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Për:

Këshillin Drejtues të UP-së

CC:

Prof. dr. Marjan Dema, Rektor i UP-së

Nga:

Prof. Dr. Myrvete Badivuku Pantina, Prorektore për buxhet dhe financa në UP

Lënda: Ndarjet e buxhetit sipas njësive dhe aktiviteteve për vitin 2020
Universiteti i Prishtinës, duke u bazuar në Ligjin e Buxhetit për vitin 2020, si dhe në Statutin e
UP-së, ka përgatitur ndarjet buxhetore për vitin 2020.

Baza ligjore e buxhetit të Universitetit të Prishtinës
Universiteti i Prishtinës, në përputhje me LMFPP-në, me Ligjin për Arsimin e Lartë, me Statutin
e Universitetit të Prishtinës, Strategjinë zhvillimore të UP-së, ka planifikuar propozim-buxhetin
për vitin 2020, sipas njësive akademike dhe rektoratit.

Shkurtesat:
1) BKK.. ....... Buxheti i Konsoliduar i Kosovës
2) FSHMN..... Fakulteti i Shkencave Matematike dhe Natyrore
3) FNA ...........Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Artitekturës
4) FIEK.......... Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike
5) FIM ............Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
6) FEFS...........Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit
7) THV ..........Të Hyrat Vetanake
8) FBV........... Fakultetit i Bujqësisë dhe Veterinarisë
9) TI ...............Teknologjia Informative
10) MASHT......Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
11) AKM ......... Avancimi dhe Kualifikimi i Mesimdhënësve
12) AKP.......... Agjensioni Kosovar i Privatizimit
13) UP............. .Universiteti i Prishtinës “ Hasan Prishtina”
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14) KD ............ Këshilli Drejtues
15) SEMS....... Sistemi Elektronik Menaxhimit me Student
16) AQ ............ Administrata Qendrore

Procesi buxhetor i bazuar në Statutin e UP-së
Universiteti i Prishtinës është institucion publik autonom për arsimin e lartë, që zhvillon arsimim
akademik, kërkime shkencore, krijimtari artistike, këshillime profesionale dhe fusha të tjera të
veprimtarive akademike.
Statuti i Universitetit të Prishtinës parashtron një procedurë prej gjashtë hapave për sa i takon
buxhetimit. Në veçanti, Statuti sqaron se si dekanët duhet t’i përgatisin propozimet buxhetore
dhe zhvillimin e negociatave midis prorektorit për buxhet dhe financa dhe dekanëve para se të
përpilohet versioni përfundimtar i planit vjetor financiar.
Neni 72(1) tregon se njëra prej detyrave të dekanit është që ta bëjë të sigurtë përdorimin efektiv,
ekonomik dhe efikas të burimeve të alokuara për fakultetin, nga Këshilli Drejtues.

Fondet
Burimet nga vijnë fondet për Buxhetin e UP janë:
1. Buxheti i Qeverisë së Kosovës,
2. Të hyrat nga pagesat e studentëve,
3. Të hyrat nga puna shkencore dhe kërkimore,
4. Donacionet
Mjetet e Qeverisë sigurohen përmes Ministrisë së Financave (MF), të cilat përbëjnë 88.55 % të
buxhetit të Universitetit të Prishtinës për vitin 2020. Pagesat apo të hyrat që krijohen nga pagesat
administrative të studentëve janë një burim i cili mund të ndahet në: pagesat për semestër nga
studentët që kanë status të studentit të rregullt, studentët që kanë status me korrespodencë,
studentë të nivelit master dhe studentë të nivelit të doktoratës, për shërbime tjera administrative
të përcaktuar me UA/17/2014 të MASHT-it. Këto mjete janë të destinuara për pesë kategori të
shpenzimeve:
a) paga dhe mëditje,
b) mallra dhe shërbime,
c) shpenzime komunale,
d) subvencione dhe transfere
e) shpenzime kapitale.
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I.

Objektivat

UP “Hasan Prishtina”, për vitin 2020, për ta realizuar misionin e vet synon t’i realizojë këto
objektiva:
1. Ngritja e cilësisë në studime, mësimdhënie, mësimenxenie dhe avancimi i kërkimeve
shkencore;
2. Rritja e bashkëpunimit të UP-së me sektorin publik dhe privat, harmonizimi i
programeve me tregun e punes si dhe ndërkombëtarizimi i Universitetit;
3. Zgjërimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës.

Tabela 1. Hisotoriku i buxhetit të UP-së për 5 vitet e fundit dhe vitin 2020

Nr.
Rend
0

1

2
3
4
5
6

7
8

Përshkrimi

1
Mjetet e
planifikuara
Buxheti i
rregullt dhe
të hyrat
vetanake
Pagat dhe
mëditjet
Mallra dhe
shërbime
Shpenzimet
komunale
Subvencionet
dhe
transferet
Investime
kapitale
Investime
kapitale nga
te hyrat e
AKP
Numri i stafit

Buxheti
2015

Buxheti
2016

Buxheti
2017

Buxheti
sipas Ligjit
të buxhetit
2018

2

3

4

5

6

Buxheti
sipas draft
Ligjit të
buxhetit
2019
7

29,731,253

31,878,494

28,548,052

30,782,339

33,834,712

34,785,502

34,927,725

100.41

20,115,738

22,990,787

20,896,952

20,804,494

21,158,067

21,263,857

20,986,212

98.69

3,830,862

3,256,233

2,638,845

2,638,845

3,052,645

3,402,645

3,422,513

100.58

1,021,191

868,012

1,004,793

1,240,000

1,175,000

1,175,000

1,175,000

100.00

1,314,000

1,314,000

1,299,000

1,299,000

1,299,000

1,444,000

1,444,000

100.00

3,449,462

3,449,462

2,708,462

3,800,000

3,150,000

3,500,000

7,900,000

225.71

1,000,000

4,000,000

4,000,000

2081

2,081

2,081

2,081

100

Buxheti
2014

2,155

2,230

2,081

Buxheti
sipas draft
Ligjit të
buxhetit
2020
8

Progresi
në %
krahasuar
me vitin
paraprak
9=8/7*100

Në këtë tabelën nr.1, nuk është i perfshirë buxheti i të hyrave të bartura nga viti 2019.
Nga tabela shihet që buxheti i UP-së për vitin 2020 është më i lartë për 0.41 % në krahasim me
buxhetin e vitit 2019. Kjo vjen si rrjedhojë e rritjes së buxhetit në këto kategori ekonomike:
-

Buxheti për pagat është më i ultë për 1.381%
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-

Buxheti për mallra dhe shërbime është më i lartë për 0.58%.

-

Buxheti për investimet kapitale nuk ka ndryshim, përveç se është ndërruar burimi i
financimit siç ka qenë më parë nga fondi 24 – AKP, ndërsa tani është vetëm fondi 10
BKK.

Buxheti në Tabelën 1. është i ndarë në dy kategori (burime) të financimit dhe atë nga fondi 10
BKK dhe fondi 21 THV, andaj në Ligj ky buxhet ndahet si në tabelën në vijim.
Tabela 2. Buxheti i UP-së sipas Ligjit të Buxhetit për vitin 2020 sipas burimeve të financimit

Kategoritë
Ekonomike

Financimi nga
BKK

Financimi nga
THV

Totali

Përqindja
BKK

Pjesëmarrja e
THV%

Paga dhe
mëditje

18,327,239.00

2,658,973.00

20,986,212.00

87.33

12.67

Mallra dhe
shërbime

3,183,954.00

238,559.00

3,422,513.00

93.03

6.97

Shpenzime
Komunale

1,175,000.00

1,175,000.00

100.00

-

Subvencione
dhe transfere

343,782.00

1,444,000.00

0.24

76.19

Investime
kapitale

7,900,000.00

7,900,000.00

100.00

-

Totali

30,929,975.00

34,927,725.00

88.55

11.45

1,100,218.00

3,997,750.00

Nga Tabela 2 shihet që UP buxhetin për vitin 2020 e ka të financuar nga dy burime të financimit
dhe atë,
1) BKK financon buxhetin e UP-së me 88.55 % dhe
2) THV financojnë buxhetin e UP-së me 11.45 %.
Duke u bazuar në Ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë, si dhe Ligjin e
buxhetit për vitin 2020 përkatësisht neni 8 pika 3, UP-së do ti bartet edhe bilanci i pa shpenzuar i
të hyrave të vitit 2019 i cili është si në tabelën në vijim :
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Tabela 3. Të hyrat e bartura të UP-së nga viti 2019 në Buxhetin e vitit 2020
Nr.
rendor
1
2
3
4

