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Të nderuar lexues, 
Duke e pasur parasysh rëndësinë e komunikimit 
me qytetarët  për udhëheqjen e financave publike, 
është kënaqësi të ju prezantojmë Informatorin për 
Qytetar për Buxhetin e Republikë së Kosovës për 
vitin 2018. 

Meqenëse masa më e madhe e mjeteve buxhetore 
mblidhet përmes pagesës së tatimit, obligim i yni 
është që qytetarëve të Republikës së Kosovës në 
mënyrë të thjeshtë dhe të kuptueshme të ju 
ofrojmë informatat lidhur me mbledhjen dhe 
shpenzimin e këtyre mjeteve.  

Jemi të bindur që Informatori për qytetarë për 
Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018 do 
të mundësoj të kuptuarit më të mirë të procesit 
buxhetor, si dhe vendimeve që i kemi marrë gjatë 
hartimit të buxhetit dhe nga ana tjetër do të 
mundësojë udhëheqjen më të mirë me financat 
publike dhe harmonizimin me praktikat më të 
mira ndërkombëtare. 

Prioritet i Ministrisë së Financave në procesin e 
planifikimit të buxhetit është konsolidimi fiskal 
përmes harmonizimit të të hyrave dhe 
shpenzimeve buxhetore. Nëpërmjet këtyre 
shpenzimeve financohen shërbimet për të gjithë 
qytetarët e Republikës së Kosovës, pa marr 
parasysh përkatësinë etnike, gjininë dhe moshën.

Ministria e Financave parasheh që në vitin 2018 
rritja reale e Bruto Produktit Vendor të jetë në 
normën prej 4.6%.

Projeksionet mbi të hyrat e përgjithshme 
buxhetore për vitin 2018 - 2020 janë të ndërtuara 
mbi bazën e parashikimeve për zhvillimet e 
gjithëmbarshme ekonomike dhe efektet e këtyre 
zhvillimeve në bazën tatimore. Kështu, gjithsej të 
hyrat e planifikuara për buxhetin e vitit 2018 
arrijnë vlerën prej 1,829 milionë EUR, vlerë e cila 
është më e lartë se sa buxheti i vitit 2017 për rreth 
6.0%(104 milionë EUR), duke përfshirë këtu edhe 
mbledhjen e borxheve tatimore.  

Nga ana tjetër, shpenzimet gjithsejt arrijnë shumën 
prej 2,092 milionë EUR, përfshirë këtu 12 milionë 
EUR, grante të përcaktuara të donatorëve. Shuma 
prej mbi 1,589 milionë EUR i është ndarë 
organizatave buxhetore në nivelin qendror,  ndërsa 
ndarjet për nivelin lokal arrijnë shumën mbi 491 
milionë EUR.    

Për suksesin në konsolidimin e buxhetit është e 
domosdoshme disiplina dhe përgjegjësia 
buxhetore. Në pajtim me këtë, jemi të bindur se 
debati gjithëpërfshirës me qytetarin lidhur me 
prioritetet në shpenzimet publike do të mundësoj 
zhvillimin ekonomik në afat të gjatë. 

Bedri Hamza,
Ministër i Financave 



Çfarë i paraprinë
procesit buxhetor?

Çka është buxheti? Ku jemi
tani?

Ku dëshirojmë
të arrijmë?

Si të
arrijmë?

Çdo individ apo familje, i planifikon shpenzimet në bazë të 
mjeteve që ka në dispozicion, apo një familje e llogarit koston e 
jetesës së saj sipas një buxheti – të  hyrat që ka dhe të cilat mund 
t’i shpenzojë për  gjërat elementare sikurse janë të ushqyerit, 
veshmbathja, pagesa për qira, shpenzime komunale, argëtimi, 
rekreacioni, etj.  

Në të njëjtën mënyrë, edhe Qeveria i planifikon shpenzimet e saj 
në varësi të buxhetit që harton dhe ka në dispozicion.  Ajo 
planifikon se sa nga të hyrat e saj do të shpenzohen për nevoja të 
ndryshme të shtetit si për shembull, për pagat e të punësuarve 
në sektorin publik, për shpenzime operative  të institucioneve 
publike, shpenzimet për arsim, shëndetësi, pensione, nxitje të 
punësimit dhe zbutje të varfërisë, shpenzime kapitale, rritjen e 
mirëqenies së qytetarëve, zhvillimin e ekonomisë, etj. Ndryshe 
nga buxheti i individit- familjes, buxheti i shtetit planifikohet për 
një periudhë të caktuar që quhet “vit buxhetor”. Ky vit përbëhet 
nga 12 muaj dhe sipas standardeve të vendosura në vendin tonë 
është i njëjtë me vitin kalendarik, pra fillon më 1 janar dhe 
përfundon më 31 dhjetor.  

Raporti ndërmjet të 
hyrave dhe kërkesave 
për shpenzime sipas 
politikave ekzistuese

Politikat dhe programet 
që Qeveria dëshiron t’i 
zbatojë nëpërmjet 
shpenzimeve buxhetore

Realizimi i Programit të Qeverisë

Gjendja ekonomike në 
vend (korniza 
makro-ekonomike)

Buxheti është një plan i të hyrave dhe shpenzimeve për një 
periudhë të caktuar kohore në të ardhmen. Buxheti hartohet dhe 
rivlerësohet poashtu në baza periodike. Buxheti i Republikës së 
Kosovës paraqet dokumentin në formë të ligjit me të cilin 
planifikohen të hyrat dhe shpenzimet të shtetit për tërë vitin 
kalendarik. 

