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1. H Y R J E 

 
Bazuar në Statutin e Përkohshëm të Universitetit të Mitrovicës, neni 172 pika 1.2 lidhur me tarifat për 
shkollim dhe pagesat tjera nga studentët, nenit 182 pagesat e studentëve pika 1,2 dhe 3,neni 180,  pika 1.9 
dhe 1.10 mbi detyrat dhe përgjegjësitë e rektorit lidhur me procedurat buxhetore, rektori i Universitetit të 
Mitrovicës paraqet raportin mbi planifikim dhe realizimin e të hyrave vetanake  për periudhën janar-qershor 
të vitit fiskal 2020.  
 
Raporti përmban një analizë përmbledhëse të performancës së inkasimit  të hyrave vetanake  të 
strukturuara sipas shërbimit dhe njësive akademike. Të hyrat vetanake janë inkasuar  nga kërkesat për 
shërbime administrative nga studentët e Universitetit të Mitrovicës.  
             
 
Raporti, përmes të dhënave të sistemuara, pasqyron planifikimin dhe realizimin të hyrave vetanake të 
inkasuara nga  shërbimet e ofruara  të strukturuara sipas udhëzimit administrativ të MASHT-it nr. 17/2014 
për përcaktim të lartësisë së tarifave për ofrim të shërbimeve për studentë. 
 
 

Pasqyrat e të hyrave vetanake  për periudhën raportuese janë të  bazuara në dokumentet: 
 
1. Udhëzimi administrativ i MASHT-it me nr. 17/2014 për përcaktim të lartësisë së shërbimeve të 

ofruara për student. 
2. Planifikimi i të hyrave vetanake për vitin fiskal 2020 për Universitetin e Mitrovicës 
3. Planifikimi i të hyrave vetanake për periudhën raportuese janar/qershor/2020 për UMIB 
4. Realizimi i të hyrave vetanake për periudhën janar/qershor/2020 për UMIB. 
5. Pasqyra e të hyrave vetanake të sistemura në SMU për UMIB 
6. Harmonizimi/barazimi i të hyrave nga sistemi i SIMFK dhe SMU për UMIB 
7. Vendimi i Këshillit Drejtues për lirim nga pagesa për studentët për regjistrim të semestrave në vitin 

akademik 2019/2020 
 

    
 

Pasqyrat financiare janë të harmonizuara me të dhënat e sistemuara në Sistemin Informativ të Menaxhimit  
të Financave të Kosovës(SIMFK/Thesar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Të hyrat vetanake të  planifikuara  për Universitetin e Mitrovicës të bazuar në Ligjin për Buxhetin të 
Republikës së Kosovës nr.07/L-001 
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Të hyrat vetanake të planifikuara për vitin fiskal 2020 për Universitetin e Mitrovicës janë në shumë prej 
114.661. 00 euro që në krahasim me vitin 2019 janë në nivelin e njejtë dhe s’kanë pësuar ndryshime.Të 
hyrat e planifikuara sipas Ligjit mbi Buxhetit për UMIB mund të shpenzohen vetëm për përmbushjen e 
obligimeve për kategorinë ekonomike paga dhe mëditje.Të hyrat e inkasuara nuk mund të shpenzohen 
për qëllime tjera.  
 
Në tabelën e poshtëshënuar është pasqyruar struktura dhe lartësia e shërbimeve administrative të 
ofruara për studentët e UMIB-it 

Nr EMËRTIMI I TË HYRAVE VETANAKE TOTALI 

1 Vërtetim për certifikatë të notave 2,023.00€ 

2 Për  vërtetim për diplomë  4,143.00€ 

3 Për mbrojtje te diplomave master 2,750.00€ 

4 Për paraqitje te provimeve- master 360.00€ 

5 Për provim pranues 4,500.00€ 

6 Për secilin provim te pranuar me rastin e tranferit 6,500.00€ 

7 Për nderim fakulteti/departamenti 10,270.00€ 

8 Për kërkesë për transferim të notës/notave 315.00€ 

9 Për ndërrim të kartelës 75.00€ 

10 Për regjistrimin e semestrit te rregullt-bachellor 57.725.00€ 

11 Për regjistrimin e semestrit te rregullt-master 26,000.00€ 

12 Gjithsej 114,661.00€ 

 
 

 
 
Nga pasqyra e lartë shënuar vërehet se pjesëmarrje më të madhe në strukturën e të hyrave vetanake e 
kanë të hyrat nga regjistrimi i studentëve bachellor në shumë 57.725.00 euro ose me indeks prej 50.34% 
dhe regjistrimi  i studentëve master në shumë prej 26.000.00 euro ose me indeks prej 22.67% në krahasim 
me të hyrat e planifikuara për vitin fiskal 2020.Pjesëmarja e të hyrave vetanake në totalin e të burimeve 
buxhetore(të rishikuar) për vitin 2020 (3.886.978.50 euro)  është me indeks prej 2.95%. 
 