KATEGORIA
Paga dhe mëditje
Mallra dhe shërbime
Subvencione dhe transfere
Totali

Shuma
për bartje
1,476,858
194,184
135,117
1,806,159

Nga shuma e bartur e mjeteve tani fitojmë buxhetin e përgjithshem të UP-së si në tabelën në
vijim.
Tabela 4. Buxheti i përgjithshëm i UP-së 2020, me mjetet e bartura nga viti 2019

Kategoritë
Ekonomike

Financimi nga
BKK

Financimi
nga THV

Financimi
nga THV
2019

Totali
2020

Paga dhe
18,327,239.00 2,658,973.00 1,476,857.84 22,463,069.84
mëditje
Mallra dhe
3,183,954.00
238,559.00
194,184.13
3,616,697.13
shërbime
Shpenzime
1,175,000.00
1,175,000.00
Komunale
Subvencione
dhe
343,782.00
1,100,218.00 135,116.56
1,579,116.56
transfere
Investime
7,900,000.00
7,900,000.00
kapitale
Totali
30,929,975.00 3,997,750.00 1,806,158.53 36,733,883.53

Përqindja Pjesëmarrja
BKK
e THV%

81.59

18.41

88.03

11.97

100.00

100.00

21.77

78.23

100.00

100.00

84.20

11.45

Me të hyrat e bartura UP do të financojë detyrimet kontigjente, obligimet në kategorinë e pagave
që kanë mbetur nga viti 2019, si dhe detyrimet që janë nga kategoria e mallarave dhe
shërbimeve.
Në kuadër të buxhetit të Universitetit janë të planifkuar edhe mjetet për investime kapitale në
vlerë prej 7,900,000.00 Euro të cilat janë të ndara në projekte dhe të regjistruara në sistemin e
PIP-it. Këto projekte janë miratuar në KD edhe me Qarkoren e MF-së 03/2020 dhe në to janë të
përfshirë edhe obligimet kontraktuese të UP-së që i përkasin kategorisë së investimeve kapitale.
andaj keto po i shpalosim ne tabelën nr 4.
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Tabela 5. Investimet kapitale të planifikuara sipas projekteve
Kodi i
projektit
12294
12295
13219
93
13980
15208
15209
15211
15360
15583
15584
18164
18592
18595
18597
18598
18599
18600
18601
18603
18605
18606
18607
18613
18614
18615
18616
18617
18618
18619
18620
18621
18622
18623
18624
18660

Emri i projektit
Mjete konkretizimi për Universitetin e Prishtinës
Obligimet kontraktuese të bartura nga viti paraprak për laboratore
në nivel të UP-së
Ndërtimi i Fakultetit të Bujqësisë
Objekti i ri i dekanatit të Fakultetit të Mjekësisë
Ndërtimi i objektit për FSHMN
Inventar për Fakultetin e Bujqësisë
Infrastruktura e jashtme e Fakultetit të Bujqësisë
Themelimi i Qendrës për zhvillim, transferim dhe implementim të
teknologjive inovative
Ndertimi i objektit të Fakultetit Ekonomik dhe Juridik
Rivitalizimi i laboratoreve në FSHMN 2018-2020
Qendra për hulumtime bashkëkohore në fushën e inxhinierisë
elktrike
Inventar per objektin e ri të F.Mjekësisë
Labortore për Fakultetin e Bujqësisë
Laborator për Fakultetin e Mjekësisë
Paisje për Fakultetin e Arteve
Paisje Fakultetin e Edukimit
Paijsje për Fakultetin e Edukatës fizike
Paisje për Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike
Paisje për FIEK
Paisje për FNA
Paisje për FSHMN
Renovime në Fakultetin Filozofik
Renovime në Fakultetin Filologjik
Renovime FSHMN
Renovime Juridik
Renovime në Ekonomik
Renovime në objektet e fakulteteve teknike FNA FIEK dhe FIM
Renovime në objektet e Fakultetit të Mjekësisë
Renovime në Fakultetin e Arteve
Renovime në Fakultetin e Edukimit
Renovime në rektorat dhe në objektet tjera të UP-së
Paisje për katedrat e Fakultetit Juridik
Renovime në objektin e FEFS
Krijimi i terreneve sportive për FEFS
Hidroizolimi dhe drenazhimi i themeleve dhe bodrumeve ne
objektet e FSHMN, F.Filologjik, F.Filozofik
Mjete për laboratoret e F.Ndërtimtarisë

2020
308,500.00
402,000.00
257,743.00
239,601.00
450,000.00
130,000.00
250,000.00
399,596.00
100,000.00
800,000.00
342,500.00
90,000.00
160,500.00
230,000.00
200,000.00
50,000.00
70,000.00
267,560.00
130,000.00
130,000.00
130,000.00
43,000.00
120,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
400,000.00
95,000.00
100,000.00
55,000.00
105,000.00
35,000.00
61,000.00
300,000.00
800,000.00
378,000.00
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7,900,000.00
UP ka bërë rialokimin e disa projekteve për të mbuluar obligimet kontraktuese në Investime
kapitale për projektet që kanë kontratë dhe punët janë në vazhdim por që janë vonuar për arsye të
ndryshme. Projektet janë buxhetuar sipas instruksionit të dhënë nga MF me qarkoren 03/2020.
Pagat dhe mëditjet – E përbëjnë 61.13 % të buxhetit të përgjithshëm të UP-së, apo në vlerë prej
20,986,212.00 €. Nga totali i kësaj vlere, UP-ja me 11.45 % ose 2,658,973.00 € e mbulon nga te
hyrat vetanake. Po ashtu, sipas Ligjit për buxhetin e vitit 2020, nga mjetet e lejuara për paga dhe
mëditje UP-ja e ka të aprovuar edhe numrin e punëtorëve prej 2,081.
Pagat në UP llogariten në bazë të Rregullores për të ardhura personale, e cila është e miratuar
nga Këshilli Drejtues i UP-së. Pagat nuk janë të ndara në njësi akademike meqenëse sipas nenit
13 të Statutit, Universiteti është person juridik, ndërsa sipas nenit 51 të Statutit, Njësitë
akademike dhe Njësitë organizative nuk kanë subjektivitet juridik.
Mallrat dhe shërbimet – E përbëjnë 9.8 % të buxhetit të përgjithshëm të UP-së, apo në vlerë
prej 3,422,513.00 €. Këtë kategori buxhetore, UP-ja e buxheton nga të hyrat vetanake me vlerë
238,559.00 € apo 6.97 %.
Me këtë kategori të mjeteve kryhen aktivitet si në vijim:
a) Shpenzimet e udhëtimit brenda dhe jashtë vendit;
b) Shërbimet e telekomunikimit (internet, telefona mobil dhe shpenzime postare);
c) Shpenzimet për këto shërbime:
I.
Shërbimet e arsimit dhe trajnimit, mësimi praktik në terren i studentëve,
II.
Shpenzimet e anëtarësimit,
III.
Shërbimet intelektuale këshillëdhënëse (profesorët e jashtëm),
IV.
Shpenzimet e akreditimit.
d) Blerja e mobilieve dhe paisjeve me vlerë më të vogël se 1,000 euro, siç janë:
I.
Inventari për salla të mësimit dhe për zyra,
II.
Paisje mjekësore,
III.
Harduer për teknologji informative;
e) Blerje të tjera të mallrave dhe shërbimeve, siç janë:
I.
Furnizimi për zyrë (materiale zyrtare, tonerë),
II.
Furnizimi me pije dhe ushqim, jo dreka zyrtare (furnizimi me pije në Rektorat
dhe dekanate),
III.
Akomodimi brenda dhe jashtë vendit;
f) Derivate dhe lëndë djegëse, siç janë: derivatet për vetura dhe gjeneratorë, si dhe
derivate për ngrohje;
g) Shërbimet e sigurimit dhe regjistrimit, ku përfshihen sigurimi fizik i objekteve dhe
sigurimi dhe regjistrimi i automjeteve;
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h) Mirëmbajtja, ku përfshihen: pastrimi dhe mirëmbajtja e hapësirave brenda dhe jashtë,
renovimet e ndërtesave, mirëmbajtja e teknologjisë informative, softuerëve dhe
paisjeve;
i) Shpenzimet e marketingut, ku përfshihen botimet e konkurseve dhe të reklamave, si
dhe botimet e publikimeve shkencore, revistave, informatorëve etj.;
j) Shpenzimet e reprezentacionit.
Universiteti e ka ndarë këtë kategori sipas kërkesave dhe nevojave që kanë të gjitha njësitë
akademike, duke u mbështetur gjithnjë në konsultimet me prodekanët për buxhet dhe
financa në njësitë akademike, si dhe me udhëheqësit e sektorëve të tjerë.
Duhet të ceket se gjatë ndarjes së këtij buxheti janë marrë në konsideratë edhe faktorët në
vijim:
• Numri i studentëve në njësi akademike;
• Specifikat e njësive akademike;
• Gjendja e objekteve në njësi akademike.
Në vijim, do të paraqitet buxheti i arsyetuar në kategoritë e mallrave dhe shërbimeve dhe tek
investimet kapitale për secilën njësi akademike.
Tabela 6. Fakulteti Filozofik
13000

