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Buxheti i AKM-së për vitin 2005: 
Rreth 90 % drejtohen në infrastrukturën e Ndërmarrjeve Publike  

 
PRISHTINË – Agjencia Kosovare e Mirëbesimit do të merr 80.6 milionë Euro, nga Buxheti i 
Kosovës për vitin 2005, i cili është miratuar dje. Kjo ndarje e buxhetit është paraqitur më 
poshtë: 
 
KEK/Rrymë                €55,5 milion 
Trepça          €8,8 milion  
NSH/Privatizim       €4,1 milion  
NPte - Ujë dhe Mbeturina                 €4,7 milion  
NPte - Ngrohje Qendrore                  €2,4 milion  
Hekurudha         €3,5 milion  
Administratë qendrore         €1,6 milion  
 
GJITHSEJ TË APROVUARA            €80,6 milion  
  
 
Edhe pse kërkesa përfundimtare e AKM-së për buxhet (duke përfshirë bartjen e fondeve për 
projektet që kanë filluar më herët) ishte 128 milion euro, duke marrë parasysh kufizimet e 
Buxhetit të Kosovës, zyrtarët e AKM-së plotësisht mbështetën buxhetin që i është ndarë 
AKM-së.    
 

“Ky është një buxhet i rëndësishëm për Kosovën dhe për AKM-në, sepse praktikisht 
çdo euro e ndarë për AKM-në shkon në investime të infrastrukturës se 
Kosovës”, shpjegoi Jasper Dick–Ushtrues Detyre i Drejtorit Menaxhues të AKM-së . 

 
Pjesa më e madhe e buxhetit të AKM-së do te shkoj për KEK/Rrymë, që është rreth 55 
milion Euro.    

• 61 % e këtij fondi është për mirëmbajtje themelore dhe riparime të nevojshme për 
zhvillimin e minierave, kapaciteteve prodhuese dhe distributive të KEK-ut dhe për 
përkrahje të menaxhmentit transformues.   

• 19 %  është ndarë për importe të rrymës 
• Pjesa e mbetur 20% mbulon kontrata të caktuara investuese, që janë në process e 

sipër, për përmirësimin dhe modernizimin e KEK-ut. 
 
Ushtruesi I Detyrës së Drejtorit Menaxhues të AKM-së, Z. Japser Dick shprehu frustrimin e 
vazhdueshëm që KEK-u ende ka nevojë të mbështetet në masë të madhe në Buxhetin e 
Kosovës:  
 

“KEK-u nuk është në gjendje të financojë mirëmbajtjen esenciale dhe investimet për 
shkak të problemeve të vazhdueshme me inkasim. Problemi më i madh me të cilin 
ballafaqohet KEK-u është mos pagimi i faturave të rrymës. Ky është një problem 
serioz për të gjithë konsumatorët e rrymës, sepse parandalon KEK-un për tu 
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angazhuar në riparime të nevojshme dhe detyron vendimmarrësit vendor dhe 
ndërkombëtar të përkrahin KEK-un me para që do të mund të shfrytëzoheshin për 
qëllime tjera.”  

 
Shpenzime tjera kritike të përfshira në buxhetin e AKM-së janë: 

• Rreth 3.5 milion euro për privatizimin e NSH-ve  
• 1 milion euro për stacionin e pompimit  për furnizim me ujë te Prishtinës  
• 2,4 milion  për lende djegëse për sistemin e ngrohjes qendrore  
• rreth  3 milion euro në investime direkte në Hekurudha 
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Fonde shtesë të siguruara si kredi nga buxheti i konsoliduar i Kosovës, për KEK-un 
dhe Aeroportin  
 
Përveç buxhetit të AKM-së (të paraqitur më lart), Aeroporti dhe KEK-u do të marrin 22 milion 
Euro si hua nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës:   

• 10 milion euro me destinim për investime strukturale në KEK. 
• 12 milion euro për finalizimin e transferit  të Aeroportit në kontroll të plotë civile.  

  Page 2 of 2 


	E mërkurë, 2 Mars 2005

