
Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 2 e Ligjit për  vetëqeverisje lokale (Gazeta Zyrtare e R.M. 

Nr.5/2002, nenit 23 paragrafi 5 nga Ligji për Finansimin e Njësive të vetëqeverisjes lokale (Gazeta 

Zyrtare e R.M. Nr. 61/04, 96/04 dhe156/09, 47/11, dhe 192/15) dhe nenit 46 pika  4 e  Statusit të 

Komunës së Sarajit,(Fletorja zyrtare e Komunës së Sarajit Nr.4/2016), Këshilli i Komunës së 

Sarajit në mbledhjen e 3-të  mbajtur më 27.12.2022 solli: 

 

 VENDIM 

PËR REALIZIMIN E BUXHETIT TË KOMUNËS SË SARAJIT PËR VITIN 2021 

 

Neni 1 

Buxheti i Komunës së Sarajit për vitin  2022 (në tekstin  e mëtutjeshëm  Buxheti) realizohet 

sipas normave të këtij Vendimi. 

 

                                                                        Neni 2 

Buxheti i Komunës  përbëhet nga :Buxheti bazë, aktivitetet vetëfinansuese, Buxheti nga 

donacionet, Buxheti nga bllok dotacionet. 

 

                                                                        Neni 3 

Shfrytëzuesi i mjeteve nga Buxheti  obligohet që  mjetet nga buxheti ti shfrytëzojë sipas 

qëllimeve në mënyrë racionale dhe ekonomike . 

 

                                                                         Neni 4 

Të dalurat e përcaktuara me Buxhet janë shuma maksimale mbi të cilat shfrytëzuesi nuk mund të 

merr obligime. 

Që të mer obligime të reja, deri te Këshilli i  Komunës patjetër të propozohet burim i ri i mjeteve 

ose të propozojë zvogëlimin e të dalurave në vlerë adekuate. 

 

Neni 5 

 

Kryetari i Komunës e ndjek realizimin  e planit të të ardhurave  dhe të ardhurave tjera të buxhetit 

bazë të komunës. 

Përderisa gjatë realizimit të Buxhetit Kryetari i Komunës vlerëson  si të nevojshme rindarjen e 

mjeteve të lejuara ose  kur realizimi i të ardhurave të buxhetit  dhe të hyrave tjera dukshëm është 

jashtë planit i propozon  Këshillit  të Komunës ndryshimin dhe plotësimin e buxhetit. 

 

Neni 6 

 

Ndryshimet në kuadër të mjeteve të lejuara të shfytëzuesve buxhetor i lejon Këshilli i Komunës. 

Në kuadër të të dalurave të përcaktuara me Buxhet të shfrytëzuesit  buxhetor ,shfrytëzuesi mund  

të bëj ridestinimin nëpër zëra , programe dhe nënprograme pas lejimit paraprak të Këshillit të 

Komunës. 

Mjetet e lejuara me Buxhet në nivel të zërit në kuadër të programës dhe buxhetit nuk mund të 

zvogëlohen më shum se 20%, ndërsa mjetet e lejuara për paga dhe kompenzime në nivel zëri në 

kuadër të buxhetit nuk mund me shpërndarje të riten më shumë se 10%. 
 

Neni 7 



Shfrytëzuesit buxhetor, në kushtet e buxhetit nga aktivitetet vetëfinansuese:buxhetit nga 

donacionet ,dotacionet dhe të hyrave tjera ,nuk realizohen  sipas shumave të planifikuara ,japin 

kërkes për zvogëlimin  e planit të të ardhurave dhe të hyrave tjera dhe planin e mjeteve të lejuara  

nga këto buxhete  të cilat Kryetari i përcjell deri te Këshilli i Komunës për aprovim. 

 

Neni 8 
Shfrytëzuesit  buxhetor pas aprovimit të buxhetit përgadisin  plan finansiar  sipas kuartaleve për 

shfrytëzimin e mjeteve të realizuara.Shfrytëzimi i mjeteve në kuartalin  gjegjës ,shfrytëzuesi  

buxhetor e realizon sipas planit finansiar sipas muajve. 

 

Neni  9 

Pagesa e rrogave të të punësuarve do të bëhet në bazë të mjeteve të siguruara  të buxhetit, 

gjegjësisht neto rrogat përcaktohen në bazë të  politikës së përcaktuar,llogarisë dhe pagesës së 

rrogave për të punësuarit  në administratën shtetërore,gjegjësisht koeficienti i pagesës së pages së 

kryetarit është 3.2, a baza e pagesës së pages është 26.755 denarë. 

Për të punësuarit që kanë status të nëpunësve shtetror lartësia e pikëve për përcaktimin e neto 

rrogave arrin 81.6 denar. 

Vlera e pikes për llogaritjen e pages për nëpunësit shtetërorë, përcaktohet për cdo vit me Vendim 

për përcaktimin e pikës për pagat e nëpunësve shtetërorë, të cilën e sjell këshilli i komunës. 