13140

13141

Mallrat dhe shërbimet
Shpenzimet e
udhëtimit
Shpenzimet e udhëtimit
jashtë vendit (Ekspedita
studimore për studentët e
Departamentit të të
Historisë, të
Antropologjisë)

Shpenzime për hartimin
e dokumenteve të F.
Fillozofik (rishikimi i
strategjisë, hartimi i
rregulloreve të
brendshme, Statutit të
ISHH etj.)
Shpenzimet e udhëtimit
jashtë vendit (në
Universitete rajonale) të
stafit të administratës
dhe organizimi i
trajnimeve.

Shuma

Përshkrimi i aktivitetit Buxhetor

9,800
Me planprogram parashihet hulumtim në terren,
praktikë studimore hulumtuese. Tradicionalisht
këto ekspedita studimore realizohen në
monumente historike të trashëgimisë kulturore,
7,000.00 muze në Shqipëri etj.
Gjatë procesit të akreditimit nga ekspert janë
dhënë rekomandime lidhur me kompletimin e
akteve të ndryshme juridike të F.Filozifik.
Fakulteti është në proces të akreditimit të disa
programeve në nivelin BA dhe MA. Prandaj,
hartimi i këtyre dokumenteve është imediat dhe i
domosdoshëm para ardhjes së ekspertëve të
1,500.00 akreditimit.

Me qëllim të rritjes së përformancës,
administrata parashihet të vizitojë universitete të
ndryshme në rajon. Me këtë rast, do të
1,300.00 organizohen gjithashtu punëtori të ndryshme.
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13400

Shpenzimet për
shërbimet

20,700.00
Pë çdo vit, departemente të ndryshme
organizojnë konferenca dhe tryeza shkencore
3,000.00 ndërdiciplinare.

13440

Konferencë shkencore
(multidiciplinare)
Hartimi i monografis
për 50 vjetorin e
Fakulteit Filozofik
(Promovimi)

13440

Shenimi i ditës së
Europës

1,200.00

13440

Shenimi i ditës së
Filzofisë

1,500.00

13440

Instituti i Studimeve
Sociale dhe
Humanistike

2,500.00

13440

Seminari i
Antropologjisë

2,000.00

13450
13470

13500

Shërbime shtypje-jo
marketing
Shërbime teknike
Blerja e mobilieve dhe
pajisjeve më pak se
1000 Euro
Mobilje për kabinete

13502

Llaptop

13503

Kompjuterë

13504

Projektorë

13506

Printer
Blerje tjera të
mallrave dhe

13600

9,000.00

500.00
1,000.00

Hartimi, përkthimi, shtypja dhe promovimi i
Monografisë së Fakultetit Filozofik me rastin e
shënimit të 50 vjetorit të themelimit.
Për çdo vit Fakulteti Filozofik, në emër të UP-së
organizon tryezë shkencore me pjesëmarrje të
studjuesve të ndryshëm dhe të institucioneve
shtetërore të Kosovës.
Për çdo vit Departamenti i Filozofisë, me
musafirë (kumtues) ndërkombëtarë e shënon këtë
ngjarje Akademike me tryezë shkencore.
Organizimi i tryezave, konferencave dhe
hulumtimeve të ndryshme me tematika specifike
nga fusha e dijes të shkencave sociale dhe
humanistike.
Gjatë
vitit
akademik,
Departamenti
i
Antropologjisë organizon 9 ligjwrata (tryeza) në
kuadër të Seminarit të Antropologjisë me
studiues vendor dhe ndërkombëtar nga fusha e
antropologjisë kulturore, arkeologjisë dhe
disiplinave të tyre.
Shtypja e broshurave, doracakëve për studentë,
vjetarëve të departamenteve përkatëse dhe
materialeve të tjera të ndryshme për nevoja të
fakultetit.

15,000.00
Blerja e pajisjeve për zyre të personelit akademik
4,000.00 dhe atij administrativ.
Blerja e llaptopëve për nevoja të personelin
5,000.00 akademik.
Blerja e kompjuterëve për nevoja të personelit
2,000.00 akademik.
Blerja dhe pajisja e sallave me projektorë sipas
3,000.00 nevojës.
Blerja e printerëve për nevoja të stafit akademik
1,000.00 dhe atij administrativ.
11,800.00
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shërbimeve
13610
13620
13810
14000

14020

14201
14022

14023
14020

14020

14025

14020
14200

Furnizim me libra
Furnizim me ushqim
dhe pije ( Dekanati)
Avanse për para të
gatshme (Petycash)
Mirëmbajtja e
objektit

Rregullimi i sallës së
Këshillit
Pajisja me karrika për
sallat nr. 109, 102, 02,
204
Renovimi i sallës nr.
05
Pajisja me perde për
salla 05, 02, 03, 04 dhe
e kabineteve
Mirmbajtja e ashensorit
Rregullimi i ventilimit
të bibliotekës dhe
banjove në katin e dytë
dhe të tretë
Rregullimi i tabelës
identifikuese të
fakultetit
Lyerja dhe vendosja e
llaminatit në zyren 01,
31 të administratës dhe
016 te Sekretarës si dhe
e kabineteve sipas
nevojës.
Shpenzimet e
marketingut

14300

Revista shkencore
"Buletini"
Shpenzimet e
përfaqësimit reprezentacionit

14310

Drekat zyrtare

14220

Blerja e titujve të ri dhe furnizimi me literaturë
10,000.00 sipas kërkesave të departamenteve përkatëse.
1,800.00

Pije dhe kafe për dekanat

4,000.00
44,700.00
Rregullimi i sallës 127 për nevoja të Këshillit të
Fakutetit. Salla do të adaptohet gjithashtu edhe si
ambient për organizimin e tryezave shkenccore
duke e pajisur me zërim adekuat, pajisje për
15,000.00 videokonferenca, kabinë për përkthim etj.
Blerja e 300 karrikave dhe shpërndarja e tyre
3,000.00 nëpër salla të mësimit për nevoja të studentëve.
Renovimi i inventarit (banka, karrika, gelqerosje
9,500.00 etj) në sallën 05.
Pajisja me perde shiritore e sallave të mësimit,
kabineteve të satafit akademit dhe atij
2,500.00 administrativ.
1,500.00
Instalimi i sistemoit të ventilimit në banjot e katit
të dytë dhe tretë, si dhe në bibleotekën e
10,000.00 fakultetit.

700.00 Riparimi i tabelës identifikuese të fakultetit.

2,500.00
3,000.00
Me qëllim të afirmimit të punës kërkimoreshkencore, F. Filozofik boton revistën shkencore
2,000.00 "Buletini".