2 023,00

4 143,00

2 750,00

360 4 500,00

6 500,00

10 270,00
315

75
57 725

26 000,00

TOTALI

Vërtetim për certifikatë të notave Për  vërtetim për diplomë

Për mbrojtje te diplomave master Për paraqitje te provimeve- master

Për provim pranues Për secilin provim te pranuar me rastin e tranferit

Për nderim fakulteti/departamenti Për kërkes për transferimi të notës/notave

Për ndrrim të karteles Për regjistrimin e semestrit te rregullt-bachellor

Për regjistrimin e semestrit te rregullt-master
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Planifikimi i të hyrave vetanake për vitin fiskal 2020 i strukturuar sipas njësive akademike 
 

  

Përshkrimi i të hyrave pagesave 

FAKULTETIN/NJËSIA AKADEMIKE 

Nr. FIMK FTU FGJ EDUKIM JURIDIK EKONOMIK TOTALI 

 1 
Për certifikatë të diplomës 1,152.50 € 578.50 € 107.00 € 65.00 € 45.00 € 75.00 € 2,023.00 € 

 

 2 
Për certifikatë të notave 1,153.50 € 579.50 € 260.00 € 1,192.50 € 647.50 € 310.00 € 4,143.00 € 

 

    
800.00 € 500.00 € 250.00 € 750.00 € 250.00 € 200.00 € 2,750.00 € 

3 Për diploma 

4 Për diplomë dublikatë          80.00           80.00           50.00           50.00           50.00           50.00  360.00 € 

5 
Për paraqitjen e provimeve e 
studimeve Master 

500.00 € 2,800.00 € 1,200.00 €       4,500.00 € 

  
Për mbrojtjen e diplomës së 
studimeve Master 

1,500.00 € 3,000.00 € 2,000.00 €       6,500.00 € 

  
Për provim pranues     1,200.00      2,000.00      1,000.00  3070 1500 1500 10,270.00 € 

7 

  Për kërkesë për transferimi të 
notës/notave 

50.00 € 51.00 € 52.00 € 53.00 € 54.00 € 55.00 € 315.00 € 
8 

  
Për ndërrim të kartelës          10.00           11.00           12.00           13.00           14.00           15.00  75.00 € 

9 

  
Për semestër për studentet 14,250.00 € 7,150.00 € 2,600.00 € 20,825.00 € 9,825.00 € 3,075.00 € 57,725.00 € 

10 

  Për semestër për studimet 
postdiplomike-Master 

    3,750.00  14,250.00 € 8,000.00 €       26,000.00 € 
11 

GJITHSEJ 24,446.00 € 31,000.00 € 15,531.00 € 26,018.50 € 12,385.50 € 5,280.00 € 114,661.00 € 

 
Pasqyrë e planifikimit të hyrave vetanake të strukturuar sipas njësive akademike 

 

 

Pjesëmarrja e të hyrave vetanake të inkasuara nga njësitë akademike ndryshon varësisht nga numri i 

studentëve të regjistruar dhe lartësisë së shërbimeve të ofruara administrative. 

0,00 €

5 000,00 €

10 000,00 €

15 000,00 €

20 000,00 €

25 000,00 €

30 000,00 €

35 000,00 €

FIMK FTU FGJ EDUKIM JURIDIK EKONOMIK

24 446,00 €

31 000,00 €

15 531,00 €

26 018,50 €

12 385,50 €

5 280,00 €

Te hyrat e planifikuara sipas njesive akademike
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Të hyrat e planifikuara për fakultetin e Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike - FIMK - është 24.446.00 

euro ose me indeks të pjesëmarrjes prej 21.32% në krahasim me të hyrat e planifikuara për vitin 

fiskal(114.661.00 euro),fakulteti i Teknologjisë Ushqimore-  FTU - 31.000.00 euro ose me indeks të 

pjesëmarrjes prej 27.03%,fakulteti i Gjeoshkencave -   FGJ - në shumë prej 15.531.00 euro ose me indeks 

të pjesëmarrjes prej 13.54%,fakulteti i Edukimit në shumë prej 26.018.50 euro dhe pjesëmarrjes prej 

22.70%,fakulteti Juridik në shumë prej 12.385.50 euro dhe pjesëmarrjes prej 10.80% dhe fakulteti 

Ekonomik me shumë prej 5.280.00 euro dhe me indeks të pjesëmarrjes prej 4.60% në krahasim me të 

hyrat e përgjithshme vetanake të planifikuara nga inkasimi i shërbimeve administrative të ofruara për 

student.  

 

2.  ANALIZA E PLANIFIKIMIT DHE REALIZIMI I TË HYRAVE VETANAKE 

2.1 Planifikimi i të hyrave vetanake për periudhën janar/qershor 2020 

Të hyrat e planifikuara për periudhën raportuese janar/qershor/2020 janë 57.330.50 euro të planifikuara 
të inkasohen nga shërbimet e ofruara administrative për student. Planifikimi i të hyrave vetanake është 
bërë duke u bazuar në numrin e studentëve aktiv dhe lartësinë/çmimet  e përcaktuara sipas  Udhëzimit 
administrativ të  MASHT-it me nr. 17/2014 për përcaktim të lartësisë së shërbimeve të ofruara për 
student. 
 
Në tabelën e poshtëshënuar janë pasqyruar të hyrat vetanake të planifikuara dhe bartja e të hyrave 
vetanake nga viti fiskal 2019. 
 