Kompensimi mujor për pjesmarrje në seancat e Këshillit është 60% e rrogës mesatare të neto 

rrogës në R.Maqedonisë për vitin paraprak. 

Kompensimi mujor për pjesmarrje  në seancat e këshillit paguhet  për të gjitha pjesmarrjet e 

mbledhjeve për muajin rrjedhës. 

Kompensimi mujor për presence në punën e Këshillit  nuk  paguhet kur këshilltari nuk ka marr 

pjesë në asnjë mbledhje të Këshillit të Komunës në  muajin rrjedhës. 

Kompensimi mujor nuk paguhet nëse Këshilli në  muajin rrjedhës nuk ka mbajtur asnjë 

mbledhje.Nëse Këshilltari nuk merr pjesë  në një seancë Këshilli  ku brenda muajit mbahen më 

shumë se një seancë kompenzimi zvogëlohet për 30%. 

 

Neni 10 

Kompensimi për regres të pushimit vjetor për v.2021 do të paguhet në vlerë 60% të rrogës 

mesatare të neto rrogës e cila paguhet për punëtor në R.Maqedonisë të shpallur në ditën e 

pagesës. 

 

Neni 11 
Kompensimi për harxhime të rrugës dhe harxhimet ditore për udhëtimet zyrtare jashtë vendit të 

punësuarve të Komunës së Sarajit  u paguhen sipas të drejtave të përcaktuara për  nëpunsat 

shtetëror në nivel qëndror. 

Anëtarëve të Këshillit u  paguhet kompensim për rrugë  dhe harxhime ditore ,në udhëtimet 

zyrtare jashtë tij, sipas të drejtave që kanë nëpunsat shtetëror të Komunës së Sarajit. 

 

Neni 12 

Shfrytëzimi  i  mjeteve ,punëve dhe  shërbimeve  mund të kryhet edhe përmes fletpagesave  në 

shuma të  kufizuara për njësi të ndara  në kundërvlerë  prej 6 000 den, ku patjetër të   dorëzohet 

llogaria fiskale ,gjatë së cilës të dalurat duhet të tregohen sipas klasifikimit nga të dalurat 

gjegjëse. 



Neni 13 

Në Buxhetin e Komunës janë planifikuar mjete rezerve (rezerva buxhetore  të përhershme dhe 

rrjedhëse ) për finansimin e të dalurave të pa planifikuara ose më pak të planifikuara  në lartësi  

1.050.000.00 den. që është  e barabartë me 0.7% e Buxhetit bazë. 

Për shfrytëzimin e mjeteve të caktuara të rezervës vendosë Këshilli i Komunës. 

Me përjashtim të paragrafit dy të këtij neni ,Kryetari i Komunës vendos për harxhimin e mjeteve 

nga rezerva në vlerë  prej 50.000 denarë. 

Për shfrytëzimin e mjeteve Kryetari i Komunës  është i obliguar të jep raport vjetor për 

shfrytëzimin e mjeteve nga rezerva. 

 

Neni 14 

Mjetet e parapara në buxhet të shpërndara nëpër programe dhe nënprograme  i realizon Kryetari i 

Komunës. 

 

Neni 15 

 

Shfrytëzuesit e buxhetit mund të punësojnë punëtor  të rinjë ose të plotësojn  vende të zbrazta  të 

punës , vetëm me një kusht nëse janë të siguruara  mjete nga Buxheti i Komunës.Për sigurimin e 

mjeteve Kryetari i Komunës jep informatë me shkrim  për sigurimin,pas marrjes së mendimit 

pozitiv nga Ministria për shoqëri informatike dhe administrate, për aktin e sistematizimit. 

 

Neni 16 

Kur  të ardhurat të cilat  i  takojnë Buxhetit janë të destinuara gabimisht ose janë paguar  në 

shumë më të madhe se  shuma e përcaktuar gabimisht, ose më shumë, shuma e paguar kthehet  

kryesisht  në ngarkesë të llojit  të të ardhurave ku janë dedikuar ,por përderisa  nuk ka ashtu të 

ardhura ,atëherë  në ngarkesë të të ardhurave tjera  të Buxhetit. 

Kthimi i gabuar ,për më shumë  të paguara , gjegjësisht pagesa bëhet  me aktvendim të Kryetarit 

të Komunës,  përveç  kur kompetenca është e organeve tjera. 

 

Neni 17 

Të drejta të caktuara dhe kompensime që u përkasin  të punësuarve  në administratën e Komunës 

së Sarajit dhe nuk janë  përfshirë me këtë vendim ,realizohen në bazë të të drejtave të përcaktuara 

për nëpunës shtetror  të pushtetit qendrorë. 

 

Neni 18 

Buxheti i Komunës së Sarajit realizohet nga 01.01.2022 deri 31.12.2022 

 

Neni 19 

Ky Vendim hyn në fuqi nga dita e aprovimit dhe do të realizohet nga 01.01.2022 

 

 

 

                                                                                                         Këshilli i Komunës së Sarajit  

                                                                                                                         Kryetar  

          _________ 

                                                                                                                Muhamed Ramadani 



 


