
 

 

PASAPORTA E TREGUESVE 

Për treguesit e matjes së Strategjisë për Reformën e Menaxhimit të Financave Publike 
(SRMFP) të Kosovës 2016-2020 

 
Qëllimi i kësaj Pasaporte të Treguesve është që të ofroj një përshkrim të detajuar metodologjik  të 
matjes për të gjithë treguesit që janë të përfshirë në Strategjinë për Reformën e Menaxhimit të 
Financave Publike (SRMFP) të Kosovës 2016-2020, të miratuar në Qershor të vitit 2016 nga ana 
e Qeverisë1. 

Dokumenti shërben që të ndihmojë në përcaktimin e treguesve, identifikimin e të dhënave të 
nevojshme për të matur treguesit, metodologjinë e llogaritjes, kuptimin dhe interpretimin e saktë 
të të dhënave mbi performancën brenda organizatës dhe nga përdoruesit e jashtëm. 

Dokumenti mbulon të gjithë treguesit që janë të përfshirë në Strategjinë për Reformën e 
Menaxhimit të Financave Publike (SRMFP) të Kosovës 2016-2020 në nivel të objektivave. 
Korniza përfshinë edhe treguesit cilësorë edhe ata sasiorë duke mbuluar çdo objektiv specifik me 
të paktën një tregues. Përshkrimi i hollësishëm metodologjik i matjeve ndjek të njëjtën strukturë 
si për strategjinë e cila është e ndarë në katër shtylla: 

Shtylla 1: Disiplina Fiskale, 
Shtylla 2: Efikasiteti alokues, 
Shtylla 3: Efikasiteti operacional, dhe 
Shtylla 4: Çështjet e ndërlidhura të MFP-së  

 

Çdo tregues siç është formuluar në Strategjinë për Reformën e Menaxhimit të Financave Publike 
(SRMFP) të Kosovës 2016-2020, përfshinë elementet e mëposhtme: 

 Objektivin përkatës për secilin tregues; 

 Përshkrimin e shkurtër të treguesit; 

 Burimin e informacionit (të dhënave) që shërben si bazë e matjes së treguesit; 

 Institucionin përgjegjës për grumbullimin e të dhënave për matjen e treguesit (dhe 
ofrimin e informacionit për qëllime të raportimit/monitorimit). Kjo përgjegjësi e caktuar 
përfshinë gjithashtu përgjegjësinë për vlefshmërinë/cilësinë e të dhënave; 

 Shpeshtësinë e publikimit të të dhënave (dhe/ose grumbullimit të të dhënave); 

 Të dhënat që janë të nevojshme për të matur treguesin;  

 Një përshkrim metodologjik të metodës së matjes, që mundëson kontrollin e jashtëm dhe 
kuptimin më të mirë se si janë zhvilluar vlerat e treguesve të caktuar; 

 Bazën dhe vlerat e synuara (siç përcaktohen në SRMFP-në e miratuar). 

 

Një numër i treguesve që janë të përfshirë në SRMFP rrjedhin nga Parimet e SIGMA-s për 
Administratën Publike. E njëjta matje metodologjike u miratua aty ku është relevante në këtë 

                                                        
1 Të miratuar me Vendimin e Qeverisë Nr. xxxxx 



 

 

Pasaportë të Treguesve. Metodologjia e ngjashme është zhvilluar edhe për treguesit e tjerë që nuk 
janë të marrë nga Parimet e OECD/SIGMA edhe pse metodologji specifike aplikohet për secilin 
tregues varësisht nga natyra e tyre. 

Informacioni i përfshirë në këtë Pasaportë të Treguesve është zhvilluar nën udhëheqjen e 
Ministrisë së Financave/Departamentit për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave i cili 
shërben edhe si Sekretariat i SRMFP-së bazuar në informacionet e dhëna nga institucionet 
përgjegjëse dhe formulimi i tyre e ka pëlqimin e plotë të të gjitha institucioneve përgjegjëse dhe 
me mbështetjen e ekspertëve të OECD/SIGMA. 

 
Tabela e Treguesve  
 
 

Shtylla 1: Disiplina Fiskale  

 

Prioritet 1: Saktësia e parashikimit të indikatorëve makroekonomik dhe të hyrave 
 

Titulli i treguesit 
Shmangia mesatare e parashikimit të të hyrave në krahasim me të 
hyrat e realizuara 

Objektivi i përgjithshëm ose 
specifik korrespondues 

Një parashikim i kujdesshëm dhe real i të hyrave të rregullta të 
buxhetit dhe të hyrave të njëhershme. 

