombëtare e Auditimit27. Të dhënat e vitit 2018 janë marrë nga 
raporti financiar i publikuar nga Komuna, kurse të njëjtat të dhëna për vitin 2019 janë dërguar nga 
ana e ish Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.   

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Sipas raportit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Kllokotit nuk ka 
arritur aspak ta menaxhojë ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga Agjencia e 
Shoqërisë së Informacionit, ka arritur t’i përmbushë vetëm 2, kurse pjesa prej 25 indikatorëve, apo 
92.59%, nuk është përmbushur nga Komuna.    

15

1,221,387.00 € 1,241,812.00 €

Të hyrat vetanake 104,297.00 € 131,461.00 € 131,050.00 €

PËRSHKRIM

24Raportet për periudhat e viteve 2018 dhe 2019 kanë qenë të publikuara në gjuhën shqipe.
25Lëvizja FOL nuk ka arritur asnjëherë të kontaktojë me zyrtarin për qasje në dokumente publike të Komunës së Kllokotit. 
26Në të dhënat financiare mbi pagesat e Komunës si rezultat i vendimeve të gjyqësorit për vitin 2017, të gjetura në raportin financiar të vitit 
2018, rezulton se Komuna e Kllokotit nuk ka paguar asnjë shumë financiare e cila, megjithatë, nuk përkon me shumën prej 22,414.00 € të 
gjetura në raportin e Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitin 2017. 
27Raporti i Auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Komunës së Kllokotit për Vitin e Përfunduar me 31 dhjetor 2017, nr. i dokumentit: 
22.35.1-2017-08. 
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Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me buxhetin fillestar

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me të hyrat vetanake



Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

KOMUNA E LEPOSAVIQIT

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

860,462.00 € 2,230,658.00 € 1,334,356.02 €

4,780,867.00 €

18.00% 48.74% 28.74%

434.55% 9698.09% 5559.82%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Leposaviqit gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 1,334,356.02 € si rezultat i page-
save nga vendimet e gjykatave nga totali i 4,642,073.00 € të buxhetit fillestar, apo 28.74% të 
shumës së këtij buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 24,000.00 €, 
përqindja e pagesave arrin në 5559.82%.        
Pagesat e vendimeve janë bërë nga dy vija buxhetore: 1. Mallra dhe Shërbime; dhe 2. Investime 
Kapitale. Numri i lëndëve në të cilat Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave është detyruar të 
paguajë shumën prej 1,334,356.02 € për vitin 2019, ka qenë 12.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Asnjë nga raportet financiare për vitet 2017, 2018 dhe raportet periodike të vitit 2019 nuk kanë 
qenë të publikuara në ueb faqen zyrtare të Komunës. 
Për shkak të mos paraqitjes së informacioneve dhe kontakteve në ueb faqe të Komunës ka qenë e 
pamundur të kontaktohet zyrtari për qasje në dokumente publike për të kërkuar të dhëna përmes 
së cilave do vërtetoheshin shumat e pagesave të paraqitura më lart. Të dhënat mbi këto pagesa janë 
marrë nga raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitet 201728 dhe 201829, kurse të njëjtat të 
dhëna për vitin 2019 janë dërguar nga ana e ish Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.   

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Sipas raportit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Leposaviqit nuk 
ka arritur aspak ta menaxhojë ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga Agjencia e 
Shoqërisë së Informacionit, ka arritur t’i përmbushë vetëm 2, kurse pjesa prej 25 indikatorëve, apo 
92.06%, nuk është përmbushur nga Komuna. 

12

4,576,826.00 € 4,642,073.00 €

Të hyrat vetanake 198,013.00 € 23,001.00 € 24,000.00 €

PËRSHKRIM
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28Raporti i Auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Komunës së Leposaviqit për Vitin e Përfunduar me 31 dhjetor 2017, nr. i 
dokumentit: 22.27.1-2017-08.
29Raporti i Auditimit për Komunën e Leposaviqit për Vitin Financiar të Përfunduar me 31 dhjetor 2018.

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me buxhetin fillestar

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me të hyrat vetanake



Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

KOMUNA E LIPJANIT

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

129,228.75 € 595,172.52 € 184,733.44 €

14,025,260.00 €

0.92% 3.78% 1.09%

6.13% 30.73% 9.31%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Lipjanit gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 184,733.44 € si rezultat i pagesave 
nga vendimet e gjykatave nga totali i 16,884,640.00 € të buxhetit fillestar, apo 1.09% të shumës së 
këtij buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 1,983,269.00 €, përqindja 
e pagesave arrin në 9.31%.       
Pagesat e vendimeve janë bërë nga katër vija buxhetore: 1. Mallra dhe Shërbime; 2. Investime 
Kapitale; 3. Subvencione dhe Transfere; dhe 4. Shërbime Komunale. Numri i lëndëve në të cilat 
Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave është detyruar të paguajë shumën prej 184,733.44 € për 
vitin 2019, ka qenë 100.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Raportet financiare për vitet 2017, 2018 dhe janar-qershor 2019 kanë qenë të publikuara në ueb 
faqen zyrtare të Komunës në formë pdf dhe excel (Raporti janar-qershor 2019 në excel). Të njëjtat 
raporte kanë qenë të strukturuara dhe lehtë të lexueshme. 
Për të vërtetuar përputhjen në mes të dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, të paraqitura 
nga Komuna dhe nga institucione të ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar informacione mbi 
këto shpenzime të cilat Komuna i ka dërguar. Gjegjësisht, të dhënat mbi pagesat për vendimet e 
gjykatave për vitet 2017 dhe 2018 janë dërguar nga Komuna, kurse të njëjtat të dhëna për vitin 
2019 janë dërguar nga ana e ish Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.   

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Sipas raportit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Lipjanit nuk ka 
arritur ta menaxhojë në masë të duhur ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga 
Agjencia e Shoqërisë së Informacionit, ka arritur t’i përmbushë vetëm 12, kurse pjesa prej 15 indika-
torë, apo 55.56%, nuk është përmbushur nga Komuna.  

100

15,731,060.00 € 16,884,640.00 €

Të hyrat vetanake 2,108,547.00 € 1,936,600.00 € 1,983,269.00 €

PËRSHKRIM

23

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me buxhetin fillestar

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me të hyrat vetanake



Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

KOMUNA E MALISHEVËS

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

94,009.93 € 110,982.26 € 399,060.44 €

12,866,850.00 €

0.73% 0.79% 2.77%

8.57% 13.54% 43.33%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Malishevës gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 399,060.44 € si rezultat i page-
save nga vendimet e gjykatave nga totali i 14,392,380.00 € të buxhetit fillestar, apo 2.77% të 
shumës së këtij buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 921,023.00 €, 
përqindja e pagesave arrin në 43.33%.      
Pagesat e vendimeve janë bërë nga tri vijë buxhetore: 1. Investime Kapitale; 2. Mallra dhe Shër-
bime; dhe 3. Shërbime Komunale. Numri i lëndëve në të cilat Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së 
cilave është detyruar të paguajë shumën prej 399,060.44 € për vitin 2019, ka qenë 89.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Raportet financiare për vitet 2017, 2018 dhe janar-mars 2019 kanë qenë të publikuara në ueb faqen 
zyrtare të Komunës në formë pdf dhe excel (Raporti i vitit 2018 në excel). Raportet kanë qenë të 
strukturuara dhe lehtë të lexueshme, me përjashtim të raportit në formën excel i cili nuk është 
lehtë i deshifrueshëm nga publiku.  
Për të vërtetuar përputhjen në mes të dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, të paraqitura 
nga Komuna dhe nga institucione të ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar informacione mbi 
këto shpenzime të cilat Komuna i ka dërguar. Gjegjësisht, të dhënat mbi pagesat për vendimet e 
gjykatave për vitet 2017 dhe 2018 janë dërguar nga Komuna, kurse të njëjtat të dhëna për vitin 
2019 janë dërguar nga ana e ish Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.     

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Sipas raportit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Malishevës nuk 
ka arritur ta menaxhojë në masë të duhur ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga 
Agjencia e Shoqërisë së Informacionit, ka arritur t’i përmbushë vetëm 12, kurse pjesa prej 15 indika-
torë, apo 55.56%, nuk është përmbushur nga Komuna.  

89

14,103,720.00 € 14,392,380.00 €

Të hyrat vetanake 1,097,142.00 € 819,797.00 € 921,023.00 €

PËRSHKRIM
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Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me buxhetin fillestar

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me të hyrat vetanake



Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

KOMUNA E MAMUSHËS

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

0.00 € 2,000.00 € 7,128.42 €

1,813,399.00 €

0.00% 0.10% 0.34%

0.00% 2.89% 10.03%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Mamushës gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 7,128.42 € si rezultat i pagesave 
nga vendimet e gjykatave nga totali i 2,073,560.00 € të buxhetit fillestar, apo 0.34% të shumës së 
këtij buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 71,069.00 €, përqindja e 
pagesave arrin në 10.03%.      
Pagesat e vendimeve janë bërë nga tri vija buxhetore: 1. Mallra dhe Shërbime; 2. Shërbime Komu-
nale; dhe 3. Investime Kapitale. Numri i lëndëve në të cilat Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave 
është detyruar të paguajë shumën prej 7,128.42 € për vitin 2019, ka qenë 13.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Raporti financiar për vitin 2017 nuk ka qenë i publikuar në ueb faqe të Komunës dhe i njëjti është 
dërguar tek Lëvizja FOL, në formatin pdf, pas paraqitjes së kërkesës për qasje në dokumente 
publike. Raporti financiar i vitit 2018 ka qenë i publikuar në ueb faqen e Komunës në formatin pdf. 
Ndërsa asnjë nga raportet financiare të vitit 2019 nuk kanë qenë të publikuara në ueb faqen e 
Komunës. Raporti financiar janar-tetor 2019 është dërguar tek Lëvizja FOL, në formatin excel, pas 
paraqitjes së kërkesës për qasje në dokumente publike. Me përjashtim të raportit financiar të vitit 
2018, i cili ka qenë i strukturuar dhe lehtë i lexueshëm, raportet financiare për vitin 2018 dhe 
janar-tetor 2019 kanë qenë vështirë të lexueshme (Raporti financiar 2017) dhe më të dhëna të 
pakta (Raporti financiar janar-tetor 2019).
Për të vërtetuar përputhjen në mes të dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, të paraqitura 
nga Komuna dhe nga institucione të ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar informacione mbi 
këto shpenzime të cilat Komuna nuk i ka dërguar. Gjegjësisht, të dhënat mbi pagesat për vendimet 
e gjykatave për vitin 2017 janë marrë nga raporti i Zyrës së Auditorit30, të dhënat për vitin 2018 janë 
marrë nga raporti financiar i Komunës. Kurse, të njëjtat të dhëna për vitin 2019 janë dërguar nga 
ana e ish Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.   

