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Drejtoria për Ekonomi e Financa, aktivitetin zyrtar e ushtron në kuadër të kompetencave të veta të përcaktuara me Ligjin mbi Vetëqeverisjen Lokale 

nr.03/L-040, Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal,  Ligji për Tatimin mbi Pronën e Paluajtshme në Kosovë Nr.03/L-204, Vendimin për Rikonfirmimin e Shkallës 

Tatimore nr.29896 të Përcaktuar me Rregulloren e Kuvendit Komunal mbi Aplikimin e Tatimit mbi Pronën e Patundshme në Komunën e Prizrenit nr.13738, 

Rregulloren për Tarifat, Ngarkesat nga Shërbimet dhe Veprimtaritë Komunale dhe Gjobat nr.01/011-4099, me statutin e Komunës, si dhe me ligjet tjera pozitive. 
 

Kjo drejtori aktivitetin e vet e ushtron në lëminë e  Ekonomisë dhe të Financave në mënyrë të organizuar, në kuadër të së cilës veprojnë këto njësi:  
            1.   Njësia për Financa; 

2. Njësia për Tatim në Pronë dhe të Ardhura Tjera; 

3. Njësia për Buxhet dhe Thesar; 

4. Qendra Komunale për Regjistrimin e Biznesit. 

Për periudhën  Janar-10 dhjetor 2014, të përcaktuar me programin e punës dhe me sistematizimin e punëve dhe të detyrave, paraqesim 

raportin e përgjithshëm sipas njësive të lartshënuara: 

     

 

 

Njësia për Financa 
   

     

                  Të Hyrat vetanake  komunale Janar-10 Dhjetor 2014     

  Komuna:   PRIZREN 

Planifikimi  2014 

Të hyrat 
vetanake 
Janar-10 

Dhjetor 2014 % 

  OSR-8 

Nr.ren. Burimet e të Hyrave 

I-A. TË HYRAT E ADMINISTRATËS KOMUNALE - Direkte       

1 Liçensat komerciale dhe të biznesit / Lejet 400,000 232,497 
          

58.12  

1.1. Funksionimet e dyqaneve të mëdha dhe shërbimeve tjera 300,000 145,574 
          

48.52  

1.2. 
Funksionimet e aktiviteteve industriale ose aktiviteteve të lidhura me 
ndërtimin       

1.3. 
Funksionimi me shitore në rrugëose afër rrugëve,kiosqe,karroca të vogla 
lëvizëse 90,000 86,923 

          
96.58  

1.4. Funksionimet e bankave,bashk.të sigurimit dhe shërbimeve tjera finansiare       

1.5. Funksionimet e Gurëthyesve,minierave 10,000        
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2 Liçensat për lojra zbavitëse,pije alkoolike,reklamime,shpallje etj. / Lejet 50,000 70,846 
        

141.69  

2.1. Funksionimet me makina me monedha ose me lojra dh të ngjajshme       

2.2. Funksionimet dhe vendosja e shërbimit të pijeve alkoolike       

2.3. Reklamimi, publikimi në pronën Komunale 50,000 70,846 
        

141.69  

3 Liçensat profesionale / Lejet 

                              
-        

3.1. Funksionimi I shërbimeve profesionale (.Avokatët,Mjekët,Dendistet, etj.) 

                              
-        

4 Shfrytëzimi i Tokës dhe Lejet e ndërtimit  880,080 596,060 
          

67.73  

4.1. Lejet për ndërtim dhe konstruktime 780,000 589,588 
          

75.59  

4.2. Pagesat e ndërrimit të destinimit të tokës ekzistuese 34,000 3,102 
            

9.12  

4.3. Pagesat e demolimit 50,000 3,370 
            

6.74  

4.4. 

Pagesat me ndikim nga shfrytëz.i madh i rrugëve publike apo i shërb.publ.të 
siguruara për ndërtim ose operim komerc.duke përfshirë edhe vendet e 
nxjerrjes se resurseve nat.       

