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SHKURTESAT 

 

AB -Auditimi i Brendshëm  

ATK - Administrata Tatimore e Kosovës 

BE - Bashkimi Evropian 

BDMS (Budget Development and Management System) - Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit 

të Buxhetit 

COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) - Komiteti i 

Sponsorimit të Organizatave të Komisionit Treadway 

DK - Dogana e Kosovës 

DMR - Divizioni i Menaxhimit të Rrezikut 

FMN - Fondi Monetar Ndërkombëtare 

GDPS - Grupi Drejtues për Planifikim Strategjik 

IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) - Standardet Ndërkombëtare të 

Kontabilitetit në Sektorin Publik 

KBF - Komisioni për Buxhet dhe Financa 

KASH - Korniza Afatmesme e Shpenzimeve  

KE - Komisioni Evropian 

KIP - Komiteti për Investime Publike 

KBFP - Kontrolli i Brendshëm i Financave Publike 

KRPP - Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik 

LPP - Ligji për Prokurimin Publik 

LMFPP - Ligji për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë 

MF - Ministria e Financave 

MFP - Menaxhimi i Financave Publike  

MSA - Marrëveshja e Stabilizim Asociimit 

OB - Organizatat Buxhetore 

PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability) - Llogaridhënia Financiare dhe e 

Shpenzimeve Publike 

PIFC (Public Internal Financial Control) - Kontrolli i Brendshëm i Financave Publike 

PIP - Programi i Investimeve Publike 

PVF - Pasqyra Vjetore Financiare 

SBS (Sector Budget Support) - Përkrahja Buxhetore Sektoriale 

SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) - Përkrahje për Përmirësim 

në Qeverisje dhe Menaxhment 

SIMFK - Sistemi Informativ i Menaxhimit të Financave të Kosovës 

SRMFP - Strategjia për Reformën e MFP 

TI - Teknologjia Informative 

ZAP - Zyra e Auditorit të Përgjithshëm 

ZPS - Zyra për Planifikim Strategjik 

ZKM - Zyra e Kryeministrit 

 
Shënim: Ky dokument është hartuar nga Grupi për Koordinim të Implementimit të Strategjisë së Reformës së 

Financave Publike në Republikën e Kosovës dhe shërben për të raportuar në Ministrinë e Financave dhe në Takimin 

e Këshillit të Ministrave për Reformën e Administratës Publike (KMRAP). Me qenë se nuk është prezantuar (e as 

miratuar) ende në këto forume, ky dokument është draft dhe nuk mund të përdoret pa autorizim me shkrim nga 

Ministria e Financave.   
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1. PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE 

 

Ky raport i përmbledh dhe paraqet arritjet e objektivave dhe progresin në aktivitete të Strategjisë 

së Reformës së Menaxhimit të Financave Publike (SRMFP) gjatë vitit 2016 dhe veprimet e 

ardhshme për vitin 2017.  

Sipas mandatit të dhënë me Vendimin e Ministrit, Nr. 43/2016, Grupi Koordinues obligohet të 

përgatisë raporte të rregullta vjetore të vlerësimit të progresit dhe t’i paraqesë ato në formën e 

raportit vjetor të monitorimit të zbatimit të Strategjisë së Reformës së Menaxhimit të Financave 

Publike (SRMFP). Zbatimi SRMFP, ndërton në planin e veprimit të SRMFP dhe Pasaportën e 

Indikatorëve.   

Bazuar në të dhënat e raportuara nga institucionet përgjegjëse, sipas strategjisë dhe planit të 

veprimit, dhe duke marrë në referencë indikatorët e performancës, grupi mund të raportojë që ka 

një progres horizontal në të gjitha fushat e zbatimit të strategjisë.  

Qasja e adoptuar në përgatitjen raportit vjetor ka qenë një kombinim i takimeve dhe punëtorive 

punuese. Fillimisht është përgatitur tabela raportuese (e bazuar në udhëzimet e OECD/SIGMA) 

dhe udhëzimet e Pasaportës së Indikatorëve. Në takimet dhe punëtoritë e mbajtura janë diskutuar 

dhe inkorporuar kontributet e strukturave përgjegjëse.   

Strategjia e Reformës së Menaxhimit të Financave Publike (SRMFP), është ndërtuar mbi 4 

shtylla dhe 12 prioritete që përfshijnë të gjithat fushat e reformës së Menaxhimit të Financave 

Publike. 

 

 

1.1 Shtylla I: Disiplina Fiskale  

Progres mund të raportohet në përmirësimin e Disiplinës Fiskale. Është përmirësuar saktësia e 

parashikimit të Indikatorëve makroekonomik dhe të të hyrave. Shmangia mesatare e parashikimit 

të të hyrave në krahasim me të hyrat e realizuara si dhe me të hyrat e njëhershme ka vlerë të 

zvogëluar. Këtë e ilustrojmë me faktin se dallimi i shifrave nga parashikimi dhe realizimi për  

vitin 2016 tek tatimet direkte devijojnë për 3.1% më shumë realizim, tek tatimet indirekte 

rezulton një devijim edhe me i ulët prej vetëm 1.7% më shumë të hyra të realizuara. Gjithashtu  

kemi  devijim fare të vogël mes parashikimit dhe realizimit për  vitin 2016  sipas agjencive 

mbledhëse, derisa të hyrat në kufi regjistrojnë rritje prej 1.1% më shumë se plani. Tek të hyrat 

vendore rezulton një devijim prej vetëm 1.7% më pak se parashikimi. 

Për sa i përket kontrolleve efektive të zotimeve, gjendja është pothuajse e njëjtë. Borxhet e 

pakryera të pagesave deri në fund të vitit fiskal janë pothuajse të njëjtë me vitin referues 2015 

(rritje për 0.1%), pasi që strategjia ka hyrë në fuqi në mes të vitit 2016 (periudhë gjashtë mujore 

për zbatim të aktiviteteve).  

Gjatë periudhës raportuese është arritur mbledhje e qëndrueshme e të hyrave. Në këtë trend 

pozitiv të zhvillimit ekonomik kontributi kryesor del të ketë ardhur nga masat e ndërmarra në 

kuadër të reformave të të bërit biznes, rritja e besueshmërisë së investitorëve si dhe përmirësimi i 

vazhdueshëm i ambientit të jashtëm ekonomik, duke rezultuar edhe me rritjen e numrit të 
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bizneseve të regjistruara për TVSH, Numrit të tatimpaguesve që i deklarojnë të ardhurat në 

mënyrë vullnetare dhe Shkallës së mbledhjes së borxheve. 

 

1.2 Shtylla II: Efikasiteti Alokues  

Edhe në fushën e Efikasitetit Alokues evidentohet progresi i arritur në Zhvillimin e kornizës 

afatmesme të shpenzimeve (KASH) përmes avancimit të mëtejmë të rolit të KASH si dokument 

ndërlidhës ndërmjet Strategjive Kombëtare dhe planifikimit të buxhetit për tre vitet e ardhshme, 

si dhe duke vazhduar ngritjen e kapaciteteve të zyrtarëve të trajnuar për vlerësimin e ndikimit 

buxhetor-VNB.  

Besueshmëria dhe kontrolli i ekzekutimit të buxhetit vjetor ka shënuar ngritje. Kjo rezulton nga 

zvogëlimi i shmangies së ekzekutimit të përgjithshëm të buxhetit krahasuar me buxhetin e 

aprovuar si dhe nga zvogëlimi i numrit të transfereve gjatë vitit fiskal. 

Gjithashtu raportohet për përmirësim të cilësisë së informatave të buxhetit kapital. Kësaj i ka 

kontribuar progresi i arritur në rënien e numrit të ri-alokimeve për OB të nivelit qendror.  

Përqindja e zbatimit të buxhetit të investimeve kapitale është e kënaqshme, edhe pse jo në nivel 

të vitit bazë (12% më pak), pasur parasysh afatin 6 mujor të hyrjes në fuqi të SRMFP. 

 

1.3 Shtylla III: Efikasiteti operacional 

Gjithashtu në fushën e Efikasitetit Operacional është evidentuar përmirësim i theksuar në të 

gjithë indikatorët e performancës. Në prokurimin publik është arritur progres në realizimin e 

parimit “vlera për para” përmes zvogëlimit të përdorimit të Procedurës së Negociuar pa publikim 

si dhe përmes rritjes së përqindjes së vlerës së kontratave të monitoruara përmes njoftimeve të 

publikuara nga KRPP. 