Përshkrimi i treguesit Shmangia mesatare e parashikimit të të hyrave tatimore në krahasim 
me aktualet – indikatori fokusohet vetëm në matjen e shmangies së 
parashikimt të të hyrave tatimore (Tatimet direkte dhe Tatimet 
indirekte) të aprovuara me buxhet në krahasim me realizimin aktual. 
Nga kjo kategori e të hyrave përjashtohen të hyrat e njëhershme dhe 
të hyrat jo tatimore.  
 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Raporti Vjetor Financiar, Departamenti i Thesarit 
Tabelat e Buxheti Vjetor  

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave Ministria e Financave 

Shpeshtësia e mbledhjes së 
të dhënave Një herë në vit 

Të dhënat e nevojshme  1. Parashikimi i të hyrave tatimore të aprovuara me buxhet 
2. Realizimi aktual i të hyrave tatimore  

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

Përllogaritja e këtij indeksi bëhet si në vijim:  
 
Hapi i parë: Përllogaritja e shmangies së Tatimeve Direkte të 
realizuara në krahasim me parashikimin e të hyrave të aprovuara 
në buxhet. 
 
Shmangia e Tatimeve Direkte = ShmTD 



 

 

 

ShmTD =
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Hapi i dytë: Perllogaritja e shmangies së Tatimeve Indirekte të 
realizuara në krahasim me parashikimin e të hyrave të aprovuara 
në buxhet. 
 
Shmangia e Tatimeve Indirekte = ShmTI 
 

ShmTi =
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Hapi i trete: Përllogaritet mesatarja e shmangies së parashikimeve 
të të dy kategorive të të hyrave.  
 
Shmangia mesatare e parashikimit të të hyrave tatimore në krahasim 
me aktualet= Average (ShmTD %, ShmTI% )% 

Informata për vlerat bazë Viti 2016 

Vlera bazë 
7.7% 

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2018 2020 
Vlera e treguesit 5%  3 % 

 
 

Titulli i treguesit 
Shmangia mesatare e parashikimit të të hyrave që ndodhin në 
buxhet vetëm një herë në krahasim me ekzistueset. 

Objektivi i përgjithshëm ose 
specifik korrespondues 

Një parashikimi i kujdesshëm dhe real i të hyrave të rregullta të 
buxhetit dhe të hyrave të njëhershme. 

Përshkrimi i treguesit Shmangia mesatare e parashikimit të të hyrave të njëhershme 
buxhetore në krahasim me aktualet – indikatori fokusohet vetëm 
në matjen e shmangies së parashikimt të të hyrave  të njëhershme 
buxhetore  

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Raporti Vjetor Financiar, Departamenti i Thesarit 
Tabelat e Buxhetit Vjetor 

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave Ministria e Financave 

Shpeshtësia e mbledhjes së 
të dhënave Një herë në vit 

Të dhënat e nevojshme  1. Parashikimi i të hyrave  të njëhershme buxhetore  të aprovuara 
në Buxhet  
2. Realizimi i të hyrave të njëhershme buxhetore  në vitin aktual 
fiskal. 



 

 

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

 Përllogaritja e këtij indeksi bëhet si në vijim:  
 
Shmangia e Të hyrave te njëhershme= ShmTD 
 

ShmHN(%) =
��	�����	�	��ë�������	�ë	������������		

��	�����	�	��ë�������	�ë	����������		
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Informata për vlerat bazë Viti 2016 

Vlera bazë 7.6% 

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2018 2020 
Vlera e treguesit 5% 4% 

 

Prioritet 2: Kontrollet efektive të zotimeve 

 
 

Titulli i treguesit 
Borxhet e pakryera të pagesave deri në fund të vitit fiskal si % e 
totalit të shpenzimeve. 

Objektivi i përgjithshëm ose 
specifik korrespondues 

Zvogëlimi i vonesave të pagesave duke e rritur pajtueshmërinë me 
kontrollet e aplikueshme të zotimeve. 

Përshkrimi i treguesit Bazuar në Rregullen financiare MF Nr. 04/2011, Per raportimin e 
obligimeve të papaguara të OB, obligim i papaguar i organizates 
buxhetore konsiderohet fatura e cila nuk është paguar 30 ditë pas 
pranimit të fatures nga OB. 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Raportet nga Organizatat Buxhetore  
Departamenti i Thesarit (Raporti Vjetor  Financiar) 
Raporti Vjetor i Auditimit 

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave Departamenti i Thesarit 

Shpeshtësia e mbledhjes së 
të dhënave 

Tremujore 
Vjetore 

Të dhënat e nevojshme  1. Shpenzimet e përgjithshme Buxhetore  
2. Borxhet e pakryera në fund të vitit fiskal 

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

 % = 			
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Informata për vlerat bazë Viti 2016 

Vlera bazë 3.4%2 

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2018 2020 

Vlera e treguesit 2% 0.5% 

 
 
 

                                                        
2 Vlera bazë i referohet vitit 2015,  %=54,619,395.00/1,597,983.00=3.4% 



 

 

Prioriteti 3: Mbledhja e qëndrueshme e të hyrave 

  

Titulli i treguesit 
Numri i bizneseve të regjistruara për TVSH 
 

Objektivi i përgjithshëm ose 
specifik korrespondues 

Zgjerimi i bazës tatimore përmes luftimit të evazionit fiskal dhe 
kontrabandimit të mallrave. 