4.5. 
Tatimet  nga nxjerrja e  Resurseve natyrore(Neni 10.5 CFA Udhëzim 
Ad…Nr.2001/03 dhe 2001/02 DLA) 16,080     

5 Inspektimi i tokës dhe aktivitetet Gjeodezike 120,000 100,545 
          

83.79  

5.1. Përgatitja e plan.urban.dhe inspekt.që kanë të bëjë me dimenzionet e pronës       

5.2. Aktivitetet në teren që kanë të bëjë me matjen e vendit 120,000 100,545 
          

83.79  

6 Shërbimet e inspektimit të Shëndetit dhe Sigurisë 22,000 7,118 
          

32.35  

6.1. Inspektimi i objekteve që ofrojnë ushqim dhe akomodim publik 2,300 200 
            

8.70  

6.2. Inspektimi i ambientit  9,700 
            

6,918  
          

71.32  

6.3. InspektimiiI ndërtimit,shërbimit të zjarrëfikësve dhe konstruktimit 10,000   
               
-    

7 Shfrytëzimi i pronës Komunale 410,000 257,919 
          

62.91  

7.1. 
Baza ditore apo bazat tjera për shfrytëzimin e pronës publike për aktivitetet 
komerciale apo jo komerciale 40000 

            
4,350  

          
10.88  

7.2. Ngarkesat për hapsirë në tregje ose në objekte të ngjajshme 70,000 48,344 
          

69.06  
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7.3. Marrja me qira e objekteve komunale për një afat të gjatë 300,000 205,225 
          

68.41  

7.4. Të hyrat nga shitja e pronës komunale       

8 Pagesat në lidhje me Automjetet 500,000 944,592 
        

188.92  

8.1. Lejet e automjeteve 100,000 230,257   

8.2. Parkimi në parkingun publik I paisur me garazhim apo hapsira tjera 100,000 31,685 
          

31.69  

8.3. Gjobat në trafik 300,000 682,650 
        

227.55  

8.4. Largimi dhe deponimi I automjeteve       

8.5. Regjistrimi i automjeteve       

9 Çertifikatat dhe Dokumentet Zyrtare 540,000 365,917 
          

67.76  

9.1. Pagesat e regjistrimit të pronës dhe të transferit 100,000 152,551   

9.2. 

Dokum.lidhur me statusin shoqëror si dhe të 

lindjes,vdekj,martesës,shkurorizimit 300,000 213,366 
          

71.12  

9.3. Pagesat për kopjet shtesë të çertifikatave/dokumenteve       

9.4. Taksa administrative       

9.5. Të tjera  140,000     

10 Taksa e pronës 1,572,954 1,627,096 
        

103.44  

10.1. Pagesat e taksës së pronës 1,572,954 1,627,096 
        

103.44  

11 Të ardhurat tjera 280,000 187,999 
          

67.14  

11.0. Përfitimi nga privatizimi       

11.1. Regjistrimi i Biznesit -        

11.2. Te hyrat nga gjobat e Gjykatave         250,000  
        

158,541    

11.3. Pagesa Tjera           30,000  
          

29,458  
          

98.19  

11.4. Pagesat tjera       

I-A. Totali - Administrata 4,775,034 4,390,589 
          

91.95  

          

12 Taksa nga menaxhimi I mbeturinave 1,200,000 0   

12.1 Të Hyrat ngTaksa nga menagjimi I mbeturinavea  1200000     

12.2         

  TË ARDHURAT NGA ARSIMI       
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1 Qerdhet       

2 Arsimi parashkollor       

3 Arsimi fillor       

4 Arsimi i mesëm         250,000  
        

173,363  
          

69.35  

5 Të tjera       

II Totali - Arsimi         250,000  
        

173,363  
          

69.35  

  Të ARDHURAT NGA SHËNDETËSIA       

1 Shëndetësia primare 200,000 170,999 
          

85.50  

2 Të tjera       

III.           Totali  - Shëndetësia 200,000 170,999 
          

85.50  

Kodi 
21       TOTALI  I TË ARDHURAVE  VETANAKE TË KOMUNES ( I+II+III): 6,425,034 4,734,952 

          
73.70  

 

 
 
 

   
 

 