Vlen të theksohet se është arritur fuqizimi i mëtejshëm i auditimit të brendshëm përmes rritjes së 

numrit të auditorëve të brendshëm të certifikuar, gjë që padyshim ka ndikuar edhe në rritjen e 

implementimit të rekomandimeve të Auditorit të brendshëm nga ana e menaxhmentit. 

Për më shumë raporti konstaton se ka progres edhe tek fuqizimi i auditimit të jashtëm. Theks të 

veçantë duhet dhënë rritjes së rekomandimeve të shqyrtuara nga Komisioni për Mbikëqyrje të 

Financave Publike të Kuvendit të Kosovës, rekomandime këto të lëshuara nga Zyra Kombëtare e 

Auditimit. Lidhur me adresimin apo mos-adresimin nga Qeveria e rekomandimeve të Zyrës 

Kombëtare të Auditimit, mund të themi se presim progres në zbatimin e rekomandimeve të 

ZKA-së bazuar në rekomandimin e Kuvendit për Qeverinë që të përgatis një plan Veprimi për 

zbatimin e rekomandimeve nga Raporti Vjetor i Auditimit për vitin 2015 si dhe të raportoj në 

baza tre mujore mbi progresin e arritur në Komisionin për Mbikëqyrje të Financave Publike në 

Kuvend. Vlerësimi final i këtyre indikatorëve mund të përfundohet pas publikimit të Raportit 

Vjetor të Auditimit për vitin 2016, i cili publikohet në fund të Gushtit 2017.  

 

1.4 Shtylla IV: Çështjet e lidhura me MFP 

Shtylla e katërt, që ka të bëjë me çështjet horizontale në MFP, konstatohet të ketë shënuar 

progres në marrjen e hapave të duhur në drejtim të Integrimit të sistemeve ekzistuese në MFP. 

Duhet cekur se për këtë shtyllë, bazuar në natyrën e aktiviteteve, veprimet janë paraparë për vitet 

vijuese. Me kërkesë të Komitetit Drejtues për TI është bërë inventarizimi i sistemeve dhe 

resurseve të TI-së si dhe është hartuar dokumenti i outputeve për integrim të sistemeve.  
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Në kuadër të rritjes së transparencës për buxhetin janë ndërmarrë disa hapa në drejtim të arritjes 

së këtij objektivi. Është zhvilluar tabela ndërlidhëse në mes të kodeve të planit kontabël aktual 

dhe Manualit të Statistikave Financiare Qeveritare të publikuare nga FMN dhe ESA 2010. 

Efektet priten në vitin vijues.  

Për sa i përket gjetjes së opsionit për ngritje të kapaciteteve në fushën e MFP në mënyrë 

sistematike, të qëndrueshme dhe të integruar, duhet thënë se studimi i fisibilitetit është paraparë 

për vitin e ardhshëm. Duhet thënë se ngritja e kapaciteteve ka vazhduar si më parë.  

 

 

2. PROGRESI I PËRGJITHSHËM I ZBATIMIT TË STRATEGJISË  

 

Për periudhën raportuese 2016 vlerësohet se ka progres në implementimin e aktiviteteve në të 

gjitha shtyllat e strategjisë. Nisur nga fakti se SRMFP është aprovuar në mes të vitit 2016, 

ndikimi në arritjen pikave të referimit të indikatorëve për vitin 2017 objektivisht ka qenë i 

limituar (gjashtë muaj). Për shkak të aprovimit të strategjisë dhe planit të veprimit në mes të vitit 

2016 indikatorët kanë Vlerën bazë dhe Qëllimin për vitin 2020. Gjatë hartimit të Pasaportës së 

Indikatorëve  janë definuar edhe vlerat e treguesve për vitin 2018. Në anën tjetër pikat e referimit 

për indikatorët e SRMFP janë të paraparë kryesisht për vitin 2017 dhe 2018. Prandaj në disa 

fusha ka vend për përmirësim, apo angazhim të shtuar me qëllim të arritjes së pikave të referimit, 

vlerave të treguesit për vitin 2018 dhe synimit për vitin 2020. 

 

Në shtyllën e parë Disiplina Fiskale bazuar në raportet e strukturave përgjegjëse, përkundër 

afatit 6 mujor, nga 6 indikatorët është evidentuar progres në 3 indikator, ndërsa në 2 indikator 

gjendja është e përafërt me të dhënat e vitit bazë. ATK raporton për 40% Shkallën e mbledhjes së 

borxheve në vitin 2016. 

Është arritur progres i theksuar në përmirësimin e Shmangies mesatare të parashikimit të të 

hyrave në krahasim me të hyrat e realizuara prej vetëm 3.82% nga niveli bazë prej 7.70%. 

Tek indikatori Shmangia mesatare e parashikimit të të hyrave që ndodhin në buxhet vetëm një 

herë në krahasim me ekzistueset, duhet sqaruar se përkundër një përqindje të rritur të shmangies 

krahasuar me vlerën bazë, vlerësohet si progres. Kjo pasi që me plan kanë qenë të parapara të 

inkasohen EUR 18 milion, ndërsa realizimi për vitin 2016 ishte EUR 20.4 milion. Kjo ka 

shkaktuar shmangie për shkak të inkasimit më të madhe se sa të planifikuar.  

Borxhet e pakryera të pagesave janë administruar relativisht mirë, dhe deri në fund të vitit fiskal 

si përqindje e totalit të shpenzimeve kanë qenë 3.5%, vlerë e përafërt krahasuar me nivelin bazë 

prej 3.4%. 

Numri i bizneseve të regjistruara për TVSH është rritur në 24, 653 krahasuar me vitin 2015 kur 

ishte 16, 583. Treguesit tjetër lidhur me Numrin e tatimpaguesve që i deklarojnë të ardhurat në 

mënyrë vullnetare ka arrit në 62.347, që është vlerë e përafërt me vitin bazë kur ishte 62.886. 

Ndërsa sa i përket indikatorit të fundit në këtë shtyllë Shkalla e mbledhjes së borxheve, ATK 

raporton se është arritur 40%. 
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Në shtyllën e dytë Efikasiteti Alokues, vlerësohet se ka një progres për sa i përket tre 

indikatorëve dhe gjendje të përafërt për sa i përket tre indikatorëve tjerë. Progresi më i theksuar 

është arritur në fuqizimin e besueshmërisë së buxhetit vjetor përmes përmirësimit të planifikimit 

buxhetor dhe besueshmërisë së tij duke siguruar që hartimi i buxhetit është në përputhje me 

kornizën makro-fiskale si dhe objektivat strategjike të Qeverisë. 

Indikatori i shmangies mesatare ndërmjet kufirit të KASH dhe kufirit vjetor buxhetor për OB-të 

po të llogaritet thjeshtë është 7.66% e përafërt me vitin bazë 7.15%. në realitet duhet thënë se 

është përmirësuar dukshëm në vitin 2016 duke u zvogëluar realisht në 3.52%, krahasuar me vitin 

2015 kur ishte 7.15 %. Kjo bazohet në faktin se dy OB nuk kanë qenë të planifikuara me KASH 

(2016-2018) ndërsa janë pjesë e ligjit për ndarje buxhetore për vitin 2016 (RTK dhe Agjencia për 

Shërbimet e Navigacionit Ajror). Po të mos llogariten këto dy OB, përqindja e shmangies është 

3.52%. 

Numri i zyrtarëve të trajnuar për vlerësimin e ndikimit buxhetor-VNB gjatë vitit 2016 ishte i 

njëjtë me vitin bazë 80 zyrtarë.  

Progres i theksuar është shënuar në uljen e përqindjes së shmangies mesatare të ekzekutimit të 

përgjithshëm të buxhetit krahasuar me buxhetin e aprovuar në fillim të vitit sipas OB të nivelit 

qendror. Gjatë periudhës raportuese ky indikator ka shënuar ulje në 3.86%, krahasuar me nivelin 

bazë prej 10.46%. 

Për më shumë numri i transfereve gjatë një viti fiskal ka shënuar ulje në 188 transfere, nga 199 

transfere që ishin në nivelin bazë. 

Dy indikatorët e fundit, Numri i ri-alokimeve për OB të nivelit qendror dhe Përqindja e zbatimit 

të buxhetit të investimeve kapitale krahasuar me buxhetin e planifikuara brenda një viti fiskal 

kanë shënuar vlera të përafërta me nivelin bazë. 

 

Në shtyllën e tretë të strategjisë, Efikasiteti funksional, është arritur progres në të gjithë 

indikatorët e performancës. Kështu indikatorët në fushën e prokurimit publik kanë shënuar 

progresin si në vijim: 

- Përqindja e përdorimit të Procedurës së Negociuar pa publikim 7%, përafërsisht përgjysmim  

krahasuar me nivelin bazë prej 12.98%. 