 
 

THV të planifikuara sipas 
Ligjit mbi Buxhetin për 
vitin fiskal 2020 

THV të planifikuara 
për periudhën 
janar/qershor/2020 

THV të 
bartura nga 
viti 2020 

Realizimi i THV për 
periudhën janar 
/qershor/2020 

Alokimi i THV për 
periudhën 
janar/qershor/2020 

Shpenzimi i THV për 
janar /qershor/2020 

 1 2 3 4 5 6 

1 114.661.00 57.330.50€ 88.564.00€ 37.955.50€ 88.564.00€  

  
 

Pasqyrë e planifikimit të hyrave vetanake të strukturuar sipas njësive akademike 

Përshkrimi I shërbimeve FIMK FTU FGJ EDUKIM JURIDIK EKONOMIK TOTALI 

Për certifikatë të diplomës 576.25 €  289.25 €  53.50 €  32.50 €  22.50 €  37.50 €  1,011.50 €  

për certifikata të notave 576.75 €  289.75 €  130.00 €  596.25 €  323.75 €  155.00 €  2,071.50 €  

për diplome 400.00 €  250.00 €  125.00 €  375.00 €  125.00 €  100.00 €  1,375.00 €  

për diplome dublikatë 40.00 €  40.00 €  25.00 €  25.00 €  25.00 €  25.00 €  180.00 €  

për paraqitje te provimeve master 250.00 €  1,400.00 €  600.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €  2,250.00 €  

Për mbrojtje te diplomës master 750.00 €  1,500.00 €  1,000.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €  3,250.00 €  

për provim pranues 600.00 €  1,000.00 €  500.00 €  1,535.00 €  750.00 €  750.00 €  5,135.00 €  

për kërkesë për transferim te notave 25.00 €  25.50 €  26.00 €  26.50 €  27.00 €  27.50 €  157.50 €  

për nderim të kartelës 5.00 €  5.50 €  6.00 €  6.50 €  7.00 €  7.50 €  37.50 €  

për regjistrim te semestrit/bachellor 7,125.00 €  3,575.00 €  1,300.00 €  10,412.50 €  4,912.50 €  1,537.50 €  28,862.50 €  

për regjistrim te semestrit/master 1,875.00 €  7,125.00 €  4,000.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €  13,000.00 €  

 TOTALI 12,223.00 €  15,500.00 €  7,765.50 €  13,009.25 €  6,192.75 €  2,640.00 €  57,330.50 €  
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Pjesëmarrja e të hyrave vetanake varret nga numri i studentëve, lartësia për shërbime, azhuriteti dhe 

përgjegjësia për ofrim të shërbimeve administrative.  Shuma prej 12.223.00 euro është planifikuar nga 

FIMK dhe me pjesëmarrje prej 21.32% në të hyrat e planifikuara për periudhën raportuese , FTU me shumë 

prej 15.500.00 ero dhe pjesëmarrje prej 27.03%,FGJ me shumë prej 7.765.50 euro dhe pjesëmarrje prej 

13.54%,F.i Edukimit me shumë prej 13.009.25 ose me pjesëmarrje prej 22.69%,F.Juridik  me shumë prej  

6.192.75 dhe pjesëmarrje prej 10.80% dhe F. Ekonomik me shumë prej 2.640.00 dhe pjesëmarrje prej 4.60 

% në të hyrat e planifikuara për periudhën janar/qershor(57.330.50 euro). 

 

2.2. Realizimi/inkasimi  i të hyrave vetanake për periudhën janar/qershor 2020 

Për periudhën raportuese të hyrat vetanake  janë realizuar në shumë prej 37.955.50 euro dhe janë më të 

ulëta për 19.375.oo euro në krahasim me të hyrat vetanake të planifikuara janar/qershor/2020 

(57.330.20) ose më të ulëta për 12.496.50 në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2019. Indeksi i 

realizimit është 66.20% në krahasim me të hyrat e planifikuara. Në indeks të realizimit ndikoi mos 

akreditimi institucional i cili ndikoi në numrin e regjistruar për UMIB. 

Pasqyrë e planifikimit,inkasimit dhe shpenzimit të të hyrave vetanake për periudhën raportuese. 

 
 

THV të planifikuara sipas Ligjit mbi 
Buxhetin për vitin fiskal 2020 

THV të planifikuara për 
periudhën 
janar/qershor/2020 

Realizimi/inkasimi  i 
THV për periudhën 
janar /qershor /2020 

Shpenzimi i THV për 
janar /qershor/2020 

 1 2 3 4 

1 114.661.00€ 57.330.50€ 37.955.50€  

 

      

0,00 € 

2 000,00 € 

4 000,00 € 

6 000,00 € 

8 000,00 € 

10 000,00 € 

12 000,00 € 

14 000,00 € 

16 000,00 € 

FIMK FTU FGJ EDUKIM JURIDIK EKONOMIK

12 223,00 € 

15 500,00 € 

7 765,50 € 

13 009,25 € 

6 192,75 € 

2 640,00 € 

Te hyrat vetanake/njesi akademike
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Për periudhën raportuese janë alokuar mjete buxhetore në shumë prej 88.564.00 euro të cilat karakterizohen si 

mjetet të bartura nga të hyrat e inkasuara për vitin fiskal 2019.Të hyrat e alokuara për këtë periudhë dhe inkasimi i 

të hyrave për vitin fiskal planifikohen që të shpenzohen në fund të vitit fiskal. 

 

Pasqyrë e realizimit të  hyrave vetanake për periudhën janar/qershor e strukturuar sipas njësive akademike 

 
Nr. 

