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1. HYRJE 
 

Bazuar në plotësim ndryshimet e Buxhetin për vitin 2019 (i bazuar në plotësim ndryshimet e 

aprovuara sipas amendamenteve të propozuara),Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve 

(KASH)2019/2021, dhe nenit 180 të Statutit të Përkohshëm të Universitetit të Mitrovicës mbi 

procedurat buxhetore, rektori në bashkëveprim me menaxhmentin ka hartuar buxhetin i cili 

është i bazuar në kufijtë e aprovuar sipas Ndarjes Buxhetore për Universitetin e Mitrovicës për 

vitin fiskal 2019. Kufijtë final  buxhetor janë harmonizuar në bazë të amendamenteve të 

propozuara nga Komisioni Parlamentar i Kuvendit të Kosovës, instruksioneve që dalin nga 

Qarkorja e parë buxhetore 2019/01 dhe projekt Ligjit mbi ndarjen buxhetore për UMIB  për vitin 

2019 dhe parashikimet për vitet 2020/2021.  

Universiteti i Mitrovicës përmes Rektorit parashtroi kërkesë për buxhet shtesë në Komision 

Parlamentar të Republikës së Kosovës duke pasqyruar gjendjen e vështirë financiare në 

kategoritë ekonomike :paga dhe mëditje dhe mallra dhe shërbime. Kërkesa ishte e bazuar në 

mungesën e buxhetit për mbulimin e obligimeve ndaj personelit akademik dhe administrativ si 

dhe mjetet të domosdoshme për funksionalizimin e kampusit të ri universitar. 

 

Buxheti i strukturuar nëpër kategori ekonomike i bazuar në kufijtë të aprovuar për Universitetin 

e Mitrovicës, pasqyron mundësinë e realizimit të aktiviteteve të cilat ndërlidhen me 

fushëveprimin e Universiteteve Publike dhe Planin Strategjikë për Universitetin e Mitrovicës për 

vitet 2018/2021. 

 

Kufijtë  final të aprovuar me ndryshime kanë determinuar edhe kërkesën për përcaktim të 

prioriteteve të reja gjithnjë duke u bazuar  në plotësim ndryshimet e aprovuara  për 

Universitetin e Mitrovicës.  

Buxhetin e Universitetit të Mitrovicës e karakterizon procesi i konsultimeve dhe sistemimi i  

kërkesave të administratës qendrore dhe njësive akademike të harmonizuar me kufijtë final 

buxhetor të përcaktuar sipas Ligjit mbi Ndarjet Buxhetore për 2019. Kërkesat janë të 

harmonizuara me njësitë akademike duke konsideruar që aktivitetet të ndërlidhen me 

implementimin e përgjegjësive që janë përcaktuar me fushëveprimin e institucionit të Arsimit të 

Lartë në Kosovë dhe Planin strategjik për Universitetin e Mitrovicës. 

 Buxheti i UMIB-it i bazuar në kufijtë final buxhetor është harmonizuar dhe është i bazuar në 

dokumentet:  

 

• Korniza Afatmesme të Shpenzimeve Buxhetore 2019-2021 të lëshuar nga Ministria e  

Financave 

• Korniza Afatmesme  të Shpenzimeve Buxhetore 2019-2021 të hartuar nga UMIB-i 

• Qarkorja e parë 2019/01 mbi përcaktimin e kufijve fillestar të lëshuar nga Ministria e 

Financave 

• Ligjin mbi Ndarjen Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2019 me 

nr,06/L-133  të datës 14.02.2019 

• Buxhetin e Universitetit të Mitrovicës për vitin 2019 i bazuar në Ligjin mbi Ndarjen 

Buxhetore për Universitetin e Mitrovicës 
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2. BUXHETI PËR VITIN 2019 DHE PARASHIKIMET PËR VITET 2020/2021 
 
 

Buxheti për Universitetin e Mitrovicës për vitin 2019 i bazuar në Ligjin mbi Ndarjen 

Buxhetore nr 06/L-133  është 4.788.969.00 euro që në krahasim me buxhetin final të vitit 

2018 është me i lartë për 1.634.215.95  euro ose më i lartë për 810.027.00 në krahasim 

me projekt Ligjin për buxhetin për vitin 2019. 