600.00
600.00
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Gjithsej

94,600.00 -

Tabela 7. Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore

Kategoria Përshkrimi

FSHMN

Përshkrimi i aktiviteteve

13000

Mallra dhe shërbime

147,000.00

13130

Shpenz. për udhëtime zyrtare
brenda vendit

Udhetimet e menaxhmentit të fakultetit
7,500.00 dhe
stafit
në
lidhje
me
ndërkombëtarizimin e fakultetit

13132

Akomodimi-udhëtimet zyrtare
brenda vendit

3,500.00

13140

SHpenz. e udhët. zyrtare jashtë
vendit

5,500.00

13142

Udhëtimet brenda vendit

9,000.00

13330

Shpenzimet postare

13400

Shpenyimet për shërbime

10,000.00

13501

Mobilie (më pak se 1000 Euro)

10,000.00 sallat

13503

Paisje të teknologjisë së
informacionit

14,500.00

13620

Furniz. me ushqim & pije (jo
dreka zyrtare)

13630

Furnizim me matriale hargjuese
për laboratore

13650

Furizim me veshmbathje

Për proefesorët e jashtëm që e vizotojnë
gjatë vitit FSHMN-ën
Akomodim i sudentëve dhe profesorëve
për punë praktike nëpër teren jashtë
Kosovës
Për vizitat studimore të studentëve sipas
planprogrameve të mësimit

100 Për dërgesa jashtë vendit

Organizimi i konferncave shkencore,
dhe shërbimeve tjera kontraktuese
Përmirësimi i hapësirave punuese në
e mësimit dhe laboratorët për
studentë dhe kabinetet e stafit
Pasije per Katedrat e FSHMN dhe stafin
e fakulteti aty ku ka nevojë urgjente

1,800.00 Sipas Vendimit të KD-së

65,000.00
1,500.00

Reagencat
per
laboratoret
departamenteve të FSHMN-së

e

Shumë simbolike për mbulimin e rreth
50 laboratorëve me mantilla.
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14020

Mirëmbajtja e ndërtesave

14220

Botimi i publikimeve

14310

Dreka zyrtare

13810

Petycash

Përmirësimi
i
infrastrukturës,
mirëmbajtja dhe gëlqerosja e hapësirave
10,000.00 punuese të cilat janë në gjendje të keqe

4,000.00

Mbulimi i shpenzimeve për botime në 5
departamentet e fakultetit

600

Dreka zyrtare me delegacione dhe
profesor musafir nga jashtë

4,000.00

Përdorimi i mjeteve për nevoja imediate
gjatë vitit.

Tabela 8. Fakulteti i Filologjisë
13000 MALLRA DHE
Përshkrimi
SHËRBIME
97,000.00
13100 Shpenzimet e udhëtimit
13130 Shpenz.udhë.zyrt.brenda Shpenzimet për autobusët që do të shfrytëzohen
vendit
gjatë Seminarit Ndërkombëtar të Albanologjisë
2,000.00
(SNA)
13140 Shp.e udhë.zyrt.jashtë
Udhetime jashtë Kosovës (vizitë tradicionale
vendit
zyrtare e stafit mësimdhënës te Arbneshët e Zarës
5,000.00
në Kroaci) si dhe ndonjë vizitë studimore jashtë
Kosovës e organizuar nga Fakulteti

13142 Akomodimiudh.zyrt.jashtë vendit
13143 Shpen.tjeraudh.zyr.jashtë vend
13330 Shpenzimet postare

Shpenzimet e akomodimit për udhëtime jashtë
vendit (vizita studimore dhe vizita të tjera me
interes të rëndësishëm dhe me ftesë zyrtare)
Shpenzimet tjera për udhëtime zyr.jashtë vendit

3,000.00

3,000.00
Shërbimet postare për nevojat e fakultetit
100.00

13410 Shërbimet e
arsimit&trajnimit

13440 Shërbimet e
ndrysh.intel.&këshilldh.
13450 Shërbime shtypje-jo
marketing

Shërbime të trajnimit për workshope dhe
seminare të organizuara nga mësimdhënësit dhe
studentet e të gjitha degëve (përfshirë edhe
aktivitetet e studentëve, orët letrare, etj.)
Pagesa e ligjëratave të profesorëve vizitorë të
ftuar (të huaj) dhe 3 profesorëve të posaçëm
kroatë gjatë një semestri në orë bllok
Shërbime të shtypit për revistat e fakultetit dhe
konferencat e parapara për vitin 2019

500.00

9,600.00

5,000.00
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13460 Shërbimet kontraktuese
tjera

13501 Mobilje (më pak se
1000 euro)

13503 Kompjuterë më pak se
1000 euro
13509 Paisje tjera <1000
13510 Blerja e librave dhe
veprave artistike
13620 Furn.ushqim &pije(jo
dreka zyrtare)
13660 Akomodimi

14220 Botimet e publikimeve

Krijimi i webfaqes së revistës së Seminarit dhe
mirëmbajtja vjetore e web faqes së revistës së
Seminarit - angazhim njëvjeçar i një kompanie
private
Blerja e mobiljeve (karrige të reja për studentë,
tavolina, banka, dollapa për zyra, dollapa për
arkive) dhe ulëse dhe tavolina metalike
antikorodive për kopsht të Fakultetit
10 kompjuterë për kabinete, 10 printera, 5 kamera
të sigurisë, 5 projektorë, 5 laptope, 1 fotokopje që
i kap letrat vetë)
8 klima për salla të mësimit dhe kabinete (4 të
mëdha e 4 mesatare)
Furnizimi i bibliotekës së Fakultetit me libra të
alfabetit Braill-it për persona të verbër
12 x 150 €uro (furnizim mujor për dekanat)

Tabela 9. Fakulteti Juridik
Nr.
Rendor

Kategoria
ekonomike

4,000.00

22,000.00

5,000.00
1,000.00
1,800.00

Akomodimi i profesorëve dhe i ligjëruesëve të
ftuar në Seminar dhe i profesorëve të tjerë të ftuar
gjatë vitit akademik (3000 euro për lektorët nga
Shqipëria, Italia dhe lektorët nga Zagrebi, 1000
euro për profesorët vizitorë nga Tetova dhe
lektori polak, 2000 euro për të ftuarit e Seminarit,
1000 euro për mysafirë të tjerë të ftuar gjatë vitit
akademik)
Botimi i revistave të fakultetit (Seminari,
Filologjia, revista studentore "Fryma")
12 x 50 € për reprezentacion të dekanatit (600
euro), organizimi i 6 konferencave dhe
workshopeve të ndryshme vjetore brenda
fakultetit (6000 euro). 1. Mbarëvajtja e
aktiviteteve të Seminarit jubilar (a. 10.000: hapja
solemne dhe shujtat ditore për seminariste, b.
4000 për drekat dhe darkat enkas për ligjëruesit
dhe mysafirët autoritete të Seminarit dhe
organizimi i darkës lamtumirëse)

14310 Dreka zyrtare

1,000.00

Përshkrimi

Shuma e
Buxhetit
të

Përshkrimi i aktivitetit

8,000.00

5,000.00

21,000.00
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kerkuar

1

13000 Mallrat dhe shërbimet

Shpenzimet e
udhëtimit brenda dhe
jashtë vendit

3

1314
13130

9

13330

11

13410

19

13501

20

13509

Mobilje (më pak se
1000 euro)
Paisje tjera

21

13503

Paisje kompjuterike

23

13620

24

13660

28

14050

30

14220

Botimet e publikimeve

14310

Pety Cash
Dreka zyrtare

33

Shpenzimet postare
Shërbimet e
arsimit&trajnimit

Furn.ushqim &pije(jo
dreka zyrtare)
Akomodim
Mirëmbajtja e
mobileve dhe paisjeve

Tabela 10. Fakulteti Ekonomik

125,000 Totali mallra dhe sherbime

Pjesëmarrja në konferenca të ndryshme
shkencore dhe vizita mbrenda dhe jashtë
25,000.00 vendit të stafit menaxhues dhe
studentëve të fakultetit. Mbështetje e
konferencave, garave jashtë vendit .
100 Dërgesa postare
Organzimi i konferncave shkencore në
20,000.00
Fakultet, Blerja e librave për bibliotekë
Shtrirja e rrjetit të internetit në objekt
dhe piasje tjera
9,500.00 Furnizim me kamera dhe klima
Kompjutera dhe paisje tjera për stafin
25,000.00
Smart Board dhe Fotokopje
20,000.00

1,800.00 Sipas Vendimit të KD-së
1,000.00 Për musafirët e jashtëm
Rregullimi i ormaneve të kabineteve në
10,000.00
Fakultet
Botimet e publikimeve që realizohen
brenda vitit në Fakultet, Revista e
8,000.00
Drejta si dhe Revista Elektronike Lexis
Nexis
4,000.00
600.00 Vedimi i KD-së
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Nr.rend.