Përshkrimi i të hyrave pagesave FAKULTETIN/NJËSIA AKADEMIKE  
TOTALI 

FIMK FTU FGJ EDUKIM JURIDIK EKONOMIK  

 
1. 

Për certifikatë të diplomës 70.00€ 25.00€ 15.00€ 65.00€ 45.00€ 75.00€ 295.00€ 

 
2. 

Për certifikatë të notave 217.50€ 95.00€ 57.50€ 132.50€ 27.50€ 17.50€ 547.50€ 

 
3. 

 
Për diplomë 

115.00€ 65.00€ 40.00€ 65.00€ 45.00€ 75.00€ 405.00€ 

4. Për diplomë dublikatë    25.00€  50.00€ 75.00€ 

5. Për paraqitjen e provimeve e 
studimeve Master 

180.00€ 685.00€ 322.50€    1187.50€ 

 
6. 

Për mbrojtjen e diplomës së 
studimeve Master 

200.00€ 400.00€ 200.00€    800.00€ 

 
7. 

Për provim pranues       0.0€ 

 
8. 

Për kërkesë për transferimi të 
notës/notave 

8.50€ 5.00€ 9.50€ 12.50€   35.50€ 

 
9. 

Për ndërrim të kartelës    5.00€ 5.00€  10.00€ 

 
10. 

Për semestër për studentet 8600.00€ 3,175.00€ 1,450.00€ 9,400.00€ 4,700.00€ 1,575.00€ 28,900.00€ 

 
11. 

Për semestër për studimet 
postdiplomike-Master 

 4,350.00€ 1,350.00€    5700.00€ 

12. GJITHSEJ 9,391.00€ 8800.00€ 3,444.50€ 9,705.00€ 4,822.50€ 1,792.50€ 37,955.50€ 

 

 

 

         
 

0,00 €

1 000,00 €
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3 000,00 €
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8 000,00 €
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10 000,00 €

FIMK FTU FGJ EDUKIM JURIDIK EKONOMIK

9 391,00 €
8 800,00 €

3 444,50 €

9 705,00 €

4 822,50 €

1 792,50 €

Te hyrat vetanake sipas njesive akademike
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Pasqyrë krahasuese e realizimit të  hyrave për vitet 2018/2020 
 

Nr Periudha e raportimit Realizimi i të hyrave Indeksi i realizimit 

1 periudha janar/qershor/2018 50.946.50€ 44.43 

2 periudha janar/qershor/2019 50.932.50€ 43.94 

3 periudha janar/qershor/2020 37.955.50€ 33.10 

       

Indeks i realizimit është i bazuar në të hyrat totale vetanake të planifikuara për vitet fiskale( 114.661.00 euro) 

 

 

 

3. TË HYRAT VETANAKE TË PLANIFIKUARA DHE TË REALIZUARA NËPËR NJËSI AKADEMIKE 

Të hyrat vetanake të planifikuara sipas njësive akademike varen nga numri i regjistruar i studentëve dhe 

lartësia e çmimit për shërbimet e ofruara administrative për student. Indeksi i realizimit ishte i kushtëzuar  

nga vendimi për mos akreditim institucional  dhe niveli i azhurimit të administratës lidhur me obligimet për 

respektim të afateve për regjistrim të semestrave dhe kërkesat tjera administrative. 

Pasqyrë e të hyrave vetanake të realizuara sipas dinamikës mujore 

Muaji Të hyrat e realizuara 

Janar 1687.50€ 

Shkurt 32302.50€ 

Mars 434.50€ 

Prill 0.0€ 

Maj 2380.00€ 

Qershor 1151.00€ 

TOTALI 37,955.50€ 
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3.1. Të hyrat e planifikuara dhe të inkasuara për fakultetin e Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike 

Për periudhën raportuese për FIMK është planifikuar shuma prej 12.223.00 euro kurse janë realizuar 

9.391.00 euro ose me indeks të realizimit prej 76.83% në krahasim me mjetet e planifikuara për vitin 2020 

ose 38.41 % në krahasim me të hyrat e planifikuara për vitin fiskal 2020(24.446.00 euro).Realizimi i të 

hyrave vetanake është më i ulët për 2.832.00 euro në krahasim me planifikimin për periudhën 

janar/qershor ose për 323.00 euro në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2019. Inkasimi është i 

kushtëzuar nga numri i studentëve të regjistruar dhe lartësia e çmimit për shërbimet e ofruara. 

 

Pasqyra e të hyrave vetanake e strukturuar sipas shërbimeve të ofruara administrative 