Buxheti i Kosovës përgatitet nga Ministria e Financave (MF), në 
koordinim me organizatat buxhetore, dhe miratohet në fund të 
vitit nga Kuvendi i Kosovës. Buxheti për vitin e ardhshëm 
përgatitet gjatë vitit aktual përmes një vargu veprimesh të 
njohura si Proces Buxhetor. 

Në kohën kur Kuvendi miraton ndarjet buxhetore për vitin e 
ardhshëm fiskal, këto ndarje buxhetore bëhen ligj i cili quhet 
Ligji për Buxhetin për atë vit të caktuar. Ky ligj i buxhetit i 
miratuar nga Kuvendi u ofron organizatave buxhetore autorizim 
për të shpenzuar apo transferuar fonde publike, deri në kufijtë e 
caktuar dhe për qëllimet e caktuara sipas ligjit, gjatë një viti të 
caktuar fiskal.



PRIORITETET E QEVERISË

Qeveria do t’ia dorëzojë 
Kuvendit të Kosovës Kornizën 
Afatmesme të Shpenzimeve 
(KASH) që mbulon vitin e 
ardhshëm fiskal dhe bën 
përllogaritjen për dy vitet e 
ardhshme fiskale.

Korniza Afatmesme
e Shpenzimeve

Gjatë periudhës korrik-gusht, 
MF-ja i shqyrton propozimet 
dhe organizon ndëgjime 
buxhetore me organizatat 
buxhetore. Jo më vonë se më 
31 tetor, MF-ja përgatit 
propozimin me ndarjet 
buxhetore për secilën 
organizatë buxhetore dhe 
Qeveria aprovon atë.

Propozimet
Buxhetore

Data deri kur komunat duhet 
të përfundojnë dhe dorëzojnë 
propozimet e tyre të buxhetit 
dhe kërkesat për ndarje 
buxhetore tek MF-ja.
Për organizatat buxhetore 
përveç komunave, afati për 
dorëzimin e dokumenteve të 
tilla do të përcaktohet në 
qarkoren buxhetore.

Afati për propozimin
e buxhetit

30 Shtator

Qeveria mund të 
bëjë rishikimin e 
buxhetit.

Rishikimi
gjysmë-vjetor
i buxhetit aktual

Maj - Qershor

Më 31 gusht, Auditori i 
Përgjithshëm dorëzon në 
Kuvend Raportin Vjetor të 
Auditimit për vitin paraprak,  
të cilin Kuvendi e shqyrton 
dhe miraton së bashku me 
deklaratat financiare të 
Qeverisë jo më vonë se më 31 
tetor. 

Auditimi

31 Gusht

Qeveria miraton 
Buxhetin e propozuar 
dhe e dërgon atë në 
Kuvend.

Kuvendi

31 Tetor

Afati i fundit kur 
Kuvendi miraton 
Buxhetin e Kosovës.

Buxheti i
Kosovës

31 Dhjetor

Afati kur MF-ja e dorëzon 
qarkoren e parë buxhetore 
tek organizatat buxhetore. 
Brenda qarkoreve nxirren 
kufijtë buxhetor për çdo 
organizatë buxhetore.

Qarkoret Buxhetore
30 Prill 15 Maj 15 Qershor - 31 Tetor

Procesi i përgatitjes së Buxhetit
Pjesëmarrja e qytetarëve 
drejtpërdrejt në dëgjimet  
buxhetore nëpër komuna

Çdo komunë është e obliguar t'i 
njoftoj qytetarët e saj për orarin e 
dëgjimeve buxhetore, ku ata 
mund të marrin pjesë.

Involvimi i qytetarëve në 
procesin e shqyrtimit të 

Buxhetit në Kuvend



Si mbushet
Buxheti i
Kosovës?

Shteti grumbullon të hyrat nga qytetarët e vet dhe këto të hyra ua 
kthen duke iu ofruar shërbime, si për shembull: duke ndërtuar rrugë, 
spitale, shkolla, ofrimin e shërbimeve shëndetësore, arsimore dhe 
shërbime tjera. Të hyrat shteti i grumbullon përmes të hyrave 
tatimore dhe të hyrave jotatimore.

Pritet që gjatë vitit 2018 të kemi një rënie tek të hyrat që mblidhen 
nga doganat për shkak të heqjes së tatimit doganor për mallrat që 
hyjnë në proces të prodhimit si lëndë e parë dhe efektit të 
Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit në vitin e tretë të 
implementimit, por këto ndikime do të neutralizohen nga efektet 
pozitive që qojnë në ngritje të prodhimit; nga dinamika e planifikuar 
e financimit dhe implementimit të prioriteteve strategjike të 
Qeverisë si shtytës në përmirësimin e pozitës fiskale të vendit dhe 
rritjes së aktivitetit ekonomik. 