 

Struktura e buxhetit gjegjësisht pjesëmarrja e buxhetit nëpër kategori ekonomike 

ndryshon nga viti fiskal 2018 dhe projekt ligji për 2019 

 

Në tabelën e poshtëshënuar janë pasqyruar ndryshimet buxhetore të strukturuar sipas 

kategorive ekonomike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buxheti për Universitetin e Mitrovicës për vitin 2019 në krahasim me projekt buxhetin e 

propozuar për vitin 2019 ka pësuar ndryshime në kategoritë ekonomike : paga dhe 

mëditje, mallra dhe shërbime dhe investime kapitale. 

 

Buxheti për paga dhe mëditje është ngritë për 510.071.00 euro, mallrat dhe shërbimet 

për 500.000.00 euro kurse investimet kapitale janë zvogëluar për 200.000.00 euro. 

 

Buxheti final për vitin 2019 i strukturuar sipas kategorive ekonomike dhe burimeve të 

financimit 

 
 KATEGORIA  EKONOMIKE Buxheti për vitin 

fiskal  2019 
                      Burimet e financimit 

  Buxheti i Kosovës    Të hyrat vetanake 

1. PAGA DHE MËDITJE 2.757.430.00 2.642.769.00 114.661.00 

2. MALLRA DHE SHËRBIME 866.339.00 866.339.00  

3. SHPENZIME KOMUNALE 215.200.00 215.200.00  

4. SUBVENCIONE 100.000.00 100.000.00  

5. INVESTIME KAPITALE 850.000.00 850.000.00  

6. GJITHSEJ 4.788.969.00 4.674.308.00 114.661.00 

 

 

 

 

KATEGORIA  
EKONOMIKE 

BUXHETI SIPAS PROPOZIMEVE TË PROJEKT 
LIGJIT MBI BUXHETIN PËR 2019 

BUXHETI I APROVUAR SIPAS LIGJIT MBI 
NDARJEN BUXHETORE PËR VITIN 2019 

1 2 3 

PAGA DHE MËDITJE 2.247.359.00 2.757.430.00 

MALLRA DHE SHËRBIME 366.339.00 866.339.00 

SHPENZIME KOMUNALE 215.000.00 215.200.00 

SUBVENCIONE 100.000.00 100.000.00 

INVESTIME KAPITALE 1.050.000.00 850.000.00 

           GJITHSEJ 3.978.698.00 4.788.969.00 



 

 
 
 
 
 

VLERËSIMET E BUXHETIT PËR VITET FISKALE 2020
 

 

 KATEGORIA  EKONOMIKE 

1. PAGA DHE MËDITJE 

2. MALLRA DHE SHËRBIME 

3. SHPENZIME KOMUNALE 

4. SUBVENCIONE 

5. INVESTIME KAPITALE 

6. GJITHSEJ 

 

 

Viti fiskal/buxhetor 2019 për Universitetin e Mitrovicës   planifikohet të jetë vit i sfidave 

me faktin se janë planifikuar ose do të jenë në finalizim shumë aktivitete të cilat 

ndërlidhen me mjete financiare dhe kufijt

kategoritë ekonomike. Rezultatet e planifikuara në masë të madhe do të varen nga 

qasja e realizimit të kërkesave 

mëditje, mallra dhe shërbime 

 

Aprovimi i kërkesës për buxhet shtes

personelin akademik dhe administrativ,funksionalizimi i kampusit t

të krijonte standarde për ri

akredituara për vitin akademik 2019

 
 

 

 

866.339.00

215.200.00

100.000.00

850.000.00

Buxheti për vitin fiskal  2019
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E BUXHETIT PËR VITET FISKALE 2020/2021 

Buxheti për vitin fiskal  2020 Buxheti për vitin fiskal  

2.757.430.00 

366.339.00 

215.200.00 

100.000.00 

1.050.000.00 

4.488.969.00 

për Universitetin e Mitrovicës   planifikohet të jetë vit i sfidave 

me faktin se janë planifikuar ose do të jenë në finalizim shumë aktivitete të cilat 

ndërlidhen me mjete financiare dhe kufijtë e përcaktuar buxhetor p

ekonomike. Rezultatet e planifikuara në masë të madhe do të varen nga 

qasja e realizimit të kërkesave të njësive akademike  kategoritë ekonomike: paga dhe 

 dhe investime kapitale. 

r buxhet shtesë mundësoi që të implementohet programi p

personelin akademik dhe administrativ,funksionalizimi i kampusit të ri universitar q

r ri/akreditim  dhe qendrushmërinë e programeve

r vitin akademik 2019/2020.  

