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Në bazë të nenit 32 paragrafi 2 të Ligjit për zhvillim të barabartë rajonal (Gazeta Zyrtare 24/2021), në pajtim me 

Rregulloren për formën dhe përmbajtjen e Raportit Vjetor për zbatimin e Programit për zhvillimin të rajonit planor 

(Gazeta Zyrtare 203/2021), dhe në bazë të nenit 12 të Vendimeve për themelimin e Qendrës për zhvillim të rajonit 

planor Jugperëndimor, drejtori i Qendrës parashtron 

 

RAPORTI I OPERACIONIT FINANCIAR 

të Qendrës për zhvillimin  të rajonit planor Jugperëndimor 

për vitin 2021 

 

1. Themelimi dhe qëllimet e Qendrës për zhvillim të RP Jugperëndimore 

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor është themeluar nga 9 (nëntë) njësi të vetëqeverisjes lokale të 

cilat janë pjesë e rajonit planor Jugperëndimor. Qendra për Zhvillim kryen punët profesionale dhe administrative-

teknike për Këshillin për zhvillim, të cilat janë të rëndësishme për zhvillimin e rajonit planor Jugperëndimor, 

gjegjësisht për arritjen e qëllimeve dhe parimeve të politikës së zhvillimit të barabartë dhe të qëndrueshëm. 

 

2. Burimet e financimit 

Në bazë të nenit 35 të Ligjit për zhvillim të barabartë rajonal, të hyrat për financimin e aktiviteteve dhe programeve 

të punës të Qendrave për zhvillim të rajoneve planore realizohen nga këto burime: 

                   - Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut 

                   - Buxhetet e NJVL-së 

                   - Fondet e Bashkimit Evropian 

                   - burime të tjera ndërkombëtare 

                   - donacione dhe sponsorizime nga persona fizikë dhe juridikë 

                   - mjete të tjera të përcaktuara me ligj 

 

3. Realizimi i planit financiar 

Bazuar në qëllimet e përcaktuara dhe të ardhurat e përcaktuara me ligj,  duke u nisur nga programet dhe nevojat e 

përcaktuara për funksionimin normal të Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, Këshilli për zhvillim i 

rajonit planor Jugperëndimor e  miratoi Planin Financiar për punë të Qendrës për zhvillim të rajonit planor 

Jugperëndimor për vitin 2021, në seancën e mbajtur më 14.12.2020. 

Raporti financiar paraqet të dhënat nga dy llogaritë e Qendrës për zhvillim, nga të cilat një nga llogaria bazë dhe një 

nën llogari që është e hapur për projektin për donatorin. Për secilën llogari janë përgatitur llogari të veçanta vjetore 

për vitin 2021 dhe ato janë dorëzuar në Regjistrin Qendror të RMV brenda afatit të përcaktuar ligjor. 

 

  3.1 Të ardhurat 



Të hyrat e parashikuara  i referohen periudhës prej  01.01.2021 deri më 31.12.2021 dhe janë përcaktuar në vlerë të 

përgjithshme prej 108.726.849 denarë. 

Në periudhën prej 01.01.2021 deri më 31.12.2021 janë realizuar të hyra në vlerë të përgjithshme prej 49.943.700 

denarë, nga të cilat 41.208.561 denarë në llogarinë bazë të Qendrës, ndërsa në nen llogarinë e projektit të 

donatorëve ,,Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv,, në vlerë prej 8.735.139 denarë. Përqindja e 

realizimit të të hyrave sipas planit financiar për vitin 2021 është 45.93% . Shuma e mjeteve të transferuara nga 

buxheti 2020 në buxhetin 2021 në llogarinë bazë është 13.143.568 denarë, ndërsa në nen llogarinë “Zhvillim i 

barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv” është 4.321.330 denarë mjete të transferuara. 

 

Në pajtueshmëri me  Marrëveshjet të veçanta të nënshkruara ndërmjet komunave dhe Qendrës për zhvillim të 

rajonit planor Jugperëndimor  deri në fund të vitit 2021,  janë realizuar të hyrat nga pjesëmarrja vetanake dhe 

participimi i komunave për projektet rajonale të financuara  të cilat financohen nga programet nacionale dhe 

projektet e donatorëve në vlerë prej  2.763.865 denarë.  Sipas Marrëveshjes për bashkëpunimit, Ministria e 

Vetëqeverisjes Lokale në vitin 2021 ka paguar 1.235.000. Nga projekti investues i financuar përmes skemës së 

granteve nga projekti ,, Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv,,  për shpenzime të përgjithshme,  

janë paguar 324.000 denarë në llogarinë bazë të Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor. 