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Sipas raportit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Mamushës nuk 
ka arritur ta menaxhojë në masë të duhur ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga 
Agjencia e Shoqërisë së Informacionit, ka arritur t’i përmbushë 14, kurse pjesa prej13 indikatorëve, 
apo 48.14%, nuk është përmbushur nga Komuna.  

13

1,905,053.00 € 2,073,560.00 €

Të hyrat vetanake 105,826.00 € 69,186.00 € 71,069.00 €

PËRSHKRIM

30Raporti i Auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Komunës së Mamushës për Vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2017, nr. i Dokumentit 
22.30.1-2017-08
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Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me buxhetin fillestar

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me të hyrat vetanake



Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

KOMUNA E MITROVICËS SË JUGUT

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

734,765.45 € 1,077,076.01 € 1,476,047.81 €

16,684,900.00 €

4.40% 5.84% 7.45%

30.15% 44.05% 59.89%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Mitrovicës së Jugut gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 1,476,047.81 € si rezultat 
i pagesave nga vendimet e gjykatave nga totali i 19,803,020.00 € të buxhetit fillestar, apo 7.45% të 
shumës së këtij buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 2,464,403.00 
€, përqindja e pagesave arrin në 59.89%.      
Pagesat e vendimeve janë bërë nga tri vija buxhetore: 1. Mallra dhe Shërbime; 2. Investime Kapitale; 
dhe 3. Shërbime Komunale. Numri i lëndëve në të cilat Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave 
është detyruar të paguajë shumën prej 1,476,047.81 € për vitin 2019, ka qenë 179.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Raporti financiar për vitin 2017 nuk ka qenë i publikuar në ueb faqe të Komunës dhe i njëjti është 
dërguar tek Lëvizja FOL, në formatin pdf, pas paraqitjes së kërkesës për qasje në dokumente 
publike. Raporti financiar i vitit 2018 ka qenë i publikuar në ueb faqen e Komunës në formatin pdf. 
Ndërkaq, asnjë nga raportet financiare të vitit 2019 nuk kanë qenë të publikuara në ueb faqen e 
Komunës. Raporti financiar janar-mars 2019 është dërguar tek Lëvizja FOL, në formatin pdf, vetëm 
pas paraqitjes së kërkesës për qasje në dokumente publike. Të njëjtat raporte kanë qenë të struk-
turuara dhe lehtë të lexueshme. 
Për të vërtetuar përputhjen në mes të dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, të paraqitura 
nga Komuna dhe nga institucione të ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar informacione mbi 
këto shpenzime të cilat Komuna i ka dërguar. Gjegjësisht, të dhënat mbi pagesat për vendimet e 
gjykatave për vitet 2017 dhe 2018 janë dërguar nga Komuna, kurse të njëjtat të dhëna për vitin 
2019 janë dërguar nga ana e ish Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal. 

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Sipas raportit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Mitrovicës së 
Jugut ka arritur ta menaxhojë në masë të duhur ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të 
matur nga Agjencia e Shoqërisë së Informacionit, ka arritur t’i përmbushë 20, kurse pjesa prej 7 
indikatorëve, apo 25.92%, nuk është përmbushur nga Komuna.  

179

18,446,440.00 € 19,803,020.00 €

Të hyrat vetanake 2,436,932.00 € 2,445,366.00 € 2,464,403.00 €

PËRSHKRIM
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Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me buxhetin fillestar

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me të hyrat vetanake



Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

KOMUNA E MITROVICËS SË VERIUT

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

0.00 € 0.00 € 0.00 €

6,770,317.00 €

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Komuna  e Mitrovicës së Veriut, si rezultat i mos publikimit të raporteve financiare për vitet 2017, 
2018 dhe 2019, nuk i ka paraqitur as të dhënat mbi shumat eventuale të shpenzuara gjatë këtyre 
viteve nga pagesat e vendimeve të gjykatave. Gjithashtu, as raportet e Zyrës së Auditorit nuk kanë 
vërejtur ndonjë shpenzim të tillë për vitet 2017 dhe 2018. 
Komuna e Mitrovicës së Veriut nuk e ka funksionale ueb faqen zyrtare të saj. E njëjta ueb faqe nuk 
përmban thuajse asnjë informacion mbi shpenzimet e përgjithshme financiare apo informacione 
të përgjithshme mbi funksionimin dhe kontaktet e Komunës31.  
Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit nuk ka paraqitur asnjë të dhënë mbi menaxhimin e ueb 
faqes së Komunës së Mitrovicës së Veriut.
Të dhënat e vetme financiare të paraqitura në këtë raport për Komunën e Mitrovicës së Veriut janë 
të dhënat mbi buxhetin fillestar dhe vlerësimin e të hyrave Komunale të paraqitura në ueb faqen e 
Ministrisë së Financave dhe në Ligjin nr.06/L-133 mbi Ndarjen Buxhetore për Buxhetin e
Republikës së Kosovës për Vitin 2019.  

0

6,781,429.00 € 6,042,381.00 €

Të hyrat vetanake 177,463.00 € 37,088.00 € 138,445.00 €

PËRSHKRIM

31Të dhënat mbi kontaktin e zyrtarit për qasje në dokumente publike në këtë Komunë janë dërguar nga ish Ministria e Administrimit të 
Pushtetit Lokal, megjithatë ka qenë e pamundur të kontaktohen këta zyrtarë si rezultat i mos përgjigjes nga ana e tyre.  
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Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me buxhetin fillestar

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me të hyrat vetanake



Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

KOMUNA E NOVOBËRDËS

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

0.00 € 40,000.00 € 48,576.26 €

2,331,854.00 €

0.00% 1.50% 1.75%

0.00% 16.78% 17.69%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Novobërdës gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 48,576.26 € si rezultat i page-
save nga vendimet e gjykatave nga totali i 2,781,639.00 € të buxhetit fillestar, apo 1.75% të shumës 
së këtij buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 274,583.00 €, 
përqindja e pagesave arrin në 17.69%.      
Pagesat e vendimeve janë bërë nga dy vija buxhetore: 1. Mallra dhe Shërbime; dhe 2. Shërbime 
Komunale. Numri i lëndëve në të cilat Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave është detyruar të 
paguajë shumën prej 48,576.26 € për vitin 2019, ka qenë 32.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Raporti financiar për vitin 2017 nuk ka qenë i publikuar në ueb faqe të Komunës dhe i njëjti është 
dërguar tek Lëvizja FOL, në formatin pdf, pas paraqitjes së kërkesës për qasje në dokumente 
publike. Raportet financiare për vitet 2018 dhe periudhën janar-mars 2019 kanë qenë të publikuara 
në ueb faqen zyrtare të Komunës në formë pdf. Raportet financiare të viteve 2017 dhe 2018 kanë 
qenë të strukturuara dhe deri në një masë të lexueshme. Raporti janar-mars 2019 nuk ka qenë i 
strukturuar në mënyrën e duhur dhe në pjesën e shpenzimeve ka përmbajtur, në pjesën më të 
madhe, të dhëna për vetëm pagat e drejtorive të ndryshme Komunale. 
Për të vërtetuar përputhjen në mes të dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, të paraqitura 
nga Komuna dhe nga institucione të ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar informacione mbi 
këto shpenzime të cilat Komuna nuk i ka dërguar. Gjegjësisht, të dhënat mbi pagesat për vendimet 
e gjykatave për vitet 2017 dhe 2018 janë marrë nga raportet financiare të Komunës për vitet 2017 
dhe 2018, kurse të njëjtat të dhëna për vitin 2019 janë dërguar nga ana e ish Ministrisë së Adminis-
trimit të Pushtetit Lokal.   

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Sipas raportit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Novobërdës nuk 
ka arritur ta menaxhojë në masë të duhur ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga 
Agjencia e Shoqërisë së Informacionit, ka arritur t’i përmbushë vetëm 9, kurse pjesa prej 18 indika-
torëve, apo 66.67%, nuk është përmbushur nga Komuna.  

32

2,660,394.00 € 2,781,639.00 €

Të hyrat vetanake 218,829.00 € 238,319.00 € 274,583.00 €

PËRSHKRIM
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Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me buxhetin fillestar

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me të hyrat vetanake



Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

KOMUNA E OBILIQIT

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

70,422.96 € 62,538.38 € 24,188.80 €

6,222,567.00 €

1.13% 0.91% 0.19%

6.74% 7.13% 2.34%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Obiliqit gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 24,188.80 € si rezultat i pagesave nga 
vendimet e gjykatave nga totali i 12,875,470.00 € të buxhetit fillestar, apo 0.19% të shumës së këtij 
buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 1,035,562.00 €, përqindja e 
pagesave arrin në 2.34%.      
Pagesat e vendimeve janë bërë nga tri vija buxhetore: 1. Mallra dhe Shërbime; 2. Shërbime Kapitale; 
dhe 3. Shërbime Komunale. Numri i lëndëve në të cilat Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave 
është detyruar të paguajë shumën prej 24,188.80 € për vitin 2019, ka qenë 37.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Raporti financiar për vitin 2017 nuk ka qenë i publikuar në ueb faqe të Komunës dhe i njëjti është  
është dërguar tek Lëvizja FOL  vetëm pas kërkesës për qasje në dokumente publike32. Raporti 
financiar i vitit 2018 ka qenë i publikuar në ueb faqen e Komunës në formatin pdf. Asnjë nga rapor-
tet financiare të vitit 2019 nuk kanë qenë të publikuara në ueb faqen e Komunës. Raporti financiar 
i vitit 2018 ka qenë i strukturuar, megjithatë leximi nuk ka qenë i lehtë si rezultat i cilësisë jo të mirë 
të dokumentit. 
Për të vërtetuar përputhjen në mes të dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, të paraqitura 
nga Komuna dhe nga institucione të ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar informacione mbi 
këto shpenzime të cilat Komuna i ka dërguar. Gjegjësisht, të dhënat mbi pagesat për vendimet e 
gjykatave për vitet 2017 dhe 2018 janë dërguar nga Komuna, kurse të njëjtat të dhëna për vitin 
2019 janë dërguar nga ana e ish Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.   

