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Shkurtesat
Shkurtesat e përdorura në këtë dokument janë si vijon:

MZHR

Ministria e Zhvillimit Rajonal

MF

Ministria e Financave

LMFPP

Ligji Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësive

LFPL

Ligji Nr. 03/L-049 për Financa të Pushtetit Lokal

SKZH

Strategjia Kombëtare për Zhvillim 2016 - 2021

SIMFK

Sistemi Informativ i Menaxhimit të Financave të Kosovës

OB

Organizata Buxhetore

KASH

Korniza afatmesme e shpenzimeve
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Përkufizime
»Rajon zhvillimor« është territor funksional për zbatimin e politikave të zhvillimit rajonal, të
inkorporuara, me vendbanime, ekonomike, infrastrukturore dhe sisteme natyrore te balancuara, ne
një bashkësi hapësinore pa dallime ku mundësit e barabarta për zhvillim të balancuar rajonal mund
të jepen;
»Zhvillimi rajonal« është një përpjekje e përgjithshme për të reduktuar pabarazitë rajonale, duke
mbështetur (punësimin dhe gjenerimin e pasurisë/mirëqenies) aktivitete ekonomike në rajone;
»Pabarazi rajonale« është gjendje kur në mes rajoneve të caktuara kemi dallime substanciale ne
krahasim me rajone te tjera në disa indikatorë socio-ekonomik (GDP/Capita; investime për kokë
banori; niveli i papunësisë etj.) por jo vetëm;
»Zhvillimi i balancuar rajonal« procesi i uljes së dallimeve ne aspekt të zhvillimit socioekonomik dhe cilësisë se jetës në rajone të ndryshme;
»Politikat për zhvillim rajonal« japin kornizën e zhvillimit rajonal dhe intervenimeve në fusha
specifike të cilat do të drejtohen për arritjen e synimit të zhvillimit të balancuar rajonal;
»Strategjia Kombëtare për Zhvillim« është një dokument i cili ka për synim që t’i adresojë
pengesat kryesore për zhvillimin e Kosovës dhe përfaqëson një dokument nismash zhvillimore të
cilat janë objektiva kombëtare që kanë konsensus të gjerë shoqëror;
»Korniza afatmesme e shpenzimeve« paraqet dokument kryesor mbi bazën e të cilit hartohet
buxheti i Qeverisë së Republikës së Kosovës. Qëllimi kryesor i KASH-it është që të ofroj një
analizë të bazuar të mjedisit makroekonomik në vend, për të vendosur kështu bazën për
planifikimet buxhetore për vitet që vijnë në përputhje me prioritete strategjike të Qeverisë;
»Projekt Kapital« – një investim afatgjatë që përdoret për të ndërtuar, rritur ose përmirësuar
asetet, sipas kritereve të përcaktuara, ashtu siç është përcaktuar me Udhëzimin Administrativ Nr.
04/2019 për Definimin e Projekteve Kapitale dhe Klasifikimin e Shpenzimeve të Projekteve
Kapitale.
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Hyrje
Ministria e Zhvillimit Rajonal, bazuar në mandatin e saj ligjor të përcaktuar me shtojcën 21 të
Rregullores (QR) Nr. 16/2017 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores Nr. 02/2011 për
Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive, si dhe Planin vjetor
të punës për vitit 2019, ka hartuar dokumentin “Analiza e investimeve kapitale të ministrive të
linjës në rajonet zhvillimore në Kosovë në vitin 2018 ’’.
Kjo analizë përmbledh investimet kapitale të realizuara nga ministritë e linjës në rajonet
zhvillimore në vitin 2018, duke i listuar saktë projektet e financuara në komuna përkatëse te secilit
rajon zhvillimor dhe duke i përcaktuar sektorët përfitues. Dokumenti nuk përmban projektet e
investuara nga niveli qendror në degët e tyre që funksionojnë në nivel lokal, projektet të
infrastrukturës nacionale, por përmban projektet që ndërlidhen me kompetencat vetanake të
komunave të përcaktuara me Ligjin Nr. 03/L – 040 për Vetëqeverisje Lokale.
Më qellim të promovimit të zhvillimit rajonal të balancuar, MZHR përmes kësaj analize synon të
pasqyroj shpërndarjen e investimeve kapitale te ministrive të linjës në 5 (pesë) rajonet zhvillimore:
Qendër, Lindje, Veri, Perëndim, Jug, duke potencuar se cili rajon ka përfituar më se shumti
investime kapitale nga niveli qendror në vitin 2018, se cila komunë brenda një rajoni ka përfituar
më se shumti dhe më se paku, si dhe sektori me i financuar. Gjithashtu, përmes publikimit të këtij
dokumenti, MZHR synon të pasqyrojë disbalancat e financimeve të nivelit qendror në rajonet
zhvillimore, të pasqyrojë sektorët e favorizuar në investime, si dhe të promovojë ata sektor në të
cilët më së paku është investuar në vitin 2018.
Burimet e shfrytëzuara për përgatitjen e kësaj analize janë, Raporti i Ndarjeve Buxhetore dhe
Shpenzimeve të Investimeve Kapitale për vitin 2018 i Departamentit te Thesarit të Ministrisë së
Financave, komentet e pranuara nga ministritë e linjës, si dhe të dhënat e komunave për investimet
kapitale te pranuara nga ministritë e linjës në vitin 2018.
MZHR ka realizuar një proces të konsultimit te këtij dokumenti me ministritë e linjës dhe me
komuna përmes, konsultimeve dhe takimeve ku kanë marrë pjesë: Drejtorët e komunave për
Zhvillim Ekonomik dhe zyrtarë tjerë komunal, si dhe përfaqësuesit e pesë (5) agjencioneve
zhvillimore rajonale.
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Përmbledhje ekzekutive
Analiza e investimeve kapitale të ministrive të linjës në rajonet zhvillimore në vitin 2018, hyn në
kuadër të kompetencës se MZHR-së për përgatitjen e analizave lidhur me zhvillimin socioekonomik rajonal të balancuar. Kjo analizë, do ta trajtojë hollësisht shpërndarjen e investimeve
kapitale të ministrive të linjës gjatë vitit 2018, në raport me pesë (5) rajonet zhvillimore: Qendër,
Lindje, Veri, Perëndim dhe Jug, duke e përshkruar metodologjinë e shpërndarjes dhe kushtet dhe
kriteret e përzgjedhjes së projekt – propozimeve.
Shpërndarjen e investimeve kapitale, dokumenti e trajton fillimisht duke i dhënë fokus investimit
të ministrive në një Rajon zhvillimor, duke i konkretizuar në komunat përkatëse të një rajoni,
numrin e projekteve, sektorët dhe shpërndarjen e investimeve nëpër komuna. Ministria e cila ka
investuar më së shumti investime kapitale në rajonet zhvillimore në vitin 2018, del Ministria e
Infrastrukturës, e pasuar nga Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit dhe Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor.
Analiza jep përgjigje se cili Rajon zhvillimor në Kosovë ka pranuar më së shumti investime
kapitale nga ministritë e linjës në vitin 2018. Rajoni zhvillimor që ka pranuar më së shumti
investime kapitale nga ministritë e linjës është Rajoni Zhvillimor Perëndim.
Në kuadër të secilit rajon, cilat janë tri (3) komunat që kanë përfituar më së shumti investime, si
dhe tre (3) sektorët me investimet më të mëdha. Në raport me pasqyrimin e investimeve të
balancuara nga Ministritë, dokumenti pasqyron shpërndarjen e balancuar të investimeve nga
ministritë e linjës, duke potencuar se nga 13 ministri të trajtuara, sa prej tyre kanë investuar në
pesë (5) rajonet ekonomike, si dhe % shpërndarjes së investimeve të një ministrie në pesë rajonet.
Numri i ministrive të cilat kanë investuar në pesë (5) rajonet zhvillimore, është shtatë (7) Ministri.
Pra, bëhet fjalë për ministritë që investimet kapitale i kanë shpërnda në të gjitha rajonet
zhvillimore, si: MMPH, MZHE, MASHT, MIT, MKRS, MZHR, si dhe MAPL. Në këtë kontekst,
pasqyrohen edhe % e investimeve të këtyre ministrive në secilin rajon zhvillimor.
Trajtimi i investimeve kapitale të ministrive të linjës në rajonet zhvillimore, bëhet me qëllim të
pasqyrimit të investimeve të balancuara apo disbalancuara nga niveli qendror në rajonet
zhvillimore. Përmes kësaj, synohet të promovohet zhvillimi rajonal i balancuar, përfshirja e të
gjitha komunave dhe rajoneve zhvillimore në investimet kapitale të nivelit qendror. Fatkeqësisht,
shumë komuna të vogla varen shumë nga buxheti qendror dhe investimet e ministrive të linjës.
Prandaj, mos përfshirja e tyre, dhe mos ‘financimi i projekteve të tyre, ndikon shumë në mirëqenien
e qytetarëve dhe zhvillimin ekonomik lokal të tyre. Përfundimisht, qëllimi i përgjithshëm i këtij
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dokumenti, është të bëjë thirrje për krijimin e mekanizmave koordinues të investimeve të
ministrive të linjës në rajonet zhvillimore.