0

2.757.430.00

Buxheti për vitin fiskal  2019

PAGA DHE MËDITJE

MALLRA DHE SHËRBIME

SHPENZIME KOMUNALE

SUBVENCIONE

INVESTIME KAPITALE

 

Buxheti për vitin fiskal  2021 

2.757.430.00 

395.189.00 

215.200.00 

100.000.00 

1.050.000.00 

4.517819.00 

për Universitetin e Mitrovicës   planifikohet të jetë vit i sfidave 

me faktin se janë planifikuar ose do të jenë në finalizim shumë aktivitete të cilat 

rcaktuar buxhetor për të gjitha 

ekonomike. Rezultatet e planifikuara në masë të madhe do të varen nga 

kategoritë ekonomike: paga dhe 

implementohet programi për 

ri universitar që do 

programeve të 

PAGA DHE MËDITJE

MALLRA DHE SHËRBIME

SHPENZIME KOMUNALE

SUBVENCIONE

INVESTIME KAPITALE
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Sfidat e planifikuara për vitin fiskal 2019  
 

� Rregullimi i infrastrukturës,inventarizimi, krijimi  dhe furnizimi me pajisje për  laboratorët e rinj   

në  KAMPUSIN e ri universitar  bazuar në zhvillimet të teknologjisë së kohës. 

� Funksionalizimi dhe mirëmbajtja e objektit të ri/Kampusit- 

�  Hartimi i prioriteteve dhe programi për racionalizim të shpenzimeve të bazuar në Planin 

Strategjik për UMIB. 

� Rekrutimi i personelit të ri akademik dhe administrativ ,bazë për ri-akreditim,akreditim të 

njësive akademike dhe në nivel institucional.  

� Krijimi i infrastrukturës ligjore për botimet  shkencore ,ngritje profesionale dhe informimi i të 

arriturave të UMIB/marketing institucional. 

� Krijimi i infrastrukturës  ligjore për hulumtime shkencore dhe shërbime për subjekte afariste. 

� Krijimi i ambientit të bazuar në standarde të përcaktuara për funksionalizim dhe mirëmbajtje 

të kampusit të ri universitar. 

 

 

 

 

3. ANALIZA E BUXHETIT SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE  
 

 
3.1   PAGA DHE MËDITJE. 

 

Masa buxhetore për kategorinë ekonomike paga dhe mëditje për vitin 2019 është 

2.757.430.00 që në krahasim me vitin 2018 shënon një rritje prej 16.01% ose për 

380.541.24 euro gjegjësisht për 510.071.00 euro ose me indeks të rritjes prej 22.70%  

sipas projekt Ligjit mbi buxhetin për vitin 2019. 

 

Mos harmonizimi I masës buxhetore me numrin e lejuar sipas Ligjit mbi buxhetin( mos 

harmonizim i përcjell që nga viti 2015) bëri që Universiteti i Mitrovicës përmes Rektorit  

në kontinuitet përmes kërkesave për akordim të buxhetit shtesë të aktualizon gjendjen 

alarmante financiare për këtë kategori duke dhënë arsyeshmërinë dhe propozuar  

versionet e për të dalë ose zbutë gjendjen e vështirë financiare. 

 

Komisioni Parlamentar i Kuvendit të Kosovës duke u bazuar në arsyeshmërinë e kërkesës 

për buxhet shtese përmes amandamentimit ,akordoi buxhet shtesë në shumë prej 

510.071.00 euro. 
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Masa e rritur buxhetore me plotësimin e kërkesave shtesë  është në lidhmëni të drejtë  

me numrin e planifikuar të punëtorëve (199) të lejuar sipas projekt Ligjit mbi Ndarjen 

Buxhetore për Universiteti e Mitrovicës.  