Përshkrimi i treguesit Numri i bizneseve që e tejkalojnë pragun e qarkullimit mbi  €30,000 
vit 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Baza e të Dhënave e Biznesve në TVSH - Administrata Tatimore e 
Kosovës 

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave Administratata Tatimore e Kosovës 

Shpeshtësia e mbledhjes së 
të dhënave 1 herë në vit 

Të dhënat e nevojshme  1. Numri kumulativ i  bizneseve qe kanë deklaruar TVSH në fund 
të vitit 

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

 Numri i Bizneseve që kanë deklaruar TVSH (Numër) 

Informata për vlerat bazë Viti 2016 

Vlera bazë 
16,583 

 
Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2018 2020 

Vlera e treguesit 21,750 35,000 

 
 

Titulli i treguesit 
Numri i tatimpaguesve që i deklarojnë të ardhurat në mënyrë 
vullnetare.  

Objektivi i përgjithshëm ose 
specifik korrespondues 

Zgjerimi i bazës tatimore përmes luftimit të evazionit fiskal dhe 
kontrabandimit të mallrave. 

Përshkrimi i treguesit Numri kumulativ i tatimpaguesve që i deklarojnë të ardhurat në 
mënyrë vullnetare në fund te vitit fiskal në përputhje me 
legjislacionin tatimor në fuqi.  

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Baza e të dhënave e tatimpagueseve - Administrata Tatimore e 
Kosovës 

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave Administratata Tatimore e Kosoves 

Shpeshtësia e mbledhjes së 
të dhënave 1 herë në vit 

Të dhënat e nevojshme  1. Numri  kumulativ i tatimpaguesve që deklarojnë të ardhurat në 
mënyrë vullnetare  



 

 

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

Numri  kumulativ i tatimpaguesve që deklarojnë të ardhurat në 
mënyrë vullnetare. 

Informata për vlerat bazë Viti 2016 

Vlera bazë 62,886 

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2018 2020 
Vlera e treguesit 73,117 100,000 

 
 

Titulli i treguesit Shkalla e mbledhjes së borxheve. 

Objektivi i përgjithshëm ose 
specifik korrespondues 

Zgjerimi i bazës tatimore përmes luftimit të evazionit fiskal dhe 
kontrabandimit të mallrave. 

Përshkrimi i treguesit Shkalla e mbledhjes e borxheve  si përqindje e stokut të borxhit të 
mbledhshëm brenda vitit fiskal. 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Raporti Financiar Vjetor, Departamenti i Thesarit  
Buxheti Vjetor  

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave Administrata Tatimore e Kosoves 

Shpeshtësia e mbledhjes së 
të dhënave Një herë në vit 

Të dhënat e nevojshme  1. Borxhet e mbledhura tatimore brenda vitit fiskal  
2. Stokun e borxhit të mbledhshëm  

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

%	 =
Borxhet	e	mbledhura	tatimore	brenda	vitit	fiskal	

Stoku	i		borxhit	të	mbledhshëm	
 

Informata për vlerat bazë Viti 2016 

Vlera bazë 16% 

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2018 2020 
Vlera e treguesit 18% 19% 

 
 
Shtylla 2: Efikasiteti alokues  

 

Prioriteti 4: Zhvillimi i kornizës afatmesme të shpenzimeve (KASH) 

 

Titulli i treguesit 
Përqindja e shmangies mesatare ndërmjet kufirit të KASH dhe 
kufirit vjetor buxhetor për OB-të. 

Objektivi i përgjithshëm ose 
specifik korrespondues 

Avancimi i mëtejmë i rolit të KASH si dokument ndërlidhës 
ndërmjet Strategjive Kombëtare dhe planifikimit të buxhetit për tre 
vitet e ardhshme. 

Përshkrimi i treguesit Indikatori bën matjen e dallimit në përqindje të kufirit të 
shpenzimeve të secilës organizatë buxhetore në nivel qendor të 
aprovuar me Ligjin e Buxhetit të vitit aktual me vlerën e 



 

 

parashikuar në KASH. Indikatori përllogaritet si mesatare e 
përqindjes së të gjitha shmangieve të seciles Organizatë 
Buxhetore/Nivel Qendror.  

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

KASH  
Buxheti Vjetor i vitit aktual 

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave Departamenti i Buxhetit  

Shpeshtësia e mbledhjes së 
të dhënave Vjetor 

Të dhënat e nevojshme  1. Parashikimet e Kufirit të shpenzimeve të OB në KASH 
2. Kufiri i buxhetit të aprovuara në Buxhetin e vitit aktual 

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

Hapi i parë: Përllogaritja e shmangies së kufirit të shpenzimeve të 
secilës organizatë buxhetore të aprovuar me Ligjin e vitit aktual 
nga parashikimi i prezantuar në KASH (të vitit N). 
 

% =
Kufiri	i	aprovuar	i	shpenzimeve	te	OB	në	Ligj	të	Buxhetit		

���iri	i	parashikuar	në	KASH
 

 
Hapi i dytë: Gjindet mesatarja e shmangieve (dallimeve), e 
përllogaritur si mesatare e të gjitha shmangieve (dallimeve) të OB 
e shprehur në përqindje  

Informata për vlerat bazë Viti 2016 

Vlera bazë 
7.15 %3 

 
Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2018 2020 
Vlera e treguesit 6.5% 3.5% 

 
 

Titulli i treguesit 
Numri i zyrtarëve të trajnuar për vlerësimin e ndikimit buxhetor-
VNB. 