Nr. 
Përshkrimi i të hyrave 
vetanake 

Planifikimi i 
THV për vitin 

2020 

Te hyrat e 
planifikuara 
për 
janar/qershor 

Realizimi i THV 
për 
janar/qershor 
/2020 

indeksi i 
realizimit  

1. Për certifikatë të diplomës 1,152.50 € 576.25 € 70.00€ 12.15 

2. Për certifikatë të notave 1,153.50 € 576.75 € 217.5€ 37.71 

3.  Për diploma 800.00 € 400.00 € 115.00€ 28.75 

4. Për diplomë dublikatë 80.00€ 40.00 €  0.00  

5. 
Për paraqitjen e provimeve e 
studimeve Master 

500.00 € 
250.00 € 180.00€ 72.00  

6. 
Për mbrojtjen e diplomës së studimeve 
Master 

1,500.00 € 
750.00 € 200.00€ 26.67  

7. Për provim pranues 1,200.00 600.00 €  0.00  

8. 
Për kërkesë për transferimi të 
notës/notave 

50.00 € 
25.00 € 8.50€ 34.00  

9. Për ndërrim të kartelës 10.00€ 5.00 €  0.00  

10. Për semestër për studentet 14,250.00 € 7,125.00 € 8,600.00€ 120.70  

11. 
Për semestër për studimet 
postdiplomike-Master 

3,750.00 
1,875.00 €  0.00  

12. GJITHSEJ 24,446.00 € 12,223.00 € 9391.00€ 76.83  
 

0,00 €

10 000,00 €

20 000,00 €

30 000,00 €

40 000,00 €

Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor

1 687,50 €

32 302,50 €

434,50 € 0,00 € 2 380,00 € 1 151,00 €

Te hyrat e realizuar sipas dinamikes mujore
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Të hyrat vetanake të struktuara sipas numrit të studentëve dhe lartësisë së çmimit për ofrimit të 

shërbimeve. 

Përshkrimi i të hyrës Numri i studentëve Çmimi për shërbim Totali  

1 2 3 4=2*3 

Për certifikatë të diplomës 14 5.00€ 70.00€ 

Për certifikatë të notave 87 2.50€ 217.50€ 

Për diploma 23 5.00€ 115.00€ 

Për paraqitjen e provimeve e 
studimeve Master 

72 2.50€ 180.00€ 

Për mbrojtjen e diplomës së 
studimeve Master 

2 100.00€ 200.00€ 

Për kërkesë për transferimi të 
notës/notave 

17 0.50€ 8.50€ 

Për semestër për studentet 344 25.00€ 8600.00€ 

Për semestër për studimet 
postdiplomike-Master 

0 150.00€ 0.0€ 

      TOTALI  561  9391.00€ 
 

 

 

3.2 Të hyrat e planifikuara dhe të inkasuara për fakultetin e Teknologjisë Ushqimore 

Për periudhën raportuese për FTU  është planifikuar shuma prej  euro 15.500.00 euro, janë realizuar 8.800.00 

euro ose me indeks të realizimit prej 56.77 % në krahasim me mjetet e planifikuara për vitin 2020 ose 28.38 

% në krahasim me të hyrat e planifikuara për vitin fiskal 2020(31.000.00 euro).Realizimi i të hyrave vetanake 

është më i ulët për 6.700.00 euro në krahasim me planifikimin për periudhën janar/qershor ose për 6.867.50 

euro në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2019. 

Përshkrimi i të hyrave vetanake 
Planifikimi i 

THV për vitin 
2020 

Te hyrat e 
planifikuara për 
janar/qershor 

Realizimi i 
THV për 
janar/qers
hor/2020 

indeksi I 
realizimit  

Për certifikatë të diplomës 578.00 € 289.00 € 25.00€ 8.65  

Për certifikatë të notave 579.00 € 289.50 € 95.00€ 32.82  

 Për diploma 500.00 € 250.00 € 65.00€ 26.00  

0,00 €

5 000,00 €

10 000,00 €

15 000,00 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Te hyrat e realizuara - FIMK

planifikimi I THV per vitin 2020 Te hyrat e planifikuara per janar/qershor

realizimi I THV per janar/qershor
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Për diplomë dublikatë 80 40.00 €   0.00  

Për paraqitjen e provimeve e studimeve Master 2,800.00 € 1,400.00 € 685.00€ 48.93  

Për mbrojtjen e diplomës së studimeve Master 3,000.00 € 1,500.00 € 400.00€ 26.67 

Për provim pranues 2,000.00 1,000.00 €   0.00  

Për kërkesë për transferimi të notës/notave 52.00 € 26.00 € 5.00€ 19.23  

Për ndërrim të kartelës 11 5.50 €   0.00  

Për semestër për studentet 7,150.00 € 3,575.00 € 3,175.00€ 88.81  

Për semestër për studimet postdiplomike-Master 14,250.00 7,125.00 € 4350.00€ 61.05 

 Gjithsej  31,000.00 € 15,500.00 € 8800.00€ 56.77  

 

 

Të hyrat vetanake të struktuara sipas numrit të studentëve dhe lartësisë së çmimit për ofrimit të 

shërbimeve. 

Përshkrimi i të hyrës Numri i studentëve Shuma në € Totali në € 

Për certifikatë të diplomës 5 5.00 € 25.00 € 

Për certifikatë të notave 38 2.50 € 95.00 € 

Për diploma 13 5.00 € 65.00 € 

Për paraqitjen e provimeve e 
studimeve Master 

274 2.50 € 685.00 € 

Për mbrojtjen e diplomës së 
studimeve Master 

4 100.00 € 400.00 € 

Për kërkesë për transferimi të 
notës/notave 

10 0.50 € 5.00 € 

Për semestër për studentet 127 25.00 € 3,175.00 € 

Për semestër për studimet 
postdiplomike-Master 

29 150.00 € 4,350.00 € 

TOTALI  500  8,800.00 € 

 

0
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40000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

te hyrat e realizuara/FTU

Planifikimi I THV për vitin 2020 Te hyrat e planifikuara për janar/qershor

Realizimi I THV për janar/qershor/2020 indeksi I realizimit
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3.3 Të hyrat e planifikuara dhe të inkasuara për fakultetin e Gjeoshkencave 

Për periudhën raportuese për FGJ  është planifikuar shuma prej  euro 7.765.50 euro, janë realizuar 3.444.50 

euro ose me indeks të realizimit prej 44.35 % në krahasim me mjetet e planifikuara për vitin 2020 ose 22.18 

% në krahasim me të hyrat e planifikuara për vitin fiskal 2020(15.531.00 euro).Realizimi i të hyrave 

vetanake është më i ulët për 4.321.00 euro në krahasim me planifikimin për periudhën janar/qershor ose 

për 4.003.50 euro në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2019. 