Kodet

1
7

13140

8

13142

9

13143

10

13300

13

13410

14

13440

15

13460

16

13470

18

13501

Përshkrimi

Totali Mallra dhe
shërbime
Shpenzimet e udhët.
Zyrt. jashtë vendit
Akomodimi –udh.
Zyrt. jashtë vendit
Shpenz. tjera -udhë.
zyrt. jashtë vendit
Shërbimet e
telekomunikimit
Shërbimet e arsimit
&trajnimit
Shërbimet e
ndryshme
intelektuale &
kshillëdhenëse
Shërbimet
kontraktuese tjera
Shërbimet teknike
Mobilje ( më pak se
1000 euro)

Shuma e
Buxhetuar

Arsyeshmëria e aktiviteti të
buxhetuar

114,100.00
20,000.00

Pjesëmarrja në konferenca të
ndryshme shkencore dhe vizita
7,000.00
jashtë vendit të stafit menaxhues
të fakultetit.
3,500.00
200 Dërgesa postare

Organizimi
i
Konferncës
25,000.00 shkencore në bashkëpunim me
Universitetet e Europës
4,000.00

4,000.00

Organizimi
i
Konferncës
shkencore në bashkëpunim me
Universitetet e Europes

1,800.00
Blerja e pajisjeve të IT-së,
25,000.00 Laptop, Komjuter dhe zërimi i
sallave
Inventar për sallat e mësimit aty
10,000.00
ku ka nevojë më shumë

19

13503

Pajisje të IT-së

20

13509

Pajisje tjera <1000

22

13620

Furn. ushqim & pije
(jo dreka zyrtare)

2,000.00 Sipas vendimit të KD-së

23

13660

Akomodim

4,000.00

25

14220

Botimet e
publikimeve

28
29

14310
13810

Drekat zyrtare
Petycash

Akomodimi
i
profesorëve
vizitorë
Botimet e publikimeve për
3,000.00 konferencën e organizuar nga F.
Ekonomik
600.00 Vendimi i KD-së
4,000.00

Tabela 11. Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
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Nr.
ren.

Kateg.

1

Përshkrimi
Totali
Shpenz. për
udhët.zyrt.brenda
vendit
Akomodimiudh.zyrt.brend.vendit
Shp.e udhë.zyrt.jashtë
vendit
Akomodimiudh.zyrt.jashtë vendit
Shërbimet e
telekomunikimit
Shërbimet e
arsimit&trajnimit
Shërb. kontraktuese
tjera
Shërbime teknike
Mobilje (më pak se
1000 euro)

2

13130

3

13132

4

13140

5

13142

6

13300

7

13410

8

13460

9

13470

10

13501

11

13509 Paisje tjera <1000

12

13620

13
14

Furn.ushqim &pije(jo
dreka zyrtare)
13780 Karburant per vetura
14000 Mirëmbajtja

15

Mirëmbajtja e
14020
ndërtesave

16

14220

17
18
19

Botimet e
publikimeve
Shpenz. peë infor.
14230
publik
14310 Dreka zyrtare
13810 Petycash

F.
Ndërtimtari
së
38,450.00
7,500.00
200.00
1,800.00
900.00
100.00
1,500.00
1,500.00
250.00
7,500.00

4,000.00

1,800.00

F.
Artitekturës

Përshkrimi i aktiviteteve
të buxhetuara

34,250.00
7,500.00

Udhëtimet jashtë vendit
sipas
agjendës
së
200.00 menaxhmentit
dhe
mësimi në teren sipas
të
1,400.00 planprogrameve
mësimit
700.00
100.00 Dergesat postare
1,000.00

Sipas
agjendës
së
Menaxhmentit
të
1,500.00
Fakultetit
250.00
Invetar sipas nevojes në
7,500.00
të dy njësitë akademike
Këtu hynë paisje të vogla
me vlerë më pak se 1000
4,000.00 euro sipas nevojave të
laboratoreve në keto dy
njësi
1,800.00 Sipas Vendimit të KD-së

500.00
3,000.00
1,300.00

Mirmëbajtja e objektit
sipas gjendjes së objektit,
1,700.00
renovime të vogla sipas
nevojave emergjente

1,500.00

1,500.00 Botimi i revistave

500.00
600.00
4,000.00

500.00
600.00 Sipas Vendimit të KD-së
4,000.00 Paraja e imët në fakultet
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Tabela 12. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Nr.

Kodi

Rendor

Ekonomik

Përshkrimi

Shuma

Përshkrimi i aktiviteteve buxhetore

Buxheti i planifikuar për mallra dhe
shërbime për FIM
Shpenzimet për transportin e
3,500 studentëve dhe përsonelit për vizita
studimore

1

13000 Mallra dhe shërbime

2

13130

Shpenz. për udëtim. zyrta.
Brenda vendit

3

13132

Akomodimi- udhëtime
zyrtare brenda vendit

1,000

4

13140

Shpenz. e udhëtim. zyrtare
jashtë vendit

Shpenzimet për udhëtimin e
2,500 personelit të FIM-it në përfaqësim
ndërkombëtar

5

Akomodimi-udhëtime
13142
zyrtare jashtë vendit

6

13143

7

13330 Shpenzimet postare

8

13410

9

13450

10

Shpenzime tjera- udhëtime
zyrtare jashtë vendit

Shërbimet e
arsimit&trajnimit

Shërbime shtypje – jo
marketing
Shërbime kontraktuese
13460
tjera

11

13480 Shpenzimet për anëtarësim

12

Mobilje (më pak se 1000
13501
Euro)

13

13509 Paisje tjera <1000

14

13510

Blerja e librave dhe
veprave artistike

78,400

2,000

1,000
100
4,500
1,500

Akomodimi i profesorëve vizitues
(musafirë) në FIM

Shpenzimet për akomodimin e
personelit të FIM-it në përfaqësim
ndërkombëtar
Shpenzimet për taksi, ushqim, kafe
jashtë vendit për personelin e FIMit
Shpenzime postare
Trajnimi i personelit apo laborantit
për punë specifike në
Laborator/Institut
Shtypja e materialit reklamues dhe
prezantues për FIM

300 Shpenzime të pa pritura
1,000 Pagesa e anëtarësisë së FIM-it
Blerja e invertarit të ri për zyre,
19,000 salla dhe kondicionerëve nëpër disa
zyre
Blerja e pajisjeve të teknologjisë
19,000 informative dhe pajisjeve tjera të
nevojshme
Sipas nevojës do të shfrytëzohet ky
500
fond për blerjen e librave
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15

13620

Furnizimi me ushqim
&pije (jo dreka zyrtare)

17

13901

Shërb.e
regjistrimit.&sigurimeve

18

13951 Sigurimi i automjeteve

19

13952

20

13950 Regjistrimi i automjeteve

21

14010

22

14020 Mirëmbajtja e ndërtesave

23

14200 Shpenzimet e marketingut

3,000 Promovimi i FIM-it nëpër media

24

14220 Botimet e publikimeve

2,000

Shtypja
e
planprogrameve, etj.