Është e rëndësishme të theksohet se me Ligjin e ri për zhvillim të barabartë rajonal, pjesëmarrja e Komunave për 

funksionimin e vazhdueshëm të Qendrës për Zhvillim bëhet përmes pagesës  të participimit  për realizimin e 

aktiviteteve të projektit. Sipas Marrëveshjeve të bashkëpunimit nga viti 2009-2020, borxhi i përgjithshëm i 

Komunave në fillim të vitit 2021 ishte 5.699.187 denarë. Gjatë vitit 2021 janë paguar vetëm 63.810 denarë, kështu 

që deri në fund të vitit 2021 ky borxh është 5.635.377 denarë. 

 

                 3.2 Shpenzimet 

 

Për shkak të devijimeve të të hyrave të planifikuara dhe të realizuara, është pasqyruar në mënyrë adekuate shfaqja 

e pabarazisë në shpenzimet të dhe kostot e realizuara me  planin financiar përcaktuar. 

Në vitin 2021 janë realizuar shpenzime në vlerë të përgjithshme prej 25.529.084 denarë, nga të cilat nga llogaria 

bazë 16.793.945 denarë, ndërsa nga nen llogaria e donatorëve ,,Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe 

inkluziv,,  (SDC-MLS)”, 8.739.139 denarë.  

Shpenzimet e paraqitura në mënyrë strukturore  janë realizuar për shpenzimet e mëposhtme: 

- për shpenzime kapitale, përkatësisht projekte në kuadër të projekteve regjionale të siguruara në vitin 2020 dhe 

2021 nga burime buxhetore dhe donatore, janë shpenzuar 20.429.745 denarë ose 80,02% nga shpenzimet e 

përgjithshme në vitin 2021. 

           - për paga, kontribute, taksa dhe shtesa të punëtorëve në Qendër janë realizuar shpenzime në vlerë të 

përgjithshme prej 3.087.681 denarë ose 12,09% nga gjithsej shpenzimet në vitin 2021. 



           - për shërbime komunale, komunikime, transport, punë administrative dhe shpenzime të udhëtimit janë 

realizuar shpenzime në vlerë të përgjithshme prej 268.279 denarë ose 1,05% nga gjithsej shpenzimet. 

- për shpenzimet tjera rrjedhëse janë shpenzuar 68.011 denarë ose 0,26% nga totali i shpenzimeve në vitin 2021. 

- për shërbime të tjera kontraktuese që kanë të bëjnë me funksionimin aktual të Qendrës (mbikëqyrje, konsulentë, 

higjienë, mbajtje kontabiliteti, kopjim, printim, përkthim, korrigjim) dhe me realizimin e aktiviteteve të projektit nga 

llogaritë e donatorëve (trajnime, forume, punëtori) 871.108 denarë. ose 3,41% e shpenzimeve totale në 2021. 

- Për materiale dhe inventar të imët dhe riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme janë shpenzuar 149.296 denarë 

ose 0,58% nga gjithsej shpenzimet në vitin 2021. 

- Për punësim të përkohshëm janë shpenzuar 330.025 denarë ose 1,29% nga gjithsej shpenzimet në vitin 2021. 

- Për blerje të pajisjeve dhe softuerëve janë shpenzuar 20.190 denarë ose 0,08% nga gjithsej shpenzimet në vitin 

2021. 

           4. Detyrimet e Qendrës 

Në pajtueshmëri me Ligjit për kontabilitetin e buxhetit dhe shfrytëzuesve Buxhetor në tërësi është zbatuar plotësisht 

parimi i harmonizimit të detyrimeve të marra dhe pagesës së tyre në vitin aktual buxhetor. Qendra për zhvillim 

obligimet e krijuara për punën në vijim, projektet rajonale të realizuara në vitin 2021 dhe obligimet nga projekti 

donator „Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv“ i realizojë në tërësi ashtu që nuk ka obligime të 

bartura në vitin e ardhshëm. 

 

5. Arkëtimet 

Kërkesat e përgjithshme deri në 31.12.2021 sipas evidencës kontabël arrin në 14.279.163 denarë. Në këtë shumë 

janë përllogaritur edhe borxhi i vjetër i Komunave për funksionimin aktual të Qendrës në shumë prej 5.635.377 

denarë, si dhe për participim për realizimin e projekteve dhe pjesëmarrjen vetanake të komunave në projektet 

rajonale për vitin 2021 dhe 2022, në vlerë prej 8 643.786 denarë. 