 

Pasqyra e të hyrave vetanake e strukturuar sipas shërbimeve të ofruara administrative  

Përshkrimi I te hyrave vetanake 
Planifikimi i 

THV për vitin 
2020 

Te hyrat e 
planifikuara 
për 
janar/qershor 

Realizimi i THV 
për 
janar/qershor/
2020 

indeksi i 
realizimit  

Për certifikatë të diplomës 107.00 € 53.50 € 15.00€ 28.04  

Për certifikatë të notave 260.00 € 130.00 € 57.50€ 44.23  

 Për diploma 250.00 € 125.00 € 40.00€ 32.00  

Për diplomë dublikatë 50 25.00 €   0.00  

Për paraqitjen e provimeve e studimeve 
Master 

1,200.00 € 600.00 € 322.50€ 53.75  

Për mbrojtjen e diplomës së studimeve 
Master 

2,000.00 € 1,000.00 € 200.00€ 20.00  

Për provim pranues 1,000.00 500.00 €   0.00  

Për kërkesë për transferimi të 
notës/notave 

52.00 € 26.00 € 9.50€ 36.54  

Për ndërrim të karteles 12 6.00 €   0.00  

Për semestër për studentet 2,600.00 € 1,300.00 € 1,450.00€ 111.54 

Për semestër për studimet postdiplomike-
Master 

8,000.00 4,000.00 € 1350.00€ 33.75  

 Gjithsej  15,531.00 € 7,765.50 € 3,444.50 44.36  
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Te hyrat e realizuara /FGJ

Te hyrat e planifikuara për janar/qershor Realizimi I THV për janar/qershor/2020 indeksi I realizimit
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Pasqyra e të hyrave vetanake e strukturuar sipas shërbimeve të ofruara administrative 

Përshkrimi i të hyrës Numri i studentëve Shuma në € Totali në € 

Për certifikatë të diplomës 3 5.00€ 15.00 € 

Për certifikatë të notave 23 2.50€ 57.50€ 

Për diplomë 8 5.00€ 40.00€ 

Për paraqitjen e provimeve e 
studimeve Master 

129 2.50€ 322.50€ 

Për mbrojtjen e diplomës së 
studimeve Master 

2 100.00€ 200.00€ 

Për kërkesë për transferimi të 
notës/notave 

19 0.50€ 9.50€ 

Për semestër për studentet 58 25.00€ 1450.00€ 

Për semestër për studimet 
postdiplomike-Master 

9 150.00€ 1350.00€ 

TOTALI 251  3444.50€ 

 

3.4 Të hyrat e planifikuara dhe të inkasuara për fakultetin e Edukimit 

Për periudhën raportuese për fakulteti i Edukimit është planifikuar shuma prej  euro 13.009.25 euro, janë 

realizuar 9.705.00 euro ose me indeks të realizimit prej 74.60% në krahasim me mjetet e planifikuara për 

vitin 2020 ose 37.30% në krahasim me të hyrat e planifikuara për vitin fiskal 2020(26.018.50 euro).Realizimi 

i të hyrave vetanake është më i ulët për 3.304.25.00 euro në krahasim me planifikimin për periudhën 

janar/qershor ose 585.50  euro  më të larta në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2019. 

Pasqyra e të hyrave vetanake e strukturuar sipas shërbimeve të ofruara administrative 

Përshkrimi I të hyrave vetanake 
Planifikimi I THV 

për vitin 2020 
Te hyrat e planifikuara për 
janar/qershor 

Realizimi I THV për 
janar/qershor/2020 

Për certifikatë të diplomës 65.00 €                   32.50 € 65.00€ 

Për certifikatë të notave 1,192.50 €             596.25€  135.50€ 

 Për diplomë 750.00 €             375.00€  65.00€ 

Për diplomë dublikatë 50.00 €               25.00 € 25.00€ 

Për paraqitjen e provimeve e 
studimeve Master 

    

Për mbrojtjen e diplomës së 
studimeve Master 

    

Për provim pranues 3,070.00 €            1,535.00 €   

Për kërkesë për transferimi të 
notës/notave 

53.00 €              26.50€  12.50€ 

Për ndërrim të kartelës 13.00 €                  6.50€  5.00€ 

Për semestër për studentet 20,825.00 €     10,412.50€  9,400.00€ 

Për semestër për studimet 
postdiplomike-Master 

0.00 €                     -      

 Gjithsej  26,018.50 €      13,009.25€  9708.00€ 
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Pasqyra e të hyrave vetanake e strukturuar sipas numrit të studentëve për shërbimet të ofruara 

administrative 

Përshkrimi i të hyrës Numri i studentëve Shuma në € Totali në € 

Për certifikatë të diplomës 13 5.00€ 65.00€ 

Për certifikatë të notave 53 2.50€ 132.50€ 

Për diploma 13 5.00€ 65.00€ 

Për diplomë dublikatë 1 25.00€ 25.00€ 

Për kërkesë për transferimi të 
notës/notave 

25 0.50€ 12.50€ 

Për ndërrim të kartelës 1 5.00€ 5.00€ 

Për semestër për studentet 376 25.00€ 9400.00€ 

TOTALI    9705.00€ 

 