RAPORTI  I SHPENZIMEVE  JANAR -10 Dhjetor 2014 
  

Kategoria Shpenzimet sipas kategorive Planifikimi Shpenzimet  Indexi 

  Pagat       1,449,831  
     
1,483,822.25  

    
102,34  

11100 Pagat neto përmes listës së pagave   
     
1,283,440.33    

11115 Pagesa për sindikat                       -      

11201 Pagesat neto per pune  jasht orarit                       -      

11202 Pagesat neto per pune  me orar te shkurtuar                       -      

11203 Pagesat neto per pune  ne nderimin e nates                       -      

11204 Pagesat neto per pushimin e lehonise                       -      

11300 Meditja e delegateve te Kuvendit dhe tarifa te komisioneve                       -      

11400 Punetoret me kontrata-jo ne listen epagave                       -      

11500 Tatimi I ndaluar në të ardhura personale   
         
59,057.88    

11600 Kontributi pë pension I punëtorit   
         
70,662.02    

11700 Kontributi pë pension I punëdhënësit   
         
70,662.02    

11900 Pagesa per vendime gjyqesore-te formes se prere                       -      

  Mallrat e shërbimet        1,379,917            58.40 
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805,884.31  

13130 Shpenzimet e udhëtimit brenda vendit   
           
3,589.50    

13131 Mëditja e udhëtimit zyrtar brenda vendit                       -      

13132 Akomodimi gjate udhëtimit zyrtar brenda vendit                       -      

13133 Shpenzimet tjera te udhëtimit zyrtar brenda vendit                       -      

13140 Shpenzimet e udhëtimit jashte vendit   
           
4,595.20    

13141 Mëditjet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit   
           
9,018.43    

13142 Akomodimi gjate udhëtimit zyrtar jashte  vendit                       -      

13143 Shpenzimet tjera te udhëtimit zyrtar brenda vendit                       -      

13310 Shpenzimet per internet                       -      

13320 Shpenzimet e telefonise mobile   
         
32,247.94    

13330 Shpenzimet postare   
         
23,909.79    

13340 Shpenzimet  e perdorimit te kabllit optik                       -      

13410 Shërbimet e arsimit dhe trajnimit   
           
1,333.82    

13420 Sherbimet e perfaqesimit dhe avukatures                       -      

13430 Shërbimet e ndryshme shëndetësore                       -      

13440 Shërbimet e ndryshme intelektuale dhe këshilldhenese   
           
1,080.00    

13450 Shërbime,shtypje- jo marketing   
         
27,196.50    

13460 Shërbimet kontraktuese tjera   
       
141,229.08    

13470 Shërbime teknike   
         
12,114.00    

13480 Shpenzimet per antaresim   
         
17,902.36    

13501 Mobilje (me pak se  1000 €)   
           
1,952.00    

13502 Telefona (me pak se  1000 €)                       -      

13503 Kompjutere (me pak se  1000 €)   
           
1,312.00    

13504 Harduer për teknologji informative (me pak se  1000 €)                       -      

13505 Makinë fotokopjuese (me pak se  1000 €)   
              
910.00    

13506 Paisje speciale mjeksore (me pak se  1000 €)                       -      

13507 Pajisje të shërbimit policor (me pak se  1000 €)                       -      
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13508 Pajisje trafiku (me pak se  1000 €)                       -      

13509 Pajisje tjera  (me pak se  1000 €)   
         
10,059.40    

13610 Furnizime për zyre   
         
68,734.16    

13620 Furnizime me ushqim dhe pije  ( jo dreka zyrtare)   
         
15,391.46    

13630 Furnizime mjeksore                       -      

13640 Furnizime pastrimi   
           
7,036.96    

13650 Furnizim me veshëmbathje   
         
10,887.00    

13660 Akomodimi   
           
2,654.18    

13670 Municion dhe arme zjarri                       -      

13680 Tiketat siguruese ( banderollat)                       -      

13681 Bllombat                       -      

13710 Vaj                       -      

13720 Naftë për ngrohje qendrore   
         
29,731.20    

13730 Vaj për ngrohje                       -      

13740 Mazut                       -      

13750 Qymyr   
         
43,841.47    

13760 Dru   
         
15,336.17    

13770 Derivate për gjenerator   
         
14,675.16    

13780 Karburante për vetura   
       
108,413.40    

13810 Avans për para të imeta (P.Cash)                       -      

13820 Avans për udhëtime zyrtare                       -      

13830 Avans                        -      

13840 Avans per mallra dhe shërbime                       -      

13850 Avans për ambasadat                       -      

13911 Provizioni bankar-Banka Qenderore                       -      

13912 Provizioni bankar- Raiffeisen Bank                       -      

13913 Provizioni bankar- Procredit Bank                       -      

13915 Provizioni bankar- Banka Private e Biznesit                       -      

13916 Provizioni bankar-Banka Ekonomike                        -      

13917 Provizioni bankar- NLB Banka Prishtina                        -      
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13918 Provizioni per tarifa te ndryshme                        -      