- Përqindja e monitorimit të njoftimeve për kontratë 80%, pra një rritje pre 75% krahasuar me 

nivelin bazë që ishte 5%. 

Në fushën e Auditimit të brendshëm kemi progres në përqindjen e auditorëve të brendshëm të 

certifikuar prej 65.33%, një rritje prej 15.33% krahasuar me vlerën bazë (50%). Ndërsa përqindja 

e implementimit të rekomandimeve nga menaxhmenti ka shënuar progres në 54.70%, krahasuar 

51% të vlerës bazë. 

Gjithashtu është arritur progres në fuqizimin e auditimit të jashtëm. Përqindja e raporteve të 

auditimit të shqyrtuara nga Komisioni për Mbikëqyrje të Financave Publike ka shënuar vlerën 

14.14%, që është rritje prej 4.14% krahasuar me vlerën bazë (10%). 

 

Në shtyllën e katërt të strategjisë Çështjet e ndërlidhura me MFP, mund të thuhet se është 

arritur progres dhe pritet që në vitin vijues të ketë aktivitet të shtuar. 



 

                                                                        Faqe 8                                                    PËRMBAJTJA  
 

Për sa i përket numrit të sistemeve të integruara gjendja mbetet e njëjtë. Në mungesë të buxhetit 

gjatë vitit 2016 nuk ka pasur blerje të serverëve dhe pajisjeve tjera të TI.-së për të ngritur 

kapacitetet e funksionimit dhe modernizimit të SIMFK në funksion të shpejtësisë, sigurisë së të 

dhënave financiare. Është bërë analiza nga ekspertet e TI-së dhe Kompanisë Free Balance për 

përfshirjen e arkivës brenda moduleve të SIMFK. 

Ndërsa indikatori buxhetimi dhe raportimi sipas tabelës së llogaritjeve që është në pajtim me 

GFS 2014 gjendja nuk ka ndryshuar. Në vitin 2016 janë vlerësuar të gjitha ndryshimet e 

nevojshëm në planin kontabël, është përgatitet dokumenti ndërlidhës në mes kodeve ekonomike, 

GFS 2014 dhe ESA 2010 si dhe është përgatit datat baza e shënimeve dhe formati i raportit nga 

vitit 2006 deri në vitin 2016. 

Indikatori i tretë dhe i katërt kanë për qëllim që të sigurohet një mënyrë sistematike, e 

qëndrueshme dhe e integruar për ngritjen e kapaciteteve të shërbyesve civilë në fushën e 

menaxhimit të financave publike duke përdorur ekspertizën vendase nga administrata publike. 

Që të dy indikatorët janë ngushtë të lidhur me Vlerësimin e fisibilitetit, i cili është paraparë të 

bëhet në vitin 2017. 
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Progresi në arritjen e zbatimit të Indikatorëve të SRMFP në vitin 2016 

 

Statusi i zbatimit të Prioriteteve sipas ngjyrave:   

  Progres mbi nivelin bazë 
 

 E njëjtë me nivelin bazë 
 

 Nen nivelin bazë 

 

 

Shtylla 1: Disiplina fiskale 

Prioriteti 1: Saktësia e treguesve makroekonomikë dhe parashikimit të hyrave 

Objektivi 
Treguesi(t) për matjen e arritjes së 

objektivit 
Niveli bazë  

Raporti 

2016 
Synimi 2020 

 Parashikim i kujdesshëm dhe real i të 

hyrave buxhetore periodike dhe i atyre 

të njëhershme   

•  Shmangia mesatare e 

parashikimit të të hyrave në krahasim 

me të hyrat e realizuara 
7.70% 3.82% 3% 

• Shmangia mesatare e 

parashikimit të të hyrave që ndodhin 

në buxhet vetëm një herë në krahasim 

me ekzistueset. 

7.60% 13.33%* 4% 

* Me plan kanë qenë të parapara të inkasohen EUR 18 milion. Ndërsa realizimi për vitin 2016 është EUR 20.4 milion. Të dhënat e 

përdoruara bazohen në raportin vjetor financiar të aprovuar me datë 22 mars 2017. 

Prioriteti 2: Kontrollet efektive të zotimeve 

Objektivi 
Treguesi(t) për matjen e arritjes së 

objektivit 
Niveli bazë  

Raporti 

2016 
Synimi 2020 
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Të zvogëlohet borxhi i pagesave duke e 

rritur pajtueshmërinë me kontrollet e 

aplikueshme të zotimeve 

•         Borxhet e pakryera të 

pagesave deri në fund të vitit fiskal si 

% e totalit të shpenzimeve. 

3.40% 3.50% 0.50% 

Prioriteti 3: Mbledhja e qëndrueshme e të hyrave  

Objektivi 
Treguesi(t) për matjen e arritjes së 

objektivit 
Niveli bazë  

Raporti 

2016 
Synimi 2020 

Ta zgjerojë bazën e të hyrave duke e 

luftuar evazionin fiskal dhe 

kontrabandimin e mallrave 

•         Numri i bizneseve të 

regjistruara për TVSH 
16,583 24,653 35,000 

•         Numri i tatimpaguesve që i 

deklarojnë të ardhurat në mënyrë 

vullnetare.  

62,886 62,347 100,000 

•         Shkalla e mbledhjes së 

borxheve. 
16% 40% 19% 

Shtylla 2: Efikasiteti i alokimeve 

Prioriteti 4: Zhvillimi i Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 

Objektivi 
Treguesi(t) për matjen e arritjes së 

objektivit 
Niveli bazë  

Raporti 

2016 
Synimi 2020 

Avancimi i mëtejmë i rolit të KASH si 

dokument ndërlidhës ndërmjet 

Strategjisë Nacionale dhe planifikimit 

të buxhetit për tre vjetët e ardhshëm. 

         Përqindja e shmangies mesatare 

ndërmjet kufirit të KASH dhe kufirit 

vjetor buxhetor për OB-të. 

7.15% 
3.52 % 

 (7.66 %*) 
3.50% 

         Numri i zyrtarëve të trajnuar 

për vlerësimin e ndikimit buxhetor-

VNB

80 80 120 

* Kjo sepse dy OB nuk kanë qenë të planifikuara me KASH (2016-2018) ndërsa janë pjesë e ligjit për ndarje buxhetore për vitin 

2016 (RTK dhe Agjensioni per Shërbimet e Navigimit Ajror). Pa ko du OB % e shmangjes është 3.52 

Prioriteti 5: Besueshmëria dhe kontrolli i ekzekutimit të buxhetit vjetor 

Objektivi 
Treguesi(t) për matjen e arritjes së 

objektivit 
Niveli bazë  

Raporti 

2016 
Synimi 2020 
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Fuqizimi i besueshmërisë së buxhetit 

vjetor përmes përmirësimit të 

planifikimit buxhetor dhe 

besueshmërisë së tij,  përfshirë 

planifikimin paraprak në nivel të 

programeve, në mënyrë që të sigurohet 

hartimi i buxhetit në përputhje me 

kornizën makro-fiskale dhe objektivave 

strategjike të Qeverisë 

 Përqindja e shmangies mesatare të 

ekzekutimit të përgjithshëm të 

buxhetit krahasuar me buxhetin e 

aprovuar në fillim të vitit sipas OB të 

nivelit qendror.

10.46% 3.86% 5.00% 

 Numri i transfereve gjatë një viti 

fiskal 

199 188 100 

Prioriteti 6: Cilësia e informatave të buxhetit kapital  

Objektivi 
Treguesi(t) për matjen e arritjes së 

objektivit 
Niveli bazë  

Raporti 

2016 
Synimi 2020 

Menaxhimi më efikas dhe efektiv i 

planifikimit dhe monitorimit të 

investimeve publike nga OB-të në 

sistemin e PIP-it i cili do të ndikojë në 

planifikimin e duhur të projekteve 

kapitale që do të ndërlidhen me 

Strategjinë Kombëtare për Zhvillim 

dhe me prioritetet e Qeverisë 

•         Numri i ri-alokimeve për 

OB të nivelit qendror. 

65 56 25 

•         Përqindja e zbatimit të 

buxhetit të investimeve kapitale 

krahasuar me buxhetin e planifikuara 

brenda një viti fiskal.   