Metodologjia
Për hartimin e këtij dokumenti është realizuar komunikim i vazhdueshëm me përfaqësuesit e
Ministrisë së Financave (MF-së), janë konsultuar drejtoret për zhvillim ekonomik të komunave si
dhe janë marrë për bazë sugjerimet e përfaqësuesve të 5 (pesë) agjencioneve zhvillimore rajonale
(AZHR-ve).
Përmbajtja e këtij dokumenti është hartuar duke marrë për bazë Raportin e Ndarjeve Buxhetore
dhe Shpenzimeve të Investimeve Kapitale për vitin 2018 të Departamentit te Thesarit të Ministrisë
së Financave. Gjithashtu, janë marrë për shqyrtim edhe listat e projekteve kapitale 2018 të
publikuara nga ministritë e linjës dhe komunat, si dhe komentet e pranuara me shkrim nga shumica
e komunave pjesëmarrëse në takimet konsultative të organizuara nga MZHR. Pasqyrimi i të
dhënave lidhur me investimet kapitale të nivelit qendror në rajonet zhvillimore, janë paraqitur duke
i grupuar në nivel të rajonit zhvillimor, pastaj duke i konkretizuar në komuna me më së shumti
projekte të financuara.
Ky dokument është hartuar nga Departamenti për Planifikim dhe Analiza Socio – Ekonomike
Rajonale.
Ekipi i angazhuar për hartimin e dokumentit është si vijon:
- Mbikëqyrur nga z. Blerim Hasani, Drejtor i Departamentit për Planifikim dhe Analiza Socio
– Ekonomike Rajonale.
- Hartuar nga znj. Vjendita Avdiu Musliu, Udhëheqëse e Divizionit për Zhvillim Rajonal të
Balancuar.
- Përkrahur në vazhdimësi nga z. Jeton Mehmeti, Konsulent nga UNDP.
- Ndihmuar nga znj. Vlora Fetoshi, Zyrtare për Zhvillim Socio – Ekonomik.
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Promovimi i zhvillimit rajonal të balancuar
Ministria e zhvillimit rajonal, në bazë te legjislacionit ne fuqi ka për mandat promovimin e
zhvillimit rajonal të balancuar. Ky dokument hyn ne funksion te këtij angazhimi te MZHR-së, që
të ndikojë sa më shumë në zhvillimin socio – ekonomik rajonal të balancuar në Kosovë.
Ne nivelin qendror mungon një mekanizëm qe i koordinon investimet e balancuara të ministrive
në rajonet zhvillimore. MZHR përmes këtij dokumenti dhe dokumenteve të tjera që do ti zhvillojë
në të ardhmen, synon të ndikoj në reduktimin e disbalancave të investimeve kapitale të nivelit
qendror në rajonet zhvillimore, të paraqesë sektorët të cilët në vazhdimësi përfitojnë investime si
dhe të promovoj sektorët të cilët kane ngecje në zhvillim.
Si objektiva specifike që ndërlidhen me këtë fushë, MZHR synon të arrijë që të ndikojë në
zvogëlimin e pabarazive të mundshme rajonale, posaçërisht duke stimuluar zhvillimin e balancuar
dhe revitalizimin e zonave të margjinalizuara. Në këtë kontekst, nevojitet një angazhim i nivelit
qendror për ndërlidhjen e politikave sektoriale zhvillimore të qeverisë dhe aktiviteteve në nivele
të rajoneve duke stimuluar bashkëpunimin ndërmjet ministrive me qëllim të identifikimit të
fushave dhe sektorëve që ndikojnë saktë në zhvillim ekonomik të balancuar dhe mirëqenien e
popullatës.
Zhvillimi i balancuar rajonal është një kusht i rëndësishëm për zhvillimin harmonik të një vendi.
Zhvillimi rajonal i balancuar nënkupton një model shpërndarjeje të njëtrajtshme të investimeve të
planifikuara mes rajoneve të ndryshme të një vendi. Përndryshe, ekuilibri rajonal kërkon
shpërndarjen e investimeve në atë mënyrë që niveli rajonal i rritjes në pjesë të ndryshme të vendit
të arrihet në mënyrë të barabartë, duke eliminuar pabarazitë rajonale që mbizotërojnë në vend. Për
të arritur stabilitetin politik dhe ekonomik në një vend zhvillimi i balancuar rajonal është mjaft
thelbësor. Vazhdimi i pabarazive rajonale mund të çojë në pakënaqësi në komunitetin e rajoneve
të caktuara prandaj është shume i rëndësishëm planifikimi dhe realizimi i projekteve dhe
investimeve kapitale të cilat ndikojnë në reduktimin e pabarazive në sektor të ndryshëm.

Identifikimi, përgatitja dhe vlerësimi i projekteve të investimeve kapitale
Nga praktika e deritanishme, identifikimi i projekteve për aplikim është bërë nga komunat, bazuar
nevojat e komunitetit dhe mundësive lokale për financim. Në rastet e thirrjeve për aplikim të
shpallura nga Ministritë e linjës apo formave tjera të shpërndarjes së mjeteve kapitale, në mungesë
10

të projekteve adekuate, komunat në shumë raste është dashur të përgatisim projekte të reja,
konform kritereve dhe kushteve të publikuara nga Ministria përkatëse që e ka shpallur thirrjen.
Në aspektin e vlerësimit të projekteve dhe shpërndarjes së investimeve kapitale, në të kaluarën nuk
ka pas një rregullative i cili e unifikon formën, kushtet dhe kriteret e shpërndarjes së investimeve
nga niveli qendror në rajonet zhvillimore. Në vitin 2019, është miratuar nga Ministria e Financave,
Udhëzimi Administrativ Nr. nr 4/2019 për definimin e projekteve kapitale dhe klasifikimin e
shpenzimeve te projekteve kapitale. Udhëzimi në fjalë, përcakton kriteret për projektet kapitale,
kriteret e përgjithshme për klasifikimin e shpenzimit te investimit kapital, trajtimin e granteve për
qëllime të shpenzimeve kapitale gjithashtu edhe udhëzimet praktike lidhur me klasifikimin e
shpenzimeve për projektet kapitale.
Dispozitat e këtij Udhëzimi Administrativ janë të obligueshme për të gjitha organizatat buxhetore
dhe për të gjitha projektet kapitale, pavarësisht vlerës së projektit apo burimeve të financimit të
projektit kapital.
Avantazhet e shqyrtimit paraprak të projektit në fazën e identifikimit procesi për filtrimin paraprak
të koncepteve të projekteve në fazën e identifikimit ka një sërë avantazhesh të dukshme si dhe
mund të rrisë cilësinë e përgjithshme të programit të investimeve:

Thirrjet për projekt propozime të publikuara nga Ministritë e linjës
Konform legjislacionit në fuqi, te gjitha institucionet qoftë të nivelit lokal apo qendror, janë të
obliguara të respektojnë parimin e transparencës më rastin e shpenzimit të parasë publike.
Ministritë shpallin thirrje dhe lansojnë programe për shpërndarjen e investimeve kapitale në nivel
lokal. Me qëllim të pasqyrimit të formave të njoftimit publik të komunave për aplikim me projekt
– propozime, kemi hulumtuar faqet zyrtare të dymbëdhjetë (12) ministrive.
Nga dymbëdhjetë (12) ministri kemi arritur ti identifikojmë vetëm 3 ministri të cilat kane publikuar
thirrjet për aplikim për vitin 2018 ne web faqet e tyre:




Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, me programin e titulluar: "Program Komunal
për Zhvillimin të Infrastrukturës Ekonomike dhe sociale"
Ministria e Zhvillimit Rajonal, ka publikuar thirrjen me titull: "Programi për Zhvillim
Rajonal"
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, ka publikuar thirrjen me titull: "Programi i zbatimit të
masave të Efiçiencës së Energjisë-në objektet publike në nivel lokal për Arsim dhe
Shëndetësi III’’
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Investimet e përgjithshme kapitale në vitin 2018 sipas ministrive të linjës në rajonet
zhvillimore
Për përgatitjen e kësaj Analize, MZHR ka trajtuar investimet kapitale të trembëdhjetë (13)
ministrive të linjës. Buxheti total i investuar nga ministritë e linjës në komuna në vitin 2018, është
75,787,058.16 €. Numri i projekteve të investuara është 438. Investim kapital të ministrive të
linjës në komuna dhe projekt kapital, në këtë dokument MZHR e ka përfshi vetëm investimin apo
projektin që është realizuar mbi bazën e një Marrëveshje ndërmjet Ministrisë dhe Komunës
përkatëse që e ka pranuar financimin/bashkëfinancimin. Gjithashtu, gjatë seleksionimit të
projekteve sipas Raportit të Thesarit të MF-së, i është kushtuar rëndësi e veçantë nëse projekti,
titulli i tij, apo fusha në të cilën është investuar, përkon më kompetenca e komunave të përcaktuar
me Ligjin përkatës për Vetëqeverisje Lokale.
Ministritë e linjës dhe totalet e investimeve kapitale të realizuara në rajonet zhvillimore gjatë vitit
2018, paraqitën si në tabelën në vijim.
Tabela 1 Investimet e përgjithshme kapitale në vitin 2018 sipas ministrive të linjës

Ministritë

Totali i investimeve kapitale (€)

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Ministria e Shëndetësisë
Ministria e Zhvillimit Ekonomik
Ministria për Komunitete dhe Kthim
Ministria e Administratës Publike
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Ministria e Financave
Ministria e Infrastrukturës
Ministria e Kulturës, Rinise dhe Sportit
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Ministria e Zhvillimit Rajonal
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Totali i investimeve kapitale ne komuna/rajone

11,007,039.87
2,322,344.44
1,059,563.36
942,657.14
3,783,341.51
6,987,350.82
2,141,741.16
27,846,189.95
12,045,706.59
595,014.73
2,007,534.58
1,534,754.12
3,513,819.89
75,787,058.16
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Totali i
projekteve
35
8
17
21
17
35
7
155
54
14
3
21
51
438
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Investimet kapitale

Ashtu siç po shihet në tabelën nr.1 dhe grafikonin nr. 1, të paraqitur më lartë, në vijim po i renditim
tri (3) ministritë që kanë investuar më së shumti investime kapitale në rajonet zhvillimore, gjatë
vitit 2018, janë:
1. Ministria e Infrastrukturës, me total të investimeve: 27,846,189.95€;
2. Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit, me total të investimeve: 12,045,706.59€;
3. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, me total të investimeve: 11,007,039.87€;

Investimet e përgjithshme kapitale në vitin 2018 sipas sektorëve në rajonet zhvillimore
Sektorët e investimeve të cilët janë pjesë e trajtimit në këtë analizë, janë përzgjedhë duke u bazuar
në Raportin vjetor financiar të buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2018 i Ministrisë se
13

financave “Përshkrimi i shpenzimeve kapitale”. Tabela e mëposhtme përmbledh investimet
kapitale të realizuara duke i përshkruar sektorët e trajtuar. Numri i sektorëve të trajtuar është 13 të
cilët janë identifikuar duke u bazuar në përshkrimin e titujve të projekteve kapitale nga Raportin
vjetor financiar të buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2018. Në këtë kontekst, përcaktimi
i shumës së financimit nëpër sektorë, është bërë duke marrë për bazë përshkrimin e projekteve të
financuara dhe listën e sektorëve të Raportit të lartshënuar.
Sektorët dhe totalet e investimeve kapitale të realizuara në secilin sektor gjatë vitit 2018, paraqitën
si në tabelën në vijim:
Tabela 2 Investimet e përgjithshme kapitale sipas sektorëve

Përshkrimi

Gjithsejtë

Ndërtesat e banimit
Ndërtesat administrative afariste
Objektet arsimore
Objektet shëndetësore
Objektet kulturore
Objektet sportive
Ndërtimi i rrugëve lokale
Trotuaret
Kanalizimi
Ujësjellësi
Mirëmbajtja investive
Rregullimi i lumenjve
Kapital tjetër
Gjithsej

542,080.29
841,247.59
11,099,939.15
2,542,961.04
3,060,242.23
10,166,905.94
30,900,445.79
636,137.20
821,376.59
7,552,460.90
553,977.05
2,714,709.86
4,354,574.53
75,787,058.16
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Graf 2 Vlera e investimeve sipas sektorëve
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Sektore…

Ashtu siç po shihet në tabelën nr.2 dhe grafikonin nr. 2, të paraqitur më lartë, në vijim po i renditim
tre (3) sektorët në të cilët është investuar më së shumti gjatë vitit 2018, janë:
1. Ndërtimi i rrugëve lokale: 30,900,445.79€;
2. Objektet arsimore: 11,099,939.15€;
3. Objektet sportive: 10,166,905.94€;

Projektet në partneritet të realizuara nga dy e më shumë komuna
Marrë parasysh ngritjen e kapaciteteve lokale për hartim dhe menaxhim të projekteve si dhe
zhvillimin e vazhdueshëm lokal, kohët e fundit janë rritur rastet e krijimit të partneriteteve të
komunave për realizimin e projekteve të përbashkëta. Ministria e Zhvillimit Rajonal, promovon
krijimit e rrjetëzimeve të komunave për realizimin e projekteve të bazuara në nevojat e përbashkëta
që kane. Në vitin 2018, përmes Programit për Zhvillimi Rajonal, MZHR ka financuar gjashtë (6)
projekte të përbashkëta të dy apo ma shumë komunave. Vlera e financimit ka qenë 50,000.00 deri
200,000.00 euro. Çdo komunë ka pasur mundësinë të paraqes vetëm një aplikacion si lider, dhe
një aplikacion si partner me komuna tjera (Përjashtimisht për aplikacionet individuale të
komunave).
Projektet e investuara nga MZHR në partneritet të komunave paraqiten si në tabelën në vijim:

15

Rajonet
zhvillimore

Propozimi

Komuna Lidere

Komuna Partnere

Drenas

Skenderaj

Lipjan

Shtime

"Tregu I gjelbër"

70,000.00

Shtime

Ferizaj

"Rregullimi I shtigjeve për Çiklist dhe
ecje Petrovë-Llanisht"

120,000.00

Rajoni
ekonomik Veri

Skenderaj

Drenas

50,000.00

Rajoni
ekonomik
Perëndim
Rajoni
ekonomik Jug

Junik

Deçan

"Ndërtimi I infrastrukturës të parkut për
sport dhe rekreacion në Prekaz KK
Skenderaj"
"Ndërtimi I shtëpizës bjeshkatare-alpine
në Junik"

Rahovec

Malishevë

"Shtigjet e ecjes"

125,000.00

Rajoni
Ekonomik
Qendër

Emri i projektit
"Ndërtimi I kolektorëve kryesor të
ujërave të zeza në mes komunës së
Drenasit dhe Skenderajt"

165,000.00

50,000.00

Total

580,000.00

Ndërsa, si rezultat i hulumtimit nëse edhe ministritë tjera kanë investuar projekte të përbashkëta të
komunave, është evidentuar se edhe Ministria e Infrastrukturës ka investuar një projekt, i cili
paraqitet si në tabelën në vijim:
Rajoni
Zhvillimor
Veri

Komuna
lidere
Mitrovicë

Komuna partnere

Emri i projektit

Shuma e financimit

Vushtrri

Ndërtimi i Rrugës Bare (Mitrovicë) –
Gumnishtë (Vushtrri)

193,993.44

Investimet kapitale sipas ministrive në rajonin zhvillimor Qendër
Rajoni zhvillimor qendër përbëhet nga tetë (8) komuna: Prishtina, Podujeva, Lipjani, Obiliqi,
Drenasi, Shtimja, Fushë Kosova dhe Graçanica.
Në rajonin zhvillimor qendër, kanë investuar 11 Ministri. Në kuadër të këtij rajoni, nuk ka asnjë
komunë që nuk ka përfituar të paktën një projekt kapital nga një ministri e linjës.
Shuma e financimit të ministrive të linjës në këtë rajon është: 17,440,857.38 me numër të
përgjithshëm të projekteve 93.
Më hollësisht, në tabelën e mëposhtme paraqiten të dhënat e financimit të ministrive të linjës në
rajonin zhvillimor Qendër.
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Tabela 3 Investimet kapitale sipas ministrive në rajonin zhvillimor Qendër
Ministritë

Vlera e
investimeve
kapitale

Numri i
projekteve

Numri i projekteve te
realizuara ne komunat e
rajonit zhvillimor qendër

Vlera e investimit

Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor

678,534.16

5

Prishtine 1,
Drenas 2,
Shtime 1,
Lipjan 1.

41,082.05
367,464.56
169,998.75
99,988.80

Ministria e Shëndetësisë

18,347.00

1

Prishtine 1.

18,347.00

399,115.09

8

Prishtine 2,
Drenas 2,
Shtime 2,
Podujeve 1,
Fushe Kosove 1,

142,240.52
92,021.65
80,421.18
27,072.74
57,359.00

Ministria e Administratës Publike

1,970,649.98

8

Drenas 4,
Graqanicë 1,
Shtime 1,
Podujeve 1,
Lipjan 1.

600,387.82
433,539.75
180,000.00
299,396.98
457,325.43

Ministria e Arsimit Shkencës dhe
Teknologjisë

1,970,790.51

10

Prishtinë 1,
Fushe Kosove 1,
Shtime 3,
Podujeve 2,
Obiliq 1,
Lipjan 2.

208,076.69
86,639.34
797,978.83
163,172.71
170,000.00
544,922.94

Ministria e Infrastrukturës

5,138,198.06

29

Prishtine 4,
Drenas 7,
Fushe Kosove 1,
Graqanice 1,
Shtime 1,

1,332,377.86
780,126.41
170,824.33
78,862.11
138,683.05

Podujeve 5,
Obiliq 3,
Lipjan 7,

1,087,965.83
228,189.34
1,321,169.13
4,816,064.52
127,000.00
45,000.00
252,664.50
249,998.50
199,743.00
199,998.00

Ministria e Zhvillimit Ekonomik

Ministria e Kulturës, Rinise dhe
Sportit

5,890,468.52
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Prishtine 6,
Drenas 2,
Fushe Kosove 1,
Shtime 2,
Obiliq 1,
Podujevë 1,
Lipjan 1,

Ministria e Punës dhe Mirëqenies
Sociale

105,034.14

4

Ministria e tregtisë dhe industrisë

357,560.03

1

Prishtine 1,
Shtime 1,
Podujeve 1,
Lipjan 1.
Drenas 1
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26,066.70
43,575.66
29,640.78
5,751.00
357,560.03

Ministria e Zhvillimit Rajonal

330,000.00

4

Obiliq 1,
Lipjan 1,
Shtime 1.
Drenas 1,

75,000
70,000
120,000
65,000.00

Ministria e Administrimit të
Pushtetit Lokal

582,159.89

9

Prishtine 1,
Drenas 2,
Fushe Kosove 2,
Graqanice 2,
Obiliq 1,
Lipjan 1.

39,144.40
116,324.23
127,560.00
179,994.77
39,246.49
79,890.00

17,440,857.38
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Totali i projekteve te realizuara

Graf. 3 Investimet kapitale sipas ministrive në rajonin Qendër
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Investimet kapitale

Ashtu siç po shihet në tabelën nr.3 dhe grafikonin nr. 3, të paraqitur më lartë, në vijim po i renditim
tri (3) ministritë që kanë investuar më së shumti investime kapitale sipas rajoneve zhvillimore,
gjatë vitit 2018, janë:
1. Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit, me total të investimeve: 5,890,468.52€;
2. Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit 5,138,198.06€;
3. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë: 1,970,790.51€;
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Vlera e investimeve të përfituara nga komunat në rajonin Qendër
Në kuadër të Rajonit Zhvillimor Qendër, komuna e cila ka përfituar më së shumti financim për
realizimin e projekteve kapitale është Komuna Prishtinës në shumë prej 6,623,399.74. Ndërsa
komuna e dytë është Komuna e Lipjanit, si dhe Komuna e trete është Komuna e Drenasit.
Më hollësisht, lidhur me financimin e komunave të këtij rajoni, paraqiten statistikat ne grafikonin
nr.4.