2017 2018 2019 2020

ZBËRTHYER
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Grantet e
përcaktuara

të donatorëve

Të hyrat
jo-tatimore

Të hyrat
tatimore
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1,725
1,829

1,939

2,069

Të hyrat e
Buxhetit të

Kosovës 2018

*Të hyrat e njëhershme tatimore
janë të përbëra nga:

të hyrat e njëhershme nga arkëtimi i 
borxhit tatimor dhe të hyrat e njëhershme 

tatimore nga borxhet e NSH-ve

Kthimet tatimore për vitin 2018 janë
46 milionë €

të hyrat në miliona euro

Detyrimi doganor 111

446Akcizat

2Tatime tjera indirekte

8Të hyrat e njëhershme tatimore*

12Grantet e përcaktuara të donatoreve

7Mbështetja buxhetore dhe grantet

Të hyrat nga Interesi 4.5

33Renta minerare

Taksa koncesionare 10

55
Taksa, ngarkesa, dhe tjera nga
Qeveria Lokale

Taksa, ngarkesa, dhe tjera nga OB-të e
Qeverisë Qendrore 100

Tatimi në të ardhurat e korporatave84

Tatimi në të ardhurat personale146

Tatimi në pronë33

Tatime tjera direkte4

Tatimi mbi vlerën
e shtuar (TVSH)819.5

Mbështetja
buxhetore

dhe grantet

1,829 milionë €
Gjithsej të hyrat për vitin 2018

Të hyrattatimore1,607M €
Të hyrat

jo-tatimore

202M €



DEÇAN

DRAGASH

FERIZAJ

FUSHË
KOSOVË

GJAKOVË

GJILAN

GLLOGOC

HANI I
ELEZIT

ISTOG

JUNIK

KAÇANIK

KAMENICËKLINË

LEPOSAVIQ

LIPJANMALISHEVË MAMUSHA

MITROVICË

NOVO
BËRDË

OBILIQPEJË

PODUJEVË

PRISHTINË

PRIZREN

RAHOVEC

SHTËRPCË

SHTIME

SKENDERAJ

SUHAREKË VITI

VUSHTRRI

ZUBIN
POTOK ZVEÇAN

GRACANICË

KLLOKOT

MITROVICA
VERIORE

PARTESH

RANILLUG

213 €

237 €

269 €

298 €

246 €

273 €

247 €

294 €

260 €

284 €

232 €

251 €252 €

332 €

271 €258 € 346 €

257 €

395 €

318 €255 €

241 €

363 €

254 €

244 €

539 €

250 €

253 €

257 € 236 €

251 €

378 € 318 €

701 €

478 €

491 €

719 €

504 €

Financimi i
komunave për
kokë banori
i nxjerrë si përpjestim 
në mes të popullsisë 
së komunës dhe 
financimit total 
të komunës.

Komisioni i Granteve  
më datë 04 prill -2017  ka 
aprovuar grantet qeveritare  
dhe shpërndarjet përkatëse 
nëpër komuna në bazë të kritereve 
të përcaktuara në ligjet në fuqi dhe 
udhëzimet administrative përkatëse që 
rregullojnë fushën e financimit komunal. 210€720€

Burimet e financimit
të Komunave

10% e të hyrave totale të buxhetuara të Qeverisë 
qendrore, duke përjashtuar të hyrat nga: shitja e 
aseteve, huamarrja,të hyrat tjera të jashtëzakonshme 
dhe dedikuara. Indikatorët që përdoren për alokimin 
e grantit të përgjithshëm në komuna janë:
- Numri i popullsisë llogaritet (89%);
- përmasat gjeografike të komunës (6%);
- numri i popullsisë pakicë në komunë (3%); 
- komunat ku shumica e popullsisë së të cilave 

përbëhet nga pakicat kombëtare (2%)

 Granti i Përgjithshëm

 Granti  për Arsim
Trajton nivelin e arsimit parafillor, fillor dhe të 
mesëm, duke marrë parasysh këto elemente:
- Numri i nxënësve të regjistruar për vitin 2016/2017;
- Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin fillor dhe 

të mesëm

 Granti  për Shëndetësi

Kriteret e aplikuara për ndarje të grantit specifik të 
shëndetësisë janë:
- Vizita për kokë banori
- Shërbime për kokë banori
- Kostos mesatare për vizitë.

Projeksionet e THV (të hyrat vetanake)

komunale për vitin 2018 janë bazuar, në vlerësimet 
makro-fiskale dhe janë në shumë prej 82 milionë euro. 
Këto të hyra i shtohen financimit komunal krahas 
granteve komunale. Shpërndarja e projeksioneve të të 
hyrave është bërë në bazë të parametrave tatimi në 
pronë, taksat komunale, gjobat, tarifat ,të hyrat nga 
lejet e ndërtimit, si dhe të hyrat tjera komunale.

BANORË€/KOKË BANORI KOMUNA BURIMET E FINANCIMIT TOTAL FINANCIMI 2018
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539 €

504 €
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318 €
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257 €

255 €
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213 €

1,787

10,675

6,949

3,866

12,326

2,556

6,729

6,616

198,897

5,507

13,773

7,481

21,549

34,827

9,403

6,084

90,178

57,605

108,610

39,289

54,613

59,722

71,909

96,450

177,781

50,858

38,496

69,870

36,085

27,324

58,531

94,556

56,208

88,499

33,997

46,987

33,409

40,019

Partesh

Gracanicë

Shtërpcë

Ranillug

Mitrovica Veriore 

Kllokot

Novo Bërdë

Zubin Potok

Prishtinë

Mamusha 

Leposaviq

Zveçan

Obiliq

Fushë Kosovë

Hani i Elezit 

Junik 

Gjilan

Lipjan

Ferizaj

Istog

Malishevë

Suharekë

Mitrovicë

Pejë

Prizren

Skenderaj

Klinë

Vushtrri

Kamenicë

Shtime

Gllogoc

Gjakovë

Rahovec

Podujevë

Dragash

Viti

Kaçanik

Deçan

Vlera  prej 790,440€  
humarrja në arsim eshtë 
e përfshir në  totalin e 
Grantit të Arsimit 