98% 86% 100% 

Shtylla 3: Efikasiteti funksional 

Prioriteti 7: Prokurimi publik 

Objektivi 
Treguesi(t) për matjen e arritjes së 

objektivit 
Niveli bazë  

Raporti 

2016 
Synimi 2020 

Sigurimi i përdorimit efikas, 

transparent dhe të drejtë të fondeve 

publike, duke e bazuar parimin kyç të 

“vlerës për para” në prokurimin publik 

 • Përqindja e përdorimit të 

Procedurës së Negociuar pa publikim. 

12,98% 11,76% 7% 

 • Përqindja e monitorimit të 

njoftimeve për kontratë. 

5% 80% 100% 
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Prioriteti 8: Fuqizimi i auditimit të brendshëm  

Objektivi 
Treguesi(t) për matjen e arritjes së 

objektivit 
Niveli bazë  

Raporti 

2016 
Synimi 2020 

Fuqizimi i funksionit të auditimit të 

brendshëm si shërbim me vlerë të 

shtuar ndaj menaxhimit llogaridhënës  

•         Përqindja e auditorëve të 

brendshëm të certifikuar. 

50 % e AB të 

certifikuar 
65.33% 90% e AB të 

certifikuar 

•    Përqindja e implementimit të 

rekomandimeve nga menaxhmenti. 

51% e 

implementimit 

të 

rekomandimeve 

nga 

menaxhmenti 

54.70% Implementimi 

mbi 65 % i 

rekomandimeve 

nga 

menaxhmenti 

Prioriteti 9: Fuqizimi i auditimit të jashtëm  

Objektivi 
Treguesi(t) për matjen e arritjes së 

objektivit 
Niveli bazë  

Raporti 

2016 
Synimi 2020 

Zhvillimi i një institucioni të lartë të 

auditimit me performancë të mirë i cili 

kryen auditime në përputhje me 

standardet e auditimit në sektorin 

publik të pranuara ndërkombëtarisht. 

•         Përqindja e raporteve të 

auditimit të shqyrtuara nga Komisioni 

për Mbikëqyrje të Financave Publike.  

10% 14.14% 50% 

•         Përqindja e 

rekomandimeve të adresuara të 

lëshuara nga Zyra Kombëtare e 

Auditimit 

32% 

Finalizohen 

pas Rap. 

2016 

60% 

•         Përqindja e 

rekomandimeve të pa adresuara të 

lëshuara nga Zyra Kombëtare e 

Auditimit. 

37% 

Finalizohen 

pas Rap. 

2016 

20% 

Shtyllat 4: Çështjet e ndërlidhura me MFP 

Prioriteti 10: Përmirësimi i sistemeve të TI-së 

Objektivi 
Treguesi(t) për matjen e arritjes së 

objektivit 
Niveli bazë  

Raporti 

2016 
Synimi 2020 
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Përmirësimi i sistemeve të TI-së që 

përdoren në Ministrinë e Financave me 

qëllim të përmirësimit të cilësisë së 

informatave financiare 

•         Numri i sistemeve të 

Integruara 
0 0 7 

Prioriteti 11: Transparenca për buxhetin 

Objektivi 
Treguesi(t) për matjen e arritjes së 

objektivit 
Niveli bazë  

Raporti 

2016 
Synimi 2020 

Sigurimi i përputhsmërisë së 

informatave të Buxhetit të Kosovës me 

FMN/standardi 2014 GFS  

•         Buxhetimi dhe raportimi 

sipas tabelës së llogaritjeve që është 

në pajtim me GFS 2014.   

Nuk ekziston 

Kane 

filluar 

pergatitjet 

Standardi GFS 

2014 në 

përdorim 

Prioriteti 12: Ngritja e qëndrueshme e kapaciteteve në MFP 

Objektivi 
Treguesi(t) për matjen e arritjes së 

objektivit 
Niveli bazë  

Raporti 

2016 
Synimi 2020 

 Të sigurohet një mënyrë sistematike, e 

qëndrueshme dhe e integruar për 

ngritjen e kapaciteteve të shërbyesve 

civilë në fushën e menaxhimit të 

financave publike duke përdorur 

ekspertizën vendase nga administrata 

publike  

•         Numri i programeve të 

trajnimit për MFP 

Numri i 

programeve 

Pritet 

Studimi i 

Fisibilitetit 

Xx programe 

për fushën e 

MFP-së  

•         Numri i zyrtarëve të 

trajnuar në fushën e MFP-së  

Numri i 

zyrtarëve të 

trajnuar 

Pritet 

Studimi i 

Fisibilitetit 

Xx zyrtarë të 

trajnuar për 

MFP 
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3. INFORMIM I PËRGJITHSHËM MBI PROGRESIN E STRATEGJISË SIPAS 

FUSHAVE PRIORITARE, INDIKATORËVE DHE AKTIVITETEVE 

 

Në terma të përgjithshëm, Grupi Koordinues për Menaxhimin e Financave Publike (Grupi 

Koordinues) i themeluar me vendim të Ministrit të Financave (Nr. 43/2016, datë 14.11.2016) për 

vitin 2016 mund të raportojë për një zbatim të kënaqshëm të Strategjisë së Reformës së 

Menaxhimit të Financave Publike (SRMFP).  

Në të gjitha Objektivat e vëna, në fushat prioritare të intervenimit, janë ndërmarrë veprime 

konkrete sipas planit të veprimit për vitin 2016.     

SRMFP-së është ndërtuar mbi 4 shtylla dhe 12 prioritete që përfshijnë të gjithat fushat e 

reformës së Menaxhimit të Financave Publike.  

Në vijim Grupi Koordinues i prezanton gjetjet nga monitorimi i implementimit të SRMFP për 

vitin 2016, bazuar në metodologjinë e matjes së indikatorëve të specifikuar në Pasaportën e 

indikatorëve.  

 

 

3.1.  Progresi i përgjithshëm i zbatimit të reformave në shtyllën 1: Disiplina fiskale 

 

Në shtyllën e parë të SRMFP Disiplina Fiskale, janë gjithsejtë tri Prioritete. Në këtë seksion 

prezantohet progresi në drejtim të arritjes së objektivit dhe aktiviteteve të ndërlidhura për çdo 

prioritet në këtë shtyllë.  

 

 

3.1.1. Prioriteti 1: Saktësia e parashikimit të indikatorëve makroekonomik 

dhe të hyrave 

 

Parashikimi i besueshëm dhe real i të hyrave buxhetore (të rregullta dhe të njëhershme) paraqet 

pikë-fillimin e reformës. Për vitin 2016 mund të raportojmë se ka trend përmirësimi drejt arritjes 

së këtij objektivi, pra parashikimit të besueshëm dhe të saktë të të hyrave si një kornizë 

përcaktuese për mundësitë financiare për financimin e politikave publike dhe rreziqet që e 

përcjellin.  

Ministria e Financës (MF) ka ndërmarrë aktivitete dhe masa me qëllim të sigurimit që shmangia 

në mes të parashikimit të të hyrave në krahasim me të hyrat e realizuara të jetë sa më e vogël. 

Progresi në zbatimin e këtij indikatori është i dukshëm . Gjatë vitit 2016 kjo shmangie arrin në 

3.82%, që është dukshëm më e ulët në krahasim me shmangien prej 7.7% të vitit 2015.  

Gjithashtu tek indikatori i dytë, që ka të bëjë me shmangien mesatare e parashikimit të të hyrave 

që ndodhin në buxhet vetëm një herë në krahasim me ekzistueset, ka një shmangie prej 13.33%. 

Vlerësohet të jetë progres pasi që me plan kanë qenë të parapara të inkasohen EUR 18 milion si 

të hyra të njëhershme, ndërsa realizimi për vitin 2016 është EUR 20.4 milion, pra 2.4 milion më 

shumë. 
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Komenti për statusin e arritjeve në aktivitetet 1.1- 1.4 

Në arritjen e këtij objektivi, ishin paraparë 5 aktivitete. Në të gjitha aktivitetet e dhëna, vlerësimi 

kundrejt arritjeve në vitin 2016 tregon që ka një progres. Më saktësisht: 

- (1.1) Gjatë vitit 2016 janë punësuar edhe dy zyrtar në Njësinë e Makroekonomisë. Mirëpo, 

stafi i ri ka nevojë për trajnimet përkatëse.  

- (1.2) Sa i takon këtij aktivitetit, është hartuar një draft i metodologjisë.  

- (1.3) Korniza makrofiskale dhe indikatorët ekonomik edhe gjatë vitit 2016 janë publikuar si 

pjesë të Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve.  

- (1.4) Me vendim të Qeverisë së Kosovës të datës 08.12.2016 është bërë ristrukturimi i 

Departamentit. Divizioni i Politikave Makroekonomike është ndarë nga Divizioni i 

Politikave Fiskale. 