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Sipas raportit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Obiliqit nuk ka 
arritur ta menaxhojë në masë të duhur ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga 
Agjencia e Shoqërisë së Informacionit, ka arritur t’i përmbushë 16 prej tyre, kurse pjesa prej 11 
indikatorëve, apo 40.74%, nuk është përmbushur nga Komuna.  

37

6,851,926.00 € 12,875,470.00 €

Të hyrat vetanake 1,044,713.00 € 876,728.00 € 1,035,562.00 €

PËRSHKRIM
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32Kërkesat për qasje në dokumente publike, për raportet financiare të vitit 2017 dhe periudhave financiare për vitin 2019, janë përcjellur 
tek komuna.obiliq@rks-gov.net pasi që emaili i zyrtarit për qasje në dokumente publike nuk ka qenë i publikuar në ueb faqe. 

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me buxhetin fillestar

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me të hyrat vetanake



Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

KOMUNA E PARTESHIT

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

0.00 € 0.00 € 10,022.72 €

1,006,539.00 €

0.00% 0.00% 0.81%

0.00% 0.00% 17.20%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Parteshit gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 10,022.72 € si rezultat i pagesave 
nga vendimet e gjykatave nga totali i 1,243,873.00 € të buxhetit fillestar, apo 0.81% të shumës së 
këtij buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 58,283.00 €, përqindja e 
pagesave arrin në 17.20%.      
Pagesat e vendimeve janë bërë nga dy vija buxhetore: 1. Mallra dhe Shërbime; dhe 2. Investime 
Kapitale. Numri i lëndëve në të cilat Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave është detyruar të 
paguajë shumën prej 10,022.72 € për vitin 2019, ka qenë 8.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Raporti financiar për vitin 2017 nuk ka qenë i publikuar në ueb faqe të Komunës dhe i njëjti është 
dërguar tek Lëvizja FOL, në formatin pdf, pas paraqitjes së kërkesës për qasje në dokumente 
publike. Raportet financiare për vitet 2018 dhe periudhën janar-mars 2019 kanë qenë të publikuara 
në ueb faqen zyrtare të Komunës në formë pdf. Raportet financiare të viteve 2017 dhe 2018 kanë 
qenë të strukturuara dhe deri në një masë të lexueshme. Raporti janar-mars 2019 nuk ka qenë i 
strukturuar në mënyrën e duhur dhe në pjesën e shpenzimeve ka përmbajtur, në pjesën më të 
madhe, të dhëna për vetëm pagat e drejtorive të ndryshme Komunale. 
Për të vërtetuar përputhjen në mes të dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, të paraqitura 
nga Komuna dhe nga institucione të ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar informacione mbi 
këto shpenzime të cilat Komuna nuk i ka dërguar33. Gjegjësisht, të dhënat mbi pagesat për vendi-
met e gjykatave për vitet 201734 dhe 201835 janë marrë nga raportet financiare të Komunës për 
vitet 2017 dhe 2018, kurse të njëjtat të dhëna për vitin 2019 janë dërguar nga ana e ish Ministrisë 
së Administrimit të Pushtetit Lokal.   

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Komuna e Parteshit nuk e ka funksionale ueb faqen zyrtare të saj. E njëjta ueb faqe nuk përmban 
thuajse asnjë informacion mbi shpenzimet e përgjithshme financiare apo informacione të përg-
jithshme mbi funksionimin dhe kontaktet e Komunës.  
Sipas raportit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Parteshit nuk ka 
arritur aspak ta menaxhojë ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga Agjencia e 
Shoqërisë së Informacionit, ka arritur t’i përmbushë vetëm 2, kurse pjesa prej 25 indikatorëve, apo 
92.60%, nuk është përmbushur nga Komuna.  

8

1,307,473.00 € 1,243,873.00 €

Të hyrat vetanake 42,483.00 € 56,403.00 € 58,283.00 €

PËRSHKRIM
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Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me buxhetin fillestar

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me të hyrat vetanake



Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

KOMUNA E PEJËS

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

624,666.58 € 520,186.71 € 853,810.90 €

23,549,040.00 €

2.65% 2.12% 3.21%

14.10% 12.79% 18.61%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Pejës gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 853,810.90 € si rezultat i pagesave nga 
vendimet e gjykatave nga totali i 26,598,410.00 € të buxhetit fillestar, apo 3.21% të shumës së këtij 
buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 4,588,935.00 €, përqindja e 
pagesave arrin në 18.61%.     
Pagesat e vendimeve janë bërë nga tri vija buxhetore: 1. Mallra dhe Shërbime; 2. Investime Kapitale; 
dhe 3. Shërbime Komunale. Numri i lëndëve në të cilat Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave 
është detyruar të paguajë shumën prej 853,810.90 € për vitin 2019, ka qenë 37.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Raportet financiare për vitet 2017, 2018 dhe janar-qershor 2019 kanë qenë të publikuara në ueb 
faqen zyrtare të Komunës në format word (2017), excel (2018) dhe pdf (janar-qershor 2019). Të 
njëjtat raporte kanë qenë të strukturuara dhe lehtë të lexueshme. 
Për të vërtetuar përputhjen në mes të dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, të paraqitura 
nga Komuna dhe nga institucione të ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar informacione mbi 
këto shpenzime të cilat Komuna i ka dërguar. Gjegjësisht, të dhënat mbi pagesat për vendimet e 
gjykatave për vitet 2017 dhe 2018 janë dërguar nga Komuna, kurse të njëjtat të dhëna për vitin 
2019 janë dërguar nga ana e ish Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.    

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Sipas raportit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Pejës ka arritur 
ta menaxhojë në masë të duhur ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga Agjencia 
e Shoqërisë së Informacionit, ka arritur t’i përmbushë 20 prej tyre, kurse pjesa prej 7 indikatorëve, 
apo 25.92%, nuk është përmbushur nga Komuna.  

37

24,554,900.00 € 26,598,410.00 €

Të hyrat vetanake 4,429,046.00 € 4,066,262.00 € 4,588,935.00 €

PËRSHKRIM
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33Të dhënat mbi kontaktin e zyrtarit për qasje në dokumente publike në këtë Komunë janë dërguar nga ish Ministria e Administrimit të 
Pushtetit Lokal, megjithatë ka qenë e pamundur të kontaktohen këta zyrtarë si rezultat i mos përgjigjes nga ana e tyre.  
34Raporti i Auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Komunës së Parteshit për Vitin e Përfunduar me 31 dhjetor 2017, nr. i dokumentit: 
22.36.1-2017-08.
35Raporti i Auditimit për Komunën e Parteshit për Vitin Financiar të Përfunduar me 31 dhjetor 2018.

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me buxhetin fillestar

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me të hyrat vetanake



Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

KOMUNA E PODUJEVËS

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

7,211.49 € 28,815.76 € 206,954.03 €

20,067,010.00 €

0.04% 0.13% 0.76%

0.39% 1.85% 13.03%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Podujevës gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 206,954.03 € si rezultat i pagesave 
nga vendimet e gjykatave nga totali i 27,381,620.00 € të buxhetit fillestar, apo 0.76% të shumës së 
këtij buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 1,588,175.00 €, përqindja 
e pagesave arrin në 13.03%.      
Pagesat e vendimeve janë bërë nga katër  vija buxhetore: 1. Mallra dhe Shërbime; 2. Investime 
Kapitale; dhe  3. Shërbime Komunale. Numri i lëndëve në të cilat Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së 
cilave është detyruar të paguajë shumën prej 206,954.03 € për vitin 2019, ka qenë 65.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Raportet financiare për vitet 2017, 2018 dhe janar-qershor 2019 kanë qenë të publikuara në ueb 
faqen zyrtare të Komunës në formë pdf. Të njëjtat raporte kanë qenë të strukturuara dhe lehtë të 
lexueshme. 
Për të vërtetuar përputhjen në mes të dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, të paraqitura 
nga Komuna dhe nga institucione të ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar informacione mbi 
këto shpenzime të cilat Komuna i ka dërguar. Gjegjësisht, të dhënat mbi pagesat për vendimet e 
gjykatave për vitet 2017 dhe 2018 janë dërguar nga Komuna, kurse të njëjtat të dhëna për vitin 
2019 janë dërguar nga ana e ish Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.  

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Sipas raportit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Podujevës nuk 
ka arritur ta menaxhojë në masë të duhur ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga 
Agjencia e Shoqërisë së Informacionit, ka arritur t’i përmbushë 15, kurse pjesa prej 12 indikatorëve, 
apo 44.44%, nuk është përmbushur nga Komuna.  

65

21,372,180.00 € 27,381,620.00 €

Të hyrat vetanake 1,847,800.00 € 1,557,614.00 € 1,588,175.00 €

PËRSHKRIM
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Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me buxhetin fillestar

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me të hyrat vetanake



Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

KOMUNA E PRISHTINËS

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

848,456.88 € 656,136.97 € 1,599,389.42 €

62,023,630.00 €

1.37% 0.91% 1.82%

3.49% 2.24% 5.04%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Prishtinës gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 1,599,389.42 € si rezultat i page-
save nga vendimet e gjykatave nga totali i 87,733,820.00 € të buxhetit fillestar, apo 1.82% të 
shumës së këtij buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 31,733,984.00 
€, përqindja e pagesave arrin në 5.04%.      
Pagesat e vendimeve janë bërë nga tri vija buxhetore: 1. Mallra dhe Shërbime; 2. Paga dhe Mëditje; 
dhe 3. Shërbime Komunale. Numri i lëndëve në të cilat Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave 
është detyruar të paguajë shumën prej 1,599,389.42 € për vitin 2019, ka qenë 317.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Raportet financiare për vitet 2017, 2018 dhe janar-mars  dhe prill-qershor 2019 kanë qenë të publi-
kuara në ueb faqen zyrtare të Komunës në formë pdf. Të njëjtat raporte kanë qenë të strukturuara 
dhe lehtë të lexueshme. 
Për të vërtetuar përputhjen në mes të dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, të paraqitura 
nga Komuna dhe nga institucione të ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar informacione mbi 
këto shpenzime të cilat Komuna i ka dërguar. Gjegjësisht, të dhënat mbi pagesat për vendimet e 
gjykatave për vitet 2017 dhe 2018 janë dërguar nga Komuna, kurse të njëjtat të dhëna për vitin 
2019 janë dërguar nga ana e ish Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.   