 

 

Buxheti i planifikuar sipas Ligjit mbi Ndarjen buxhetore për 2019 
 

 KATEGORIA  EKONOMIKE Buxheti për vitin fiskal  2019                                Burimet e financimit 

  Buxheti i Kosovës    Të hyrat vetanake 

1. PAGA DHE MËDITJE 2.757.430.00 2.642.769.00 114.661.00 

 

 

 

Pasqyrë e pagës vjetore të bazuar në kufijtë e final 
 

 

PAGA DHE MEDITJE 

MUJORE 

Koeficienti Nr. Stafit 
Vlera e 

koeficientit 
 Paga baze  

 5 % e pagës 
bazë  

 Shtesat 30 
euro  

 Shtesat tjera   5 % e shtesave   Pervoja e pune  
 5% 

pervojes ne 
pune  

 Total  

UNI 1/ 
rektor 

1 1,486.7 
                     

1,486.70  
                          

74.34  
  

                     
1,000.00  

                          
50.00  

                        
114.90  

                             
5.75  

                     
2,731.68  

UNI 2 
/prorektor 

3 1,486.7 
                     

4,460.10  
                        

223.01  
  

                     
1,350.00  

                          
67.50  

                        
471.74  

                          
23.59  

                     
6,595.93  

UNI 3/ 
anetar te KD 

4   
                                 

-   
                                 

-   
  

                        
225.00  

                          
11.25  

  
                                 

-   
                        
236.25  

UNI 5/ 
anetar te KD 

5 1,486.7 
                     

7,433.50  
                        

371.68  
  

                     
3,500.00  

                        
175.00  

                     
1,142.18  

                          
57.11  

                  
12,679.46  

UNI 6/ 
sekretar 

1 1,486.7 
                     

1,486.70  
                          

74.34  
                          

30.00  
  

                             
1.50  

                        
200.14  

                          
10.01  

                     
1,802.68  

UNI 7/ 
Dekan 

6 1,486.7 
                     

8,920.20  
                        

446.01  
  

                     
4,124.09  

                        
206.20  

                        
721.92  

                          
36.10  

                  
14,454.52  

UNI 8/ 
prodekan 

7 1,486.7 
                  

10,406.90  
                        

520.35  
  

                     
4,420.70  

                        
221.03  

                        
764.44  

                          
38.22  

                  
16,371.64  

UNI 9/ 
prof.te rreg. 

16 1,486.7 
                  

23,787.20  
                     

1,189.36  
  

                     
3,579.96  

                        
179.00  

                     
3,466.66  

                        
173.33  

                  
32,375.51  

 UNI 10/ 
pro.asoc.  10 

                     
1,334.70  

                  
13,347.00  

                        
667.35  

  
                     

2,221.56  
                        

111.08  
                     

2,122.09  
                        

106.10  
                  
18,575.18  

 UNI 11/ 
prof.asis.  30 

                     
1,182.62  

                  
35,478.60  

                     
1,773.93  

  
                     

2,260.09  
                        

113.00  
                     

1,441.03  
                          

66.66  
                  
41,133.31  

 UNI 13/ 
lektor  2 

                     
1,030.00  

                          
71.00  

                             
3.55  

  
                        

639.66  
                          

31.98  
                        

258.95  
                          

12.95  
                     
1,018.09  

 UNI 15/ 
asistent  48 

                        
803.40  

                  
38,563.20  

                     
1,928.16  

  
                        

543.64  
                          

27.18  
                          

66.66  
                             

3.33  
                  
41,132.18  

 UNI 17/ 
drejtor  9 

                        
799.50  

                     
7,195.50  

                        
359.78  

                        
240.00  

                          
70.00  

                          
15.50  

                        
528.32  

                          
26.42  

                     
8,435.51  

 UNI 18/ 
sekretar  6 

                        
799.50  

                     
4,797.00  

                        
239.85  

                        
180.00  

                        
250.00  

                          
21.50  

                        
181.96  

                             
9.10  

                     
5,679.41  

 UNI 30/ 
administrate  16 

                        
520.00  

                     
8,320.00  

                        
416.00  

                        
480.00  

                        
302.75  

                          
39.14  

                        
277.97  

                          
13.90  

                     
9,849.76  

 UNI 29/ 
administrate  16 

                        
490.11  

                     
7,841.76  

                        
392.09  

                        
270.00  

                        
125.00  

                          
19.75  

                        
238.64  

                          
11.93  

                     
8,899.17  

 UNI 28/ 
administrate  14 

                        
460.20  

                     
6,442.80  

                        
322.14  

                        
480.00  

                                 
-   

                          
24.00  

                        
725.75  

                          
36.29  

                     
8,030.98  

 UNI 27/ 
administrate  4 

                        
430.00  

                     
1,720.00  

                          
86.00  

                          
90.00  

                                 
-   

                             
4.50  

                        
112.47  

                             
5.62  

                     
2,018.59  

 UNI 26/ 
administrate  1 

                        
400.92  

                        
400.92  

                          
20.05  

                          
60.00  

                                 
-   

                             
3.00  

                          
52.94  

                             
2.65  

                        
539.55  
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199    
                

182,159.08  
                     

9,107.95  
                     

1,830.00  
                  

24,612.44  
                     

1,322.12  
                  

12,888.76  
                        

639.05  
                

232,559.40  

 
 
 

        

   

                             VJETORE 
 

 .  
  