25

14230

1,000

Njoftime të ndryshme në media të
shkruara

26

14310 Dreka zyrtare

27

13810 Petycash

Taksa komunale e
regjistrimit të automjeteve

Mirëbajtja dhe riparimi i
automjeteve

Shpenz. për informim
publik

1,800 Reprezentacioni i Fakultetit

400

Vazhdimi i regjistrimit të
automjetit

310 Sigurimi i automjetit të Fakultetit
Taksa në Komunë për regjistrimin
e automjetit
Regjistrimi i automjetit të
80.00
Fakultetit
Mirëmbajtja dhe servisimi i
1,500
automjetit të Fakultetit
Blerja emergjente e pajisjeve për
2,200
mirëmbajtjen e objekteve
10.00

broshurave,

600 Sipas vendimit të KD-së
4,000

Sipas nevojave të fakultetit për
blerje te vogla

Tabela 13. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike
Nr.
Rendor
1

2

Kodi
ekonomik

Shuma
Totali

13100 Shpenzimet e udhëtimit

Përshkrimi i aktivitetit

74,420.00

Pjesmarrje në konferenca dhe
aktivitete tjera shkencore dhe
9,500.00 akademike të stafit të FIEK-ut.
Pjesëmarrja
në
Gara
të
mekatronikës
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Shpenz. e udhëtimit brenda
vendit

3

13130

4

13300 Shërbimet e telekomunikimit

5

13410

6
7
8

Shërbimet e
arsimit&trajnimit

Udhëtimi
për
nevoja
të
bashkëpunimit me institucione
1,500.00 vendore dhe ndërkombëtare, si
dhe shpenzimet për akomodime
sipas nevojës.
120.00 Shpenzime Postare

2,000.00 Konferenca dhe shpenzime tjera

te publikimeve
shkencore.
Shpenzimet
për
trajnime
specifike
të
stafit
akademik,
sipas
Shërbime të ndryshme
13440
7,500.00 nevojës. Shpenzimet e pakove
intelektuale.&këshilldhënëse
informative të programeve të
Shërbime shtypje-jo
13450
marketing
2,000.00 studimeve të fakultetit në tërësi.
Qasja ne platforma për FIEK si
13460 Shërbime kontraktuese tjera
1,500.00
dhe shpenzimet e anëtarsimit në
Shpenzimet e anetarsimit dhe
5,000.00 organizata të ndryshme
qasja ne platforma

9

13470 Shërbime teknike
Mobilje (më pak se 1000
Euro)

10

13501

11

13522 Blerja e kompjuterëve

12

13600

13

14220 Botimet e publikimeve

14

14230

15
16

Blerje tjera mallra &
shërbime

Shpenzimet për informim
publik
14310 Dreka zyrtare
13810 Petycash

1,000.00

20,000.00

15,000.00
1,800.00

2,500.00

Tavolina, karriga dhe inventar
pune, me të cilin duhet të
furnizohen zyret , Blerja e
kompjuterëve për stafin e ri të
zgjedhur, është paraparë blerja
e kompjuterëve për stafin e
rregullt si dhe laptove
Furnizim me ujë dhe lëngje për
zyret e dekanatit sipas vendimit
te KD-së.
Përgaditja
e
materialeve
promovuese të programeve të
studimeve,
shpenzimet
për
organizim të marketingut të
programeve të studimit para
nxënësve të shkollave të mesme,
të gjitha qyteteve të Kosovës.

400
600 Sipas vendimit te KD-së
4,000.00 4 pety cash, çdo 3 muaj nga një
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Tabela 14. Fakulteti i Mjekësisë
Nr.
rendor

Kodi
Mallra dhe shërbime
ekonomik

Shuma e
buxhetuar

Përshkrimi i aktiviteteve

95,800.00
Udhëtimet jashtë vendit për
menaxhmentin e FM

1

13100 Shpenzimet e udhëtimit

4,000.00

2
3

13330 Shpenzime postare
13400 Shpenzimet për shërbime
Shpezimet e
13410
arsimit&trajnimit
Shërbime të ndryshme
13440
intelekt.&këshilldhënëse
Shërbime shtypje-jo
13450
marketing
13480 Shpenzimet për anëtarësim

100
1,800.00

Dërgesat postare

2,000.00

Anatarsimi i Fakulteti në
organizatat ndërkombëtare, si,
anëtarësimin e FM për
ORPHEUS etj. si dhe qasja në
platforma shkencore

4
5
6
7
8

13501

Mobilje (më pak se 1000
Euro)

9

13505

Makina
fotokopjuese<1000

10

13620

Furnizim me ushqim &pije
(jo dreka zyrtare)

11

13630 Furnizime mjekësore
Furnizimi me matriale për
provim pranues

12
13

14020 Mirëmbajtja e ndërtesave

14

14050

15

14220

16

14230

17
18

14310
13810

Mirëmbajtja e mobiljeve
dhe pajisjeve
Botimi i publikimeve
Shpenz. për informim
publik
Dreka zyrtare
Petycash

400
200
100

Inventar për Fakultetim e
Mjekësisë (mobilje, banka ,
18,300.00
karriga, perde, kondicioner të
ajrit
Makinë fotokupjese për
10,00.00 fakultet sipas kërkesës dhe
€ llaptop për stafin, nevojat
emergjente
1,800.00 Sipas vendimit të KD-së
55,000.00

Furnizimi i laboratoreve me
material harxhues shëndetësor

1,500.00
3,000.00

Renovime emergjente aty ku
ka nevojë në salla të mësimit

1,000.00
800

Botimet e publikimeve

200
600
5,000.00

Sipas vendimit të KD-së
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Tabela 15. Fakulteti i Arteve
Nr.
K.Ekonomik Përshkrimi
rendor
Mallrat dhe
1
13000
shërbimet
2
13820 Pety cash 4x1000
3

Shpenzimet e udhëtimit
13140
jashtë vendit

4

13400

Shuma e
buxhetuar

Shpenzimet për
shërbime
Shërbimet e arsimit dhe
13410
trajnimit
Shërbime të ndryshme
13440 intelektuale dhe
këshillëdhënëse

5
6
7

13470 Shërbime teknike

8
9

13501 Mobilje
13503 Kompjuterë
Furnizim me matriale
hargjuese për katedrat e
Fakultetit
Furnizim me ushqim
13620
dhe pije (Dekanati)
Botimet e publikimeve
14220
Revistave shkencore

10
11
12

Përshkrimi i aktivitetit

76,800.00
4,000.00 Katër pety cash brenda vitit
Udhëtim i stafit mësimor,
18,000.00 menaxhmentit të fakultetit si
dhe aktivteti ura me tra harqe
1,500.00
5,000.00

Organizimi i urës me tre harqe

4,000.00
2000

Akordimi i paisjeve të muzikës
dhe paisjeve tjera

5,000.00
3,000.00
Ngjyra, Pllaka prej bakri për
28,000.00 galeri, për teatër dhe për
koncerte
1,800.00

Pije dhe kafe për Dekanat

4,500.00

1 konferencë shkencore dhe
botimi I 2 revistave

Tabela 16. Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
Nr.
rendor

Kodi
Ekonomik

Buxheti i vitit 2020

1

13000 Mallra dhe shërbime

2

13130

3

Shpenz. për udhëtim.
13140
zyrtare jashtë vendit

4

13330 Shpenzimet postare

Shpenz. per udhët. zërtare
brenda vendit

Shuma

Përshkrimi i aktivitetit
buxhetor

113,150.00
1,200.00

Mësim
ferma

praktik

nëpër

Pjesëmarrja
në
4,000.00 simpoziume dhe mësime
praktike
100 Posta
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Shërbimet
arsimit&trajnimit

e

5

13410

6

Shërbimet e ndryshme
13440 intelektuale&këshilldhënës
e

7

13470 Shërbime teknike

8

13509 Paisje tjera <1000

9

13509 Paisje tjera <1000

10

13620

11

13630

Furnizime me ushqim
&pije (jo dreka zyrtare)

1,500.00

Vizita
vendit

të

stafit

jashtë

2,000.00 Trajnime praktike
500.00 Sipas nevoj
Laptopa,
LCD-I,
12,700.00
Kompjuter, printera
Paisje per bankën e
6,500.00 gjeneve e cila është në
kuadër të fakultetit
Ushqim voluminoz dhe të
32,600.00
koncentruar