3.5 Të hyrat e planifikuara dhe të inkasuara për fakultetin  Juridik 

Për periudhën raportuese për fakulteti i Juridik  është planifikuar shuma prej  6.192.75 euro, janë realizuar 

4.822.50 euro ose me indeks të realizimit prej 77.87% në krahasim me mjetet e planifikuara për vitin 2020 

ose 38.93% në krahasim me të hyrat e planifikuara për vitin fiskal 2020(12.385.50 euro).Realizimi i të 

hyrave vetanake është më i ulët për 1.370.00 euro në krahasim me planifikimin për periudhën 

janar/qershor ose 490.50  euro  më të ulëta në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2019. 

Pasqyra e të hyrave vetanake e strukturuar sipas shërbimeve të ofruara administrative 

 

Përshkrimi I të hyrave vetanake 
Planifikimi I 

THV për vitin 
2020 

Te hyrat e 
planifikuara për 
janar/qershor 

Realizimi I THV për 
janar/qershor/2020 

Për certifikatë të diplomës 45.00 €  22.50 € 45.00€ 

Për certifikatë të notave 647.50 €  323.75 € 27.50€ 

0,00 €
5 000,00 €

10 000,00 €
15 000,00 €
20 000,00 €
25 000,00 €
30 000,00 €

Te hyrat e realizuar/FED.

Te hyrat e planifikuara për janar/qershor Realizimi I THV për janar/qershor/2020
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 Për diplomë 250.00 €  125.00 € 45.€ 

Për diplomë dublikatë 50.00 €  25.00 €   

Për paraqitjen e provimeve e studimeve Master 0.00 €  0.00 €   

Për mbrojtjen e diplomës së studimeve Master 0.00 €  0.00 €   

Për provim pranues 1,500.00 €  750.00 €   

Për kërkesë për transferimi të notës/notave 54.00 €  27.00 €   

Për ndërrim të kartelës 14.00 €  7.00 € 5.€ 

Për semestër për studentet 9,825.00 €  4,912.50 € 4,700.00€ 

Për semestër për studimet postdiplomike-
Master 0.00 €  

0.00 €   

 Gjithsej  12,385.50 €  6,192.75 € 4822.50€ 

 

 

Pasqyra e të hyrave vetanake e strukturuar sipas shërbimeve të ofruara administrative 

Përshkrimi i të hyrës Numri i studentëve Shuma në € Totali në € 

Për certifikatë të diplomës 9 5.00€ 45.00€ 

Për certifikatë të notave 11 2.50€ 27.50€ 

Për diplomë 9 5.00€ 45.00€ 

Për ndërrim të kartelës 1 5.00€ 5.00€ 

Për semestër për studentet 188 25.00€ 4700.00€ 

TOTALI  218  4822.50€ 

 

 

3.6 Të hyrat e planifikuara dhe të inkasuara për fakultetin Ekonomik 

Për periudhën raportuese për fakulteti i Ekonomik është planifikuar shuma prej  2.640.00 euro, janë 

realizuar 1.792.50 euro ose me indeks të realizimit prej 67.89% në krahasim me mjetet e planifikuara për 

vitin 2020 ose 33.94% në krahasim me të hyrat e planifikuara për vitin fiskal 2020(5.280.00 euro).Realizimi 

i të hyrave vetanake është më i ulët për 847.50 euro në krahasim me planifikimin për periudhën 

janar/qershor ose 1.397.50  euro  më të ulëta në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2019. 
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Pasqyra e të hyrave vetanake e strukturuar sipas shërbimeve të ofruara administrative 

Përshkrimi i të hyrave vetanake 
Planifikimi I THV për 

vitin 2020 

Te hyrat e 
planifikuara për 
janar/qershor 

Realizimi I THV për 
janar/qershor/2020 

Për certifikatë të diplomës 75.00 € 37.50 € 75.00€ 

Për certifikatë të notave 310.00 € 155.00 € 17.50€ 

 Për diploma 200.00 € 100.00 € 75.00€ 

Për diplomë dublikatë 50.00 € 25.00 € 50.00€ 

Për paraqitjen e provimeve e studimeve Master   0.00 €   

Për mbrojtjen e diplomës së studimeve Master   0.00 €   

Për provim pranues 1,500.00 € 750.00 €   

Për kërkesë për transferimi të notës/notave 55.00 € 27.50 €   

Për ndërrim të kartelës 15.00 € 7.50 €   

Për semestër për studentet 3,075.00 € 1,537.50 € 1,575.00€ 

Për semestër për studimet postdiplomike-Master   0.00 €   

 Gjithsej  5,280.00 € 2,640.00 € 1792.50€ 

 

 

Pasqyra e të hyrave vetanake e strukturuar sipas shërbimeve të ofruara administrative 

Përshkrimi i të hyrës Numri i studentëve Shuma në € Totali në € 

Për certifikatë të diplomës 15 5.00€ 75.00€ 

Për certifikatë të notave 7 2.50€ 17.50€ 

Për diploma 15 5.00€ 75.00€ 

Për diplomë dublikatë 2 25.00€ 50.00€ 

Për semestër për studentet 63 25.00€ 1575.00€ 

TOTALI  102  1792.50€ 
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4 HARMONZIMI I TË HYRAVE VETANAKE TË REGJISTRUARA NË SIMFK(Sistemi i Integruar i Menaxhimit 

dhe Kontrollit/Thesari ) dhe SMU(Sistemit të Menaxhimit të Universitetit). 