Në bazë të Marrëveshjeve të ko financim dhe bashkëpunimit për periudhën nga viti 2009 deri në vitin 2020, të 

nënshkruara ndërmjet Ministrisë së Vetëqeverisjes lokale dhe Komunave në përbërje të Rajonit planor 

Jugperëndimor dhe në përputhje me Vendimet për themelimi, për vitin 2021, mbi këtë bazë Qendra duhej të 

realizojnë të hyra të përgjithshme në vlerë prej 5.699 ,187 denarë. Nga të hyrat e parashikuara mbi këtë bazë, deri 

më 31.12.2021 janë realizuar gjithsej 63.810 denarë, që bazohen në pagesat nga komunat. 

 

6. Projektet e donatorëve 

Në vitin 2021 vazhduan aktivitetet e projektit në lidhje me projektin “Zhvillimi i barabartë rajonal  i qëndrueshëm 

dhe inkluziv” dhe për të njëjtin u hap nen llogaria e donatorëve me numër 880006121278553. Të gjitha aktivitetet e 

planifikuara në kuadër të këtij projekti përfunduan në fund të shtatorit 2021. Nga kjo nën llogari janë kryer 

transaksione sipas aktiviteteve të realizuara në kuadër të projektit. Pjesa e parë e këtij raporti mbulon të gjitha 



ndryshimet në këtë nën llogari. Detajet e aktiviteteve të realizuara të projektit janë dhënë në Raportin për realizimin 

e Programit për zhvillimin  tërajonit planor Jugperëndimor në vitin 2021. 

 

  7. Furnizimet publik 

Në periudhën janar-dhjetor 2021, Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor ka përgatitur dhe realizuar 7 

furnizime publike. Prej tyre, 3 furnizime publike janë realizuar përmes Sistemit Elektronik të Furnizimit Publik në 

pajtim me Ligjin për Furnizime Publike, ndërsa 4 furnizime publike janë bërë në përputhje me Rregulloren e donatorit 

për realizimin e aktiviteteve të caktuara nga projekti „Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv“, 

financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe Ministria e Vetëqeverisjes Lokale. Nga numri i 

përgjithshëm (7) - 1 është realizuar si procedurë e hapur e thjeshtuar, 1 procedurë e hapur e thjeshtuar në dy pjesë 

dhe 1 furnizim me vlerë të vogël, përmes SEFP. 

Në pajtueshmëri sipas rregullave të donatorëve janë realizuar 4 furnizime publike me vlerë të vogël. 

Nga furnizimet publike të kryera 2 kanë të bëjnë me zbatimin e projekteve rajonale, një për funksionimin aktual të 

Qendrës për zhvillim, një për përkthimin e Programit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, dy furnizime janë 

për shërbime mentorimi për sektorin e biznesit dhe një furnizim për trajnimin e punonjësve të Qendrës për zhvillim. 

Vlera e përgjithshme e kontratave të lidhura për tri furnizimet e realizuara përmes SEFP është 3.850.212 denarë me 

TVSH të llogaritur, ndërsa vlera e përgjithshme e kontratave të lidhura për katër prokurimet tjera është 390.231 

denarë. 

 

Kriteret më të afërta të të hyrave sipas burimeve dhe qëllimi i shpenzimeve sipas shfrytëzuesve 

dhe zërave është i dhënë në llogarinë vjetore.           

 

Të gjitha të dhënat dhe rishikimet dorëzohen brenda afateve ligjore deri tek  Byroja për furnizime publik dhe të 

njëjtat janë publikuar dhe  janë të vendosura në sistemin elektronik  për furnizime publike  dhe në WEB faqen e 

Qendrës për zhvillimin të rajonit planor Jugperëndimor. 

 

Një përcaktim më i afërt i të ardhurave sipas burimeve dhe qëllimit të shpenzimeve sipas përdoruesve dhe zërave 

është dhënë në llogaritë vjetore. 

 

                                                  Qendra për zhvillim  të 

                                                                                                                rajonit planor Jugperëndimor 

                                                                                                                                 Drejtor 

                                                                                                                     m-r Mirjana Lozanoska  

 

Strugë, 16.03.2022   