13940 KPA -provizioni bankar                        -      

13950 Regjistrimi I automjeteve   
           
5,450.28    

13951 Sigurimi I automjeteve   
           
4,786.39    

13952 Taksa komunale e regjistrimit te automjeteve   
              
247.00    

13953 Sigurimi I ndertesave tjera   
              
320.00    

14010 Mirëmbajtja dhe riparimi I automjeteve    
         
44,881.56    

14020 Mirëmbajtja e ndërtesave    
         
29,231.95    

14021 Mirëmbajtja e ndërtesave te banimit                       -      

14022 Mirëmbajtja e ndërtesave administrative afariste                        -      

14023 Mirëmbajtja e shkollave                       -      

14024 Mirembajtja e  objekteve  shendetesore                       -      

14030 Mirembajtja e auto rrugeve                        -      

14031 Mirembajtja e auto rrugeve regjionale                       -      

14032 Mirembajtja e auto rrugeve lokale                       -      

14040 Mirëmbajtja e teknologjisë informative    
           
3,957.50    

14050 Mirëmbajtja e mobiljeve dhe pajisjeve   
           
4,971.89    

14110 Qiraja per ndertesa                       -      

14120 Qiraja per toke                        -      

14130 Qiraja per paisje                        -      

14140 Qiraja per makineri                       -      

14150 Qiraja per perdorime tjera hapesirore                       -      

14210 Reklamat dhe konkurset   
           
5,890.00    

14220 Botimet dhe publikimet   
              
270.00    

14230 Shpenzimet për informim publik   22,005.00   

14310 Drekat zyrtare   32,010.31   

14310-1 Shpenzimet per manifestime te ndryshme     36,273.80             

14410 Shpenzimet-vendimet e gjykatave   
         
10,436.80    

17000 Pagesa e borgjit qeveritar                       -      

17010 Kamata e borgjit                       -      
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  Shpenzimet Komunale       676,776  
       
466,212.21     68.89  

13210 Rryma   
       
400,198.30    

13220 Uji   
         
56,802.75    

13230 Mbeturinat   
           
1,287.85    

13240 Ngrohja Qenderore                       -      

13250 Shpenzimet telefonike    
           
7,923.31    

13260 Pagesa vendime gjyqesore                       -      

  Subvencionet           345,979  
       
284,770.34     82.31  

21110 Subvencione për entitete publike   
       
253,168.58    

21120 Subvencione për entitete publike (Teatri Kombetar)                       -      

21200 Subvencione për entitete  jo publike   
         
31,601.76    

22300 
Pagesa vendime 
gjyqesore                           -      

  Shpenzimet Kapitale      12,014,243  
     
9,020,636.91     76.08 

31110 Ndërtesat e banimit                       -      

31120 Ndërtesat administrative afariste    
         
41,941.46    

31121 Objektet arsimore                       -      

31122 Objektet shendetesore                       -      

31123 Objektet kulturore   
       
132,014.93    

31124 Objrktet sportive   
       
414,173.73    

31210 Ndërtimi I auto rrugëve                        -      

31220 Ndërtimi I rrugëve  regjionele                       -      

31230 Ndërtimi I rrugëve  lokale   
     
5,282,419.41    

31240 Trotuaret   
         
34,302.80    

31250 Kanalizimi   
       
336,412.88    

31260 Ujësjellësi   
       
308,500.00    

31510 Furnizim me rrymë, gjenerim dhe transmision                       -      
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31270 Mirmbajtja Investive   
         