Graf 4 Vlera e investimeve të përfituara nga komunat në rajonin qendër
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Kosova
Vlera e investimeve

Sektorët e investimeve ne rajonin Qendër
Në Rajonin Zhvillimor Qendër, është investuar në 11 sektorë në një shumë totale të investimeve
në një shumë prej: 17,440,857.38, nga 13 sektorë sa janë gjithsejtë. Në tabelën në vijim nr. 4,
paraqitën sektorët e investimeve në rajonin qendër dhe shumat e financimit.
Tabela 4 Sektorët e Investimeve ne rajonin Qendër
Përshkrimi

Gjithsejtë

Ndërtesat e banimit
Objektet arsimore
Objektet kulturore
Objektet sportive
Ndërtimi i rrugëve lokale
Trotuaret
Kanalizimi

215,388.13
4,370,196.36
671,971.50
5,215,627.85
5,306,555.02
245,000.00
65,000.00
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Ujësjellësi
Mirëmbajtja investive
Rregullimi i lumenjëve
Kapital tjetër
Gjithsej

51,581.35
21,216.17
660,196.20
618,124.80
17,440,857.38

Graf 5 Vlerat e investimeve kapitale sipas sektorëve në rajonin Qendër
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Ashtu siç po shihet në tabelën nr.4 dhe grafikonin nr. 5, të paraqitur më lartë, në vijim po i renditim
tre (3) sektorët në të cilët është investuar më së shumti gjatë vitit 2018 në rajonin qendër, janë:
1. Ndërtimi i rrugëve lokale: 5,306,555.02€;
2. Objektet sportive: 5,215,627.85€
3. Objektet arsimore: 4,370,196.36€;

Investimet kapitale sipas ministrive në rajonin zhvillimor Lindje
Rajoni zhvillimor lindje përbëhet nga 11 (njëmbëdhjetë) komuna si vijon: Ferizaj, Gjilan, Han i
Elezit, Kaçanik, Novobërdë, Shtërpcë, Viti, Kllokot, Ranillug, Kamenicë dhe Partesh.
Investimet e ministrive të linjës në Rajonin Zhvillimor Lindje dhe në komunat e këtij rajoni,
paraqiten si në tabelën nr.5 në vijim.

20

Tabela 5 Investimet kapitale sipas ministrive në rajonin zhvillimor Lindje
Ministritë

Vlera e investimeve
kapitale

Numri i
projekteve

Numri i projekteve te
realizuara ne komunat e
rajonit zhvillimor lindje
Hani i Elezit 1,
Kaçanik 2,
Gjilan 1,
Kamenice 1.

Vlera e investimit

Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor

907,765.00

5

Ministria e Shëndetësisë

1,719,444.80

4

Ferizaj 2,
Gjilan 2.

1,500,138.97
219,305.83

41,910.60

1

Kaçanik 1.

41,910.60

300,000.00

1

Viti 1.

300,000

Ministria e Arsimit
Shkencës dhe Teknologjisë

1,141,602.67

7

Ferizaj 2,
Gjilan 2,
Kaçanik 2,
Kamenice 1.

278,020.79
473,029.13
328,640.13
61,912.62

Ministria e Infrastrukturës

7,980,686.77

41

Ferizaj 12,
Gjilan 5,
Hani i Elezit 1,
Kaçanik 8,
Shtërpce 2,
Viti 7,
Kamenice 6.

2,712,110.47
1,894,153.89
82,863.58
847,415.16
165,886.88
1,236,509.92
1,041,746.87

Ministria e Kulturës, Rinise
dhe Sportit

1,489,914.22

11

Ferizaj 2,
Gjilan 2,
Kaçanik 1,
Viti 3,
Kamenice 2,
Novobërde 1.

166,938.00
447,818.00
229,805.59
513,711.00
98,715.48
32,926.15

Ministria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale

96,753.90

2

Ferizaj 1,
Kaçanik 1.

20,000.00
76,753.90

Ministria e Zhvillimit
Rajonal

221,673.00

3

Hani i Elezit 1,
Kaçanik 1,
Kamenice 1.

70,000
112,311
39,362

Ministria e Administrimit
të Pushtetit Lokal

833,417.42

13

Ferizaj 3,
Gjilan 1,
Novo Bërda 1,
Shtërpcë 1,
Viti 1,
Kamenice 3,
Partesh 1,

258,073.00
84,360.00
51,667.32
69,956.84
71,920.00
116,259.16
60,000.00

Ministria e Zhvillimit
Ekonomik
Ministria e Administratës
Publike
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50,000.00
283,769.81
400,000.00
173,995.55

Ministria për komunitete
dhe kthim

Totali i projekteve te
realizuara

851,329.50

15,584,497.88
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Kllokot 1,

53,116.10

Ranillug 1,

68,065.30

Kollokot 2,
Ranillug 1,
Novobërdë 3.
Shtrpce 7.

30,261.00
147,600.00
166,101.40
474,061.26

Kamenicë 1,
Gjilan 2,

12,975.00
20,330.84
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Graf 6 Vlera e investimeve kapitale sipas ministrive në rajonin Lindje
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Investimet kapitale

Ashtu siç po shihet në tabelën nr.5 dhe grafikonin nr. 6, të paraqitur më lartë, në vijim po i renditim
tri (3) ministritë që kanë realizuar më së shumti investime kapitale në rajonet zhvillimore, gjatë
vitit 2018, janë:
1. Ministria e Infrastrukturës dhe transportit: 7,980,686.77€
2. Ministria e Shëndetësisë: 1,719,444.80€
3. Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit: 1,489,914.22€
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Vlera e investimeve të përfituara nga komunat në rajonin Lindje
Në kuadër të Rajonit Zhvillimor Lindje, komuna e cila ka përfituar më së shumti financim për
realizimin e projekteve kapitale është Komuna e Ferizajt në shumë prej 4,935,281.23€. Ndërsa
komuna e dytë është Komuna e Gjilanit në shumë prej 3,538,997.69€, ndërsa Komuna e tretë është
Vitia në shumë prej 2,122,140.92€.
Më hollësisht, lidhur me financimin e komunave të këtij rajoni, paraqiten statistikat ne grafikonin
nr.7.

Graf 7 Vlera e investimeve të përfituara nga komunat në rajonin Lindje
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Sektorët e investimeve ne rajonin zhvillimor Lindje
Në Rajonin Zhvillimor Lindje, është investuar në 12 sektorë në një shumë totale të investimeve në një
shumë prej: 15,584,497.88, nga 13 sektorë sa janë gjithsejtë. Në tabelën në vijim nr. 6, paraqitën
sektorët e investimeve në rajonin qendër dhe shumat e financimit.
Tabela 6 Sektorët e investimeve ne rajonin zhvillimor lindje
Përshkrimi

Gjithsejtë

Ndërtesat e banimit
Objektet arsimore
Objektet shëndetësore
Objektet kulturore
Objektet sportive
Ndërtimi i rrugëve lokale
Trotuaret
Ujësjellësi
Kanalizimi

168,714.80
1,559,413.27
1,954,518.96
140,254.00
1,250,944.59
9,106,970.30
69,563.32
316,209.37
12,360.24
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Mirëmbajtja investive
Rregullimi i lumenjëve
Kapital tjetër
Gjithsej

28,833.33
456,922.00
519,793.70
15,584,497.88
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Ashtu siç po shihet në tabelën nr. 6 dhe grafikonin nr. 8, të paraqitur më lartë, në vijim po i renditim
tre (3) sektorët në të cilët është investuar më së shumti gjatë vitit 2018 në rajonin Lindje, janë:
1. Ndërtimi i rrugëve lokale: 9,106,970.30€;
2. Objektet shëndetësore: 1,954,518.96€;
3. Objektet arsimore: 1,559,413.27€;

Investimet kapitale sipas ministrive në rajonin zhvillimor Veri
Rajoni zhvillimor i veriut është i përbërë nga shtatë (7) komuna: Mitrovica Jugore, Mitrovica e
Veriut, Leposaviq, Zveçan, Zubin Potok, Vushtrri dhe Skenderaj.
Në rajonin zhvillimor veri, kanë investuar 10 Ministri. Në kuadër të këtij rajoni, nuk ka asnjë
komunë që nuk ka përfituar të paktën një projekt kapital nga një ministri e linjës.
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Shuma e financimit të ministrive të linjës në këtë rajon është: 12,913,651.15 me numër të
përgjithshëm të projekteve 68.
Më hollësisht, në tabelën e mëposhtme paraqiten të dhënat e financimit të ministrive të linjës në
rajonin zhvillimor Veri.
Tabela 7 Investimet kapitale sipas ministrive në rajonin zhvillimor Veri
Ministritë

Vlera e investimeve
kapitale

Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor

Ministria e Zhvillimit
Ekonomik

1,188,622.01

Numri i
projekteve
6

Numri i projekteve te
realizuara ne komunat e
rajonit zhvillimor veri
Mitrovica jugore 6.