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Sipas raportit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Prishtinës ka 
arritur ta menaxhojë tejet mirë ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga Agjencia e 
Shoqërisë së Informacionit, ka arritur t’i përmbushë 26, kurse pjesa prej 1 indikatori, apo 03.70%, 
nuk është përmbushur nga Komuna. 

317

72,273,900.00 € 87,733,820.00 €

Të hyrat vetanake 24,319,875.00 € 29,286,632.00 € 31,733,984.00 €
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KOMUNA E PRIZRENIT
Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

1,838,197.29 € 2,369,742.00 € 662,271.28 €

38,657,160.00 €

4.76% 5.26% 1.39%

30.12% 29.18% 7.60%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Prizrenit gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 662,271.28 € si rezultat i pagesave 
nga vendimet e gjykatave nga totali i 47,594,260.00 € të buxhetit fillestar, apo 1.39% të shumës së 
këtij buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 8,717,394.00 €, përqindja 
e pagesave arrin në 7.60%.       
Pagesat e vendimeve janë bërë nga një vijë buxhetore: 1. Mallra dhe Shërbime. Numri i lëndëve në 
të cilat Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave është detyruar të paguajë shumën prej 662,271.28 
€ për vitin 2019, ka qenë 242.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Raportet financiare për vitet 2017 dhe 2018 kanë qenë të publikuara në ueb faqen zyrtare të 
Komunës në formës pdf. Të njëjtat raporte kanë qenë të strukturuara dhe lehtë të lexueshme. 
Asnjë nga raportet periodike financiare për vitin 2019 nuk kanë qenë të publikuara në ueb faqen e 
Komunës. 
Për të vërtetuar përputhjen në mes të dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, të paraqitura 
nga Komuna dhe nga institucione të ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar informacione mbi 
këto shpenzime të cilat Komuna nuk i ka dërguar36. Të dhënat mbi pagesat për vendimet e gjykatave 
për vitet 2017 dhe 2018 janë marrë nga raportet financiare të Komunës për vitet 2017 dhe 2018, 
kurse të njëjtat të dhëna për vitin 2019 janë dërguar nga ana e ish Ministrisë së Administrimit të 
Pushtetit Lokal.   

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Sipas raportit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Prizrenit ka 
arritur ta menaxhojë tejet mirë ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga Agjencia e 
Shoqërisë së Informacionit, ka arritur t’i përmbushë 26, kurse pjesa prej 1 indikatori, apo 03.70%, 
nuk është përmbushur nga Komuna.   

242

45,090,520.00 € 47,594,260.00 €

Të hyrat vetanake 6,102,106.00 € 8,121,284.00 € 8,717,394.00 €

PËRSHKRIM

36Zyra për qasje në dokumente publike nuk është treguar e gatshme të asistojë Komunën në dërgimin e të dhënave të kërkuara. 
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KOMUNA E RAHOVECIT
Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

254,939.07 € 72,485.40 € 187,443.95 €

11,908,740.00 €

1.37% 0.53% 1.36%

20.43% 4.39% 16.04%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Rahovecit gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 187,443.95 € si rezultat i pagesave 
nga vendimet e gjykatave nga totali i 13,760,890.00 € të buxhetit fillestar, apo 1.36% të shumës së 
këtij buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 1,168,767.00 €, përqindja 
e pagesave arrin në 16.04%.      
Pagesat e vendimeve janë bërë nga tri vija buxhetore: 1. Mallra dhe Shërbime; 2. Investime Kapitale; 
dhe 3. Shërbime Komunale. Numri i lëndëve në të cilat Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave 
është detyruar të paguajë shumën prej 187,443.95 € për vitin 2019, ka qenë 63.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Raportet financiare për vitet 2017 dhe 2018 kanë qenë të publikuara në ueb faqen zyrtare të 
Komunës në formë pdf, me përjashtim të raporteve periodike financiare të vitit 201937. Të njëjtat 
raporte kanë qenë të strukturuara dhe lehtë të lexueshme. 
Për të vërtetuar përputhjen në mes të dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, të paraqitura 
nga Komuna dhe nga institucione të ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar informacione mbi 
këto shpenzime të cilat Komuna i ka dërguar. Gjegjësisht, të dhënat mbi pagesat për vendimet e 
gjykatave për vitet 2017 dhe 2018 janë dërguar nga Komuna, kurse të njëjtat të dhëna për vitin 
2019 janë dërguar nga ana e ish Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.   

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Sipas raportit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Rahovecit ka 
arritur ta menaxhojë në masë të duhur ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga 
Agjencia e Shoqërisë së Informacionit, ka arritur t’i përmbushë 25, kurse pjesa prej 2 indikatorëve, 
apo 07.40%, nuk është përmbushur nga Komuna.  

63

13,698,230.00 € 13,760,890.00 €

Të hyrat vetanake 1,247,732.00 € 1,650,027.00 € 1,168,767.00 €

PËRSHKRIM
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37Raporti financiar janar-qershor 2019 është dërguar nga Komuna pas paraqitjes së kërkesës për qasje në dokumente publike nga
Lëvizja FOL. 
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KOMUNA E RANILLUGUT
Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

20.00 € 0.00 € 5,910.47 €

1,814,670.00 €

0.00% 0.00% 0.32%

0.02% 0.00% 4.87%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Ranillugut gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 5,910.47 € si rezultat i pagesave 
nga vendimet e gjykatave nga totali i 1,825,748.00 € të buxhetit fillestar, apo 0.32% të shumës së 
këtij buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 121,352.00 €, përqindja e 
pagesave arrin në 4.87%.       
Pagesat e vendimeve janë bërë nga një vijë buxhetore: 1. Mallra dhe Shërbime. Numri i lëndëve në 
të cilat Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave është detyruar të paguajë shumën prej 5,910.47 € 
për vitin 2019, ka qenë 6.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Raporti financiar për vitin 2017 nuk është gjetur i publikuar në ueb faqen zyrtare të Komunës38. 
Kurse, raporti financiar për vitin 2018 dhe janar-qershor 2019 kanë qenë të publikuara në ueb faqen 
zyrtare të Komunës në formë pdf39. Të njëjtat raporte kanë qenë të strukturuara dhe lehtë të 
lexueshme. 
Për të vërtetuar përputhjen në mes të dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, të paraqitura 
nga Komuna dhe nga institucione të ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar informacione mbi 
këto shpenzime të cilat Komuna i ka dërguar40. Gjegjësisht, të dhënat mbi pagesat për vendimet e 
gjykatave për vitet 2017 dhe 2018 janë dërguar nga Komuna, kurse të njëjtat të dhëna për vitin 
2019 janë dërguar nga ana e ish Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.   

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Komuna e Ranillugut nuk e ka funksionale ueb faqen zyrtare të saj në masë të duhur. E njëjta ueb 
faqe përmban shumë pak informacione mbi shpenzimet e përgjithshme financiare apo informaci-
one të përgjithshme mbi funksionimin dhe kontaktet e Komunës. Sipas raportit të Agjencisë së 
Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Ranillugut ka arritur ta menaxhojë në masë të 
duhur ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga Agjencia se Shoqërisë së Informa-
cionit, ka arritur t’i përmbushë vetëm 5, kurse pjesa prej 22 indikatorëve, apo 81.49%, nuk është 
përmbushur nga Komuna.  

6

1,949,633.00 € 1,825,748.00 €

Të hyrat vetanake 113,334.00 € 150,623.00 € 121,352.00 €

PËRSHKRIM

38  Ka qenë e pamundur të kontaktohet zyra për qasje në dokumente publike si rezultat i mos paraqitjes së kontakteve të kësaj zyre në ueb 
faqen zyrtare të Komunës. Lëvizja FOL ka kërkuar kontaktin e zyrës nga ana e zyrës së informacionit të Komunës së Ranillugut, megjithatë 
edhe përkundës ofrimit të kontaktit zyra për qasje në dokumente publike ka refuzuar t’i përgjigjur kërkesave nga ana e Lëvizjes FOL. 
39Këto raporte kanë qenë të publikuara në gjuhën shqipe. 
40Këto të dhëna janë dërguar nga Drejtori i Drejtorisë për Buxhet dhe Financa të Komunës së Ranillugut.
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KOMUNA E SHTËRPCES
Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

46,442.22 € 13,368.94 € 6,769.53 €

3,687,496.00 €

1.26% 0.34% 0.17%

10.39% 4.41% 1.94%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Shtërpces gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 6,769.53 € si rezultat i pagesave 
nga vendimet e gjykatave nga totali i 4,046,600.00 € të buxhetit fillestar, apo 0.17% të shumës së 
këtij buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 348,473.00 €, përqindja 
e pagesave arrin në 1.94%.      
Pagesat e vendimeve janë bërë nga dy vija buxhetore: 1. Mallra dhe Shërbime; dhe 2. Shërbime 
Komunale. Numri i lëndëve në të cilat Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave është detyruar të 
paguajë shumën prej 6,769.53 € për vitin 2019, ka qenë 16.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Raportet financiare për vitet 2017, 2018 dhe janar-qershor 2019 kanë qenë të publikuara në ueb 
faqen zyrtare të Komunës në formë pdf. Të njëjtat raporte kanë qenë të strukturuara dhe lehtë të 
lexueshme, me përjashtim të raportit të vitit 2017 i cili ka pasur një cilësi pak më të dobët. 
Për të vërtetuar përputhjen në mes të dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, të paraqitura 
nga Komuna dhe nga institucione të ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar informacione mbi 
këto shpenzime të cilat Komuna nuk i ka dërguar. Gjegjësisht, të dhënat mbi pagesat për vendimet 
e gjykatave për vitet 2017 dhe 2018 janë marrë nga raportet financiare për të njëjtat vite, kurse të 
njëjtat të dhëna për vitin 2019 janë dërguar nga ana e ish Ministrisë së Administrimit të Pushtetit 
Lokal.   