Vlera prej  2,511,838€  
humarrja në shendetsi 
eshte e perfshir në totalin 
e Grantit të shendetsisë

Vlera prej 40,350€ është përfshirë 
në grantin e përgjithshëm dhe është i 
ndarë për Qendren Historike të 
Prizrenit dhe Qendrën Kulturore të 
fshatit Zym

Vlera prej 22,743€  është e përfshirë 
në totalin e Grantit të Përgjithshëm 
për Këshillin e Hoqës së Madhe

1,284,350 €

7,484,556 €

3,746,219 €

1,949,633 €

6,052,721 €

1,221,386 €

2,660,392 €

2,503,575 €

72,273,904 €

1,905,053 €

4,576,826 €

2,379,533 €

6,851,925 €

10,374,307 €

2,766,745 €

1,730,462 €

24,646,974 €

15,631,989 €

29,248,881 €

10,197,776 €

14,103,725 €

15,350,773 €

18,446,444 €

24,554,896 €

45,090,517 €

12,889,268 €

9,694,955 €

17,552,935 €

9,050,037 €

6,824,492 €

14,477,299 €

23,266,603 €

13,698,232 €

21,372,176 €

8,069,989 €

11,097,984 €

7,737,844 €

8,517,396 €



Ku i shpenzon
shteti paratë
tona?

Shpenzimet buxhetore
të Kosovës 2018

Të hyrat e mbledhura në Buxhetin e Kosovës, shpenzohen sipas 
prioriteteve të përcaktuara nga Qeveria dhe të miratuara nga Kuvendi. 
Shpenzimet buxhetore për vitin 2018 planifikohen të rriten për 281 
milionë EUR apo 15.5% më shumë krahasuar me Rishikimin e 
Buxhetit në vitin 2017.  

Shpenzimet rrjedhëse planifikohen të jenë 5.9% më të larta, ndërsa 
shpenzimet kapitale do të rriten dukshëm apo 38.5% më shumë,  
krahasuar me rishikimin e vitit 2017. Kjo rritje është mbështetur tek 
rritja e të hyrave të rregullta 48 milionë EUR apo 9.6%, si dhe 
financimet nga huamarrja koncesionale dhe fondet e likuidimit tek 
AKP në vlerë totale 148 milionë EUR.

Struktura e tërësishme e shpenzimeve qeveritare sipas kategorive 
ekonomike ka lëvizur kah ngritja e shpenzimeve kapitale duke 
inkuadruar këtu edhe shpenzimet të cilat priten të financohen nga 
Institucionet Financiare Ndërkombëtare dhe nga mjetet e likuidimit 
të ndërmarrjeve shoqërore e të cilat nuk kalkulohen në nivelin e 
përgjithshëm të deficitit buxhetor sipas rregullës fiskale.   

Paga dhe mëditje
Mallra dhe shërbime

Shpenzime komunale
Subvencione dhe transfere

Shpenzime kapitale
Tjera

2017 2018 2019 2020

ZBËRTHYER

1,811

Buxheti
i rishikuar

Buxheti

Të projektuara

2,092

2,183

2,297

Paga dhe mëditje
28%
590 milionë

Mallra dhe shërbime

Subvencione dhe transfere
25%

526 milionë

13%
265 milionë

1%
12 milionë

Shpenzime kapitaleGrantet e Përcaktuara të donatorëve

<1%
12 milionë

Rezervat buxhetore

33%
694  milionë

2,092 milionë €



Investimet
Kapitale
Edhe gjatë periudhës së 
ardhshme 3 vjeçare, 
investimet më të mëdha në 
kategorinë e shpenzimeve 
kapitale do të jenë ato për 
infrastrukturën rrugore. 
Megjithatë mund të vërehet 
që  edhe  investimet në 
sektorin e mjedisit, 
shëndetësisë, arsimit, sportit 
dhe komuniteteve, qeverisjes 
së mirë, punëve të 
brendshme dhe Forcës së 
Sigurisë kanë siguruar 
financime më të mëdha në 
periudhën afatmesme.     

Kështu nga buxheti i Kosovës 
dhe burimet e tjera te 
financimet  do të investohen 
për:  

25.6 milionë

9.2 milionë

16.4 milionë

22 milionë

3.9 milionë

14.5 milionë

1.3 milionë

2.2 milionë 

Pagesat direkte (44,348 përfitues në 2017)

Pagesat per sektorin e blegtorisë1

Pagesat per kulturat2

Grandet/projektet per fermer (417 përfitues në 2017)