Vlera e investimeve

Skenderaj 5,

503,042.77

Vushtrri 2,

122,591.92

562,987.32

74,226.26

2

Vushtrri 1,
Skenderaj 1.

28,341.16
45,885.10

Ministria e Arsimit
Shkencës dhe
Teknologjisë

1,670,910.01

6

Mitrovica jugore 3,
Skenderaj 3.

512,079.93
1,158,830.08

Ministra e Financave

2,141,741.16

7

Mitrovica veriore 2,
Zveçan 3,
Zubin Potok 1,
Leposaviq 1.

499,977.39
743,685.00
498,078.77
400,000.00

Ministria e
Infrastrukturës

4,529,878.16

16

Mitrovica Jugore 6,
Vushtrria 3,
Skenderaj 5,
Zveçan 2,

1,050,479.60
1,185,840.93
1,803,776.03
489,781.60

Ministria e Kulturës,
Rinise dhe Sportit

1,698,699.90

8

Mitrovica Jugore 2,
Vushtrri 5,
Skenderaj 1.

846,576.86
552,129.67
299,993.37

400,000.00

1

Vushtrri 1.

400,000.00

40,438.50

2

Mitrovica Jugore 1,

10,438.50

Skenderaj 1,

30,000.00

Mitrovica Jugore 2,
Vushtrri 1,
Leposaviq 1,
Zveçan 6,
Zubin Potok 2,

76,832.13
140,365.56
300,000.00
298,186.25
232,472.00

Mitrovica e veriut 1.

69,996.76

Vushtrri 2,

51,282.45

Ministria e Tregtisë dhe
Industrisë
Ministria e Zhvillimit
Rajonal
Ministria e Administrimit
të Pushtetit Lokal

Ministria për komunitete
dhe kthim
Totali i projekteve te
realizuara

1,117,852.70

51,282.45

14

2
68

12,913,651.15
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Ashtu siç po shihet në tabelën nr.7 dhe grafikonin nr. 9, të paraqitur më lartë, në vijim po i renditim
tri (3) ministritë që kanë investuar më së shumti investime kapitale në rajonet zhvillimore, gjatë
vitit 2018, janë:
1. Ministria e Infrastrukturës dhe transportit: 4,529,878.16€
2. Ministria e Financave: 2,141,741.16€
3. Ministria e Kulturës, Rinise dhe Sportit: 1,698,699.90€

Vlera e investimeve të përfituara nga komunat në rajonin Veri
Në kuadër të Rajonit Zhvillimor Veri, komuna e cila ka përfituar më së shumti financim për
realizimin e projekteve kapitale është Komuna e Skenderajt në shumë prej 3,841,527.31€. Ndërsa
komuna e dytë është Komuna e Mitrovicës Jugore në shumë prej 3,059,394.34€, ndërsa Komuna
e tretë është Vushtrria në shumë prej 2,480,551.69€. Më hollësisht, lidhur me financimin e
komunave të këtij rajoni, paraqiten statistikat ne grafikonin nr.10.
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Graf 10 Vlera e investimeve të përfituara nga komunat në rajonin Veri
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Sektorët e investimeve ne rajonin zhvillimor Veri
Në Rajonin Zhvillimor Veri, është investuar në 11 sektorë në një shumë totale të investimeve në
një shumë prej: 12,913,651.15€ , nga 13 sektorë sa janë gjithsejtë. Në tabelën në vijim nr. 8,
paraqitën sektorët e investimeve në rajonin qendër dhe shumat e financimit.
Tabela 8 Sektorët e investimeve ne rajonin zhvillimor Veri
Përshkrimi

Gjithsejtë

Ndërtesat administrative afariste
Objektet arsimore
Objektet kulturore
Objektet sportive
Ndërtimi i rrugëve lokale
Trotuaret
Kanalizimi
Ujësjellësi
Mirëmbajtja investive
Rregullimi i lumenjëve
Kapital tjetër
Gjithsej

174,544.78
1,745,136.27
981,576.86
1,573,504.75
5,565,237.93
156,246.86
310,391.35
856,987.08
69,996.76
391,616.01
1,088,412.50
12,913,651.15
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Sektoret e Investimeve

Siç po shihet në tabelën nr.8 dhe grafikonin nr. 11, të paraqitur më lartë, në vijim po i renditim tre
(3) sektorët në të cilët është investuar më së shumti gjatë vitit 2018 në rajonin Veri, janë:
4. Ndërtimi i rrugëve lokale: 5,565,237.93€;
5. Objektet arsimore: 1,745,136.27€ ;
6. Objektet sportive: 1,573,504.75€

Investimet kapitale sipas ministrive në rajonin zhvillimor Perëndim
Rajoni zhvillimor i perëndimit përbëhet nga gjashtë (6) komuna: Pejë, Klinë, Istog, Junik, Deçan
dhe Gjakovë Në rajonin zhvillimor Perëndim, kanë investuar 10 Ministri. Gjithashtu, edhe në
kuadër të këtij rajoni, nuk ka asnjë komunë që nuk ka përfituar të paktën një projekt kapital nga
një ministri e linjës.
Shuma e financimit të ministrive të linjës në këtë rajon është: 18,476,267.75€ me numër të
përgjithshëm të projekteve 106.
Më hollësisht, në tabelën e mëposhtme paraqiten të dhënat e financimit të ministrive të linjës në
rajonin zhvillimor Perëndim.
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Tabela 9 Investimet kapitale sipas ministrive në rajonin zhvillimor Perëndim
Ministritë

Vlera e investimeve
kapitale

Numri i
projekteve

Numri i projekteve te
realizuara ne komunat e
rajonit zhvillimor perëndim
Deçan 5,
Peje 2,
Kline 1,
Istog 1,
Gjakove 2.

Vlera e investimeve

Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor

4,930,715.00

11

Ministria e Shëndetësisë

584,552.64

3

Gjakove 2,
Deçan 1.

540,304.26
44,248.38

Ministria e Zhvillimit
Ekonomik

371,247.21

4

Gjakove 2,
Deçan 1,
Junik 1

139,741.21
183,063.00
48,443.00

Ministria e Administratës
Publike

894,822.53

4

Gjakove 3,
Peje 1.

594,936.99
299,885.54

Ministria e Arsimit Shkencës
dhe Teknologjisë

1,656,795.43

9

Ministria e Infrastrukturës

7,824,686.67

50

Peje 3,
Kline 1,
Deçan 3,
Gjakove 2.
Gjakove 11,
Deçan 7,
Junik 4,
Istog 8,
Kline 5,
Peje 15.

876,096.32
410,341.94
292,123.59
78,233.58
1,608,584.61
1,389,869.73
626,631.62
810,059.11
979,667.91
2,409,873.69

Ministria e Kulturës, Rinise
dhe Sportit

1,233,143.15

11

Peje 4,
Kline 1,
Istog 2,
Deçan 2.
Gjakove 2.

