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Hyrje
Qeverisja lokale karakterizohet nga politika dhe veprime jo domosdoshmërisht të mëdha por që kanë ndikim të drejtëpërdrejtë dhe të shpejtë në jetën
e qytetarëve. Kjo pasi vet pushteti lokal nënkupton pushtet ”më të afërt me
qytetarë”, veprimet dhe vendimet e së cilit afektojnë jetën e përditshme të
qytetarëve. Transparenca në shpenzimet publike, për më tepër ka rëndësi
edhe më të madhe në qeverisjen e mirë në nivel lokal sepse ndihmon në
rritjen e llogaridhënjes dhe qeverisjes së mirë në nivel lokal.
Qeverisja e mirë në kuptim të qeverisjes së komunave nënkupton mundësi
të qytetarëve që të ndikojnë në vendimet që merren në mjediset ku jetojnë ata. Kjo shprehet përmes dëgjimeve pubike të cilat mbahen në pajtim
me Ligjin Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisje Lokale dhe përmes takimeve të
drejtpërdrejta me qytetar. E drejta në informim buron që nga Kushtetuta e
Republikës së Kosovës Ajo e drejtë është trajtuar si e drejtë e veçantë me
nenin 41 të Kushtetutës në të cilin është theksuar që kufizimi nga informacionet mund të bëhet vetëm me ligj. Nga kjo ka rrjedhin dispozitat e Ligjit
Nr. 03/L-215 për Qasje në Dokumente Publike i cili mundëson qytetarëve
të gëzojnë të drejtën e tyre për informim dhe shpjegon edhe procedurat për
realizimin e tyre.
Forma e parë e shprehjes së transparencës është që qytetarët të jenë pikë
së pari të informuar rreth vendimeve që merren. Pikërisht këtu hynë në
ndihmë INVESTOMETRI. Kjo platformë elektronike synon të ofrojë një dritare informimi më lehtë të qasshme për qytetarët. Në vend të realizimit të
së drejtës për informim sipas nenit 4 të Ligjit Nr. 03/L-215 për Qasje në
Dokumente Publike, qytetari mundet thjeshtë që përmes një kliku të informohet rreth investimeve kapitale. Kjo shprehet edhe me nenin 16 të po
këtij ligji për qasjen e drejtëpërdrejtë në formë elektronike.
IINVESTOMETRI synon të krijojë një hapësirë të qasshme për publikun që
të informohen rreth investimeve kapitale dhe vet të përcjellin zbatimin e
tyre duke përdorur përparësitë e teknologjisë informative. Informatat
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Platforma investometri.com!
Platforma www.investometri.com synon që duke përdorur përparësitë e
teknologjisë informative të ofrojë qytetarët me qeverisjen lokale në pjesën
e investimeve kapitale. Me qëllim që qytetarët të informohen më detajisht
rreth investimeve kapitale në komunën e tyre, INDEP ka lansuar INVESTOMETRI-n, një platformë me anë të së cilit synon të sigurojë transparencë
dhe llogaridhënie në shpenzime publike për investimeve kapitale në nivelin
lokal

Me anë të investometrit, ju qytetar të Gjilanit, mund të informoheni më
detajisht rreth investimeve kapitale në komunë; nivelit të realizimit të tyre;
vlerën e tyre dhe do të informoheni për vonesat e mundshme. Kemi aplikuar komponentët grafik si ngjyra, forma dhe elemente tjera vizuale të cilat
reprezentojnë informata sa më të shumta.
Në platformën investometri përveç pjesës vizuele në hartë, në formë grafike
janë paraqitur projektet veç e veç në shtrirje kohore. Janë paraqitur informata në lidhje me fillimin e punimeve, kohën e planifikuar të përfundimit të
tyre dhe nëse projektet janë kryer me kohë ose jo. Për projekte të vonuara,

indep.info

investometri.com
qytetarët mund të shohin brenda investometrit arsyetimin se përse ka pasur vonesa të tilla. Paraqitja grafike u ndihmon qytetarëve që të shohin se
edhe për sa ditë do të përfundojnë projektet kapitale sipas planit dinamik.

Investimet kapitale në komunë për
vitin 2017
Një pjesë e madhe e investimeve kapitale në komunën e Gjilanit për vitin
2017 janë të koncentruara në Shërbime Publike dhe Planifikim Urban e
që në përqindje i bie se 34% e buxheti të ndarë për investime kapitale.
Nga kjo, një pjesë prej 27% buxhetit është ndarë për Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik, kurse pjesa tjetër prej 41% është planifikuar për Administratë, Arsim dhe Shkencë, Bujqësi, Kadastër dhe Shëndetësi. Marrë në tërësi, komuna e Gjilanit për vitin 2017 ka aprovuar buxhetin në
vlerë prej 22,657,745.00 € i ndarë sipas kategorive buxhetore në vijim:
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Paga dhe Meditje

14,710,714.00 €

64.93%

Mallra dhe Shërbime

2,629,598.00 €

11.61%

Shpenzimet Komunale

562,200.00 €

2.48%

Subvencionet dhe Transferet

554,086.00 €

2.45%

Shpenzimet Kapitale

4,201,047.00 €

18.54%

Buxheti për vitin 2017 në përqindje rreth 19% do të shpenzohet për investime kapitale. Një pjesë prej 65% për paga dhe mëditje, kurse pjesa prej
16% do të shpenzohet në mallra dhe shërbime, shpenzime komunale dhe
subvencione.