Pagesa per perfitues individual3

Ristrukt.Potencialit fizik4

Menaxh.Burim. Ujitjes bujqesi5

Diversifikimi i fermave6

Autostrada Prishtinë – Hani e Elezit 

Autostrada Prishtinë – Gjilan - Konqul

Zgjerimi, rehabilitimi dhe ndërtimi i rrugëve 

Prishtinë – Pejë

Prishtinë-Mitrovicë

Komoran –Drenas-Skenderaj

Dollc-Gjakovë

Prishtinë-Podujevë

Rehabilitimi i rrugëve rajonale

Rehabilitimi i linjës hekurudhore
Fushë Kosovë – Hani i Elezit

Impianti për ujëra të zeza në Komunën e Prishtinës

Zbatimi i masave të Efiçiencës së Energjisë në ndërtesa

Stadiumi nacional i futbollit

Zhvillim, integrim dhe kthim të komuniteteve

Ndërtimi i dy fakulteteve në Mitrovicë si dhe
fakultetit ekonomik dhe atij juridik në Prishtinë

Pajisje policorë dhe automjete , automjete taktike dhe
autoblinda për Forcën e Sigurisë dhe Policinë e Kosovës 

Ndërtim dhe rehabilitim të sistemeve të ujitjes dhe
mbrojtje të kafshëve

Rritjen e sigurisë në komunikacion përmes
sinjalizimit vertikal dhe horizontal

Zhvillim i Sistemit Informativ Shëndetësor,
Pajisje mjekësore për programe të Shërbimit Spitalor,
Fazën e parë  të ndërtimit të Qendrës Emergjente
në Prishtinë dhe Objektit të Spitalit në Ferizaj

Zgjerimi i Pistës dhe ngritja e Sistemit të Aterrimit
ne Aeroportin “Adem Jashari”

Transferet

398.4 milionë €

Skemat pensionale dhe
të mirëqenies sociale

 255 milionë
 115 milionë
20 milionë
 4.3 milionë
 2.6 milionë

 89.9 milionë
 1.8 milionë
 2.9 milionë
 1.4 milionë
 5.5 milionë
 1.3 milionë

 0.3 milionë
 10.5 milionë
 41.5 milionë
 31.3 milionë
 4.5 milionë
 1.2 milionë
 4.5 milionë
 3.8 milionë

 97.7 milionë
 38 milionë

 58.7 milionë
 1 milionë 

 Pensione dhe kompenzime 
 Pensionet bazike 
 Pensionet për persona me paaftësi 
 Pensionet e hershme (Trepça) 
 TMK- pensionet e parakohshme  
 Pensionet bazë - kontributdhënësit 
 Pensioni invalidor i punës 
 Pensioni familjar  
 Paraplegjik dhe tetraplegjik 
 Ligji për të verbërit 
 Pensionet e Pjesëtarëve të FSK-së 
 Financimi i deputeteve viteve 90-ta 
 Kompenzimi për të burgosurit politik 
 Ndihmat dhe shërbimet sociale 
 Skema e  asistencës sociale 
 Shërbimet sociale 
 Provizione bankare rastet sociale 
 Pagesa komunali raste sociale 
 Agjencia e punësimit 
 Pensionet dhe kompenzimet e luftes 
 Pensionet e invalidëve të luftës 
 Ligji për veteranë 
 Zbatimi i ligjit 04/L-054  për V.DH.S 

1 Lopët;delet dhe dhitë qumështore; bletaria; pulat 
vojse; thëllëzat; qumështi sipas kategorive të 
cilësisë; derraria; therrjet e raportuara të gjedhit 
dhe akuakultura (peshkataria). 

2 Gruri; fara e grurit; thekra, elbi; misri; luledielli; 
pemëtaria; perimet; vreshtaria; verëtaria; prodhimi 
i fidanëve të pemëve dhe hardhisë dhe bujqësia 
organike.

3 Përpunimi i qumështit;  përpunimi i mishit; 
përpunimi i pemëve dhe perimeve dhe prodhimi i 
verës.

4 Investime në sektorin e pemëve; perimeve; serrave 
(përfshirë patate);  mishit;  rrushit dhe vezëve. 

5 Investime në ujitjen e fermave
6 Investime në prodhimin e mjaltit; grumbullimi, 

përpunim dhe promovim të prodhime jo drusore të 
malit; përpunimin  dhe provimin e prodhimeve 
bujqësore të kultivuara; zhvillimin dhe promovimin 
e aktiviteteve artizanale; dhe zhvillimi dhe 
promovimi i turizmit rural.

 Për vitin 2017 numri i përgjithshëm i 
përfitueseve nga shuma totale është 44,765 
fermerë. Shifra e përafërt e përfituesve pritet 
te jetë edhe në vitin 2018.

Aktualisht, vetëm nga Skema e asistencës  
sociale përfitojnë mbi 26,000 familje, me 
mbi 106,000 anëtarë

Subvencionet

47.7 milionë €

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë
dhe Zhvillimit Rural

~117 milionë / 2018

126 milionë / tri vite

148 milionë / tri vite
68 milionë / tri vite
54 milionë / tri vite
57 milionë / tri vite 