39,870.00    

31610 Paisje te teknologjise informative                       -      

31620 Mobilje                       -      

31630 Telefona                        -      

31640 Kompjuter   
           
4,860.00    

31650 Makina fotokopjuese                       -      

31660 Paisje speciale mjekesore                       -      

31670 Paisje te sherbimeve policore                       -      

31680 Softver                       -      

31690 Paisje tjera   
         
30,940.50    

31700 Vetura zyrtare   
         
29,998.00    

31701 Kamione                       -      

31702 Xhip dhe kombibuse   
         
30,990.00    

31703 Vetura te ndihmes se shpejte                       -      

31900 Kapital tjeter   
     
2,334,213.20    

33100 Trans. Kap. -Entitete publike                       -      

34000 Pagesat vendimet gjyqesore                       -      

  GJ I TH Ë S E J T       15,866,746  
   
12,061,326.02  76.02 
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NJËSIA  PËR  TATIM NË  PRONË DHE  TË  ARDHURA  

TJERA 
  

                                                                                                                                                                          
I      TATIMI   NË   PRONË 

 
 

Nr. 

 

PËRSHKRIMI 

NR. 

LËND. 

 

 

SHUMA- € 

 
JANAR- 10 

DHJETOR 

 

   VËREJTJE 

1         Shtypja dhe shpërnd.e faturave 48.307 2.123.922,01  

 

    

 

        2014 

 

 

 

2 Inkasimi  1.626.531,75  

3 Regjistrimi objekteve të reja 881   

4 Vërtetime të lëshuara 39501   

5 Verifikimi i objekteve në teren 753   

6 Vërejtjet e fundit pas skadimit të afatit 

për pagesë 

/////////////   

7 Bllokimi gjirollogarisë //////////////   

8 Ankesa-Kërkesa të pranuara 431   

 Të shqyrtuara 405    

 Në procedim   26    

9 Borgji nga tatimi në pronë prej vitit 2002-

2014 

 6.895.972,26   
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                                                                         II        VEPRIMTARITË AFARISTE DHE TË ARDHURA  TJERA 

 

 

Nr. 

 

PËRSHKRIMI 

 

NR. 

LEND. 

 

SHUMA NË  € 

 
JANAR-10 

DHJETOR 

 

VËREJTJE 

1 Veprimtari afariste të regjistruara   277   

 

 

 

 

    

  

 

 

 

    2014 

 

    

 

 

 

 

     

 

2 Veprimtari afariste të ç’regjistruara   58   

3 Veprimtari afariste të modifikuara    /////   

4 caktimi i taksës për veprimtaritë afariste 5.672 484.642.50  

5 Aktvendime të shpërndara   5.672   

6 Aktvendime të pashpërndara  ////////   

 

7 

Vërtetime të lëshuara me kërkesë të firmave për 

nevoja të ndryshme 

  707   

 

 

8 Pagesa e taksës nga veprimt. afariste  

Janar – 10 Dhjetor 2014 

 145.574.16  

 Ngarkesa për taksa prej vitit 2001-10.12.2014  14.526.372,75 

 Zvogëlimi i taksës (falja e borgjit) 2001-2006  3.830.076.63 

 Ngarkesa pas zvoglimit(faljes) së taksës  10.696.296,12 

9 Pagesa për taksë komunale prej vitit 2001-

10.12.2014 

 6.051.754.12 

 Borgji nga taksa komunale prej vitit 2001-

10.12. 2014 

 5.172.922,25   

10 Ankesa-Kërkesa të pranuara 44    

 Aprovime 25    

 Refuzime 19    
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NJËSIA PËR BUXHET DHE THESAR 
      

Në këtë sektor vepron ZKF, Zyrtari për planifikimin e buxhetit, zyrtari për implementimin buxhetit, Zyrtari për zotime dhe Zyra e 

pagesave. Aktiviteti për periudhën Janar Dhjetore  2014, është si në vijim: 

 Gjatë kësaj periudhe kohore, nga ana e ZKF-së është përpiluar plani i  cash  flow-ut për vitin 2014 sipas drejtorive dhe raporti vjetor i 

NDF-së. Nga ana e ZKF është kryer alokimi dhe është bërë ndarja e mjeteve sipas drejtorive. Në bashkëpunim dhe në konsultim me Drejtoritë  

është bërë bartja e mjeteve nga të Hyrat Vetjake 2014 në vitin 2015 për investime kapitale. Nga ana e Zkf-së në bashkëpunim me zyrën e 

kontabilitetit është punuar raporti i pasqyrave  financiare për periudhën janar - Shtator 2014.      Përveç punëve financiare dhe buxhetore ZKF-ja 

ka qenë i angazhuar edhe me punë menaxheriale për arsye të mungesës së drejtorit. 