Koeficienti Nr. Stafit 
Vlera e 

koeficient
it 

 Paga baze  
 5 % e 

pagës bazë  
 Shte sat 
30 euro  

 Shtesat 
tjera  

 5 % e 
shtesave  

 Pervoja e 
pune  

 5% 
pervoja 
ne pune  

 Total  

UNI 1 1 1486.7 
                  

17,840.40  
                        

892.02  
  

                  
12,000.00  

                        
600.00  

                     
1,378.80  

                          
68.94  

                  
32,780.16  

UNI 2 3 1486.7 
                  

53,521.20  
                     

2,676.06  
  

                  
16,200.00  

                        
810.00  

                     
5,660.88  

                        
283.04  

                  
79,151.18  

UNI 3 4   
                                 

-   
                                 

-   
  

                     
2,700.00  

                        
135.00  

                                 
-   

                                 
-   

                     
2,835.00  

UNI 5 5 1486.7 
                  

89,202.00  
                     

4,460.10  
  

                  
42,000.00  

                     
2,100.00  

                  
13,706.16  

                        
685.31  

                
152,153.57  

UNI 6 1 1486.7 
                  

17,840.40  
                        

892.02  
                        

360.00  
                                 

-   
                          

18.00  
                     

2,401.68  
                        

120.08  
                  

21,632.18  

UNI 7 6 1486.7 
                

107,042.40  
                     

5,352.12  
  

                  
49,489.04  

                     
2,474.45  

                     
8,663.04  

                        
433.15  

                
173,454.20  

UNI 8 7 1486.7 
                

124,882.80  
                     

6,244.14  
  

                  
53,048.35  

                     
2,652.42  

                     
9,173.28  

                        
458.66  

                
196,459.65  

UNI 9 16 1486.7 
                

285,446.40  
                  

14,272.32  
  

                  
42,959.52  

                     
2,147.98  

                  
41,599.92  

                     
2,080.00  

                
388,506.13  

 UNI 10  10 
                     

1,334.70  
                

160,164.00  
                     

8,008.20  
  

                  
26,658.72  

                     
1,332.94  

                  
25,465.08  

                     
1,273.25  

                
222,902.19  

 UNI 11  30 
                     

1,182.62  
                

425,743.20  
                  

21,287.16  
  

                  
27,121.06  

                     
1,356.05  

                  
17,292.36  

                        
799.92  

                
493,599.75  

 UNI 13  2 
                     

1,030.00  
                  

24,720.00  
                     

1,236.00  
  

                     
7,675.92  

                        
383.80  

                     
3,107.40  

                        
155.37  

                  
12,217.09  

 UNI 15  48 
                        

803.40  
                

462,758.40  
                  

23,137.92  
                                 

-   
                     

6,523.68  
                        

326.18  
                        

799.92  
                          

40.00  
                

493,586.10  

 UNI 17  9 
                        

799.50  
                  

86,346.00  
                     

4,317.30  
                     

2,880.00  
                        

840.00  
                        

186.00  
                     

6,339.84  
                        

316.99  
                

101,226.13  

 UNI 18  6 
                        

799.50  
                  

57,564.00  
                     

2,878.20  
                     

1,080.00  
                     

3,000.00  
                        

258.00  
                     

2,183.52  
                        

109.18  
                  

68,152.90  

 UNI 30  16 
                        

520.00  
                  

99,840.00  
                     

4,992.00  
                     

3,240.00  
                     

3,633.00  
                        

469.65  
                     

3,335.64  
                        

166.78  
                

118,197.07  

 UNI 29  16 
                        

490.11  
                  