24.4 milionë / tri vite 

42 milionë / tri vite
28 milionë / 2018, 2019

~48 milionë / tri vite

17.5 milionë / tri vite

32.6 milionë / tri vite

23.9 milionë / tri vite

~18 milionë / tri vite

>25 milionë / tri vite

~13 milionë  / 2018

~28 milionë / tri vite

~9 milionë / tri vite

8.7 milionë / tri vite



Buxheti
Qendror

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale25.72%

Ministria e Infrastrukturës19.17%

Ministria e Punëve të Brendshme7.79%

Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës5.09%

Ministria e Shëndetësisë4.12%

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural3.78%

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë3.65%

Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës3.38%

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor3.33%

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit2.30%

Ministria e Financave2.21%

Universiteti i Prishtinës2.13%

Ministria e Punëve të Jashtme1.90%

Agjencitë tjera të pavarura*1.62%

Radio Televizioni i Kosovës 0.70%

Ministria e Integrimit Evropian 0.14%

Ministria e Diasporës 0.13%

Ministria e Zhvillimit Ekonomik 1.54%

Këshilli Gjyqësor i Kosovës 1.48%

Ministria e Drejtësisë 1.39%

Ministria e Administatës Publike 1.38%

Zyra e Kryeministrit 1.05%

Organizatat buxhetore te financuara  nga te hyrat e dedikuara 0.92%

Kuvendi i Kosovës 0.72%

Prokurori i Shtetit 0.70%

Ministria Inovacionit dhe Ndërmarrësisë 0.62%

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 0.57%

Ministria për Komunitete dhe Kthim 0.53%

Agjencia e Kosovës për Inteligjencë 0.51%

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 0.35%

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal 0.32%

Ministria e Zhvillimit Rajonal 0.26%

Zyra e Presidentit 0.20%

Shpenzimet e Paparashikuara 0.30%

Agjensioni për Shërbimet e Navigimit Ajror  
Agjencia Kosovare e Privatizimit  Agjencitë tjera të pavarura*

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik / Akademia e Shkencave 
dhe Arteve të Kosovës / Autoriteti Rregullator i Komunikimeve 

Elektronike dhe Postare / Agjencia Kundër Korrupsionit / Zyra e 
Rregullatorit për Energji / Organi Shqyrtues i Prokurimit / Agjencia 

për Ndihmë Juridike Falas / Gjykata Kushtetuese e Kosovës / Autoriteti 
Kosovar i Konkurrencës / Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore / 

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtesa / Këshilli i Pavarur 
Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës / Zyra Kombëtare e Auditimit / 

Zyra Rregullative e Ujit dhe Mbeturinave / Autoriteti Rregullativ i 
Hekurudhave / Autoriteti i Aviacionit Civil / Komisioni i Pavarur i Minierave 

dhe Mineraleve   / Komisioni i Pavarur i Mediave / Institucioni i Avokatit të 
Popullit / Instituti Gjyqësor i Kosovës / Agjencia Kosovare për Krahasim dhe 

Verifikim të Pronës  / Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale / 
Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale

1 ,589  milionë €
 Buxheti Qendror për vitin 2018

Paga dhe mëditje
Mallra dhe shërbime

Shpenzime komunale
Subvencione dhe transfere

Shpenzime kapitale
Tjera

Si përqindje e 
1,589 milionë €



Buxheti i
komunave

Istog 2.32%

Klinë 2.20%

Fushë Kosovë 2.11%

Kamenicë 2.06%

Kaçanik 1.76%

Deçan 1.73%

Gracanicë 1.70%

1.64%Dragash

1.56%Obiliq

1.55%Shtime

1.37%Mitrovica veriore

1.04%Leposaviq

0.85%Shtërpcë

0.63%Hani i Elezit

0.60%Novobërdë

0.57%Zubin Potok

0.54%Zveçan

0.44%Ranillug

0.43%Mamusha

0.38%Junik

0.29%Partesh

0.28%Kllokot

2.52% Viti

2.93% Skenderaj

2.95% Gllogoc

3.11% Rahovec

3.20% Malishevë

3.49% Suharekë

3.55% Lipjan

3.99% Vushtrri

4.19% Mitrovicë

4.74% Gjakovë

4.85% Podujevë

5.02% Gjilan

5.58% Pejë

5.95% Ferizaj

10.24% Prizren

16.42% Prishtinë

Si përqindje e 
491 milionë €

491 milionë €
Buxheti i Komunave për vitin 2018 

Paga dhe mëditje
Mallra dhe shërbime

Shpenzime komunale
Subvencione dhe transfere

Shpenzime kapitale
Tjera



4.61%

6.51%
8%

9.18%

5.86%
6.39% 6.25% 6.75% 38%

37.5%

13%
9.7%
1.7%

0%

10%

20%

Deficiti i Kosovës
Në rastin ideal të hyrat dhe të ardhurat janë në ekuilibër me 
shpenzimet që do të thotë se shteti shpenzon aq sa ka të hyra. 
Kur  të hyrat dhe të ardhurat janë më të mëdha se sa shpenzimet 
dhe të dalat, atëherë kemi suficit buxhetor. Në rast se të dalat dhe 
shpenzimet janë më të mëdha se të hyrat dhe të ardhurat atëherë 
kemi të bëjmë me deficitin buxhetor. Për ta mbuluar deficitin 
buxhetor, sikurse edhe tek buxheti familjar, shteti duhet të 
huazoj para. Deficiti i përgjithshëm buxhetor në përputhje me 
rregullën fiskale pritet të jetë 1.8% e BPV apo rreth  122 milionë 
EUR. Ky deficit parashihet të mbulohet nga bilanci i akumuluar 
buxhetor, borxhi i brendshëm, si dhe nga huamarrja prej 
institucioneve të jashtme financiare ndërkombëtare.

