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Fakte 

 Buxheti i Komunës së Podujevës ka pasur trend pozitiv të rritjes në katër vitet e fundit. 
Nga 16 milionë euro sa ka pasur kjo komunë buxhet në 2012, gjatë 2014, buxheti i kësaj 
komune është rritur për rreth 1 milion euro.  

 Komuna e Podujevës gjatë vitit 2014 ka rritur shkallën e të hyrave vetanake  rreth 150 mijë 
euro në krahasim me një vit paraprak. Kjo rritje ka ardhur kryesisht nga tatimi në pronë 
dhe nga taksa për shfrytëzimin e hapësirave publike. 

 Podujeva bënë pjesë në mesin e komunave mesatare për sa i takon të hyrave komunale. 

Kjo komunë qëndron pas Prishtinës, Prizrenit, Ferizajt, Gjilanit, Gjakovës, Fushë Kosovës, 

Lipjanit, Drenasit të cilat kanë të hyra më shumë se Podujeva gjatë një viti.  

 Komuna e Podujevës gjatë një viti shpenzon mesatarisht deri në 140 mijë euro për rrymë, 

deri në 60 mijë euro për ujë dhe po në ketë mesatare kjo komunë shpenzon edhe të 

pagesa për mbeturina. 

 Komuna e Podujevës në vitin e fundit (2014) ka shënuar rënie të shpenzimeve për dreka 

dhe darka zyrtare dhe po ashtu në shpenzimet për udhëtime jashtë vendit. Në të njëjtën 

periudhë ka pasur rritje të shpenzimeve në riparimin e automjeteve zyrtare.   

 Komuna e Podujevës ka gjithsejtë 2,089 persona të punësuar, ku përfshihen 256 në 
administratë dhe të tjerët janë në sistemin shëndetësor dhe atë arsimor. Podujeva ka të 
punësuar një shërbyes civil për 348 banorë. Mesatarja në shkallë vendi është një shërbyes 
civil për 278 banorë. 

 Në sektorin e arsimit janë të punësuar 1,547 persona, prej tyre 1,089 janë mësimdhënës. 

Në Komunën e Podujevës raporti nxënës/mësimdhënës është 35.6. Mesatarja në shkallë 

vendi është 29.9.    

 Në sektorin e shëndetësisë janë të punësuar 286 persona. Raporti punonjës 

shëndetësorë/popullatë në Komunën e Podujevës është 311.4. Mesatarja në shkallë vendi 

është 282.7. 

 Gjatë vitit 2014 në Komunën e Podujevës janë regjistruar 291 biznese të reja, pjesa më e 

madhe e tyre i takojnë bizneseve nga fusha e tregtisë. Në të njëjtën periudhë, në Podujevë 

janë shuar 66 biznese. Krahasuar me vitet paraprake vërehet një trend në rritje i shuarjes 

së bizneseve.  

 Agim Veliu gjatë fushatës zgjedhore 2013. ka dhënë 15 premtime. Deri në muajin maj 2015 

z.Veliu ka arritur të realizoj 26% të premtimeve. Mesatarja e premtimeve të realizuara për 

të gjitha komunat e Kosovës deri në maj 2015 është 24%. 

 



 4 

2 Qeverisja komunale  

Komuna e Podujevës që nga zgjedhjet e para lokale të organizuara në Kosovë (2000) është 

udhëhequr nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Kryetari aktual Agim Veliu po e përmbyll vitin e 

dytë në mandatin e tretë si kryetar komune. Ai në zgjedhjet e fundit lokale ka fituar pa balotazh. 

Kandidati i dytë me i votuari në Podujevë ka qenë Naim Fetahu nga Partia Demokratike e 

Kosovës. Ky i fundit ka siguruar 39% të votave kundrejt Agim Veliut që ka marr rreth 51%. 

Grafikoni nr .1 Numri i votave në raundin e parë ndërmjet Agim Veliut dhe Naim Fetahut 

 

Pas zgjedhjeve LDK në Podujevë nuk ka hyrë zyrtarisht në ndonjë koalicion pas zgjedhor, por në 

Kuvend gëzon mbështetjen e AAK-së për gjitha vendimet.  

Grafikoni nr. 2 Ndarja e ulëseve sipas partive në Kuvendin Komunal të Podujevës  sipas zgjedhjeve të 2013 
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3 Buxheti i Komunës së Podujevës  

Buxheti i Komunës së Podujevës ka pasur trend pozitiv të rritjes në katër vitet e fundit. Nga 16 

milionë euro sa ka pasur në dispozicion në 2012, gjatë 2014, Komuna e Podujevës ka pasur nën 

menaxhim 17 milionë euro. Kjo rritje ka ardhur nga rritja e grantit nga niveli qendror, por edhe 

shkalla e të hyrave komunale ka pasur trend pozitiv të rritjes, ndonëse në shifra të vogla. 

 Grafikoni nr.3 Buxheti total i Komunës së Podujevës dhe ndarjes sipas kategorive 

 

Komuna e Podujevës gjatë vitit 2014 ka rritur shkallën e të hyrave vetanake në rreth 150 mijë euro 

në krahasim me një vit paraprak. Kjo rritje ka ardhur kryesisht nga tatimi në pronë dhe nga taksa 

në shfrytëzimin e hapësirave publike.  