 

 

3.1.2. Prioriteti 2: Kontrollet efektive të zotimeve 

 

Aftësia për të shlyer në kohë (1-30 ditë) pagesat e arritura është prioriteti 2 i reformës në shtyllën 

e parë. Qëllimi i këtij prioriteti, kontrollet efektive të zotimeve, synohet të arrihet duke 

menaxhuar më mirë vonesat e pagesave përmes kontrolleve financiare në zotime.   

Në këtë drejtim, veprimet e pjesshme, kenë rezultuar me përmirësim të kontrolleve të brendshme 

dhe nga këtu zotimeve buxhetore.  

 

Objektivi Indikatori (-ët) për 

matjen e arritjes së 

objektivit  

Baza Qëllimi 

2018 

Qëllimi 

2020 
Raportimi 

2016  

Zvogëlimi i vonesave 

të pagesave duke e 

rritur pajtueshmërinë 

me kontrollet e 

aplikueshme të 

zotimeve. 

Borxhet e pakryera të 

pagesave deri në fund të 

vitit fiskal si % e totalit të 

shpenzimeve. 

3.4%  2% 1% 3.5% 

 

Objektivi Indikatorët për matjen e 

arritjes së objektivit  

Baza Qëllimi 

2018 

Qëllimi 

2020 
Raportimi 

2016 

Një parashikimi i 

kujdesshëm dhe 

real i të hyrave të 

rregullta të 

buxhetit dhe të 

hyrave të 

njëhershme. 

1. Shmangia mesatare e 

parashikimit të të hyrave në 

krahasim me ekzistueset. 

7.7% 5% 3 % 3.82 % 

2. Shmangia mesatare e 

parashikimit të të hyrave që 

ndodhin në buxhet vetëm një 

herë në krahasim me 

ekzistueset. 

7.6% 5% 4% 13.33% 
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Komenti për statusin e arritjeve në aktivitetet 2.1-2.9  

Për arritjen e këtij qëllimi, strategjia ka grupuar 9 aktivitete.  Marrë parasysh kohën e shkurtër 

për të cilën po raportohet, ne kemi parë progres të pjesshëm në zbatim tek 3 aktivitete. Më 

saktësisht:  

- (2.1) Veprimi ka të bëjë me ndryshimet ligjore në KBFP.  Hapa të duhur janë në ndërmarrë 

gjatë vitit 2016. Projekti ligji, me ndryshimet e domosdoshme, është miratuar në Qeveri. 

Projekt Ligji ishte miratuar edhe në lexim të parë në Kuvend.  

- (2.2) Aktiviteti është zbatuar pjesërisht. Janë trajnuar 91 zyrtar në fushën e MFK (22 

Qendrore; 48 Agjenci dhe Komuna). Trajnimet janë mbajtur nga NJQH për MFK. Temat: 

Pyetësori Vet vlerësues, Menaxhimi i Rrezikut dhe Përshkrimi i Procesit. 

- (2.3) Nuk ka aktivitete deri në vitin 2018. 

- (2.4) Janë përfunduar 5 pilot projekte, MF, MZHE, MASHT, Komuna e Prishtinës dhe 

Komuna e Fushë Kosovës (përkrahur nga SIGMA) në përshkrimin e proceseve. 

- (2.5) Ka filluar si proces përgatitja e raporteve “kristale” për raportim sipas kërkesave 

specifike (Raporti ditor, Raporti i harmonizuar me GFS dhe Raportet tjera sipas kërkesave). 

- (2.6) Rishikimi i rregullës është paraparë të kryhet në vitin 2017.  

- (2.7) Nuk ka zhvillime. 

- (2.8) Ka vazhduar monitorimi i transaksioneve financiare në SIMFK. 

- (2.9) Monitorimin e OB-ve nëpërmes SIMFK-së dhe arkivës elektronike është bërë në 

vazhdimësi.  

- (2.10) Nuk ka pas aktivitete në Ngritjen e kapaciteteve tek Njësia për Monitorim (NJpM).  

 

 

3.1.3. Prioriteti 3: Mbledhja e qëndrueshme e të hyrave 

 

Mbledhja e qëndrueshme e të hyrave është një nga prioritetet kryesore në drejtim të integritetit të 

përgjithshëm të menaxhimit të financave publike.  

Në vitin 2016, me aktivitete të vazhdueshme është ngritur performanca e agjencive tatim-

mbledhëse dhe është rritur qëndrueshmëria e mbledhjes së të hyrave përmes zgjerimit të bazës 

tatimore, masave kundër evazionit fiskal dhe kontrabandës. Numri i bizneseve të regjistruara për 

TVSH ka tejkaluar cakun e vënë për vitin 2018. Gjithashtu është rritur përqindja e mbledhjes së 

borxheve prej 40%. 

 

 

Objektivi Indikatori (-ët) për matjen 

e arritjes së objektivit  

Baza Qëllimi 

2018 

Qëllimi 

2020 
Raportimi 

2016  

Zgjerimi i bazës 

tatimore përmes 

luftimit të 

evazionit fiskal 

dhe 

kontrabandimit të 

mallrave. 

1. Numri i bizneseve të 

regjistruara për TVSH 

16,583 21,750 35,000 24,653 

2. Numri i tatimpaguesve që i 

deklarojnë të ardhurat në 

mënyrë vullnetare. 

62,886 73,117 100,000 62,347 

3. Shkalla e mbledhjes së 

borxheve. 
16% 18% 19% 40% 
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Komenti për statusin e arritjeve në aktivitetet 3.1.-3.12  

Për vitin 2016, edhe pse në kohë të shkurtër të raportimit, aktivitetet e parapara janë realizuar 

kënaqshëm nga të dy agjencitë tatim mbledhëse (ATK dhe Doganat). Më saktësisht:  

- (3.1) Projektligji për Agjencinë e Tatimeve dhe Doganës së Kosovës - ATDK është draftuar 

dhe proceduar për miratim në Qeveri. Para finalizimit të këtij Projektligji janë pranuar 

komente të shumta si dhe janë mbajtur dy konsultime me palët e interesit. Finalizimi i këtij 

Projektligji në këtë fazë është diskutuar dhe harmonizuar plotësisht edhe me zyrën ligjore të 

KE-së.  

- (3.2) Janë identifikuar shërbimet që mund të ofrohen, e të cilat do të finalizohen pas 

infrastrukturës ligjore dhe teknike (Infrastruktura e Çelësit Publik). 

- (3.3) Janë adresuar kërkesat për Modernizimin e sistemit të teknologjisë informative tek Zyra 

e BE-së në Prishtinë. Kërkesa e fundit ka qenë lidhur me arsyeshmërinë dhe gatishmërinë e 

ATK/MF për shfrytëzimin e fondeve vetanake për zbatimin e projektit.  

- (3.4) Zyrtarët janë duke e ndjekë trajnimin për çështje specifike. Gjithashtu numri i stafit 

është shtuar për 2 zyrtarë (Rekomandim i FMN).  

- (3.5 -3.6) Ka vazhduar zhvillimi i kapaciteteve njerëzore në DK. Janë organizuar 11 

aktivitete trajnuese nga fusha e teknikave për zbulimin e kontrabandës së mallrave (93 zyrtar) 

dhe dy aktivitete trajnues në fushat e vlerësimit, klasifikimit dhe origjinës së mallrave (160 

zyrtar). 

-  (3.7) Gjatë gjysmës së dytë të vitit 2016, në sistemin e selektivitetit në “ASYCUDA” janë 

aktivizuar 57 kritere të riskut, ndërsa janë azhurnuar 1191 subjekte në lista të ndryshme 

selektivitetit. 

- (3.8) Janë realizuar gjithsej 150 patrullime në zonat me rrezikshmëri të lartë. 

- (3.9) Kamerat e vëzhgimit statik janë aktivizuar dhe janë përdorë gjatë tërë kohës në raste 

aktive të cilat kanë qenë në zhvillim si dhe në raste rutinë. 

- 3.10  Përgjatë periudhës raportuese janë zhvilluar gjithsej 250 patrullime dhe aksione të 

përbashkëta me Policinë Kufitare. 

- 3.11 Sektori i Inteligjencës ka përgatitur dhe shpërndarë gjithsej 334 raporte informative.  

- 3.12  Aplikimi i metodave të vlerësimit gjatë fazës raportuese ka qenë si vijon: 

 Metoda e parë është përdorur 90.62% 

 Metoda e dytë 0.07%; 

 Metoda e tretë 0.07%; 

 Metoda e katërt 0.02%; 

 Metoda e pestë 0.01%; 

 Metoda e gjashtë 9.2% . 