Objektivi i përgjithshëm ose 
specifik korrespondues 

Avancimi i mëtejmë i rolit të KASH si dokument ndërlidhës 
ndërmjet Strategjive Kombëtare dhe planifikimit të buxhetit për tre 
vitet e ardhshme. 

Përshkrimi i treguesit Avansimi i njohurive për vlerësim të ndikimit buxhetor të 
politkave të reja 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Departamenti i Buxhetit 

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave 

Departamenti i Buxhetit  

Shpeshtësia e mbledhjes së 
të dhënave 

Periodike  
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Të dhënat e nevojshme  1. Numri i zyrtareve qeveritar pjesemarres në trajnime  
Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

Numri i zyrtarëve të trajnuar për vlerësimin e ndikimit buxhetor-
VNB 

Informata për vlerat bazë Viti 2016 

Vlera bazë 804 

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2018 2020 
Vlera e treguesit 90 120 

 

Prioriteti 5: Besueshmëria dhe kontrolli i ekzekutimit të buxhetit vjetor 

 

Titulli i treguesit 

Përqindja e shmangies mesatare të ekzekutimit të përgjithshëm të 
buxhetit krahasuar me buxhetin e aprovuar në fillim të vitit sipas 
OB të nivelit qendror. 

Objektivi i përgjithshëm ose 
specifik korrespondues 

Fuqizimi i besueshmërisë së buxhetit vjetor përmes përmirësimit 
të planifikimit buxhetor dhe besueshmërisë së tij, përfshirë 
planifikimin në nivel të programeve, për të siguruar që hartimi i 
buxhetit është në përputhje me kornizën makro-fiskale si dhe 
objektivat strategjike të Qeverisë. 

Përshkrimi i treguesit Indikatori bën matjen e shmangies/dallimit në përqindje të kufirit 
të shpenzimeve të realizuara në fund të vitit fiskal të secilës 
organizatë buxhetore krahasuar me kufirin e shpenzimeve të 
secilës organizatë buxhetore në nivel qendror me kufirin e 
shpenzimeve të secilës organizate buxhetore të aprovuar me Ligjin 
e Buxhetit të vitit aktual. Indikatori përllogaritet si mesatare e 
përqindjes së të gjitha shmangieve/dallimeve të secilës Organizate 
Buxhetore. 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Raporti Financiar Vjetor, Departamenti i Thesarit 

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave 

Departamenti i Thesarit  
Departamenti i Buxhetit 

Shpeshtësia e mbledhjes së 
të dhënave 1 herë në vit 

Të dhënat e nevojshme  1. Shpenzimet e realizuara në fund të vitit fiskal 
2. Shpenzimet e planifikuara në buxhet 

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

Hapi i parë: Përllogaritja e shmangies/dallimit në përqindje të 
kufirit të shpenzimeve të realizuara në fund të vitit fiskal të secilës 
organizate buxhetore krahasuar me kufirin e shpenzimeve të 
secilës organizate buxhetore të aprovuar me Ligjin e Buxhetit të 
vitit aktual. 
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% =
Kufiri	i	shpenzimeve	të	OB	të	realizuara	në	fund	të	vitit	fiskal			
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Hapi i dytë: Gjindet mesatarja e përqindjes së 
shmangieve/dallimeve të të gjitha OB 

Informata për vlerat bazë Viti 2016 

Vlera bazë 10.46%5 

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2018 2020 
Vlera e treguesit 9.0% 5% 

 
 

Titulli i treguesit 
Nr. i transfereve gjatë vitit fiskal 

Objektivi i përgjithshëm ose 
specifik korrespondues 

Fuqizimi i besueshmërisë së buxhetit vjetor përmes përmirësimit të 
planifikimit buxhetor dhe besueshmërisë së tij, përfshirë 
planifikimin në nivel të programeve, për të siguruar që hartimi i 
buxhetit është në përputhje me kornizën makro-fiskale si dhe 
objektivat strategjike të Qeverisë. 

Përshkrimi i treguesit Numri i tranfereve buxhetore në përputhje me Nenin 30 të LMFPP 
03-L048. Bazuar në Ligjin e Buxhetit Transfer Buxhetor 
perkufizohet:  
1. Ndryshimi i shumave të ndara mes organizatave buxhetore,  
2. Ndryshimet që ndodhin mes programeve të të njëjtës organizatë,  
3. Ndryshimet që ndodhin mes nën-programeve të po të njëjtës 
organizatë buxhetore, dhe  
4. Ndryshimet e ndodhura mes secilës kategori ekonomike të 
paraqitur në tabelën 3.1, 3.1A dhe 4.1. 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

1. Vendimet e Ministrit të Financave  
2. Vendimet e Qeverisë  

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave Ministria e Financave / Departamenti i Buxhetit  

Shpeshtësia e mbledhjes së 
të dhënave Periodike  

Të dhënat e nevojshme  1.Aprovimet e Ministrit të Financave deri në 15% të kategorisë 
ekonomike për nën program buxhetor  
2.Vendimet e Qeverise deri në 25% të ndarjeve buxhetore te 
kategorisë konomike për nën program buxhetor si dhe Vendimet 
bazuar në Ligjin e Buxhetit për tremujorin e fundit. 