Huamarrja
Shteti merr hua në tregun financiar nga 
institucionet financiare ndërkombëtare, 
sikurse që janë: Banka Evropiane për 
Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), Fondi 
Monetar Ndërkombëtar (FMN), Banka 
Gjermane për Zhvillim (KfW), Banka 
Botërore (ANZH) ose tek bankat tjera i cili 
quhet borxh i jashtëm.

Deri në fund të vitit 2018, stoku i borxhit te 
jashtëm shtetëror parashihet të arrij në 
505.15 milionë euro ose 7.60% e Bruto 
Produktit Vendor (BPV)  

Deri në fund të vitit 2018, parashihet që 
borxhi i brendshem të arrij  në 674.27 
milionë euro ose 10.15% e BPV-së    

Bruto Produkti
Vendor (BPV)

FMN

BRNZh

KfW
ANZh
UniCredit

2014 2015 2016 2017

Borxhi ndërkombëtar 2017

Stoku i borxhit të përgjithshëm

2014 2015 2016 2017 2018
(projektim)

10.65%
13.07%

14.58%
16.63%

17.75%

Borxhi total si % e GDP

201720162015 2018 2019 2020

6,642 milionë €

4.6% Rritja e projektuar në terma
real krahasuar me vitin 2017

Trendi i rritjes së BPV-së nga Viti 2015 dhe
projektimi për vitet në vijim

6,257 milionë € - BPV 2017

Bruto Produkti Vendor trendi

Bruto Produkti Vendor 2018 (projektim)

Bruto Produkti Vendor rritja nga viti 2017

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Borxhi kombëtar

Borxhi ndërkombëtar

Deficiti

Të hyrat

Shpenzimet

0

1,000

8,000

5,807 6,051 6,257
6,642 7,031

7,517



Fjalori  dhe  
përkufizimet e 
Menaxhimit të 
Financave Publike 

Financat publike  -  paraqesin aktivitetin shtetëror në lidhje 
me mbledhjen e parasë publike ose të hyrave publike, nga një 
anë dhe me realizimin e  shpenzimeve publike nga ana tjetër. 
Në kuptimin më të gjërë ato studiojnë rolin e Qeverisë ne 
ekonomi.  

Buxheti  -  plani gjithëpërfshirës i të ardhurave dhe 
shpenzimeve për një periudhë të caktuar - zakonisht një vit.  

Bruto produkti vendor  -  është një indikator ekonomik që 
paraqet vlerën nominale të të gjitha të mirave materiale dhe 
shërbimeve të prodhuara brenda një periudhe (zakonisht një 
viti) në një ekonomi të një shteti.

Qarkorja(et) buxhetore  -  dokumente ku shtjellohen 
politikat e MF-së në lidhje me aspekte të ndryshme të 
procesit buxhetor, informatat të cilat i nevojiten organizatave 
buxhetore për pjesëmarrje në procesin buxhetor, kërkesat 
fiskale procedurale të cilat duhet të ndiqen nga ato dhe 
formularët e udhëzimet e hollësishme për kryerjen e tyre. 

Rishikimi i buxhetit  -  ndryshimi i Ligjit për Buxhetin e 
Republikës së Kosovës, zakonisht në gjysmë vjetorin e dytë.  

Kufijtë buxhetorë  -  janë kufij brenda të cilëve një Organizatë 
Buxhetore duhet të përgatisë buxhetin e saj. 

Organizatë buxhetore  -  do të thotë një autoritet ose 
ndërmarrje publike e cila drejtpërdrejtë pranon një ndarje 
buxhetore sipas Ligjit mbi Ndarjet Buxhetore, ndarje 
buxhetore kjo që nuk është pjesë e një ndarje tjetër të 
përgjithshme buxhetore e cila i është bërë një autoriteti ose 
ndërmarrje tjetër publike.

Deficiti buxhetor  -  shuma me të cilën shpenzimet 
shtetërore tejkalojnë të ardhurat shtetërore në një vit fiskal.

Suficiti buxhetor  -  shuma me të cilën të ardhurat shtetërore 
tejkalojnë shpenzimet shtetërore në një vit fiskal.  

Politikat publike  -  politikat publike janë aktivitetet e 
Qeverisë dhe të autoriteteve publike, me qëllim për  të arritur 
objektivat ekonomike dhe sociale të cilat janë në interesin më 
të mirë të shoqërisë. Disa nga shembujt e fushave të politikave 
publike, janë arsimi, shëndetësia, papunësia, mbrojtja etj. 

Korniza Afatmesme e Shpenzimeve KASH  -  është një 
dokument i prioriteteve të  politikave të qeverisë që ka për 
qëllim orientimin e ndarjes së mjeteve buxhetore gjatë 
procesit të ardhshëm buxhetor. Përkrah parashikueshmërinë 
në procesin e buxhetit duke siguruar se buxheti bazohet 
në parashikimin afatmesëm makroekonomik dhe fiskal 
(zakonisht në një periudhe 3 vjeçare).  

Të ardhurat publike  -  të gjitha të ardhurat e krijuara 
nga pagesat e detyrueshme të tatimpaguesve, personave 
juridik dhe fizik që përdorin të mirat e caktuara publike 
ose shërbimin publik, si dhe të gjitha të ardhurat tjera të 
realizuara nga përfituesit e buxhetit.