94,101.12  
                     

4,705.06  
                     

3,960.00  
                     

1,500.00  
                        

237.00  
                     

2,863.68  
                        

143.18  
                

106,790.04  

 UNI 28  14 
                        

460.20  
                  

77,313.60  
                     

3,865.68  
                     

4,680.00  
                                 

-   
                        

288.00  
                     

8,709.00  
                        

435.45  
                  

96,371.73  

 UNI 27  4 
                        

430.00  
                  

20,640.00  
                     

1,032.00  
                        

720.00  
                                 

-   
                          

54.00  
                     

1,349.64  
                          

67.48  
                  

24,223.12  

 UNI 26  1 
                        

400.92  
                     

4,811.04  
                        

240.55  
                        

360.00  
                                 

-   
                          

36.00  
                        

635.28  
                          

31.76  
                     

6,474.64  

  199   
             

2,209,776.96  
                

110,488.85  
                   

17,280.00  
                

295,349.29  
                  

15,865.46  
                

154,665.12  
                     

7,668.56  
             

2,790,712.84  

 

Bazuar në strukturën organizative janë planifikuar : 129 personel akademik,67 personel 

administrative dhe sipas udhëzimeve të MASHT në kategorinë e pagave jemi të obliguar ti 

inkorporojmë edhe 4 anëtarë të Këshillit Drejtues të cilët nuk janë personel të rregullt në 

universitet. 
 

Në tabelën e poshtëshënuar është bërë pasqyrimi i gjendjes së buxhetit të akorduar me mjetet e 

nevojshme për mbulimin e obligimeve për personelin e rregullt akademik dhe administrative. 

 

 

 KATEGORIA  EKONOMIKE Mjetet e planifikuara sipas 
strukturës organizative 

Mjetet sipas Ligjit mbi 
Ndarjen Buxhetore 

Mjetet shtesë për mbulim 
të minusit 

1. PAGA DHE MËDITJE 2.790.712.84 2.757.430.00 33.282.84 
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Buxhetit i planifikuar dhe realizimi i pagave për vitin 2018 ishin një ndër çështjet të 

klasifikuara me prioritet të lartë. Këshilli Drejtues   përmes Rektorit duke pasqyruar 

gjendjen e vështirë financiare në këtë kategori sjell vendim për racionalizim të 

shpenzimeve për paga dhe mëditje duke propozuar që të rishqyrtohet rregullorja për të 

ardhura personale për Universitetin e Mitrovicës. Këshilli Drejtues bazuar në përgjegjësitë 

formoi komisionin i cili do të jetë i obliguar që të analizoi dhe të propozoi rregulloren e re 

mbi të ardhura personale. Në këtë kuptim, MASHT duke e pasqyruar gjendjen e vështirë 

financiare për universitete publike, hartoi draftin e parë për unifikim të rregullores për të 

ardhura personale. 

Prolongimi i hartimit rregullores unike do të vështirësonte edhe më tej gjendje dhe minuset 

në kategorinë paga dhe mëditje. 

 

3.2  MALLRA DHE SHËRBIME 
 

Masa buxhetore e planifikuar për vitin 2019 për kategorinë ekonomike mallra dhe 

shërbime është 866.339.00 euro. Mjetet e ndara në krahasim me buxhetin e vitit 2018 

kanë pësuar një rritje prej 550.000.00 euro ose me indeks prej 73.86%. Planifikimi i 

realizimit të objektivave dhe aktiviteteve në masë të madhe janë të kushtëzuar nga 

buxheti, prandaj menaxhmenti do të hartoi  programin për racionalizim të shpenzimeve 

duke përcaktuar qartë prioritet.  

 

Planifikimi i aktiviteteve është i bazuar në funksionalizimin e kampusit të ri universitar, 

ngritjen e kapaciteteve profesionale tek personeli akademik/administrativ,përmirësimin e 

shërbimeve për student duke funksionalizuar bibliotekën/sallën e leximit si dhe shpenzimet 

tjera që do të jenë në shërbim të krijimit të standardeve të përcaktuara për arsim të lartë 

mësimor. 

 

Mjetet e planifikuara për këtë kategori ekonomike do të planifikohen për funksionalizim të 

shërbimeve për pajisjen e laboratorëve që do të jenë në harmoni me investimet për 

furnizim me mjete themelore. Laboratorët do të jenë në lidhje të drejtë për drejt me 

kërkesat e tregut të punës si dhe do të jenë në ofrim të shërbimit të kërkesave me 

subjektet afariste për të këmbyer përvojën  dhe kualitetin e shërbimeve në laboratorët e 

universitetit. 