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

Numri i Transfereve gjatë vitit fiskal 

Informata për vlerat bazë Viti 2016 
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Vlera bazë 
1996 

 
Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2018 2020 

Vlera e treguesit 170 100 
 
 

Prioriteti 6: Cilësia e informatave të buxhetit kapital 

  

Titulli i treguesit Numri i ri-alokimeve për OB të nivelit qendror. 

Objektivi i përgjithshëm ose 
specifik korrespondues 

Një menaxhim më efikas dhe më efektiv i planifikimit dhe 
monitorimit të investimeve publike nga OB-të në sistemin e PIP-it 
do të ndikoj në një planifikim të drejtë të projekteve kapitale që 
duhet të jenë të ndërlidhura me Strategjinë Kombëtarë për Zhvillim 
dhe me prioritetet e Qeverisë. 

Përshkrimi i treguesit Bazuar në Ligjin e Buxhetit, Rialokim definohet çdo ndryshim i 
ndodhur në tabelën 3.2 dhe 4.2 në kategorinë e shpenzimeve 
kapitale brenda një nën-programi të një organizate buxhetore. 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

1. Aprovimet e Ministrit 
2. Vendimet e Qeverisë 

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave Departamenti i Buxhetit, Ministria e Financave  

Shpeshtësia e mbledhjes së 
të dhënave Periodike përgjatë vitit fiskal 

Të dhënat e nevojshme   1. Aprovimet e Ministrit të Financave për rialokime në perputhje 
me Ligjin e buxhetit për vitin fiskal 
2. Vendimet e Qeverisë deri në 25% të ndarjeve buxhetore të 
kategorisë ekonomike për nën program buxhetor si dhe Vendimet 
bazuar në Ligjin e Buxhetit për tremujorin e fundit 

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

Numri i rialokimeve  

Informata për vlerat bazë Viti 2016 

Vlera bazë 657 

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2018 2020 
Vlera e treguesit 55 25 
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Titulli i treguesit 
Përqindja e zbatimit të buxhetit të investimeve kapitale krahasuar 
me buxhetin e planifikuara brenda një viti fiskal.  

Objektivi i përgjithshëm ose 
specifik korrespondues 

Një menaxhim më efikas dhe më efektiv i planifikimit dhe 
monitorimit të investimeve publike nga OB-të në sistemin e PIP-it 
do të ndikojë në një planifikim të drejtë të projekteve kapitale që 
duhet të jenë të ndërlidhura me Strategjinë Kombëtarë për Zhvillim 
dhe me prioritetet e Qeverisë. 

Përshkrimi i treguesit Përqindja e zbatimit të buxhetit të investimeve kapitale krahasuar 
me buxhetin e planifikuar brenda një viti fiskal.  

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Raporti Financiar Vjetor, Departamenti i Thesarit 
Ligji Vjetor i Buxhetit 

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave 

Departamenti i Thesarit  
Departamenti i Buxhetit 

Shpeshtësia e mbledhjes së 
të dhënave 1 herë në vit 

Të dhënat e nevojshme  1. Shpenzimet kapitale të realizuara në fund të vitit fiskal 
2. Shpenzimet kapitale të aprovuara në buxhet 

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

% =
Vlera	e	përgjthshme	e	shpenzimeve	kapitale		të	realizuara	fund	te	vitit	fiskal			

�����	�	�ë�����ℎ�ℎ��	�		�ℎ���������	��������	�	�����ℎ�����	��	������	�	���ℎ����	)
 

Informata për vlerat bazë Viti 2016 

Vlera bazë 98%8 

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2018 2020 
Vlera e treguesit 99% 100% 

 
 
Shtylla 3: Efikasiteti operacional  

 
Prioriteti 7: Prokurimi Publik 

 

Titulli i treguesit Përqindja e përdorimit të Procedurës së Negociuar pa publikim. 

Objektivi i përgjithshëm ose 
specifik korrespondues 

Sigurimi i përdorimit efikas, transparent dhe të drejtë të fondeve 
publike si dhe realizimi i parimit kryesor në prokurimin publik  
“vlera për para”. 

Përshkrimi i treguesit Procedurat e negociuara pa publikimin e njoftimit të kontratës 
mund të zhvillohen vetëm në rastet e përcaktuara sipas nenit nr 35 
të Ligjit të Prokurimit Publik. Indikatori matet si përqindje e vlerës 
së kontratave të zhvillura përmes kësaj procedure në raport me 
vlerën e përgjithshme të kontratave të zhvilluara brenda vitit 
fiskal. 
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Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Planifikimet finale të prokurimit të AK  
Raportet vjetore të kontratave të nënshkruara nga AK 
AQP  
OSHP  
KRPPP  
 

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave KRPP 

Shpeshtësia e mbledhjes së 
të dhënave Një herë në vit - Janar 

Të dhënat e nevojshme  1. Vlera e kontratave të zhvilluara përmes procedurës së negociuar 
pa publikim  
2. Vlera e përgjithshme e kontratave të zhvilluara brenda vitit 
fiskal 

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

% =
Vlera	e			kontratave	të	zhvilluara	përmes	procedurës	së	negociuar	pa	publikim			

Vlera	e	përgjithshme	e	kontratave	të	zhvilluara	brenda	vitit	fiskal
 

Informata për vlerat bazë Viti 2016 

Vlera bazë 12,98 %9 

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2018 2020 

Vlera e 
treguesit 

10% 7% 

 
 

Titulli i treguesit 
Përqindja e monitorimit të njoftimeve për kontratë. 