Të ardhurat nga privatizimi  -  nënkupton të gjitha të 
ardhurat që mund të vijnë në Buxhetin e Republikës së Kosovës 
si rezultat i privatizimit të ndërmarrjeve në pronësi publike 
dhe/apo të ardhurat nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, duke 
mos përfshirë të hyrat e dedikuara të AKP-së.

Akciza  -  taksë për konsum, e cila llogaritet (aplikohet) për 
mallrat e caktuara si psh: duhani, veturat, karburantet, pijet 
alkoolike, kafja etj. 

Tatimi  -  është detyrim shtetëror të cilit i nënshtrohen 
personat dhe mallrat sipas përkufizimeve në ligjet 
administrative të shtetit. Shteti  mbledh pagesat nga 
tatimpaguesit në emër të  tatimit në pronë, të shpenzimeve 
për mallra dhe shërbime dhe për të ardhurat dhe pasurinë e 
personave fizik dhe kompanive.  

Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH)  -  është një  tatim 
mbi konsumin për  mallra dhe shërbime në të gjitha fazat 
e prodhimit dhe shitjes, duke filluar nga lënda e parë deri 
të produkti përfundimtar. TVSH-ja është tatimi kryesor në 
Kosovë.

Taksa  -  është kontribut i detyrueshëm për tu paguar nga çdo 
person i cili drejtpërdrejtë përfiton një shërbim publik.     

Të ardhurat jo-tatimore  -  lloji i të hyrave publike që 
mblidhen nga personat juridik apo fizik për përdorimin e të 
mirave publike (tarifat), sigurimin e shërbimeve të caktuara 
publike (taksat), për shkelje të dispozitave kontraktuese 
ose ligjore (ndëshkime dhe gjoba), si dhe të ardhurat që 
realizohen duke përdorur fondet publike.

Politika fiskale  -  paraqet vendimet apo veprimet e kryera 
nga autoritetet në lidhje me të ardhurat dhe shpenzimet 
publike, me qëllim të ndikimit në lëvizjet ekonomike dhe 
arritjen e objektivave të politikës fiskale.   

Rregullat fiskale  -  parimet që sigurojnë qëndrueshmërinë 
afatmesme dhe afatgjatë dhe transparencën e financave 
publike të një vendi.  

Konsolidimi fiskal  -  një seri masash me të cilat shuma e të 
ardhurave shtetërore dhe shpenzimeve balancohet.  

Garanci shtetërore  -  instrument i sigurimit me të cilin 
Republika e Kosovës garanton përmbushjen e detyrimeve për 
të cilat jepet garanci.  

Donacionet (dhurim)  -  Të ardhurat e qëllimshme (të 
caktuara) të pakthyeshme, të cilat realizohen në bazë të një 
kontrate me shkrim ndërmjet ofruesve dhe pranuesve te 
donacioneve;  

Dividenta  -  është pagesa e rregullt qe një kompani u bën 
pronareve nga fitimet e kompanisë.

Ndihma financiare e Bashkimit Evropian  -  fondet e 
Bashkimit Evropian të cilat përdoren për qëllime dhe 
zbatohen sipas rregullave të përcaktuara në marrëveshje 
ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian. 

Klauzola e investimeve  -  instrument që i mundëson 
Qeverisë të financoj projekte kapitale me interes të gjerë 
publik, mbi deficitin prej 2% të BPV, me kusht që këto projekte 
financohen nga Institucionet Financiare Ndërkombëtare dhe 
Agjencitë Zhvillimore.

Kategoritë e shpenzimeve  -  kategoritë “Pagat dhe 
Mëditjet”, “Mallrat dhe Shërbimet”, “Shërbimet Komunale”, 
“Subvencionet dhe Transferet”, “Shpenzimet  Kapitale” dhe 
“Rezervat”. 

Subvencionet  -  fondet e siguruara nga shteti për të 
ndihmuar kompanitë, personat fizik ose sektorët e veçantë të 
ekonomisë si për sh. bujqësia.

Shpenzimet kapitale  -  do të thotë pagesat për blerje të 
aseteve kapitale fikse, stoqeve strategjike apo emergjente, të 
tokës apo aseteve të paprekshme, apo pagesat e pakthyera që 
i lejojnë marrësit blerjen e atyre aseteve, për kompensim të 
marrësit për dëmtim apo shkatërrim të aseteve kapitale, apo 
për rritje të kapitalit financiar të marrësit.

Investimet bazuar në klauzolën për investime  -  
shpenzimet kapitale të specifikuara për qëllimet e klauzolës së 
investimeve; shpenzimet për projektet kapitale të financuara 
nga jashtë, nga institucionet financiare mbi kombëtare, 
Bashkimi Evropian apo institucionet e saj, ose qeveritë e huaja 
apo agjencitë e tyre të zhvillimit. 

Auditimi  -  ekzaminimi zyrtar i llogarive financiare të 
personave fizik, personave juridikë ose të shtetit. 

Llogaridhënia  -  aftësia për të shpjeguar dhe arsyetuar 
zgjedhjet dhe aktivitetet, si dhe një përshkrim të asaj që ka 
ndodhur. Llogaridhënia e Qeverisë ndaj qytetarëve është një 
parim themelor i qeverisjes së mirë.

Transparenca  -  transparenca do të thotë “Ndarja e 
informacionit dhe veprimi në mënyrë të hapur.” Transparenca 
dhe llogaridhënia së bashku formojnë parimet themelore të 
qeverisjes së mirë.
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