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Sipas raportit të Agjencia e Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Shtërpces nuk ka 
arritur ta menaxhojë në masë të duhur ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga 
Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit, ka arritur t’i përmbushë 12, kurse pjesa prej 15 indika-
torëve, apo 55.56%, nuk është përmbushur nga Komuna.  

16

3,881,534.00 € 4,046,600.00 €

Të hyrat vetanake 446,914.00 € 303,228.00 € 348,473.00 €

PËRSHKRIM
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KOMUNA E SHTIMES
Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

734.40 € 12,318.68 € 121,362.03 €

6,447,935.00 €

0.01% 0.18% 1.26%

0.13% 2.83% 24.09%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Shtimes gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 121,362.03 € si rezultat i pagesave 
nga vendimet e gjykatave nga totali i 9,642,985.00 € të buxhetit fillestar, apo 1.26% të shumës së 
këtij buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 503,882.00 €, përqindja 
e pagesave arrin në 24.09%.      
Pagesat e vendimeve janë bërë nga tri vija buxhetore: 1. Mallra dhe Shërbime; 2. Investime Kapitale; 
dhe 3. Shërbime Komunale. Numri i lëndëve në të cilat Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave 
është detyruar të paguajë shumën prej 121,362.03 € për vitin 2019, ka qenë 46.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Raportet financiare për vitet 2017, 2018 dhe janar-qershor 2019 kanë qenë të publikuara në ueb 
faqen zyrtare të Komunës në formë pdf dhe word (në word janar-qershor 2019). Të njëjtat raporte 
kanë qenë të strukturuara dhe lehtë të lexueshme, me përjashtim të raportit të vitit 2017 i cili ka 
pasur një cilësi pak më të dobët.
Për të vërtetuar përputhjen në mes të dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, të paraqitura 
nga Komuna dhe nga institucione të ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar informacione mbi 
këto shpenzime të cilat Komuna i ka dërguar. Gjegjësisht, të dhënat mbi pagesat për vendimet e 
gjykatave për vitet 2017 dhe 2018 janë dërguar nga Komuna, kurse të njëjtat të dhëna për vitin 
2019 janë dërguar nga ana e ish Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal. 

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Sipas raportit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Shtimes ka 
arritur ta menaxhojë deri në një masë ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga 
Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit, ka arritur t’i përmbushë 18, kurse pjesa prej 9 indika-
torëve, apo 33.33%, nuk është përmbushur nga Komuna.  

46

6,824,492.00 € 9,642,985.00 €

Të hyrat vetanake 573,460.00 € 435,192.00 € 503,882.00 €
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KOMUNA E SKËNDERAJT
Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

0.00 € 406,024.63 € 228,033.43 €

11,932,220.00 €

0.00% 3.15% 1.70%

0.00% 43.47% 22.58%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Skënderajt gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 228,033.43 € si rezultat i page-
save nga vendimet e gjykatave nga totali i 13,406,280.00 € të buxhetit fillestar, apo 1.70% të 
shumës së këtij buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 1,009,996.00 
€, përqindja e pagesave arrin në 22.58%.      
Pagesat e vendimeve janë bërë nga tri vija buxhetore: 1. Mallra dhe Shërbime; 2. Investime Kapitale; 
dhe 3. Shërbime Komunale. Numri i lëndëve në të cilat Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave 
është detyruar të paguajë shumën prej 228,033.43 €  për vitin 2019, ka qenë 102.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Raportet financiare për vitet 2017 dhe 2018 kanë qenë të publikuara në ueb faqen zyrtare të 
Komunës në formë pdf, me përjashtim të raporteve periodike financiare të vitit 201941. Raportet 
financiare të publikuara në ueb faqen zyrtare të Komunës kanë qenë të formës pdf, të strukturuara 
dhe lehtë të lexueshme. 
Për të vërtetuar përputhjen në mes të dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, të paraqitura 
nga Komuna dhe nga institucione të ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar informacione mbi 
këto shpenzime të cilat Komuna nuk i ka dërguar. Të dhënat mbi pagesat për vendimet e gjykatave 
për vitet 2017 dhe 2018 janë marrë nga raportet financiare të Komunës, kurse të njëjtat të dhëna 
për vitin 2019 janë dërguar nga ana e ish Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.   

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Sipas raportit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Skënderajt ka 
arritur ta menaxhojë në masë të duhur ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga 
Agjencia e Shoqërisë së Informacionit, ka arritur t’i përmbushë 23, kurse pjesa prej 4 indikatorëve, 
apo 14.81%, nuk është përmbushur nga Komuna.  

102

12,889,270.00 € 13,406,280.00 €

Të hyrat vetanake 1,187,875.00 € 933,955.00 € 1,009,996.00 €

PËRSHKRIM
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41Raportet financiare të vitit 2019 janë kërkuar nga Komuna përmes qasjes në dokumente publike, megjithatë Komuna nuk ka kthyer 
përgjigje. 

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me buxhetin fillestar

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me të hyrat vetanake



KOMUNA E SUHAREKËS
Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

6,027.96 € 70,698.59 € 186,490.14 €

14,625,450.00 €

0.04% 0.44% 1.15%

0.31% 3.65% 8.33%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Suharekës gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 186,490.14 € si rezultat i pagesave 
nga vendimet e gjykatave nga totali i 16,260,040.00 € të buxhetit fillestar, apo 1.15% të shumës së 
këtij buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 2,239,252.00 €, përqind-
ja e pagesave arrin në 8.33%.      
Pagesat e vendimeve janë bërë nga tri vija buxhetore: 1. Mallra dhe Shërbime; 2. Investime Kapitale; 
dhe 3. Shërbime Komunale. Numri i lëndëve në të cilat Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave 
është detyruar të paguajë shumën prej 186,490.14 €  për vitin 2019, ka qenë 103.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Raportet financiare për vitet 2017, 2018 dhe janar-mars 2019 kanë qenë të publikuara në ueb faqen 
zyrtare të Komunës në formës word dhe pdf (në pdf viti 2018). Të njëjtat raporte kanë qenë të 
strukturuara dhe lehtë të lexueshme. 
Për të vërtetuar përputhjen në mes të dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, të paraqitura 
nga Komuna dhe nga institucione të ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar informacione mbi 
këto shpenzime të cilat Komuna i ka dërguar. Gjegjësisht, të dhënat mbi pagesat për vendimet e 
gjykatave për vitet 2017 dhe 2018 janë dërguar nga Komuna, kurse të njëjtat të dhëna për vitin 
2019 janë dërguar nga ana e ish Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.   

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Sipas raportit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Suharekës ka 
arritur ta menaxhojë deri në një masë  ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga 
Agjencia e Shoqërisë së Informacionit, ka arritur t’i përmbushë 19, kurse pjesa prej 8 indikatorëve, 
apo 29.62%, nuk është përmbushur nga Komuna.   
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16,045,710.00 € 16,260,040.00 €

Të hyrat vetanake 1,934,756.00 € 1,934,756.00 € 2,239,252.00 €

PËRSHKRIM
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Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me buxhetin fillestar

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me të hyrat vetanake



KOMUNA E VITISË
Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

101,050.65 € 98,400.60 € 155,430.09 €

10,019,300.00 €

1.01% 0.89% 1.36%

9.13% 9.40% 14.90%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Vitisë gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 155,430.09 € si rezultat i pagesave nga 
vendimet e gjykatave nga totali i 11,399,550.00 € të buxhetit fillestar, apo 1.36% të shumës së këtij 
buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 1,042,973.00 €, përqindja e 
pagesave arrin në 14.90%.      
Pagesat e vendimeve janë bërë nga katër vija buxhetore: 1. Mallra dhe Shërbime; 2. Investime 
Kapitale; 3. Subvencione dhe Transfere; dhe 4. Shërbime Komunale. Numri i lëndëve në të cilat 
Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave është detyruar të paguajë shumën prej 155,430.09 €  për 
vitin 2019, ka qenë 74.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Raportet financiare për vitet 2017, 2018 dhe janar-qershor 2019 kanë qenë të publikuara në ueb 
faqen zyrtare të Komunës në formë pdf. Të njëjtat raporte kanë qenë të strukturuara dhe lehtë të 
lexueshme. 
Për të vërtetuar përputhjen në mes të dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, të paraqitura 
nga Komuna dhe nga institucione të ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar informacione mbi 
këto shpenzime të cilat Komuna i ka dërguar. Gjegjësisht, të dhënat mbi pagesat për vendimet e 
gjykatave për vitet 2017 dhe 2018 janë dërguar nga Komuna, kurse të njëjtat të dhëna për vitin 
2019 janë dërguar nga ana e ish Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.    

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Sipas raportit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Vitisë ka arritur 
ta menaxhojë deri në një masë ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga Agjencia e 
Shoqërisë së Informacionit, ka arritur t’i përmbushë 20, kurse pjesa prej 7 indikatorëve, apo 
25.92%, nuk është përmbushur nga Komuna.  

74

11,097,980.00 € 11,399,550.00 €

Të hyrat vetanake 1,106,695.00 € 1,047,005.00 € 1,042,973.00 €

PËRSHKRIM

41

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me buxhetin fillestar

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me të hyrat vetanake



KOMUNA E VUSHTRRISË
Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

151,971.04 € 97,617.43 € 112,267.49 €

15,902,350.00 €

0.96% 0.56% 0.59%

6.56% 4.29% 4.41%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Vushtrrisë gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 112,267.49 € si rezultat i pagesave 
nga vendimet e gjykatave nga totali i 19,119,350.00 € të buxhetit fillestar, apo 0.59% të shumës së 
këtij buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 2,546,784.00 €, përqind-
ja e pagesave arrin në 4.41%.      
Pagesat e vendimeve janë bërë nga dy vija buxhetore: 1. Mallra dhe Shërbime; dhe 2. Shërbime 
Komunale. Numri i lëndëve në të cilat Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave është detyruar të 
paguajë shumën prej 112,267.49 € për vitin 2019, ka qenë 63.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Raportet financiare për vitet 2017, 2018 dhe janar-mars 2019 kanë qenë të publikuara në ueb faqen 
zyrtare të Komunës në formë pdf dhe excel (në excel për periudhën janar-mars 2019). Raporti 
financiar i vitit 2017 nuk ka kanë qenë i strukturuar në mënyrën e duhur. Raporti financiar i vitit 
2018 ka qenë i strukturuar dhe lehtë i lexueshëm, kurse raporti financiar janar-mars 2019 është 
vështirë i lexueshëm për publikun. 
Për të vërtetuar përputhjen në mes të dhënave mbi pagesat për vendimet gjyqësore, të paraqitura 
nga Komuna dhe nga institucione të ndryshme publike, Komunës iu janë kërkuar informacione mbi 
këto shpenzime të cilat Komuna i ka dërguar. Gjegjësisht, të dhënat mbi pagesat për vendimet e 
gjykatave për vitet 2017 dhe 2018 janë dërguar nga Komuna, kurse të njëjtat të dhëna për vitin 
2019 janë dërguar nga ana e ish Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.   