 

3.2. Progresi i përgjithshëm i zbatimit të reformave në shtyllën 2: Efikasiteti Alokues 

 

Në shtyllën e dytë të SRMFP, Efikasiteti Alokues, janë dhënë 3 Prioritete. Në këtë seksion po e 

prezantojmë progresin në drejtim të arritjes së objektivit dhe aktiviteteve të ndërlidhura për çdo 

prioritet në këtë shtyllë. 
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3.2.1. Prioriteti 4: Zhvillimi i Kornizës Afatmesme të shpenzimeve (KASH) 

 

Ndërlidhja në mes të strategjive kombëtare dhe planifikimit buxhetor afatmesëm dhe vjetor është 

arritja më sfiduese edhe në terma të politikë-bërjes por edhe të kapaciteteve teknike. Ndër vite ne 

kemi parë një trend zhvillimi pozitiv në proceset dhe përmbajtjen e Kornizës Afatmesme të 

Shpenzimeve. Vlerësimet e vitit 2016 raportojnë për një ndërlidhje më të madhe të strategjive 

kombëtare me procese buxhetore përmes avancimit të rolit të KASH si një instrument i 

planifikimit dhe ndarjes afatmesëm të buxhetit. Qasja sektoriale, komunikimi dhe këshillimi 

profesional nga MF ka ndikuar në fuqizimin e integritetit të KASH si dokument bazë për 

përpilimin e buxhetit vjetor dhe vlerësimit për dy vitet e ardhshëm.  

Përqindja e shmangies mesatare ndërmjet kufirit të KASH dhe kufirit vjetor buxhetor për OB-të 

në vitin 2016 ishte 7.66 %. E theksojmë që kjo % e shmangies ka ndodh sepse dy OB nuk kanë 

qenë të planifikuara me KASH (2016-2018) ndërsa janë pjesë e ligjit për ndarje buxhetore për 

vitin 2016 (RTK dhe Agjencinë për Shërbimet e Navigimit Ajror). Nëse nuk përfshihen dy OB.-

të e lartë përmendura, atëherë indikatori do të ishte 3.52 % që është një progres i theksuar. 

Në vitin 2016 numri i zyrtarëve të këshilluar për vlerësimin e ndikimit buxhetor (VNB), trajnime 

dhe këshillime të personalizuara, ka qenë rreth 80.  

 

* Vlera bazë i referohet vitit 2015 

 

Komenti për statusin e arritjeve në aktivitetet 4.1.-4.6  

Aktivitet dhe arritjet e planifikuara në këtë fushë prioritare janë përmbushur kënaqshëm. Më 

saktësisht:  

- (4.1) Grupit Drejtues për Planifikim Strategjik (GDPS) dhe i Komisioni për Planifikim 

Strategjik gjatë 2016 kanë shqyrtuar Draftin vjetor të Buxhetit.  

- (4.2) MF ka ofruar këshillime profesionale të duhura dhe të nevojshme për zyrtarë të OB-ve 

të nivelit qendror.  

- (4.3) Tabela e standardizuar për paraqitjen e shmangieve në kufijtë e KASH dhe ndarje 

buxhetore finale është ende në fazën konceptuale.  

-  (4.4) Formatet dhe Metodat Standarde për vlerësim të rrezikut janë definuar bazuar në 

modelin e COSO. 

- (4.5) KASH 2017-2019 është përgatitur sipas qasjes sektoriale (12 Sektorë).  

 

 

Objektivi Indikatorët për matjen 

e arritjes së objektivit  

Baza* Qëllimi 

2018 

Qëllimi 

2020 
Raportimi 

2016  

Avancimi i mëtejmë i 

rolit të KASH si 

dokument ndërlidhës 

ndërmjet Strategjive 

Kombëtare dhe 

planifikimit të 

buxhetit për tre vitet 

e ardhshme. 

1. Përqindja e shmangies 

mesatare ndërmjet 

kufirit të KASH dhe 

kufirit vjetor buxhetor 

për OB-të. 

7.15% 6.5 % 3.5% 3.52 % 

(7.66 %) 

2. Numri i zyrtarëve të 

trajnuar për vlerësimin e 

ndikimit buxhetor-VNB. 

80 90 120 80 
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3.2.2. Prioriteti 5: Besueshmëria dhe kontrolli i ekzekutimit të buxhetit 

vjetor 

 

Fuqizimi i besueshmërisë së buxhetit vjetor përmes përmirësimit të planifikimit buxhetor 

përfshirë planifikimin në nivel të programeve dhe përputhjes me kornizën makro-fiskale si dhe 

objektivat strategjike të Qeverisë gjithashtu ka shënuar progres në dy indikatorët e performancës.  

Për gjatë vitit 2016, Grupi Koordinues, sipas të dhënave të raportuara, mund të përfundojë së ka 

një fuqizim në planifikimin buxhetor vjetor dhe të konsistencës së ndërlidhjes së buxhetit vjetor 

me politikat strategjike publike dhe kornizën makro-fiskale.  

Shmangia mesatare (%) e ekzekutimit të përgjithshëm të buxhetit krahasuar me buxhetin e 

aprovuar në fillim të vitit sipas OB ve të nivelit qendror është 3.86 %. Ky tregues është përtej 

planifikimit të arritjes afatmesme për vitin 2020 (5%). Progres të dukshëm ka edhe në numrin e 

Transfereve gjatë vitit 2016 që ishin 188, krahasuar me 2015 kur ishin 199.  

 

 

Komenti për statusin e arritjeve në aktivitetet 5.1-5.5 

- (5.1) Përgatitja e Udhëzimit Administrativ për transferimet – ri alokimet është aktivitet i 

paraparë për vitin 2017.  

- (5.2) Buxhetimi i bazuar në programe është cak i ndërmjetëm (2018) . 

- (5.3) Hartimi i një plani strategjik për buxhetimin Programor është cak i ndërmjetëm (2018). 

 

 

3.2.3. Prioriteti 6: Cilësia e informatave të buxhetit kapital 

 

Ndërlidhja sistematike e projekteve kapitale me Strategjinë Kombëtarë për Zhvillim (SKZH) dhe 

me politikat sektoriale, dhe cilësia e analizës teknike të projekteve është një nga objektivat e 

SRMFP. Është vazhduar me rritjen e efikasitetit dhe efektivitetit të menaxhimit të planifikimit 

dhe monitorimit të investimeve publike nga OB-të në sistemin e PIP. 

Objektivi Indikatorët për 

matjen e arritjes 

së objektivit  

Baza Qëllimi 

2018 

Qëllimi 

2020 
Raportimi 

2016  

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. 

1. Përqindja e 

shmangies 

mesatare të 

ekzekutimit të 

përgjithshëm të 

buxhetit krahasuar 

me buxhetin e 

aprovuar në fillim 

të vitit sipas OB të 

nivelit qendror. 

10.46% 9.0% 5% 3.86% 

2. Nr. i transfereve 

gjatë vitit fiskal 
199 

 

170 100 188 
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Në vitin 2016 ka përmirësim të dukshëm (rënie) në numrin e ri-alokimeve për OB të nivelit 

qendror. MF ka dhënë trajnime të domosdoshme dhe kjo ka ndikuar në rënien e ri-alokimeve për 

projekte kapitale nga 65 sa ishte në vitin 2015, në 56 gjatë vitit 2016. Megjithatë, mbetet të 

punohet në rregullativën ligjore për planifikim të projekteve kapitale.  

Përqindja e zbatimit të buxhetit të investimeve kapitale krahasuar me buxhetin e planifikuara 

brenda një viti fiskal është 86 %. Ky tregues, edhe pse nuk është në nivel të vitit bazë, është 

rezultat i kënaqshëm dhe pritet përmirësimi në vitet në vijim. 

 

* Vlera bazë i referohet  vitit 2015 

 

Komenti për statusin e arritjeve në aktivitetet 6.1.-6.4  

Për arritjen e këtij objektivi janë planifikuar katër aktivitete që kryesisht planifikohen të zbatohen 

nga viti 2017 e tutje. Aktivitetet e parapara janë si në vijim:  

- (6.1) Miratimi i një Rregulloreje/ Instruksioni nga Qeveria për ta fuqizuar Departamentin e 

Buxhetit përmes një kornizë të qartë për politik-bërësit dhe përdoruesit e PIP-it në lidhje me 

metodologjinë e vlerësimit dhe përzgjedhjen e projekteve, që pritet të hartohet në 2017 dhe 

zbatohet në vitin 2018. 