Objektivi i përgjithshëm ose 
specifik korrespondues 

Sigurimi i përdorimit efikas, transparent dhe të drejtë të fondeve 
publike si dhe realizimi i parimit kryesor në prokurimin publik 
“vlera për para”. 
 

Përshkrimi i treguesit Indikatori matet si përqindje e vlerës së kontratave të monitoruara 
përmes njoftimeve të publikuara nga KRPP në raport me vlerën e 
përgjithshme të kontratave të zhvilluara brenda vitit fiskal, në 
përputhje me dispozitat ligjore. 
 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Planifikimet finale të prokurimit të AK  
Raportet vjetore të kontratave të nënshkruara nga AK 
AQP  
OSHP  
KRPPP  

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave KRPP 

Shpeshtësia e mbledhjes së 
të dhënave Përgjatë vitit fiskal 
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Të dhënat e nevojshme  1. Vlera e kontratave të monitoruara përmes njoftimeve 
2. Vlera e përgjithshme e kontratave të zhvilluara brenda vitit 
fiskal 

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

% =
Vlera	e			kontratave	të	monitoruara	përmes	njoftimeve			

Vlera	e	përgjithshme	e	kontratave	të	zhvilluara	brenda	vitit	fiskal
 

Informata për vlerat bazë Viti 2016 

Vlera bazë 5% 

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2018 2020 
Vlera e treguesit 100% 100% 

 

Prioriteti 8: Fuqizimi i auditimit të brendshëm 

  

Titulli i treguesit Përqindja e auditorëve të brendshëm të certifikuar. 

Objektivi i përgjithshëm ose 
specifik korrespondues 

Fuqizimi i funksionit të auditimit të brendshëm si shërbim me vlerë 
të shtuar ndaj menaxhimit llogaridhënës. 

Përshkrimi i treguesit Përqindja e auditorëve të brendshëm të sektorit publik të certifkuar 
në raport me numrin e përgjithshëm të auditorëve të brendshëm. 
Përqindja përllogaritet në numrin kumulativ të auditorëve në fund 
të vitit fiskal 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Baza e të dhenave e auditorëve të brendshëm 

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave NJQHAB 

Shpeshtësia e mbledhjes së 
të dhënave Përgjatë vitit 

Të dhënat e nevojshme  1. Numri kumulativ i auditorëve të brendshëm të sektorit publik të 
certifikuar 
2. Numri i përgjithshem i auditorëve të brendshëm 

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

% =
Numri	kumulativ	i	Auditorëve	të	brendshëm	të	sektorit	publik	të	certifikuar	

Numri	i	pergjithshem	i	auditoreve	të	brendshëm
 

Informata për vlerat bazë Viti 201610 

Vlera bazë 
50% e AB janë të certifikuar 

 
Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2018 2020 

Vlera e treguesit 80% e AB të certifikuar 
90% e AB të 
certifikuar 
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Titulli i treguesit Përqindja e implementimit të rekomandimeve nga menaxhmenti. 

Objektivi i përgjithshëm ose 
specifik korrespondues 

Fuqizimi i funksionit të auditimit të brendshëm si shërbim me vlerë 
të shtuar ndaj menaxhimit llogaridhënës. 

Përshkrimi i treguesit Përqindja e rekomandimeve të implementuara nga menaxhmenti i 
OB në raport me rekomandimet e raportit të Auditorit të 
Brendshëm 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Raporti Vjetor për funksionimin e sistemit të KBFP-së. 
Raportet nga Njesitë e Auditimit 

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave NJQHAB 

Shpeshtësia e mbledhjes së 
të dhënave 1 herë në vit  

Të dhënat e nevojshme  1. Numri i rekomandimeve të përgjithshme për të gjitha 
organizatat buxhetore të lëshuara nga Njesitë e Auditimit  
2. Numri i rekomandimeve të implementuara nga të gjitha 
organizatat buxhetore  

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

% =
Numri	i	rekomandimeve	të	përgjithshme	për	të	gjitha	organizatat	buxhetore	

Numri	i	rekomandimeve	të	implementuara	nga	të	gjitha	organizatat	buxhetore
 

Informata për vlerat bazë Viti 2016 

Vlera bazë 
51% e implementimit të rekomandimeve 

nga menaxhmenti 
Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2018 2020 

Vlera e treguesit 
Implementimi 55% i 
rekomandimeve nga 
menaxhmenti  

Implementimi 
mbi 65 % i 
rekomandimeve 
nga 
menaxhmenti 

 
 

Prioriteti 9: Fuqizimi i auditimit të jashtëm 

  

Titulli i treguesit 
Përqindja e raporteve të auditimit të shqyrtuara nga Komisioni për 
Mbikëqyrje të Financave Publike. 