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Sipas raportit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Vushtrrisë nuk 
ka arritur ta menaxhojë në masë të duhur ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga 
Agjencia e Shoqërisë së Informacionit, ka arritur t’i përmbushë 13, kurse pjesa prej 14 indikatorëve, 
apo 51.86%, nuk është përmbushur nga Komuna.

63

17,552,940.00 € 19,119,350.00 €

Të hyrat vetanake 2,316,735.00 € 2,275,368.00 € 2,546,784.00 €

PËRSHKRIM
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Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me buxhetin fillestar

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me të hyrat vetanake



KOMUNA E ZUBIN POTOKUT
Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

0.00 € 20,390.00 € 50,239.10 €

2,953,671.00 €

0.00% 0.57% 1.93%

0.00% 207.68% 200.96%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Zubin Potokut gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 50,239.10 € si rezultat i page-
save nga vendimet e gjykatave nga totali i 2,596,843.00 € të buxhetit fillestar, apo 1.93% të 
shumës së këtij buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 25,000.00 €, 
përqindja e pagesave arrin në 200.96%.      
Pagesat e vendimeve janë bërë nga një vijë buxhetore: 1. Mallra dhe Shërbime. Numri i lëndëve në 
të cilat Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave është detyruar të paguajë shumën prej 50,239.10 
€ për vitin 2019, ka qenë 11.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Komuna  e Zubin Potokut, si rezultat i mos publikimit të raporteve financiare për vitet 2017, 2018 
dhe 2019, nuk i ka paraqitur as të dhënat mbi shumat eventuale të shpenzuara gjatë këtyre viteve 
nga pagesat e vendimeve të gjykatave. Të dhënat e vetme nga pagesat e vendimeve të gjykatave 
për këtë Komunë, për vitet 2017 dhe 2018, janë marrë nga Zyra Kombëtare e Auditimit, kurse të 
njëjtat të dhëna për vitin 2019 janë dërguar nga ish Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal.

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Komuna e Zubin Potokut nuk e ka funksionale ueb faqen zyrtare të saj. E njëjta ueb faqe nuk përm-
ban thuajse asnjë informacion mbi shpenzimet e përgjithshme financiare apo informacione të 
përgjithshme mbi funksionimin dhe kontaktet e Komunës42.  
Sipas raportit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Zubin Potokut 
nuk ka arritur ta menaxhojë aspak ueb faqen e saj. Komuna, nga 27 indikatorë të matur nga Agjencia 
e Shoqërisë së Informacionit, ka arritur t’i përmbushë vetëm 2, kurse pjesa prej 25 indikatorëve, 
apo 92.60%, nuk është përmbushur nga Komuna.

11

3,569,792.00 € 2,596,843.00 €

Të hyrat vetanake 90,486.00 € 9,818.00 € 25,000.00 €

PËRSHKRIM
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42Të dhënat mbi kontaktin e zyrtarit për qasje në dokumente publike në këtë Komunë janë dërguar nga ish Ministria e Administrimit të 
Pushtetit Lokal, megjithatë ka qenë e pamundur të kontaktohen këta zyrtarë si rezultat i mos përgjigjes nga ana e tyre.  

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me buxhetin fillestar

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me të hyrat vetanake



KOMUNA E ZVEÇANIT
Shuma e pagesave nga
vendimet e gjykatave

Buxheti fillestar

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

0.00 € 0.00 € 27,758.65 €

3,105,222.00 €

0.00% 0.00% 1.11%

0.00% 0.00% 92.53%

Numri i lëndëve për vitin
2019 në të cilat Komuna
ka qenë palë

Pagesat nga vendimet e gjykatave për vitin 2019: 

Komuna  e Zveçanit gjatë vitit 2019 ka shpenzuar shumën prej 27,758.65 € si rezultat i pagesave nga 
vendimet e gjykatave nga totali i 2,501,643.00 € të buxhetit fillestar, apo 1.11% të shumës së këtij 
buxheti. Kurse, në krahasim me vlerësimin e të hyrave vetanake prej 30,000.00 €, përqindja e 
pagesave arrin në 92.53%.      
Pagesat e vendimeve janë bërë nga një vijë buxhetore: 1. Mallra dhe Shërbime. Numri i lëndëve në 
të cilat Komuna ka qenë pjesë, dhe pas së cilave është detyruar të paguajë shumën prej 27,758.65 
€ për vitin 2019, ka qenë 1.

Raportet dhe të dhënat financiare të Komunës për vitet 2017, 2018 dhe 2019:

Komuna  e Zveçanit, si rezultat i mos publikimit të raporteve financiare për vitet 2017, 2018 dhe 
2019, nuk i ka paraqitur as të dhënat mbi shumat eventuale të shpenzuara gjatë këtyre viteve nga 
pagesat e vendimeve të gjykatave. Të dhënat e vetme nga pagesat e vendimeve të gjykatave për 
këtë Komunë, për vitet 2017 dhe 2018, janë marrë nga Zyra Kombëtare e Auditimit43, kurse të 
njëjtat të dhëna për vitin 2019 janë dërguar nga ish Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal.  

Mirëmbajtja e ueb faqeve:

Komuna e Zveçanit nuk e ka funksionale ueb faqen zyrtare të saj. E njëjta ueb faqe nuk përmban 
thuajse asnjë informacion mbi shpenzimet e përgjithshme financiare apo informacione të përg-
jithshme mbi funksionimin dhe kontaktet e Komunës44.  
Sipas raportit të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit  për vitin 2019 Komuna e Zveçanit nuk ka 
arritur ta menaxhojë aspak ueb faqen e saj. Sipas Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit Komuna 
e Zveçanit nuk ka arritur të përmbushë asnjë nga 27 indikatorët.

1

3,160,364.00 € 2,501,643.00 €

Të hyrat vetanake 102,771.00 € 15,581.00 € 30,000.00 €

PËRSHKRIM

43Raportet e Zyrës së Auditorit nuk kanë vërejtur ndonjë shpenzim të tillë për vitet 2017 dhe 2018.
44Të dhënat mbi kontaktin e zyrtarit për qasje në dokumente publike në këtë Komunë janë dërguar nga ish Ministria e Administrimit të 
Pushtetit Lokal, megjithatë ka qenë e pamundur të kontaktohen këta zyrtarë si rezultat i mos përgjigjes nga ana e tyre.  

44

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me buxhetin fillestar

Krahasimi në përqindje i 
pagesave nga vendimet e 
gjykatave me të hyrat vetanake



45

1 Deçan

Buxheti fillestar  
i vitit 2017

 8,176,264.00 €

Shuma e pagesave 
për vitin 2017

 
 

1,340,397.00 €

Përqindja e  pagesave  
krahasuar me buxhetin

16.39%  

2 Prizren

Buxheti fillestar  
i vitit 2017

 38,657,160.00 € 

Shuma e pagesave 
për vitin 2017

 
 

1,838,197.29 €

Përqindja e  pagesave  
krahasuar me buxhetin

4.76%  

3   Mitrovica e
Jugut

Buxheti fillestar  
i vitit 2017

 16,684,900.00 € 

Shuma e pagesave 
për vitin 2017

 
 

734,765.45 €

Përqindja e  pagesave  
krahasuar me buxhetin

4.40%  

4 Gjakovë

Buxheti fillestar  
i vitit 2017

 21,229,850.00 €

Shuma e pagesave 
për vitin 2017

 
 

817,203.23 €

Përqindja e  pagesave  
krahasuar me buxhetin

3.85%

5 Ferizaj

Buxheti fillestar  
i vitit 2017

 28,017,830.00 €

Shuma e pagesave 
për vitin 2018

 
 

918,431.42 €

Përqindja e  pagesave  
krahasuar me buxhetin

3.28%  

6 Gllogoc

Buxheti fillestar  
i vitit 2017

 13,141,240.00 €

Shuma e pagesave 
për vitin 2017

 
 

399,465.87 €

Përqindja e  pagesave  
krahasuar me buxhetin

3.04%  

“Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, 
përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe 
jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit.”

Gjashtë komunat me më së shumti pagesa nga vendimet gjyqësore për vitin 2017

Komunat me më së shumti pagesa  

Deçan

Dragash

Ferizaj

Fushë 
Kosovë

Gjakovë

Gjilan

Gllogoc

Graçanicë

Han i 
Elezit

 Istog

Junik

Kaçanik

Klinë
Kamenicë

Mitrovicë

Mitrovica 
   e Veriut

Leposaviq

Lipjan
Malisheva

Mamushë

 Novobërd

      Obiliq

Partesh

Peja

Podujevë

Prishtinë

Prizren

Rahovec

Ranilug

Shtime

Skënderaj

Shtërpca

Suharekë

Vitia

Vushtrri

Zubin Potok
Zveçan

Kllokot

6

54

1

3

2

Në këto krahasime nuk janë përfshirë komunat e Kllokotit, Leposaviqit, Mitrovicës së Veriut, Obiliqit, Parteshit, Zubin Potokut dhe Zveçanit 
si rezultat i mos publikimit të raporteve financiare në ueb faqet e tyre edhe pse të njëjtat komuna mund të kenë pasur shpenzime. 
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1 Ferizaj

Buxheti fillestar  
i vitit 2018

 29,838,400.00 €

Shuma e pagesave 
për vitin 2018

 
 

4,104,897.63 €

Përqindja e  pagesave  
karahasuar me buxhetin

13.76%  

2 Kllokot

Buxheti fillestar  
i vitit 2018

 1,221,387.00 € 

Shuma e pagesave 
për vitin 2018

 
 

153,917.42 €

Përqindja e  pagesave  
karahasuar me buxhetin

12.60%  

3   Deçani

Buxheti fillestar  
i vitit 2018

 8,517,397.00 €  

Shuma e pagesave 
për vitin 2018

 
 

575,592.00 €

Përqindja e  pagesave  
karahasuar me buxhetin

6.76% 

4 Mitrovica e Jugut

Buxheti fillestar  
i vitit 2018

 18,446,440.00 €

Shuma e pagesave 
për vitin 2018

 
 

1,077,076.01 €

Përqindja e  pagesave  
karahasuar me buxhetin

5.84%

5 Prizreni

Buxheti fillestar  
i vitit 2018

 45,090,520.00 €

Shuma e pagesave 
për vitin 2018

 
 

2,369,742.00 €

Përqindja e  pagesave  
karahasuar me buxhetin

5.26%  

6 Gjakovë

Buxheti fillestar  
i vitit 2018

 23,266,600.00 €

Shuma e pagesave 
për vitin 2018

 
 

1,151,576.22 €

Përqindja e  pagesave  
karahasuar me buxhetin

4.95%  

“Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, 
përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe 
jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit.”