232,509.67
55,000.00
161,887.78
315,407.00
468,338.70

38,007.50

2

Peje 2,

38,007.50

Ministria e Zhvillimit Rajonal

321,080.00

4

Peje 1,
Kline 1,
Junik 1
Deçan 1

51,080.00
120,000.00
50,000.00
100,000.00

Ministria e Administrimit të
Pushtetit Lokal

621,217.30

8

Deçan 2,
Gjakove 1,

143,408.00
105,999.30

Junik 2,
Istog 1,
Kline 1,
Peje 1,

183,550.00
80,160.00
30,000.00
78,100.00

Ministria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale

Totali i projekteve te
realizuara

18,476,267.75

106

29

515,996.51
3,859,294.45
100,000.00
55,426.86
399,997.19

Graf 12 Vlera e investimeve kapitale sipas ministrive në rajonin Perëndim
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Ashtu siç po shihet në tabelën nr.9 dhe grafikonin nr.12, të paraqitur më lartë, në vijim po i renditim
tri (3) ministritë që kanë investuar më së shumti investime kapitale në rajonet zhvillimore gjatë
vitit 2018, janë:
1. Ministria e Infrastrukturës dhe transportit: 7,824,686.67€
2. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor: 4,930,715.00€
3. Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë: 1,656,795.43€

Vlera e investimeve të përfituara nga komunat e rajonit Perëndim
Në kuadër të Rajonit Zhvillimor Perëndim, komuna e cila ka përfituar më së shumti financim për
realizimin e projekteve kapitale është Komuna e Pejës në shumë prej 7,844,847.17€. Ndërsa
komuna e dytë është Komuna e Gjakovës në shumë prej 4,036,135.84€, ndërsa Komuna e tretë
është Deçani në shumë prej 2,984,116.21€.
Më hollësisht, lidhur me financimin e komunave të këtij rajoni, paraqiten statistikat ne grafikonin
nr.13.
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Graf 13 Vlera e investimeve të përfituara nga komunat e rajonit Perëndim
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Sektorët e investimeve ne rajonin zhvillimor Perëndim
Gjithashtu edhe në Rajonin Zhvillimor Perëndim, është investuar në 11 sektorë në një shumë totale
të investimeve në një shumë prej: 18,476,267.75€ , nga 13 sektorë sa janë gjithsejtë. Në tabelën në
vijim nr. 10, paraqitën sektorët e investimeve në rajonin qendër dhe shumat e financimit.
Tabela 10 Sektorët e investimeve ne rajonin zhvillimor Perëndim
Përshkrimi

Gjithsejtë

Ndërtesat administrative afariste
Objektet arsimore
Objektet shëndetësore
Objektet kulturore
Objektet sportive
Ndërtimi i rrugëve lokale
Kanalizimi
Ujësjellësi
Rregullimi i lumenjëve
Mirembajtje investive
Kapital tjetër
Gjithsej

572,289.31
2,420,595.77
584,552.64
970,263.37
257,879.78
8,467,335.97
333,855.00
4,103,390.32
597,630.00
88,475.59
80,000.00
18,476,267.75
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Graf 14 Vlerat e investimeve kapitale sipas sektorëve në rajonin Perëndim
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Siç po shihet në tabelën nr. 10 dhe grafikonin nr. 14, të paraqitur më lartë, në vijim po i renditim
tre (3) sektorët në të cilët është investuar më së shumti gjatë vitit 2018 në rajonin Perëndim, janë:
1.
2.
3.

Ndërtimi i rrugëve lokale: 8,467,335.97€;
Ujësjellësi: 4,103,390.32€ ;
Objektet arsimore: 2,420,595.77€

Investimet kapitale sipas ministrive në rajonin zhvillimor Jug
Rajoni zhvillimor jug përbëhet nga gjashtë (6) komuna: Rahoveci, Malisheva, Prizreni, Suhareka,
Dragashi dhe Mamusha
Në rajonin zhvillimor Jug, kanë investuar 11 Ministri. Në kuadër të këtij rajoni, nuk ka asnjë
komunë që nuk ka përfituar të paktën një projekt kapital nga një ministri e linjës. Shuma e
financimit të ministrive të linjës në këtë rajon është: 11,268,985.04 € me numër të përgjithshëm të
projekteve 68.
Më hollësisht, në tabelën e mëposhtme paraqiten të dhënat e financimit të ministrive të linjës në
rajonin zhvillimor Jug.
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Tabela 11 Investimet kapitale sipas ministrive në rajonin zhvillimor Jug
Ministritë

Vlera e investimeve
kapitale

Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor

Numri i
projekteve

Numri i projekteve te
realizuara ne komunat e
rajonit zhvillimor perëndim
Malishevë 3,
Prizren 2,
Suhareke 2,
Dragash 1.

Vlera e investimeve

3,301,403.70

8

Ministria e Zhvillimit
Ekonomik

173,064.20

2

Prizren 1,
Suhareke 1.

74,243.00
98,821.20

Ministria e Administratës
Publike

617,869.00

4

Rahovec 2,
Prizren 2

359,869.00
258,000.00

Ministria e Arsimit Shkencës
dhe Teknologjisë

547,252.20

3

Rahovec 1,
Prizren 1.
Suhareke 1

181,094.10
203,219.93
162,938.17

Ministria e Infrastrukturës

2,372,740.29

19

Rahoveci 6,
Malisheva 3,
Prizren 4,
Suhareke 1,
Dragash 5

532,301.67
533,495.27
531,068.59
90,439.13
685,435.63

Ministria e Kulturës, Rinise
dhe Sportit

1,733,480.80

10

Rahovec 1,
Prizren 7,
Suhareke 2.

398,618.00
1,194,864.80
139,998.00

355,219.19

6

Malisheve 2,
Prizren 2,
Mamushe 1,
Dragash 1.

157,977.36
125,041.83
40,000.00
32,200.00

1,249,974.55

1

Suhareke 1,

1,249,974.55

621,562.62

7

Rahovec 1,
Prizren 2,
Suhareke 1
Dragash 2,

71,513.02
279,799.60
90,000.00
110,250.00

Mamushe 1.

70,000.00

Ministria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale

Ministria e Tregtisë dhe
Industrisë
Ministria e Zhvillimit Rajonal

Ministria e Administrimit të
Pushtetit Lokal
Ministria për komunitete dhe
kthim
Totali i projekteve te
realizuara

553,420.60
2,285,922.85
445,455.19
16,605.00

256,373.30

5

Mamushe 2,
Dragash 2,
Malisheve 1.

99,308.30
133,251.14
23,814.00

40,045.19

3

Rahovec 3,

40,045.19

11,268,985.04

68
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Graf 15 Vlera e investimeve kapitale sipas ministrive në rajonin Jug
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Ashtu siç po shihet në tabelën nr.11 dhe grafikonin nr. 15, të paraqitur më lartë, në vijim po i
renditim tri (3) ministritë që kanë investuar më së shumti investime kapitale në rajonet zhvillimore,
gjatë vitit 2018, janë:
1. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor: 3,301,403.70€
2. Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit: 2,372,740.29€
3. Ministria e Kulturës Rinise dhe Sportit: 1,733,480.80€

Vlera e investimeve të përfituara nga komunat në rajonin Jug
Në kuadër të Rajonit Zhvillimor Jug, komuna e cila ka përfituar më së shumti financim për
realizimin e projekteve kapitale është Komuna e Prizrenit në shumë prej 4,952,160.60€. Ndërsa
komuna e dytë është Komuna e Suharekës në shumë prej 2,360,696.24€, ndërsa Komuna e tretë
është Rahoveci në shumë prej 1,583,440.98€.
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Më hollësisht, lidhur me financimin e komunave të këtij rajoni, paraqiten statistikat ne grafikonin
nr.16.