Grafikoni nr.4 Të hyrat vetaneke të Podujevës nga vitit 2011-2014 
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Komuna e Podujevës pjesën më të madhe të hyrave komunale e siguron nga tatimi në pronë, në 

vitin e fundit (2014) mbi 350 mijë euro janë siguruar nga tatimi në pronë nga rreth 1.4 milionë 

euro sa janë siguruar të hyra totale.  

Grafikoni nr.5 Kategoritë e të hyrave buxhetore në Podujevës për vitin 2014 

 

 

 

Podujeva bënë pjesë në mesin e komunave mesatare për sa i takon të hyrave komunale. Kjo 

komunë qëndron pas Prishtinës, Prizrenit, Ferizajt, Gjilanit, Gjakovës, Fushë Kosovës, Lipjanit, 

Drenasit të cilat kanë të hyra më shumë se Podujeva gjatë një viti.  
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Grafikoni nr.6 Krahasimi i komunave nga vështrimi i të hyrave vetanake për vitin 2014 

 

 

Komuna e Podujevës gjatë një viti shpenzon mesatarisht deri në 140 mijë euro për rrymë, deri në 

60 mijë euro për ujë dhe po kaq për mbeturina.  

Grafikoni nr.7 Krahasimi i mes viteve në shpenzimet e Podujevës në kategorinë e shpenzimeve komunale 
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Komuna e Podujevës në vitin 2014 ka shënuar rënie të shpenzimeve për dreka dhe darka zyrtare 

dhe po ashtu në shpenzimet për udhëtime jashtë vendit. Ne të njëjtën periudhë ka pasur rritje të 

shpenzimeve në riparimin e automjeteve zyrtare.   

Grafikoni nr.7 Krahasimi i mes viteve në shpenzimet e Podujevës në disa kategori në mallra dhe shërbime 

 

4 Të punësuarit në sektorin publik  

Komuna e Podujevës ka gjithsejtë 2,089 persona të punësuar, ku përfshihen 256 në Administratë 

dhe të tjerët janë në sistemin shëndetësor, atë arsimor gjegjësisht atë parashkollor, para fillor, 

fillor dhe të mesëm.   

Grafikoni nr.8 Të punësuarit në sektorin publik në Komunën e Podujevës 
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Podujeva ka të punësuar një shërbyes civil për 348 banorë. Mesatarja në shkallë vendi është një 
shërbyes civil për 278 banorë. 

Grafikoni nr.9 Raporti i të punësuarve në administratë për kokë banori 

 

Përveç të punësuarve me kontrata të rregullta, gjatë vitit 2014 Podujeva ka angazhuar edhe 8 

persona me kontratë mbi vepër, apo kontrata të përkohshme të punës.   

Grafikoni nr.10  Të punësuarit me kontratë mbi vepër sipas disa komunave 

 

Në sektorin e arsimit janë të punësuar 1,547 persona, prej tyre 1,089 janë mësimdhënës. Në 

Komunën e Podujevës raporti nxënës/mësimdhënës është 35.6. Mesatarja në shkallë vendi është 

29.9.    
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Grafikoni nr.11 Raporti nxënës/mësimdhënës në Komunën e Podujevës 

 

Në sektorin e shëndetësisë janë të punësuar 286 persona. Raporti punonjës 

shëndetësorë/popullatë në Komunën e Podujevës është 311.4. Mesatarja në shkallë vendi është 

282.7. 

Grafikoni nr.12 Të punësuarit në shëndetësi sipas numrit dhe llogaritjes për kokë banori nëpër komuna 

 

5 Ekonomia lokale  

Gjatë vitit 2014 në Komunën e Podujevës janë regjistruar 291 biznese të reja, pjesa më e madhe e 

tyre i takojnë bizneseve nga fusha e tregtisë.  
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Grafikoni nr.13 Trendi i hapjes së bizneseve në Komunën e Podujevës 2011-2014 sipas llojit 

 

Në të njëjtën periudhë, në Podujevë janë shuar 66 biznese, pjesa më e madhe e tyre i takojnë 

profilit të bizneseve tregtare. Krahasuar me vitet paraprake vërehet një trend në rritje i shuarjes 

së bizneseve. Në 2012 kanë qenë gjithsejtë 28 biznese të shuara, përderisa në 2014 ky numër 

është për 38 më i lartë.  

Grafikoni nr.14 Shuarja e bizneseve në Podujevës në total dhe sipas llojit 2011-2014 
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6 Premtimet 

Instituti GAP ka monitoruar premtimet e dhëna nga z. Agim Veliu gjatë fushatës zgjedhore 2013. 

Nga 15 premtimet e monitoruara, del se deri në maj 2015 z.Veliu ka arritur të realizoj 26% të 

premtimeve. Mesatarja e premtimeve të realizuara për të gjitha komunat e Kosovës deri në maj 

2015 është 24%. 

 
Grafikoni nr.15 Numri i premtimeve dhe shkalla e realizimit 
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