Gjashtë komunat me më së shumti pagesa nga vendimet gjyqësore për vitin 2018

Komunat me më së shumti pagesa  

Deçan

Dragash

Ferizaj

Fushë 
Kosovë

Gjakovë

Gjilan

Gllogoc

Graçanicë

Han i 
Elezit

 Istog

Junik

Kaçanik

Klinë
Kamenicë

Mitrovicë

Mitrovica 
   e Veriut

Leposaviq

Lipjan
Malisheva

Mamushë

 Novobërd

      Obiliq

Partesh

Peja

Podujevë

Prishtinë

Prizren

Rahovec

Ranilug

Shtime

Skënderaj

Shtërpca

Suharekë

Vitia

Vushtrri

Zubin Potok
Zveçan

Kllokot

6 1

4

3

5

2

Në këto krahasime nuk janë përfshirë komunat e Leposaviqit, Mitrovicës së Veriut, Parteshit, Zubin Potokut dhe Zveçanit si rezultat i mos 
publikimit të raporteve financiare në ueb faqet e tyre edhe pse të njëjtat komuna mund të kenë pasur shpenzime. 
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1 Leposaviqi

Buxheti fillestar  
i vitit 2019

 4,642,073.00 €

Shuma e pagesave 
për vitin 2019

 
 

1,335,332.92 €

Përqindja e  pagesave  
krahasuar me buxhetin

28.77%  

2 Ferizaj

Buxheti fillestar  
i vitit 2019

 36,976,910.00 € 

Shuma e pagesave 
për vitin 2019

 
 

4,562,588.71 €

Përqindja e  pagesave  
krahasuar me buxhetin

12.34%  

3   Mitrovica e 
Jugut

Buxheti fillestar  
i vitit 2019

 19,803,020.00 € 

Shuma e pagesave 
për vitin 2019

 
 

1,476,047.81 €

Përqindja e  pagesave  
krahasuar me buxhetin

7.45% 

4 Deçani

Buxheti fillestar  
i vitit 2019

 8,951,356.00 €

Shuma e pagesave 
për vitin 2019

 
 

569,992.56 €

Përqindja e  pagesave  
krahasuar me buxhetin

6.37%

5 Kllokoti

Buxheti fillestar  
i vitit 2019

 1,241,812.00 €

Shuma e pagesave 
për vitin 2019

 
 

62,260.30 €

Përqindja e  pagesave  
krahasuar me buxhetin

5.01%  

6 Kaçaniku

Buxheti fillestar  
i vitit 2019

 8,667,339.00 €

Shuma e pagesave 
për vitin 2019

 
 

358,850.57 €

Përqindja e  pagesave  
krahasuar me buxhetin

4.14%  

“Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, 
përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe 
jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit.”

Gjashtë komunat me më së shumti pagesa nga vendimet gjyqësore për vitin 2019.

Komunat me më së shumti pagesa  

Deçan

Dragash

Ferizaj

Fushë 
Kosovë

Gjakovë

Gjilan

Gllogoc

Graçanicë

Han i 
Elezit

 Istog

Junik

Kaçanik

Klinë
Kamenicë

Mitrovicë

Mitrovica 
   e Veriut

Leposaviq

Lipjan
Malisheva

Mamushë

 Novobërd

      Obiliq

Partesh

Peja

Podujevë

Prishtinë

Prizren

Rahovec

Ranilug

Shtime

Skënderaj

Shtërpca

Suharekë

Vitia

Vushtrri

Zubin Potok
Zveçan

Kllokot

6

1

4

3

52
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SHPENZIMET E KOMUNAVE - 2017

Komuna

Decan
Dragash
Ferizaj
Fushe Kosove
Gjakove
Gjilan
Gllogoc
Gracanice
Han i Elezit
Istog
Junik
Kacanik
Kamenice
Kline
Kllokot
Leposaviq
Lipjan
Malisheve
Mamushe
Mitrovica e Jugut
Mitrovica e Veriut
Novoberda
Obiliqi
Parteshi
Peja
Podujeva
Prishtina
Prizreni
Rahoveci
Ranillugu
Shterpca
Shtime
Skenderaj
Suhareke
Viti
Vushtrri
Zubin potok
Zvecan

8,176,264.00 €
7,550,914.00 €

28,017,830.00 €
11,172,600.00 €

21,229,850.00 €
22,657,750.00 €
13,141,240.00 €
7,134,076.00 €

2,406,534.00 €
9,357,206.00 €
1,533,899.00 €
7,180,744.00 €
8,012,503.00 €
8,645,555.00 €
1,046,321.00 €

4,780,867.00 €
14,025,260.00 €
12,866,850.00 €

1,813,399.00 €
16,684,900.00 €

6,770,317.00 €
2,331,854.00 €
6,222,567.00 €
1,006,539.00 €

23,549,040.00 €
20,067,010.00 €
62,023,630.00 €
38,657,160.00 €
11,908,740.00 €

1,814,670.00 €
3,687,496.00 €
6,447,935.00 €
11,932,220.00 €

14,625,450.00 €
10,019,300.00 €
15,902,350.00 €

2,953,671.00 €
3,105,222.00 €

1,340,397.00 €
5,000.00 €

918,431.42 €
158,000.00 €
817,203.23 €

122,530.00 €
399,465.87 €

764.64 €
90.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €

9,225.72 €
3,480.00 €

22,414.00 €
860,462.00 €

129,228.75 €
94,009.93 €

0.00 €
734,765.45 €

0.00 €
0.00 €

70,422.96 €
0.00 €

624,666.58 €
7,211.49 €

848,456.88 €
1,838,197.29 €
254,939.07 €

20.00 €
46,442.22 €

734.40 €
0.00 €

6,027.96 €
101,050.65 €
151,971.04 €

0.00 €
0.00 €

1,309,444.00 €
751,675.00 €

4,210,678.00 €
3,035,973.00 €
3,328,760.00 €
4,599,390.00 €
1,474,005.00 €
1,700,483.00 €
239,854.00 €

1,226,695.00 €
141,987.00 €
861,014.00 €
899,181.00 €

1,030,521.00 €
104,297.00 €
198,013.00 €

2,108,547.00 €
1,097,142.00 €
105,826.00 €

2,436,932.00 €
177,463.00 €
218,829.00 €

1,044,713.00 €
42,483.00 €

4,429,046.00 €
1,847,800.00 €
24,319,875.00 €
6,102,106.00 €
1,247,732.00 €
113,334.00 €
446,914.00 €
573,460.00 €
1,187,875.00 €
1,934,756.00 €
1,106,695.00 €
2,316,735.00 €
90,486.00 €
102,771.00 €

Shuma e buxhetit 
(fillestar) 2017

Shuma e te
hyrave vetanake*

Pagesat nga 
vendimet 

gjyqesore 2017

102.36%

0.67%

21.81%

5.20%

24.55%

2.66%

27.10%

0.04%

0.04%

0.00%

0.00%

0.00%

1.03%

0.34%

21.49%

434.55%

6.13%

8.57%

0.00%

30.15%

0.00%

0.00%

6.74%

0.00%

14.10%

0.39%

3.49%

30.12%

20.43%

0.02%

10.39%

0.13%

0.00%

0.31%

9.13%

6.56%

0.00%

0.00%

16.39%

0.07%

3.28%

1.41%

3.85%

0.54%

3.04%

0.01%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.12%

0.04%

2.14%

18.00%

0.92%

0.73%

0.00%

4.40%

0.00%

0.00%

1.13%

0.00%

2.65%

0.04%

1.37%

4.76%

2.14%

0.00%

1.26%

0.01%

0.00%

0.04%

1.01%

0.96%

0.00%

0.00%

%
e pagesave

%
e pagesave

Totali 450,459,733.00 € 9,565,608.55 €78,163,490.00 €2.12% 12.24%

*Burimi - Ligji 06/L-133 mbi ndarjet buxhetore per buxhetin e Republikes se Kosoves 2019
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SHPENZIMET E KOMUNAVE - 2018

Komuna

Decan
Dragash
Ferizaj
Fushe Kosove
Gjakove
Gjilan
Gllogoc
Gracanice
Han i Elezit
Istog
Junik
Kacanik
Kamenice
Kline
Kllokot
Leposaviq
Lipjan
Malisheve
Mamushe
Mitrovica e Jugut
Mitrovica e Veriut
Novoberda
Obiliqi
Parteshi
Peja
Podujeva
Prishtina
Prizreni
Rahoveci
Ranillugu
Shterpca
Shtime
Skenderaj
Suhareke
Viti
Vushtrri
Zubin potok
Zvecan