 
 

3.3 SHPENZIMET KOMUNALE   
 

Masa buxhetore për këtë kategori në krahasim me buxhetin e vitit 2018 është në kufijtë e 

lejuar buxhetor. Shpenzimet komunale të planifikuara në shumë prej 215.200.00 euro me 

një racionalizim të shpenzimeve do të jenë të mjaftuara për funksionalizim të Kampusit. 

 KATEGORIA  EKONOMIKE Buxheti për vitin fiskal  2019 

1. SHPENZIME KOMUNALE 215.200.00 
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         3.4  SUBVENCIONE DHE TRANSFERE 

Stimulimi i studentëve të dalluar, organizimi dhe këmbimi i përvojave të studentëve gjatë 

udhëtimeve studimore në masë të madhe varet nga mjetet të cilat planifikohen për këtë 

kategori. Kërkesa e drejtuara institucioneve vendimmarrëse( sidomos gjatë periudhës dy 

vjeçare te funksionimit) për buxhet shtesë rezultuan me aprovim, duke ngritë masën për 

70.000.00 euro. Shuma e planifikuar për subvencione  për  vitin buxhetor është 100.000.00 

euro. 

 

Masa e planifikuar buxhetore arsyeton edhe qëllim me faktin se viteve të fundit është 

ngritë cilësia dhe suksesi i studentëve të Universitetit të Mitrovicës.  

        3.5  INVESTIME KAPITALE 

Buxheti i planifikuar për vitin 2019 në krahasim me mjetet e planifikuara të vitit 2018 janë 

më të larta për 545.000.00  euro ose me indeks të rritjes për 278.69% .Buxheti i planifikuar 

sipas projekt buxhetit për vitin 2019 është zvogëluar me indeks 19.05% ose në shumë prej 

200.00.00 euro. Zvogëlimi i mjeteve të planifikuara reflektohet tek pajisja e laboratorëve 

për njësinë akademike F.T.U. Mjete e planifikuara  në shumë prej 850.000.00 euro është 

ndarë për pajisjen e laboratorëve të njësive akademike,pajisje  me teknologji informative e 

cila do të jetë në funksion të funksionimit të laboratorëve dhe ndërtimi dhe rregullimi i 

infrastrukturës së objekteve të ndërtuara.  

Nr. Njësia akademike Emërtimi i investimeve  Shuma  

1. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe 
Kompjuterike 

Furnizimi me pajisje té inxhinierisë mekanike dhe kompjuterike  

 
70.000.00 

2. Fakulteti i Gjeoshkencave Furnizimi me pajisje për laborator të  gjeoshkencave  

 
260.000.00 

3. Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore Furnizimi me pajisje për laborator të teknologjisë ushqimore  

 
460.000.00 

4. Rektorat/njësi akademike Furnizimi me pajisje për teknologji informative  

 
   30.000.00 

5. Rektorat/njësi akademike Ndërtimi I infrastrukturës se universitetit/Kampusi  

 
    30.000.00 

6. Gjithsej /2019  1.050.000.00 
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4. TË HYRAT VETANAKE 

Të hyrat vetanake janë në nivelin e planifikimit të vitit të kaluar fiskal. Për vitin buxhetor 2019 janë 

planifikuara 114.661.00 euro që do të grumbullohen nga shërbimet e ofruara për student. Të gjitha 

mjetet e planifikuara do të dedikohen për përmbushjen e obligimeve për kategorinë ekonomike 

paga dhe mëditje dhe nuk mund të përdoren për qëllime tjera. 

Në tabelën e poshtëshënuar është pasqyruar struktura e të hyrave vetanake për shërbimet e 

ofruara 

nr EMËRTIMI I TË HYRAVE VETANAKE TOTALI 

1 Vërtetim për certifikatë të notave 1.499.00 

2 Vërtetim për diplomë  1.030.00 

3 Mbrojtje të diplomave master 900.00 

4 Paraqitje të provimeve- master 4.902.00 

5 Provim pranues 6.310.00 

6 Për secilin provim të pranuar me rastin e transferit 785.00 

7 Për ndërrim fakulteti/departamenti 750.00 

8 Regjistrimin e semestrit te rregullt-bachellor 55.350.00 

9 Regjistrimin e semestrit te rregullt-master 43.135.00 

10 gjithsej 114.661.00 
 