 

     Gjatë periudhës janar- dhjetor 2014,  nga  ana e zyrtarit për planifikim të buxhetit është proceduar Planifikimi afatmesëm i Buxhetit për 

periudhën 2015-2017 duke u referuar në qarkoret buxhetore (2015/1;2015/2). Zyrtari për planifikim të Buxhetit në bashkëpunim me ZKF ka 

filluar procedimin e kornizës afatmesme buxhetore Komunale (qarkorja 2015/1).  

     Gjatë kësaj periudhe kohore ka punuar në zhvillimin dhe publikimin e KAB-it. 2015-2017. Përveç kësaj në mënyrë rapide janë shqyrtuar 

prioritetet e Buxhetit Komunal, duke punuar me drejtorët e Drejtorive në vendosjen e kufijve të brendshme buxhetore në përputhje me grantin 

Qeveritar  

       Në KAB-in 2015-2017 ka planifikuar shpenzimet e përgjithshme Komunale 2015-2017 sipas kategorive ekonomike. Detyrë primare gjatë 

planifikimit afatmesëm 2015-2017 ishte krijimi i programit për investime kapitale.  Pas konsultimeve të shumta me drejtorët e drejtorive 

hollësisht janë analizuar investimet të cilat do të bëhen në vitin 2015. Në muajin qershor 2014 KAB-i është analizuar në strukturat Komunale; 

bordin e drejtorëve. ( korrik 2014). 

       Në muajin korrik 2014 nga ana e MEF-it është kërkuar të bëhet ri destinimi gjashtëmujor i Buxhetit 2014. Rishikimi i buxhetit është bërë 

brenda njësive buxhetore dhe kategorive ekonomike dhe është dorëzuar MEF-it. 

        Në muajin  Qershor nga ana e Ministrisë për Ekonomi dhe Financa është dërguar qarkorja finale (2015/2). me ndarje finale, dhe sipas saj 

është hartuar planifikimi final afatmesëm i buxhetit për periudhën 2015-2017. Pasi që Buxheti ka kaluar nga strukturat Komunale përsëri janë 

plotësuar formularët standarde, Me kërkesën e MEF-it nga Zyrtari për planifikim, të dhënat e buxhetit të planifikuar 2015-2017, sipas drejtorive 

janë futur në sistemin BDMS, dhe në afat  të paraparë me ligj janë dorëzuar MEF-it. 

     Zyrtari për planifikim të buxhetit nga departamenti i thesarit është autorizuar që të punoj si zyrtar alternativ për pranimin e mallit pra ka kryer 

regjistrimet e pranimit të mallit në SIMFK (Free balance).  

     Gjithashtu gjatë kësaj periudhe kohore zyrtari për planifikim të buxhetit ka kryer edhe punë tjera të ofruara nga ZKF, dhe nga koordinatori 

lidhur me të dhënat e raporteve të shpenzimeve  periodike dhe vjetore 2014. 
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   Nga ana e zyrtarit për implementimin e buxhetit gjatë  vitit 2014 është punuar  raporti për periudhën janar-mars, janar qershor dhe  

janar-shtator të vitit  2014. 

            Punimet janë  kryer dhe analizuar më detajisht në bazë të shënimeve për  të hyrat vetjake dhe të dalat e Administratës Lokale të cilat janë 

marrë  nga sektori  financiar.  

 

     Më pas duke u bazuar në raportin përmbledhës  nga free balanci ka përpiluar një raport përmbledhës për realizimin e Buxhetit Komunal 

(realizimin e buxhetit të Administratës, buxhetit  të  Drejtorisë për Arsim dhe për Shëndetësi). 

             Si anëtare e Komisionit për shqyrtimin e ankesave për tatimin mbi pronë, bashkë me anëtarët e tjerë të Komisionit, i ka analizuar dhe i ka 

përpunuar shënimet rreth këtyre ankesave. 

             Zyrtari për implementimin e buxhetit ka qenë i angazhuar edhe rreth  planifikimit për vitin 2015. Sipas nevojës, e ka kryer edhe 

përpunimin e ekstraktit bankar të hyrave dhe  ka kryer edhe punë tjera ndihmëse të parashtruara nga ZKF. 