Zyra për buxhet dhe financa bazuar në përgjegjësitë ka bërë kontrollin e të dhënave të regjistruara në 

SIMFK/Thesar dhe SMU të menaxhuar nga UMIB gjegjësisht nga zyrtarët për shërbime për student të 

njësive akademike. Zyrtarët për shërbime për student sipas përgjegjësisë janë të obliguar që të gjitha 

fletëpagesat për  shërbimet administrative ti regjistrojnë në SMU. Lartësia e shërbimeve është përcaktuar 

sipas udhëzimit administrativ të MASHT-it me nr.17/2004 për përcaktim të lartësisë së çmimit për ofrimin 

e shërbimeve administrative për Institucionet e Arsimit të Lartë në Kosovë. 

Pasqyrë e harmonizimit të hyrave vatanake nëpër njësi akademike 

NJESIA AKADEMIKE 
THV sipas 
SIMFK 

THV sipas 
SMU NDRYSHIMI KOMENTE 

1 2 3 4=3-2   

Fakulteti I Inxhinierisë Mekanike dhe 
Kompjuterike 9615.00€ 9391.00€ 224.00€ 

ndryshimi është për shkak te mos regjistrimit në 
thesar me kohe dhe bartjes se mjeteve ne vitin 
fiskal 2020 

Fakulteti I Teknologjisë Ushqimore 8870.00€ 8880.00€ -10.00€ 
ndryshimi për shkak mos regjistrimit me kohe te 
thesarit 

Fakulteti I Gjeoshkencave 3437.50€ 3444.50€ -7.00€ 
ndryshimi për shkak mos regjistrimit me kohe te 
thesarit 

Fakulteti I Edukimit 9607.50€ 9705.00€ -97.50€ 
ndryshimi për shkak mos regjistrimit me kohe te 
thesarit 

Fakulteti Juridik 4800.50€ 4822.50€ -22.00€ 
ndryshimi për shkak mos regjistrimit me kohe te 
thesarit 

Fakulteti Ekonomik 1792.50€ 1795.00€ -2.50€ 
ndryshimi për shkak mos regjistrimit me kohe te 
thesarit 

 

Bazuar në kontrollin e zbatuar zyra për buxhet dhe financa ka konstatuar se për shkak të natyrës së 

evidentimit(SMU) dhe derdhjes së mjeteve në xhirollogari të MASH-it mund të ketë ndryshime në aspektin 

kohor. Derdhja e mjeteve në Thesar mund të ndodhë me vonesë(2-3 ditë) dhe me këtë të ketë mos 

harmonizim të  hyrave mujore (psh. fletëdërgesa të ekzekutohet në fund të muajit, në SMU të regjistrohet 

po në atë ditë kurse derdhja e mjeteve në Xhirollogari/Thesar në MASHT të bëhet në fillim të muajit tjetër). 

Zyra për buxhet dhe financa përmes zyrtarit për të hyra vetanake pas analizës dhe kontrollit detal të të 

dhënave për çdo shërbim të ofruara ka konstatuara se të gjitha fletëpagesat janë të regjistruara në SIMFK 

dhe SMU duke evidentuar dhe krahasuar të gjitha pagesat për shërbimet e ofruara. Harmonizimi dhe 

barazimi bëhet në baza ditore dhe mujore duke hartuar raporte të barazimit. 
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5 KTHIMI I MJETEVE NGA TË HYRAT VETANAKE SIPAS VENDIMIT TË KËSHILLIT DREJTUES 

 

Këshilli Drejtues bazuar në kompetencat sjell vendim për lirim/kthim të mjeteve për studentët të cilët 

kanë përmbush obligimet për regjistrim të semestrave për vit akademik. Komisioni bazuar në 

dokumentacionin e prezantuar ka bërë kthimin e mjeteve për të gjithë studentët të cilët kanë plotësuar 

kriteret e përcaktuara me vendim nga KD i UMIB-it 

Pasqyrë e kthimit të mjeteve për studentët e UMIB-it 

Nr.  
                      K A T E G O R I J A 

Niveli bachellor           Niveli master Totali Komente 

1 2 3 4 5=2+4 6 

Nr. 
student
ëve 

Shuma Nr. 
student
ëve 

Shuma  Çmimi për studime 
bachellor 25.00 euro, 
master 150.00 euro. 

1. Dy apo më shumë student në 
familje 

40 1000.00€ 5 750.00€ 1750.00€  

2. Student – fëmijë të dëshmorëve 
/vetaran 

1 25.00€ 0 0 25.00€  

3. Absolvent 2 50.00€ 0 0 50.00€  

4. 
 

Gabim në SMU 2 50.00€ 0 0 50.00€  

                           Totali  1125.00€  750.00€ 1875.00€  

 

 

 