8,517,397.00 €
8,069,990.00 €

29,838,400.00 €
12,289,020.00 €
23,266,600.00 €

25,780,110.00 €
14,477,300.00 €
7,484,556.00 €
2,766,745.00 €

10,197,780.00 €
1,730,463.00 €
7,967,300.00 €
9,059,709.00 €
9,694,954.00 €

1,221,387.00 €
4,576,826.00 €
15,731,060.00 €
14,103,720.00 €
1,905,053.00 €

18,446,440.00 €
6,781,429.00 €

2,660,394.00 €
6,851,926.00 €
1,307,473.00 €

24,554,900.00 €
21,372,180.00 €

72,273,900.00 €
45,090,520.00 €
13,698,230.00 €

1,949,633.00 €
3,881,534.00 €

6,824,492.00 €
12,889,270.00 €
16,045,710.00 €
11,097,980.00 €
17,552,940.00 €
3,569,792.00 €
3,160,364.00 €

575,592.00 €
13,049.69 €

4,104,897.63 €
475,106.00 €
1,151,576.22 €

500,000.00 €
528,050.79 €

78,463.16 €
21.00 €

162,921.64 €
53,469.58 €
8,960.54 €
17,572.48 €
117,119.40 €

153,917.42 €
2,230,658.00 €

595,172.52 €
110,982.26 €
2,000.00 €

1,077,076.01 €
0.00 €

40,000.00 €
62,538.38 €

0.00 €
520,186.71 €
28,815.76 €

656,136.97 €
2,369,742.00 €

72,485.40 €
0.00 €

13,368.94 €
12,318.68 €

406,024.63 €
70,698.59 €

98,400.60 €
97,617.43 €

20,390.00 €
0.00 €

695,527.00 €
460,657.00 €

4,553,220.00 €
2,723,185.00 €
3,141,143.00 €

4,305,358.00 €
1,166,676.00 €
1,653,463.00 €
303,597.00 €
1,180,915.00 €
99,009.00 €
694,915.00 €
899,181.00 €

1,027,944.00 €
131,461.00 €
23,001.00 €

1,936,600.00 €
819,797.00 €
69,186.00 €

2,445,366.00 €
37,088.00 €
238,319.00 €
876,728.00 €
56,403.00 €

4,066,262.00 €
1,557,614.00 €

29,286,632.00 €
8,121,284.00 €
1,650,027.00 €
150,623.00 €
303,228.00 €
435,192.00 €
933,955.00 €

1,934,756.00 €
1,047,005.00 €
2,275,368.00 €

9,818.00 €
15,581.00 €

Shuma e buxhetit 
(fillestar) 2018

Shuma e te
hyrave vetanake*

Pagesat nga 
vendimet 

gjyqesore 2018

82.76%

2.83%

90.15%

17.45%

36.66%

11.61%

45.26%

4.75%

0.01%

13.80%

54.00%

1.29%

1.95%

11.39%

117.08%

9698.09%

30.73%

13.54%

2.89%

44.05%

0.00%

16.78%

7.13%

0.00%

12.79%

1.85%

2.24%

29.18%

4.39%

0.00%

4.41%

2.83%

43.47%

3.65%

9.40%

4.29%

207.68%

0.00%

16.76%

0.16%

13.76%

3.87%

4.95%

1.94%

3.65%

1.05%

0.00%

1.60%

3.09%

0.11%

0.19%

1.21%

12.60%

48.74%

3.78%

0.79%

0.10%

5.84%

0.00%

1.50%

0.91%

0.00%

2.12%

0.13%

0.91%

5.26%

0.53%

0.00%

0.34%

0.18%

3.15%

0.44%

0.89%

0.56%

0.57%

0.00%

%
e pagesave

%
e pagesave

Totali 16,425,330.43 € 16,425,330.43 €81,326,084.00 €3.29% 20.20%

*Burimi - Ligji 06/L-133 mbi ndarjet buxhetore per buxhetin e Republikes se Kosoves 2019
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SHPENZIMET E KOMUNAVE - 2019

Komuna

Decan
Dragash
Ferizaj
Fushe Kosove
Gjakove
Gjilan
Gllogoc
Gracanice
Han i Elezit
Istog
Junik
Kacanik
Kamenice
Kline
Kllokot
Leposaviq
Lipjan
Malisheve
Mamushe
Mitrovica e Jugut
Mitrovica e Veriut
Novoberda
Obiliqi
Parteshi
Peja
Podujeva
Prishtina
Prizreni
Rahoveci
Ranillugu
Shterpca
Shtime
Skenderaj
Suhareke
Viti
Vushtrri
Zubin potok
Zvecan

8,951,356.00 €
8,404,652.00 €
36,976,910.00 €
13,623,600.00 €
24,785,170.00 €

25,544,790.00 €
15,171,600.00 €

13,184,950.00 €
3,109,110.00 €

15,772,360.00 €
1,784,765.00 €
8,667,339.00 €
9,359,447.00 €

10,138,950.00 €
1,241,812.00 €

4,642,073.00 €
16,884,640.00 €
14,392,380.00 €
2,073,560.00 €

19,803,020.00 €
6,042,381.00 €
2,781,639.00 €

12,875,470.00 €
1,243,873.00 €

26,598,410.00 €
27,381,620.00 €
87,733,820.00 €
47,594,260.00 €
13,760,890.00 €

1,825,748.00 €
4,046,600.00 €
9,642,985.00 €

13,406,280.00 €
16,260,040.00 €
11,399,550.00 €
19,119,350.00 €
2,596,843.00 €
2,501,643.00 €

569,992.56 €
11,374.60 €

4,562,588.71 €
91,555.28 €

845,545.71 €
589,760.47 €
604,455.14 €

31,298.86 €
7,578.47 €

70,916.28 €
1,175.25 €

358,850.57 €
166,292.23 €
104,067.70 €
62,260.30 €

1,335,332.92 €
184,733.44 €

399,060.44 €
7,128.42 €

1,476,047.81 €
0.00 €

48,576.26 €
24,188.80 €
10,022.72 €

853,810.90 €
206,954.03 €

1,599,389.42 €
662,271.28 €
187,443.95 €

5,910.47 €
6,769.53 €

121,362.03 €
228,033.43 €
186,490.14 €
155,430.09 €

112,267.49 €
50,239.10 €
27,758.65 €

670,403.00 €
500,817.00 €

5,103,198.00 €
2,439,993.00 €
3,495,017.00 €
4,465,885.00 €
1,313,535.00 €
1,627,551.00 €
289,129.00 €

1,277,578.00 €
113,557.00 €
786,414.00 €
1,229,125.00 €
921,144.00 €
131,050.00 €
24,000.00 €

1,983,269.00 €
921,023.00 €
71,069.00 €

2,464,403.00 €
138,445.00 €
274,583.00 €

1,035,562.00 €
58,283.00 €

4,588,935.00 €
1,588,175.00 €

31,733,984.00 €
8,717,394.00 €
1,168,767.00 €
121,352.00 €

348,473.00 €
503,882.00 €

1,009,996.00 €
2,239,252.00 €
1,042,973.00 €
2,546,784.00 €

25,000.00 €
30,000.00 €

Shuma e buxhetit 
(fillestar) 2019

Shuma e te
hyrave vetanake*

Pagesat nga 
vendimet 

gjyqesore 2019

85.02%

2.27%

89.41%

3.75%

24.19%

13.21%

46.02%

1.92%

2.62%

5.55%

1.03%

45.63%

13.53%

11.30%

47.51%

5563.89%

9.31%

43.33%

10.03%

59.89%

0.00%

17.69%

2.34%

17.20%

18.61%

13.03%

5.04%

7.60%

16.04%

4.87%

1.94%

24.09%

22.58%

8.33%

14.90%

4.41%

200.96%

92.53%

6.37%

0.14%

12.34%

0.67%

3.41%

2.31%

3.98%

0.24%

0.24%

0.45%

0.07%

4.14%

1.78%

1.03%

5.01%

28.77%

1.09%

2.77%

0.34%

7.45%

0.00%

1.75%

0.19%

0.81%

3.21%

0.76%

1.82%

1.39%

1.36%

0.32%

0.17%

1.26%

1.70%

1.15%

1.36%

0.59%

1.93%

1.11%

%
e pagesave

%
e pagesave

Totali 561,323,886.00 € 15,966,933.45 €87,000,000.00 €2.84% 18.35%

*Burimi - Ligji 06/L-133 mbi ndarjet buxhetore per buxhetin e Republikes se Kosoves 2019
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REKOMANDIMET NË FUSHËN E TRANSPARENCËS KOMUNALE

Të caktohen zyrtarë për qasje në dokumente publikë në të gjitha 
Komunat

Të vendosen në ueb faqet e të gjitha Komunave kontaktet e zyr-
tarëve për qasje në dokumente publike 

Të plotësohen me informacione ueb faqet e të gjitha Komunave

Të publikohen, së bashku me të gjitha aktet për publikim nga ana 
e Komunave, edhe raportet vjetore financiare nga të gjitha Ko-
munat

Të publikohen me kohë raportet periodike financiare 

Raportet financiare të jenë më të detajuara

Të standardizohen, në përmbajtje dhe formë elektronike, rapor-
tet financiare për të gjitha Komunat

Formatet e raporteve financiare të publikuara të jenë të lex-
ueshme për publikun

Ministritë e linjës dhe Agjencitë përkatëse të mbajnë një listë të 
përditësuar të kontakteve të zyrtarëve për qasje ne dokumente 
publike
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REKOMANDIMET NË KUADËR TË PAGESAVE TË VENDIMEVE
TË GJYKATAVE NGA ANA E KOMUNAVE 

Gjatë projektimit të buxhetit vjetor të Komunave, të vlerësohet 
alokimi i mjeteve buxhetore (vijë buxhetore) për pagesat e 
obligimeve të Komunës në kuadër të kompensimit të pagave 
jubilare, nëse një gjë e tillë parashihet me dispozita ligjore; 

Ngritje e kapaciteteve të zyrave ligjore Komunale, duke e rritur 
stafin dhe duke organizuar trajnime në përditësimin e informat-
ave mbi zbatimin e dispozitave ligjore; 

Organizimi i trajnimeve për zyrtarët dhe përfaqësuesit ligjorë të 
Komunave, me qëllim të avancimit dhe kuptimit të obligimeve 
ligjore që dalin nga Ligji i Punës dhe çështjeve nga procedura 
përmbarimore;

Mbajtja e takimeve të përfaqësuesve të Komunave me Avoka-
turën Shtetërore, që do të shërbente në shkëmbimin e përvo-
jave dhe zgjidhjen e problemeve;

Promovimi i rëndësisë dhe rolit të Avokaturës Shtetërore.