Objektivi i përgjithshëm ose 
specifik korrespondues 

Zhvillimi i një institucioni suprem të auditimit që funksionon mirë, 
i cili kryen auditime në përputhje me standardet e auditimit të 
sektorit publik të pranuara ndërkombëtarisht. 

Përshkrimi i treguesit Përqindja e raporteve të auditimit (1. Raporteve të rregullsisë së 
auditimit; 2. Raporteve të auditimit të performancës dhe 3. 
Raportit Vjetor të auditimit) të shqyrtuara nga Komisioni për 
Mbikëqyrje të Financave Publike në krahasim me numrin e 
përgjithshëm të raporteve të auditimit të publikuara brenda vitit 
fiskal. 



 

 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Raporti Vjetor i Auditimit i ZKA 
Raporti i Performancës së Zyrës Kombetare të Auditimit 

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave Zyra Kombetare e Auditimit 

Shpeshtësia e mbledhjes së 
të dhënave Periodike/ Në vazhdimësi 

Të dhënat e nevojshme  1. Numri i përgjithshëm i raporteve të auditimit (Raporteve të 
rregullësisë së auditimit, Raporteve të auditimit të performancës 
dhe Raportit Vjetor të auditimit) të publikuara Brenda vitit fiskal 
2. Numri i raporteve të auditimit të shqyrtuara në Komisionin për 
Mbikqyrje të Financave Publike brenda vitit fiskal 

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

  

% =

�����	�	���������	�ë	���������	�ë	�ℎ��������	�ë	
����������	�ë�	���������	�ë	���������	�������					

�����	�	�������ℎ�ℎ��	�	���������	��	���������	
 

 

Informata për vlerat bazë Viti 2016 

Vlera bazë 10%11 

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2018 2020 
Vlera e treguesit 30% 50% 

 
 

Titulli i treguesit 
Përqindja e rekomandimeve të adresuara të lëshuara nga Zyra 
Kombëtare e Auditimit 

Objektivi i përgjithshëm ose 
specifik korrespondues 

Zhvillimi i një institucioni suprem të auditimit që funksionon mirë, 
i cili kryen auditime në përputhje me standardet e auditimit të 
sektorit publik të pranuara ndërkombëtarisht. 

Përshkrimi i treguesit Përqindja e rekomandimeve të adresuara, në raport me numrin e 
përgjithshëm të rekomandimeve të lëshuara nga Zyra Kombëtare e 
Auditimit 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Raporti Vjetor i Auditimit 

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave Zyra Kombëtare e Auditimit  

Shpeshtësia e mbledhjes së 
të dhënave 1 herë në vit 

Të dhënat e nevojshme  1. Numri i përgjithshëm i rekomandimeve të lëshuara nga Zyra e 
Kombëtare e Auditimit (të leshuara në vitin paraprak) 
2. Numri i rekomandimeve të adresuara  

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 
 

% =
�����	�	�������������	�ë	���������		
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Informata për vlerat bazë Viti 2016 

Vlera bazë 32% 

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2018 2020 

Vlera e treguesit 45% 60% 

 
 

Titulli i treguesit 
Përqindja e rekomandimeve të pa adresuara të lëshuara nga Zyra 
Kombëtare e Auditimit. 

Objektivi i përgjithshëm ose 
specifik korrespondues 

Zhvillimi i një institucioni suprem të auditimit që funksionon mirë, 
i cili kryen auditime në përputhje me standardet e auditimit të 
sektorit publik të pranuara ndërkombëtarisht. 

Përshkrimi i treguesit Perqindja e rekomandimeve të paadresuara, në raport me numrin e 
përgjithshëm të rekomandimeve të lëshuara nga Zyra Kombëtare e 
Auditimit 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Raporti Vjetor i Auditimit 

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave 

Zyra Kombëtare e Auditimit  

Shpeshtësia e mbledhjes së 
të dhënave 

1 here në vit 

Të dhënat e nevojshme  1. Numri i përgjithshëm i rekomandimeve të lëshuara nga Zyra 
Kombëtare e Auditimit (të lëshuara në vitin paraprak) 
2. Numri i rekomandimeve të paadresuara nga OB 

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

 % =
�����	�	�������������	�ë	��	���������				
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Informata për vlerat bazë Viti 2016 

Vlera bazë 37% 

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2018 2020 
Vlera e treguesit 25% 20% 

 
 
Shtylla 4: Çështjet e ndërlidhura të MFP  

 
Prioriteti 10: Përmirësimi i sistemeve të TI 

 

Titulli i treguesit 
Numri i sistemeve të Integruara 

Objektivi i përgjithshëm ose 
specifik korrespondues 

Përmirësimi i sistemeve të TI që funksionojnë në Ministrinë e 
Financave për ta përmirësuar cilësinë e informatave financiare. 