- (6.2) Organizimi i trajnimit për sistemin PIP, ku gjatë periudhës raportuese janë trajnuar 98 

Zyrtar, më shumë nga sa ishte planifikuar (55).  

- (6.3) Udhëzimi lidhur me definimin e projektit kapital është paraparë për vitin e ardhshëm. 

- (6.4) Stafi i ri është punësuar në vitin 2016 (1 Administrator), nga tre që janë paraparë në 

vitin 2017. 

 

 

3.3. Progresi i përgjithshëm i zbatimit të reformave në shtyllën 3: Efikasiteti operacional 

 

Efikasiteti Operacional është adresuar përmes tri Prioriteteve në SRMFP. Në këtë shtyllë 

reformat fokusohen në prokurimin publik, kontrollin e brendshëm dhe auditimin e jashtëm. Në 

vijim do të prezantojmë arritjet për prioritetet e shtyllës së tretë. 

Objektivi Indikatori (-ët) për 

matjen e arritjes së 

objektivit  

Baza* Qëllimi 

2018 

Qëllimi 

2020 
Raportimi 

2016  

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 

drejt të projekteve kapitale 

që duhet të jenë të 

ndërlidhura me Strategjinë 

Kombëtarë për Zhvillim 

dhe me prioritetet e 

Qeverisë. 

1. Numri i ri-

alokimeve për OB të 

nivelit qendror. 

65 55 25 56 

2. Përqindja e zbatimit 

të buxhetit të 

investimeve kapitale 

krahasuar me 

buxhetin e 

planifikuara brenda 

një viti fiskal 

98% 99 % 100 % 86 % 
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3.3.1.   Prioriteti 7: Prokurimi Publik 

 

Prokurimi Publik është një ndër hallkat kryesore në garantimin e përdorimit transparent, efikas 

dhe të drejtë të fondeve publike bazuar në parimin e “vlerës për para”. Sipas të dhënave të fund-

vitit 2016, progres ka edhe në këtë prioritet.  

Bazuar në Raportin e KRPP të dërguar në Kuvend e që pritet të aprovohet, indikatori i parë 

Përqindja e përdorimit të procedurës së negociuar sipas nenit 35 është 11.76 %, më i ulët se vitin 

e kaluar kur ishte 12.98%. Vlen të theksohet se gjatë vitit 2016 është nënshkruar (sipas nenit 35) 

një kontratë afër 20 mil. Euro, zbatimi i së cilës shtrihet për 5 vitet e ardhshme. Po të llogaritej 

vetëm vlera për vitin 2016 (EUR 4 milion) përqindja e përdorimit të Procedurës së Negociuar pa 

publikim do të ishte rreth 9 %. Vlen për të theksuar se sipas nenit 35 të LPP-së, përgjegjësin dhe 

vendimin për përdorimin e kësaj procedure e marrin vetë autoritetet kontraktuese, ndërsa KRPP 

vetëm njoftohet brenda 2 ditëve, pas marrjes së vendimit. 

Në këtë objektiv të reformës së SRMFP, veprimet e ndërmarra kanë rezultuar me ngritje të 

garancive për sigurimin e përdorimit efikas dhe transparent të fondeve publike. KRPP gjatë vitit 

2016 ka monitoruar 80 % të njoftimeve për kontratë dhe kjo është krahasimisht shumë me mirë 

sesa ishte në vitin 2015 (5%).  

* Vlera bazë i referohet vitit 2014. Për vitin 2015 vlera është 16.1% 

 

Komenti për statusin e arritjeve në aktivitetet 7.1-7.5 

- (7.1) Nga 01 Shtator 2016 të gjitha autoritetet kontraktuese të nivelit qendror kanë filluar 

përdorimin e sistemit të e-prokurimit. Në shtator 2016 është mbajt trajnimi për 17 Trajner të 

e-prokurimit. 

- (7.2) Agjencia Qendrore e Prokurimit ka kryer 49 aktivitete të prokurimit, prej të cilave 12 

Prokurime të centralizuara në nivel qendror dhe 37 Prokurime të veçanta. Prokurime të 

centralizuara në nivel Lokal nuk ka pas shkaku i pamundësisë së përdorimit të platformës së 

e-prokurimit për nivel lokal. Janë nënshkruar kontrata në vlerë prej 44.7 mil euro, krahasuar 

me vlerën e parashikuar prej 51 mil euro. Kjo i ka kursyer buxhetit të shtetit 6.3 mil euro. 

Shprehur në përqindje norma e kursimeve është 14.07 %. Janë realizuar në tërësi procedurat 

e prokurimit për mallra dhe shërbime specifike të autoriteteve kontraktuese. 

 

Objektivi Indikatori (-ët) për 

matjen e arritjes së 

objektivit  

Baza Qëllimi 

2018 

Qëllimi 

2020 
Raportimi 

2016  

Sigurimi i përdorimit 

efikas, transparent 

dhe të drejtë të 

fondeve publike si 

dhe realizimi i parimit 

kryesor në 

prokurimin publik 

“vlera për para”. 

1. Përqindja e 

përdorimit të 

Procedurës së 

Negociuar pa 

publikim. 

12,98 %* 10% 7% 11.76 % 

2. Përqindja e 

monitorimit të 

njoftimeve për 

kontratë. 

5% 100 % 100% 80% 



 

                                                                        Faqe 22                                                    PËRMBAJTJA  
 

-  (7.3) KRPP gjatë vitit 2016 Ka monitoruar dyzet e nëntë (49) aktivitete të prokurimit, sipas 

rastit – kërkesës, së AK-së, Operatorëve Ekonomik apo palëve të interesuara. Prej tyre 7 

autoriteteve kontraktuese ju ka bërë edhe monitorimi i menaxhimit të kontratës.  

Po ashtu ka monitoruar rreth 80% të njoftimeve për publikim në ueb faqen e KRPP-së. Kjo 

është nën plan të arritjes (100 %) të paraparë në vitin 2016. 

- (7.4) Arritja për këtë veprim nuk është përmbushur plotësisht për shkak të mungesës së 

mjeteve financiare.  

- (7.5) Arritja e përcaktuar nga ky veprim është përmbushur. Vitit 2016 është përmbyllur me 

certifikim themelor profesional për prokurim të 391 zyrtarëve të prokurimit publik. 

 

 

3.3.2. Prioriteti 8: Fuqizimi i auditimit të brendshëm 

 

Përmirësimi i kualitetit të qeverisjes përmes menaxhimit të bazuar në vlerësim të rrezikut dhe 

fuqizimit të kontrolleve të brendshme është një dimension i rëndësishëm i SRMFP. 

Në këtë drejtim, veprimet e planifikuara të SRMFP, kanë ngritur fuqizimin e funksionit të 

auditimit të brendshëm në shërbim të qeverisjes dhe menaxhimit llogaridhënës. Përqindja e 

auditorëve të brendshëm të certifikuar është në trend të arritjes se cakut të vendosur. Janë 

certifikuar 65.3%, apo mbi 15 % më shumë se sa ishin në 2015.  

Një tregues tjetër që ndikon për fuqizimin e funksionit të auditimit të brendshëm është edhe rritja 

e përqindjes së implementimit të rekomandimeve nga menaxhmenti në 54.7% gjatë vitit 2016, 

nga 51% sa ishte në vitin bazë (2015).  

 

 

Komenti për statusin e arritjeve në aktivitetet 8.1-8.5 

- (8.1) Rezultati planifikuar për 2016, nga ky veprim nuk është arritur. Ligji ka kaluar në 

Qeveri si dhe leximin e parë në Kuvend por nuk është miratuar plotësisht. 

- (8.2) Nuk ishin planifikuar arritje për vitin 2016. Aktivitet i paraparë në vitin 2018. 

- (8.3) Është e krijuar skema vendore për certifikimin e AB. 

- (8.4) Aktivitet i planifikuar për vitin 2017. 

- (8.5) Janë monitoruar NJAB, për sa i përket implementimit të rekomandimit të auditimit të 

brendshëm. Rezultatet janë pjesë e raportit vjetor të funksionit të sistemit të KBFP 2016. 

 

Objektivi Indikatori (-ët) për 

matjen e arritjes së 

objektivit  

Baza Qëllimi 2018 Qëllimi 2020 Raporti

mi 2016  

Fuqizimi i 

funksionit të 

auditimit të 

brendshëm si 

shërbim me 

vlerë të shtuar 

ndaj 

menaxhimit 

llogaridhënës 

1. Përqindja e 

auditorëve të 

brendshëm të 

certifikuar 

50% e AB 

janë të 

certifikuar 

80%e AB të 

certifikuar 

90% e AB të 

certifikuar 

65.33% 

2. Përqindja e 

implementimit të 

rekomandimeve nga 

menaxhmenti. 

