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Përmbledhja
Një ndër faktorët më të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të komunave të Republikës së
Kosovës, janë të hyrat vetanake te komunave.
Duke marre për baze të dhënat e free balancit komunat e Republikës se Kosovës gjatë
periudhës nëntëmujore të vitit 2009 kanë grumbulluar 31,288,554.65 € të hyra vetanake, ose
76.21% nga niveli i planifikuar vjetor (41,057,819.00 €).
Komunat të cilat kanë realizuar me se shumti të hyra vetanake janë: Hani i Eleziti (143.51%),
Lipjani (116.15%), Kaçanik (111.40), Junik (104.39%), Fushe Kosove (102.89%),Viti (92.03%),
Dragash (90.08%), Mitrovicë (87.53%), Shtërpcë (86.97%), Istogu(85.55%).
Ndërsa komunat që kanë realizuar të hyra vetanake në një shkallë të ulët janë; Mamusha
(27.16%), Vushtrri (46.41%) dhe Shtime (51.45%),
Sikurse edhe ne vitet e kaluara Komunat e Veriut të Kosovës, edhe në këtë periudhë nuk
kanë realizuar fare të hyra vetanake.
Ky dokument është punuar nga Departamenti i Reformës dhe Integrimeve Evropiane:
Besim Kamberaj – Drejtor i Departamentit për reforma dhe Integrime Evropiane;
Fetije Begolli - Udhëheqëse e Divizionit për zhvillim te buxheteve komunave dhe investime
publike;
Besa Shala – Zyrtare për investime publike

Paraqitja e Tabelave:

•

•

Krahasimi i te hyrave vetanake për periudhën janar shtator 2009 - 2008. Krahasuar
me periudhën janar- shtator 2008 indeksi i realizimit për vitin 2009 është ne rënje në
total për të gjitha komunat. (shih tabelën 1)
Të hyrat vetanake sipas strukturës për periudhën janar-shtator 2009
Në strukturën e të hyrave vetanake, janë paraqitur krahasimi te hyrave vetanake për
periudhën janar shtator 2009 dhe janar shtator 2008 sipas strukturës.
(shih tabelën 2)
Tabelat gjeni te bashkangjitura në anekse.

Paraqitja e grafikonit
•

Realizimit të hyrave vetanake
periudhën janar- shtator 2009.

të komunave krahasuar me planifikimin - për

Dokumentet referuese
1. Shënimet nga Sistemi i Free balancit nga Ministria e Ekonomisë dhe
Financave/Departamenti i Thesarit të datës 13.10.2009