Graf 16 Vlera e investimeve të përfituara nga komunat në rajonin Jug
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Sektorët e investimeve ne rajonin zhvillimor Jug
Në Rajonin Zhvillimor Jug, është investuar në 13 sektorë në një shumë totale të investimeve në
një shumë prej: 11,268,985.04€ , nga 13 sektorë sa janë gjithsejtë. Në tabelën në vijim nr. 12,
paraqitën sektorët e investimeve në rajonin Jug dhe shumat e financimit.
Tabela 12 Sektorët e investimeve ne rajonin zhvillimor Jug
Përshkrimi

Gjithsejtë

Ndërtesat e banimit
Ndërtesat administrative afariste
Objektet arsimore
Objekte Shëndtësore
Objektet kulturore
Objektet sportive
Ndërtimi i rrugëve lokale
Trotuaret
Kanalizimi
Ujësjellësi
Mirëmbajtja investive
Rregullimi i lumenjëve
Kapital tjetër
Gjithsej

157,977.36
94,413.50
1,004,597.48
3,889.44
296,176.50
1,868,948.97
2,454,346.57
165,327.02
99,770.00
2,224,292.78
345,455.20
608,345.65
1,945,444.57
11,268,985.04
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Graf 17 Vlerat e investimeve kapitale sipas sektorëve në rajonin Jug
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Siç po shihet në tabelën nr. 12 dhe grafikonin nr. 17, të paraqitur më lartë, në vijim po i renditim
tre (3) sektorët në të cilët është investuar më së shumti gjatë vitit 2018 në rajonin Jug, janë:
1.
2.
3.

Ndërtimi i rrugëve lokale: 2,454,346.57€;
Ujësjellësi: 2,224,292.78€ ;
Kapitale tjera: 1,945,444.57€

Zhvillimi rajonal i balancuar në vitin 2018
Zhvillimi rajonal i balancuar, është synim strategjik i Ministrisë së Zhvillimit Rajonal për
periudhën e ardhshme. Disbalancet e zhvillimeve rajonale janë të dukshme në vitet e kaluara,
prandaj MZHR synon të ndikojë përmes zhvillimit te politikave dhe dokumenteve që kanë efekt
në avancimin pozitivisht në këtë fushë. Përmes këtij dokumenti, po pasqyrohen investimet kapitale
të ministrive të linjës lidhur me vitin 2018. Nga pesë (5) rajonet zhvillimore sa jenë në Kosovë,
diferenca e investimit të rajonit me më shumë investime nga aj më me pak, është rreth 9%.
Në grafikonin në vijim nr. 18, paraqiten investimet kapitale të balancuara sipas rajoneve.
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Graf 18 Vlera e investimeve kapitale sipas rajoneve
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Sipas grafikonit të lartë paraqitur, Rajoni i cili ka pranuar më së shumti investime kapitale nga
Ministritë e linjës në vitin 2018, është Rajoni Zhvillimor Perëndim me një shumë: 18,476,267.75€.
Rajoni i dytë më i zhvilluar është Rajoni Qendër me një shumë prej: 17,440,857,38€.
Ndërsa, analiza ka shkuar edhe përtej investimeve në nivel të rajoneve duke trajtuar shpërndarjen
e investimeve edhe brenda komunave të një rajoni përkatës. Nga 13 ministri të trajtuara në këtë
dokument, 7 ministri kanë shpërndarë investimet e tyre kapitale në pesë (5) rajonet zhvillimore.
Mirëpo, kjo shpërndarje ka diferenca të investimeve të balancuara nga një ministri në raport të një
rajoni me rajonin tjetër.
Në grafikonet e mëposhtme, shihen % e investimeve të një ministrie në pesë rajonet zhvillimore.
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Graf 19 Investimet e MMPH-së sipas rajoneve

Graf 20 Investimet e MZHE-së sipas rajoneve
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Graf 21 Investimet e MASHT -it sipas rajoneve

Graf 22 Investimet e MIT-it sipas rajoneve
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Rajoni Veri

Graf 23 Investimet e MKRS-së sipas rajoneve

Graf 24 Investimet e MZHR-së sipas rajoneve
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Graf 25 Investimet e MAPL-së sipas rajoneve
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Përfundimisht, rajonet zhvillimore që kanë përfituar më së shumti investime kapitale nga ministritë
e linjës, janë: Rajoni zhvillimor Perëndim, Rajoni zhvillimor Qendër, si dhe Rajoni zhvillimor
Lindje. Ndërsa komunat që kanë përfituar më së shumti janë: Komuna e Pejës me një shumë prej
7,844,847.17€, Komuna e Prishtinës, me një shumë prej 6,623,399.74€, si dhe Komuna e tretë
është Komuna e Prizrenit me një shumë prej 4,952,160.60€.
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Konkluzionet dhe rekomandimet
Investimet kapitale në rajonet zhvillimore gjatë vitit 2018, ministritë e linjës i kanë realizuar bazuar
në prioritetet strategjike të Qeverisë, mandatin ligjor që kanë si ministri, si dhe ligjin vjetor të
buxhetit. Ndërsa, identifikimi i projekteve nga niveli lokal, bëhet bazuar në mundësitë e financimit
dhe nevojat aktuale të komunitetit.
Dokumenti në detaje paraqet ndarjen e investimeve nga ministritë e linjës në pesë (5) rajonet
zhvillimore, duke i konkretizuar në komuna dhe sektorë. Pas analizimit të përmbajtjes dhe
çështjeve që trajton dokumenti, si konkluzione dhe rekomandime mund të konsiderohen:
-

-

-

Rritja dhe jo ulja e buxhetit të ministrive të linjës për investime kapitale në rajonet
zhvillimore;
Ministritë e linjës, ti përmbahen parimit të transparencës dhe të publikojnë në faqet zyrtare
të tyre thirrjet për financim;
Përgatitja e projekteve, aplikimi dhe vlerësimi, si dhe monitorimi i zbatimit, të bëhet
konform legjislacionit në fuqi dhe udhëzimeve të reja të nxjerra nga MF;
Të krijohet një mekanizëm në nivelin qendror, për koordinimin dhe mënjanimin e
duplifikimit të investimeve të njëjta nga dy e ma shumë ministri;
Në nivelin qendror, të krijohet një data bazë e investimeve kapitale të realizuara nga
ministritë e linjës në rajonet zhvillimore, si dhe e njëjta të përditësohet çdo vit;
Mbi bazën e investimeve të viteve të kaluara, të prioritizohen sektorët më pak të investuar
dhe të merret ma shumë parasysh Strategjia Kombëtarë për Zhvillim dhe Programi
qeveritar i Qeverisë, në fazën e planifikimit të investimeve kapitale dhe hartimit të kritereve
për investim;
Komunat në bashkëpunim me nivelin qendror të shikojnë mundësin e financimit të
mirëmbajtjes së investimeve kapitale që është shumë e nevojshme pasi që investimet e bëra
vite me herët mund të kthehen në gjendjen fillestare.
Përqindja rreth 9% e diferencës ndërmjet Rajonit zhvillimor me investimet me të mëdha të
pranuara nga ministritë e linjës për një vit, në raport me Rajonin zhvillimor me investimet
më të vogla, duhet të synohet që të ulet në vazhdimësi;
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Shtojcat:
Këtij dokumenti i bashkëngjitet si shtojcë – Aneksi 1 “Projektet kapitale të ministrive të
linjës të investuara në rajonet zhvillimore në vitin 2018”
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