Në numrin e përgjithshëm, INVESTOMETRI tregon se numri më i madh i
projekteve është koncentruar në shërbime publike, zhvillim ekonomik dhe
planifikim urban gjithsej 15 projekte. Përveç kësaj, 2 projekte kapitale të
vitit 2017 janë përqëndruar në arsim dhe shkencë, 2 në shëndetësi dhe
mirëqenie dhe 4 projekte në bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural, dhe kadastër dhe gjeodezi. Grafiku në vazhdim tregon shpërndarjen e projekteve
kapitale në dikastere qeverisëse. Në Shtojcë janë rënditur projektet kapitale
të planifikuara për vitin 2017.jektet kapitale të planifikuara për vitin 2017.
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Lista e investimeve kapitale të
planifikuara për vitin 2017
Programi

Emri i projektit

Administrata dhe
Personeli

Paisje per nevoja te komunes

Administrata dhe
Personeli

Rekonstruimi dhe mirembajtja e
objekteve komunale

Arsim dhe
Shkencë

10-BKK

21-THV

Financimi /
Huamarrja

Totali

60,000.00 €

60,000.00 €

40,000.00 €

40,000.00 €

80,000.00 €

Paisje Shkollore

50,000.00 €

50,000.00 €

100,000.00 €

Arsim dhe
Shkencë

Rekonstruimi dhe mirembajtja e
objekteve shkollore.

100,546.00 €

149,454.00 €

250,000.00 €

Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi
Rural

Gjelbrimi i hapsirave publike

20,000.00 €

20,000.00 €

Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi
Rural

Ndërtimi i rrugëve per nevoja te
bujqesise.

110,000.00 €

110,000.00 €

Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi
Rural

Popullimi me kafshë të egra i tri
vendgjuetive

10,000.00 €

10,000.00 €

Kadastra dhe
Gjeodezia

Shpronesimi (ekspropriimi ) i tokes
per interes publik.

500,000.00 €

500,000.00 €

Planifikimi Urban dhe Mjedisor

Hartimi i Planeve Hapsinore

96,000.00 €

264,000.00 €

360,000.00 €

Planifikimi Urban dhe Mjedisor

Hartimi, mbikqyerja dhe pranimi
teknik i projekteve

30,000.00 €

50,000.00 €

80,000.00 €

Planifikimi Urban dhe Mjedisor

Implementimi i planeve rregullative

30,000.00 €

50,000.00 €

80,000.00 €

Shëndetësia dhe
mirëqenia

Automjete shendetsore

20,000.00 €

30,000.00 €

50,000.00 €

Shëndetësia dhe
mirëqenia

Rekonstruimi mirembajtja e objekteve
shendetsore

30,000.00 €

Shërbimet
publike

Halla dhe terene sportive

Shërbimet
publike

Mirëmbajtja e investimeve publike në
infrastrukturë

Shërbimet
publike

30,000.00 €
20,000.00 €

20,000.00 €

50,000.00 €

30,000.00 €

80,000.00 €

Ndërtimi i urave

40,000.00 €

80,000.00 €

120,000.00 €

Shërbimet
publike

Rregullimi dhe hapja e rrugëve të
rendit të tretë

60,000.00 €

80,000.00 €

140,000.00 €

Shërbimet
publike

Rregullimi i infrastruktures nentokesore

90,000.00 €

200,000.00 €

290,000.00 €
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Shërbimet
publike

Sanimi i ndriçimit publik

30,000.00 €

40,000.00 €

70,000.00 €

Shërbimet
publike

Sanimi i rrugëve, trotuareve dhe
parqeve ne qytet dhe fshatra

118,672.00 €

400,000.00 €

518,672.00 €

Shërbimet
publike

Sinjalizimi horizontal-vertikal dhe
numerizimi i objekteve

50,000.00 €

50,000.00 €

100,000.00 €

Zhvillimi Ekonomik

Masat e Efiçences së Energjisë në
ndertesat publike në nivel komunal në

Zhvillimi Ekonomik

Participim ne projekte te bashkefinancuara nga Donnatorët

Zhvillimi Ekonomik
Zhvillimi Ekonomik

287,500.00
€
250,000.00 €

594,875.00 €

Projekte te partneritetit publiko privat

150,000.00 €

150,000.00 €

Rregullimi i kanalizimit të ujrave te
zeza, lumit Stanishorka dhe lumit
Mirus

100,000.00 €

100,000.00 €

BKK - Buxheti i konsoliduar i Kosoves
THV - Te hyrat vetanake
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287,500.00 €