12

Furnizime me matriale
hargjuese për laboratore
13640 Furnizime pastrimi

Kimikale për laboratoret e
FBV
500.00 Për fermën eksperimentale

13

13650 Furnizim me veshmbathje

14

13720 Naftë për ngrohje qendrore

15

14020 Mirëmbajtja e ndërtesave

2,000.00

16

14220 Botimet e publikimeve

2,600.00

17

14310 Dreka zyrtare

18

13810 Petycash

5,000.00

350 Veshmbathje për punëtorë
37,000.00 Naftë për ngrohje
Renovimi
në
eksperimentale

fermën

Botime të punimeve në
revista
Dreka sipas vendimit të
600
KD-së
4,000.00 Katër pjesë për 1 vit

Tabela 17. Fakulteti i Edukatës Fizike dhe i Sporteve
Nr.
rendor
1
2
3
4

Kodi

Përshkrimi

013000 MALLRA DHE SHËRBIME
Shpenz. për udhëtime zyrtare
brenda vendit
Akomodimi- udhëtime zyrtare
013132
brenda vendit
013130

013140 Shpenz e udhëtimit jashtë vendit

Shuma
113,200.00

Arsyeshmëria
145000

35,000.00 Skijimi,fushim
malor,
fushim bregdetar dhe noti
7,000.00
Marrëveshje
8,000.00 bashkëpunimi
dhe
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Akomodimi-udhëtime
zyrtare
jashtë vendit
Shpezime tjera-udhëtime zyrtare
013143
jashtë vendit
Shërbime
të
ndryshme
013440
intelektuale &këshilldhënëse
013142

5
6
7

013460 Shërbime kontraktuese tjera

8

013501 Mobilje (më pak se 1000 Euro)

9

013509 Paisje tjera <1000
10
013620

11

Furnizim me ushqim & pije
(jo dreka zyrtare)

014310 Dreka zyrtare

12

013810 Petycash

13

5,000.00
4,000.00
6,800.00
30,000.00
10,000.00
1,000.00
1,800.00

pjesëmarrje në konferenca
shkencore. Pjesëmarrje në
gara sportive: Milano,
Roma, Dubrovniku. Etj.
Organizimi i konferencës
shkenconre
Hulumtimi shkencore do
te zgjas nje vite
Inventar për zyre dhe
kabinete
Blerja e një makine për
pastrim të parketit në
sallën e sportit
Pije dhe kafe për dekanat

600.00
4,000.00

Shpenzime të imta

Tabela 18. Fakulteti i Edukimit
Nr.rend
or

Kodi

Përshkrimi

Shuma

1
2

13000
13820

3

13130

Mallrat dhe shërbimet
Pety cash 4x1000
Shpenzimet
e
udhëtimit
zyrtar brenda vendit

4
5

13140
13330

Shpenzimet
e
udhëtimit
zyrtar jashtë vendit
Shpenzimet postare

6

13410

93,750.00 €
4,000.00 € Shpenzime te imëta
Vizita studimore në kuadër
10,000.00 € të programit mësimor
Konferenca shkencore dhe
vizita
studimore
në
15,000.00 € Shqipëri
150.00 €
Organizimi i trajnimeve
profesionale,
shkëmbim
5,000.00 € përvojash me universitete

7

13440

8

13450

9

13460

Shërbimet e arsimit dhe
trajnimit
Shërbime
të
ndryshme
intelektuale
dhe
këshillëdhënëse
Shërbime
shtypje-jo
marketing

Shërbime tjera kontraktuese

Aktivitetet

Organizimi i konferencave
10,000.00 € shkencore
2,000.00 €
Hulumtime shkencore, dhe
punëtori
rreth
5,000.00 € dokotoratave
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1,200.00 €

10

13470

Shërbime teknike

11
12
13

13501
13505
13509

14

13620

Mobile
Makina fotokopjuese
Pajisje tjera
Furnizim me ushqim dhe pije
( Dekanati)

15
16
17

13660
13770
13780

18

13951

19

14010

20
21

14220
14310

Akomodimi i profesorëve
Derivate për gjenerator
Karburant për vetura
Regjistrimi dhe sigurimi i
automjeteve
Mirëmbajtja dhe riparimi i
automjeteve
Botimet e publikimeve, një
konferencë shkenxore dhe
botimi
i
dy
revistave shkencore
Drekat zyrtare

Inventar për
8,000.00 € mësimit
6,000.00 € Fotokopje
7,000.00 € Skaneri Optik

salla

të

1,800.00 € Pije dhe kafe për Dekanat
Akomodimi i profesorëve
5,000.00 € vizitorë
500.00 €
500.00 €
500.00 €
1,500.00 €

10,000.00 € Publikime shkencore
600.00 € Drekat te përfaqësimit

Tabela 19. Rektorati dhe shpenzimet fikse në nivel të UP-së
Nr.
Përshkrimi
Rendor
1
2

Pastrimi i hapësirave të
jashtme dhe të
brendshme
Sigurimi fizik i
objekteve

Kategoria

14020
13953

3

Shpenzimet e
akreditimit

13460

4

Shpenzimet e
reprezentacionit

14310

5

Regjistrimi dhe
sigurimi i veturave

6

Udhëtime jashtë vendit

13951
13952
13950
13130

Shuma e
Përshkrimi i aktiviteteve të
buxhetuar në
buxhetuara
2020
Pastrimi i hapësriave të
720,000.00 brendshme dhe të jashtme
për një vit
Sigurimi fizik i objekteve
600,000.00
për një vit
Shpenzimet e akreditmit që
14,500.00 do të krijohen gjatë tërë
vitit në nivel të UP-së
Reprezzentacioni në bazë
29,200.00 të rregullores së KD-së në
nivel të UP-së
Rexhsitrimi i automjeteve
1,500.00 në përdorim nga Rektorati
dhe njesitë akademike
70,000.00 Udhëtimet

brenda

dhe
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(Rektorati)
13143

7

Mbushje telefonike
"Vala"

13320

18,000.00

8

Material zyrtar në
nivel të UP-së

13610

155,000.00

9

Punë emergjente të
paparashikuara

14020

5,000.00

13780

4,000.00

13770

2,000.00

13810

4,000.00

13310

10,000.00

10
11
12
13

Derivate për automjete
në Rektorat
Derivate për gjenrator
Pety Cash 3x 2000 për
rektorat
Shërbime të internetit
për nevojat e UP-së

14

Deratizimi dhe
dezinfektimi

13460

65,000.00

15

Material promovues

13450

10,000.00

16

Anëtarësim i
Universitetit në
organizata të ndryshme
ndërkombëtare

13480

10,000.00

17

Qasja në platforma
Shkencore

13460, 13410

45,000.00

jashtë
vendit
të
menaxhmentit dhe stafit të
rektoratit
Mbushjet për telefona
mobil sipas rregullores së
KD-së për përdorimin e
telefonave mobil në nivel
të UP-së
Shpenzimet e matrialit
zyrtar për vitin 2020 në
nivel të UP-së dhe
furnizim me toner për
printer dhe fotokopje
Punë të pa parashikuar,
avari të ndryshme të cilat
mund të ndodhin gjatë vitit
Furnizim me karburante
sipas rregullores së KD-së
Në nivel të UP-së
Paraja e imët në rektorat
për vitin 2020
Shpenzimet e internetit në
nivel të UP-së
Deratizimi
dhe
dezinfektimi i objekteve të
UP-së sipas ligjeve në fuqi
Material promovues për
nevojat e Rektoratit
Anëtarsimi i Universiteti
në Organizata e ndryshme
ndërkombëtare që kanë të
bëjnë me arsimin e lartë
dhe hulmutimet shkencore,
anëtarësimi
i
njësive
akademike në organizata
dhe
asosciacione
të
ndryshme do të bëhet me
aprovim nga menaxhmenti
i UP-së në bazë të
kërkesave të njësive
Qasja
në
platforma
shkencore,
krijimi
i
kushteve
për
stafin
akademik për një punë të
mirefilltë hulmutese dhe
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shkencore ELSEVIER

14050

Në bazë të kërkesës së
Sekretarit
kjo
është
paraparë
duke
u
3,500.00
mbeshtetur në ligj ku çdo
vit duhet të servisohen dhe
testohen aparatet