Përshkrimi i treguesit Avansimi i mëtejmë i sistemeve të Teknologjisë Informative në 
MF, përmes integrimit të një numri të sistemeve të TI që akualisht 
funksionojnë si të ndara (ATK, SIGTAS, BDMS, PIP, Free 



 

 

Balance, Lista e Pagave, Tatimi në Pronë, ASICUDA). Shembull: 
1. Integrimi i SIMFK – moduli për ndërlidhje automatike me 
sistemin e ri të BQK për pagesa dhe të hyra – ATS (RTGSACH) 
2. Kapacitetet harduerike, krijimi dhe operacionalizimi i plotë i 
Qendrës për Rimëkëmbje(Disaster Recovery). 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Raporti i Punës i Ministrisë së Financave  
Minutat e Takimeve nga takimet e Komitetit Drejtues dhe Teknik 
të TI-së 

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave Departamenti i TI, MF  

Shpeshtësia e mbledhjes së 
të dhënave Vjetore 

Të dhënat e nevojshme  1. Llojet e sistemeve  
2. Numri i sistemeve të integruara  

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

 Gjenerimi i numrit të sistemeve të integruara dhe avancimi i 
moduleve dhe ngritjes së kapaciteteve harduerike. 

Informata për vlerat bazë Viti 2016 

Vlera bazë 0 

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2018 2020 
Vlera e treguesit 5 7 

 
 

Prioriteti 11: Transparenca për buxhetin 

 
 

Titulli i treguesit 
Buxhetimi dhe raportimi sipas tabelës së llogaritjeve që është në 
pajtim me GFS 2014. 

Objektivi i përgjithshëm ose 
specifik korrespondues 

Sigurimi i pajtueshmërisë së informatave për buxhetin e Kosovës 
me FMN standardin GFS 2014. 

Përshkrimi i treguesit Adaptimi i standardit të FMN-së GFS 2014 për raportimin e 
statistikave fiskale sipas manualit të SFQ (GFS)  

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Raporti Vjetor Financiar 
Tabelat e Buxhetit Vjetor 
Raportet Tremujore Fiskale 

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave Thesari 

Shpeshtësia e mbledhjes së 
të dhënave Vjetore 

Të dhënat e nevojshme  1. Planifikimi i Buxhetit Vjetor sipas klasifikimit GFS 2014 
2. Raportimi i të  dhënave fiskale sipas klasifikimit GFS 2014 

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 
 

Aplikimi i metodologjisë  së GFS 2014 gjate planifikimit buxhetor 
dhe raportimit fiskal 



 

 

 
Informata për vlerat bazë Viti 2016 

Vlera bazë Ka filluar publikimi12 

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2018 2020 

Vlera e treguesit 
Planifikimi Buxhetor 

sipas GFS 2014 

Standardi GFS 
2014 në 
përdorim 

 
 

Prioriteti 12: Ngritja e qëndrueshme e kapaciteteve në MFP 

  

Titulli i treguesit Numri i programeve për trajnimin në MFP 

Objektivi i përgjithshëm ose 
specifik korrespondues 

Arritja e një mënyrë sistematike, e qëndrueshme dhe e integruar e 
ngritjes së kapaciteteve të nëpunësve civilë në Menaxhimin e 
Financave Publike duke e shfrytëzuar ekspertizën vendore, të 
administratës publike dhe atë të jashtme. 

Përshkrimi i treguesit Përcaktimi llojit të programeve profesionale për trajnim në fushën 
e Menaxhimit të Financave Publike  

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Studimi i Fizibilitetit  

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave Ministria e Financave 

Shpeshtësia e mbledhjes së 
të dhënave  

Të dhënat e nevojshme  1.  
2.  

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

 Studimi i Fizibilitetit i planifikuar për vitin 2017, pritet të 
përcaktojë vlerësimin e nevojave për numrin dhe llojin e 
programeve për MFP  

Informata për vlerat bazë Viti 2016 

Vlera bazë  

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2018 2020 
Vlera e treguesit   

 
 
 
 
 

                                                        
12 Gjate keti vitit për herë të dyte janë raportuar në GFS (të hyrat dhe shpenzimet) dhe publikuar në web faqen e MF 
te dhënat për Qeverinë e Përgjithshme sipas GFS. 



 

 

Titulli i treguesit 
Numri i zyrtarëve të trajnuar në fushën e MFP 

Objektivi i përgjithshëm ose 
specifik korrespondues 

Arritja e një mënyrë sistematike, e qëndrueshme dhe e integruar e 
ngritjes së kapaciteteve të nëpunësve civilë në Menaxhimin e 
Financave Publike duke e shfrytëzuar ekspertizën vendore, të 
administratës publike dhe atë të jashtme 

Përshkrimi i treguesit Numri i zyrtarëvë publik të trajnuar ne fushën e MFP Brenda vitit 
fiskal 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Regjistrat  

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave Ministria e Financave 

Shpeshtësia e mbledhjes së 
të dhënave  

Të dhënat e nevojshme  1.  
2.  

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

  

Informata për vlerat bazë Viti 2016 

Vlera bazë  

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2018 2020 
Vlera e treguesit   

 
 