 

Zyrtari për Zotime, gjatë periudhës kohore janar-dhjetor 2014,  ka bërë zotimin e mjeteve për të gjitha shërbimet, gjegjësisht drejtoritë në 

kuadër të KK Prizren,  

 Për Shërbimin e Zjarrfikësve, ZKK (Zyra për Kthimin e Komuniteteve) si dhe kohë pas kohe edhe për Drejtorinë e Arsimit. 

            -Ka bërë raportin ditor për gjendjen e Buxhetit Komunal të specifikuar sipas pozicioneve Buxhetore për Drejtorinë e Ekonomisë dhe 

Financave, Koordinatoren për Njësinë e Financave (Shërbimi Kontabilitetit) dhe për Zyrtarin e lartë për Buxhet. 

            -Rregullisht ka mbajtur evidencën e zotimeve sipas drejtorive dhe ka kontrolluar shpenzimet e mjeteve Buxhetore të bëra nga ana e 

drejtorive përkatëse për investime kapitale. 

           - Ka bërë raportin ditor për zjarrfikësit dhe ZLK (Zyra Lokale për Komunitete). 

            -Ka bërë raportin mujor të barazimit me Thesarin dhe me Njësinë e Financave - Shërbimin e Kontabilitetit ( me shpenzimet) dhe atë ia ka 

dorëzuar Zyrtarit të lartë Buxhetor, Drejtorit për Ekonomi dhe Financa, si dhe Njësisë së Financave (Shërbimit të Kontabilitetit). 

            -Ka bërë raporte për zjarr fiksit dhe ZLK, mbi gjendjen dhe barazimin e Buxhetit. 

            -Ka kryer edhe detyra të tjera sipas urdhërave të dhënë nga eprorët përkatës. 
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            -Gjatë zotimeve në mënyrë permanente përcjellë kodet ekonomike si dhe nga cili grant duhet të zotohet. 

             -Sipas kërkesës shikon mbetjen e gjendjes së mjeteve të vitit të kaluar të cilat ende nuk janë shpenzuar. 

             -Me kërkesën e eprorëve jep raportet për gjendjen e barazimit dhe për gjendjen e mjeteve të cilat ende nuk janë zotuar.  

    -Jep  raporte  për drejtori  të Arsimit  të kerkuar nga organizata joqeveritare “Ec ma ndyshe”. 

         Zyra e Pagesave – Thesari,  bënë  procedimin e të gjitha lëndëve të kompletuara duke i kontrolluar së pari, duke dhënë shpenzime, pastaj  

bëhet certifikimi dhe në fund aprovimi i pagesave nga të gjitha fondet, duke përfshirë : Grantin qeveritar, të hyrat, si dhe të hyrat e bartura nga 

viti paraprak  me të gjitha kategoritë e shpenzimeve ekonomike për secilën drejtori  përkatëse të K. Komunal si: 

 

-Administrata 

-Arsimi me të gjitha shkollat e Komunës së Prizrenit 

-Shëndetësia 

-Zjarrfikësit 

-Zyra e komuniteteve 

 

Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2014 janë procesuar  4200 lëndë 

Në fund fotokopjohen të gjitha lëndët vendosen nëpër foldera dhe i dërgohen arkivistit për arkivë. 
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QENDRA KOMUNALE PËR REGJISTRIMIN E BIZNESIT 

 

                              
Nga ana e QKRB-së, për periudhën kohore Janar- 10 dhjetor  2014, janë kryer punët si në vijim: 

  

Regjistrimi i bizneseve të reja   ----------------------------------------  779  

Shuarje të Biznesit -------------------------------------------------------  190    

Ndryshime në Biznes    -- -----------------------------------------------   392 

Ndryshime me llogo të re KR  -----------------------------------------     39  

Vërtetime ------------------------------------------------------------------      19   

            Informata të biznesit e vulosje  ----------------------------------------     76      

            Kërkesë për duplikat   ----------------------------------------------------    60 

 Lëndet nga Koperativa bujqësore ---------------------------------------    0 

            Lëndë të anuluara ---------------------------------------------------------     04 

           

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                        U.D i Drejtorit  të  Drejtorisë 
                                                                                                                      _________________________ 

                 Zenel Ahmetaj 
 