19

Aparatet kundër zjarrit

20

Mirëmbajtja e
tekonologjisë
informative

21

Mirëmbajta e klimave

14050

16,000.00

22

Organizim i
ceremonive të
ndryshme në nivel të
UP-së

13460

10,000.00

23

Zyra për marrëdhënie
me jashtë

1,314,013,460

40,000.00

24

Mirmëbajtja e
ashensorëve

14050

10,000.00

25

Servisimi i
automjeteve

14010

8,000.00

25

Trajnimi i stafit
administrativ

13460

9,000.00

147,000.00

Mirembajtja e paijsjeve të
TI-së dhe sowftvereve
Mirëmabatja dhe servisimi
i klimave në nivel të UP-së
Organizimi i ceromonive
të ndryshme në nivel të
UP-së
dhe
njësive
akademike,
njesitë
akademike në bazë të
aprovimit të menaxhmentit
mund
të
organizojnë
ceromoni të ndryshme në
kuadër të këtij buxheti me
aprovim paraprak
Organizimi i Universitetit
veror
Mirëmbajtja e ashensorëve
në të gjtiha njësitë
akademike sipas kontratës
Servisimi dhe mirebajtja e
automjeteve në nivel të
UP-së duke përfshirë edhe
makinerit në Fakultetin e
Bujqësisë dhe Inxhinjerisë
Mekanike
Eshtë paraparë që të bëhet
trajnimi
i
stafit
administrativ për të gjitha
departamentet e AQ aty ku
ka nevojë, Trajnimet do të
aprovohen nga prorektori
për buxhet dhe financa si
dhe
Sekretari
i
Përgjithshëm.
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29

Frunizim me ID
kartela për studentë
dhe profesorë si dhe
blerja e paisjeve për
shtypjen e kartelave
me ÇIP

31

Parlamenti Studentor

32

Angazhimi i
praktikantëve

13460

35

Qendra për përsosmëri
në mësimdhënie

13460

36
37
38
39
40

Qendra për efiçiencë të
energjisë
Zgjedhjet e studentëve
Zgjedhjet e UP-së
Aktivitetet e QZHK-së
dhe ZZHA
Totali

13610

13460, 21200

Blerja e ID kartelave për të
gjitha njesitë akademike
25,000.00 për studentë dhe staf
akademik me ÇIP kartelë
(studentët e rinjë)
Buxheti për financimin e
aktiviteteve të studentëve
Eshtë paraparë që të
angozhohen praktikant në
të gjitha njesitë akademike
të UP-së në tri faza nga
deri
në
120
45,000.00 100
praktikantë ku pagesa do të
jetë simbolike në vlerë prej
80.00 euro në muaj
25,000.00

Sipas
aktiviteteve
të
5,000.00 parapara nga prorektori për
mësim
Sipas planifikimeve të bëra
5,000.00
nga kordinatori i Qendrës
7,000
24,390.00
Sipas planifikimeve te
25,000.00
bera nga ky departament
2,104,700.00

Shpenzimet Komunale
Shpenzimet komunale nuk janë të buxhetuara në njësi akademike pasi pagesa e tyre bëhet mbi
bazën e faturave të pranuara nga ndërmarrjet publike. UP në bazë të Ligjit të buxhetit në këtë
kategori do të shpenzojë 1,175,000.00 euro dhe ate për 5 zëra të shpenzimeve siç janë : energji
elektrike, ujë, mbeturina, ngrohje qendrore dhe telefoni fikse.
Subvencionet dhe transferet
Kjo kategori në UP shpenzohet në bazë të vendimeve të KD-së dhe rregulloreve.
Për vitin 2020, UP buxhetin në këtë kategori e ka në shumën prej 1,579,116.56 euro. Këto mjete
viteve të mëparshme janë shpenzuar për bursa të studentëve dhe mbulimin e pagesës së stafit
akademik për publikime shkencore. Nga kjo kategori do të bëhet edhe financimi i aktivteteve
shkencore në UP në vlerë prej 1 % të buxhetit të përgjithshëm të Universitet, ose në shumën prej
367,339.00 euro. Ky fond do të shpërndahet sipas rregullores së re e cila duhet të hartohet dhe
miratohet, ku do të përfshihen aktivitetet si, qasja në revistat shkencore, organizimi i
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konferencave shkencore, seminareve, pjesëmarrja në konferencat ndërkombëtare, publikimi i
punimeve shkencore etj.
Kjo kategori nuk është ndarë nëpër njësi akademike, pasi e tëra shpenzohet për bursa dhe
aktivitete tjera shkencore dhe duke u bazuar në vendimet e KD-së.
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Tabela 20. Buxheti total i ndarë sipas të gjitha njësive akademike në të gjitha kategoritë
Nr.
rendor

Njësia
akademike

1

Filozofik

2

Filologjik

3

FSHMN

4

Juridik

5

Ekonomik

6
7

F
Ndërtimitarisë
F.
Artitekturës

8

FIEK

9

FIM

10

Mjekësi

11

Artet

12

FBV

13

Edukimi

14

FEFS

15

Rektorati

17

Totali:

Mallra dhe
shërbime

Pajisje
laboratorike

Mjete
konkretizimi

Renovimi i
objekteve

94,600.00

43,000.00

97,000.00

120,000.00

147,000.00

130,000.00

90,000.00

114,100.00 35,000.00

90,000.00

129,100.00

90,000.00

Ndërtimet e
objekteve

Infrastruktura
e jashtme

Terenet
sportive

Institute të
reja

Inventar

Totali
137,600.00

Nr

217,000.00

450,000.00

800,000.00

1,617,000.00
250,000.00

100,000.00

319,100.00

38,450.00

60,000.00

100,000.00

34,250.00

70,000.00

100,000.00

74,420.00

130,000.00

100,000.00

342,500.00

646,920.00

78,400.00

267,560.00

100,000.00

399,586.00

845,546.00

95,800.00

230,000.00

95,000.00

90,000.00

750,401.00

76,800.00

200,000.00

100,000.00

113,150.00

160,500.00

93,750.00

50,000.00

55,000.00

113,200.00

70,000.00

61,000.00

2,168,090.00
3,468,110.00

308,500.00

239,601.00

376,800.00
250,000.00

-

402,000.00

130,000.00

1,313,393.00
198,750.00

300,000.00

105,000.00
1,249,000.00

576,450.00
204,250.00

257,743.00

308,500.00
1,403,060.00

378,000.00

544,200.00

800,000.00
1,047,344.00

1,050,000.00

3,318,200.00
300,000.00

2,412,086.00

130,000.00

11,315,610.00
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Pjesa më e madhe e Buxhetit të UP-së është e koncentruar në Rektorat, por në këtë buxhet janë të
përfshirë të gjitha shpenzimet operative (fikse) në nivel të UP-së, si ne vijim:
1) Buxheti për paga dhe mëditje,
2) Buxheti për subvencione dhe transfere (bursat e studentëve dhe financimi i aktiviteteve
shkencore si dhe bursa për asistent që janë në doktoratë jashtë vendit,
3) Shpenzimet komunale (paguhen në bazë të faturave të pranuara nga ndërmarrjet publike
që bëjnë furnizimin me energji elektrike, ngorhje etj.),
4) Shpenzimet e pastrimit të objekteve,
5) Shpenzimet e sigurimit fizik të objekteve,
6) Shpenzimet për akreditimin dhe riakreditimin e programeve studimore,
7) Qasja në platforma shkencore,
8) Shpenzimet e reprezentacionit,
9) Shpenzimet për internet,
10) Shpenzimet e telekomunikimit ( mbushjet e telefonit mobil sipas rregullores së KD-së),
11) Shpenzimet e mirëbajtjes së paisjeve të TI-së,
12) Mirëmbajtja e SEMS-it,
13) Anëtarësimi në organizata të ndryshme dhe asosicione të ndryshme,
14) Mirëmbajtja e klimave,
15) Mirëmbajta e aparateve kundër zjarrit,
16) Mirëmbajtja e ashensorëve,
17) Blerja e paisjeve të TI-së,
18) Mirëmbajtja e sistemit të ngrohjes Qendrore,
19) Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve,
20) Blerja dhe servisimi i aparateve kundër zjarrit,
Në buxhetin e Rektoratit janë të parapara edhe investimet që do të bëhen në avancimin e
sistemeve të TI-së (sistemi për biblioteka dhe sistemi për vijueshmëri në mësim).