Implementimi 

51% i 

rekomandime

ve nga 

menaxhmenti 

Implementim

i mbi 55 % i 

rekomandime

ve nga 

menaxhmenti 

Implementim

i mbi 65 % i 

rekomandime

ve nga 

menaxhmenti 

54.7% 
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3.3.3. Prioriteti 9: Fuqizimi i auditimit të jashtëm 

 

Përgjatë vitit 2016 ka trend pozitiv edhe në prioritetin e nëntë, Fuqizimi dhe zhvillimi i auditimit 

të jashtëm, bazuar në standardet ndërkombëtare profesionale dhe pavarësinë institucionale. 

Përgjatë vitit 2016, veprimet e duhura janë ndërmarrë për të rritur garancitë për pavarësinë 

institucionale dhe standardet profesionale në fushën e auditimit të jashtëm. Me hyrjen në fuqi të 

Ligjit të ri, janë vënë themelet e pavarësisë funksionale të tashmë Zyrës Kombëtare të Auditimit.  

Përqindja e rekomandimeve të shqyrtuara nga Komisioni Parlamentare të lëshuara nga Zyra 

Kombëtare e Auditimit është rritur në vitin 2016 për 4,14 % nga 10% sa ishte në vitin 2015. 

Ndonëse nuk kemi të dhëna për treguesit 2 dhe 3, nga të dhënat preliminare presim progres në 

rritjen e përqindjes së rekomandimeve të adresuara dhe zvogëlimin e rekomandimeve të pa 

adresuara, të lëshuara nga Zyra Kombëtare e Auditimit. Vlerësimi final i këtyre indikatorëve do 

të përfundohet pas publikimit të Raportit Vjetor të Auditimit për vitin 2016, i cili publikohet në 

fund të Gushtit 2017. 

 

* Vlera bazë i referohet vitit 2015 

 

Komenti për statusin e arritjeve në aktivitetet 9.1-9.4  

- (9.1) Kuvendi e ka miratuar ligjin dhe është emëruar auditori i ri i përgjithshëm. 

- (9.2) Ligji i ri është në harmoni me SNISA. Ka vazhduar bashkëpunimi me Zyrën kombëtare 

të Auditimit të Suedisë. 

- (9.3) Është përditësuar Doracaku i Auditimeve të Rregullsisë. 

- (9.4) Është përditësuar Doracaku i Auditimeve të Performancës. Me qëllim të thellimit të 

njohurive të auditimeve të performancës janë mbajtur trajnime për mbi 40 auditorë. 

- (9.5) Është në rritje numri i raporteve të shqyrtuara në KMFP të Kuvendit. Është mbajtur 

Konferenca Vjetore e ZKA, ku marrin pjesë ZKA rajonale, OJQ, Komisionet Parlamentarë 

dhe akterët tjerë. Më 7 dhe 8 korrik 2016, është mbajtur Konferenca e VIII-të Vjetore e 

ZKA-së me temën “Roli i Auditorit të Përgjithshëm dhe Zyrës Kombëtare të Auditimit në 

përmirësimin e qeverisjes dhe rritjen e llogaridhënies në Kosovë”. Konferenca është përcjellë 

Objektivi Indikatori (-ët) për matjen 

e arritjes së objektivit  

Baza* Qëllimi 

2018 

Qëllimi 

2020 
Raportimi 

2016  

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. 

Përqindja e raporteve të 

auditimit të shqyrtuara nga 

Komisioni për Mbikëqyrje 

të Financave Publike. 

10% 30% 50 % 14.14% 

1. Përqindja e rekomandimeve 

të adresuara të lëshuara nga 

Zyra Kombëtare e Auditimit 

32% 45% 60% Në pritje të 

Raportit 

2016 të 

ZKA 

2. Përqindja e rekomandimeve 

të pa adresuara të lëshuara 

nga Zyra Kombëtare e 

Auditimit 

37% 25% 20% Si më lartë 
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nga rreth 170 pjesëmarrës, të gjithë punonjësit e ZKA-së, përfaqësues nga Kuvendi, Qeveria, 

Shoqëria Civile, si dhe organizatat donatore. Për më tepër, ZKA ka ftuar në Konferencë edhe 

partnerët nga Institucionet Supreme të Auditimit të vendeve të rajonit. 

 

 

3.4. Progresi i përgjithshëm i zbatimit të reformave në shtyllën 4: Çështjet e lidhura me 

MFP 

 

Duhet thënë se tek shtylla e tretë është specifike përfshirja horizontale e aktiviteteve. Mund të 

themi se në të tri pietetet e shtyllës së katërt ka progres. Në fushën e IT është janë marrë veprimet 

e planifikuara në përmirësimi i sistemeve të TI. Në drejtim të ngritjes së transparencës, gjatë 

2016 ka pasur veprime në drejtim të harmonizimit të strukturës së planifikimit dhe raportimit 

sipas GFS. Gjatë 2016, po ashtu janë zhvilluar aktivitete për ngritjen e kapaciteteve në fushën e 

MFP. 

 

 

3.4.1. Prioritet 10: Përmirësimi i sistemeve të TI 

 

Teknologjia informative është një nga dimensionet e rëndësishme të SRMFP për periudhën 

2016-2020. Objektivi i këtij prioriteti është përmirësimi i cilësisë së informatave financiare 

përmes integrimit, modernizimit dhe ngritjes së kapaciteteve të infrastrukturës së TI-së në MF. 

Veprimet e ndërmarra në 2016 janë hapat e duhur në drejtim të arritjes së këtij prioriteti. Është 

bërë inventarizimi i sistemeve dhe resurseve të TI-së si dhe është hartuar dokumenti i autputeve 

për integrim të sistemeve sipas kërkesës së Komitetit Drejtues për TI. Në vitin 2018 është 

paraparë integrimi i pesë (5) sistemeve.  

 

Komenti për statusin e arritjeve në aktivitetet 10.1-10.3  

- (10.1) Janë zhvilluar termat e referencës për integrimin e sistemeve. Kryerja e procedurave të 

prokurimit dhe dokumentimi i nevojave dhe i proceseve të punës nuk ka ndodhur.  

- (10.2) Është punuar në përmirësimin e cilësisë së evidentimit dhe përpunimit të të dhënave 

nga SIMFK. Nuk ka pasur blerje të pajisjeve nga Thesari që ndikojnë në modernizimin dhe e 

përpunimin e të dhënave nga SIMFK. Integrimi i SIMFK – moduli për ndërlidhje automatike 

me sistemin e ri të BQK për pagesa dhe të hyra – ATS (RTGSACH) nuk ka përfunduar.  

- (10.3) Është themeluar GP për bashkëpunim me Free Balance për të krijuar mundësinë e 

bashkëngjitjes së dokumenteve gjatë procesit të Urdhër blerjes, Raportit të pranimit dhe 

Shpenzimeve.  

 

Objektivi Indikatori (-ët) për 

matjen e arritjes së 

objektivit  

Baza Qëllimi 

2018 

Qëllimi 

2020 
Raportimi 

2016  

Përmirësimi i sistemeve të 

TI që funksionojnë në 

Ministrinë e Financave për 

ta përmirësuar cilësinë e 

informatave financiare. 

1. Numri i sistemeve të 

Integruara 
0 5 7 Përgatitjet 

në vijim 
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3.4.2. Prioriteti 11: Transparenca për buxhetin 

 

Një prioritet i reformës është edhe standardizimi i planifikimit dhe raportimit të informatës 

financiare. Gjatë 2016 ka pasur veprime në drejtim të harmonizimit të strukturës së planifikimit 

dhe raportimit sipas GFS. Megjithatë,  ky proces do filloj me ndryshimin e Rregullës për Planin 

Kontabël, ku në bazë të planit kontabël do zhvillohet procesi i planifikimit dhe raportimit të 

financave publike.  

 

* Gjatë këtij vitit për herë të dytë janë raportuar në GFS (të hyrat dhe shpenzimet) dhe publikuar në web faqen e 

MF-së të dhënat për Qeverinë e Përgjithshme sipas GFS. 

 

Komenti për statusin e arritjeve në aktivitetet 11.1-11.3  

- (11.1) Në kuadër të modifikimit të SIMFK për ta mundësuar përgatitjen e automatizuar të 

raporteve të buxhetit në pajtim me GFS, është avancuar SIMFK me modul raportimi. 

- (11.2 ) Për aktivitetin Rishikimi i Planit Kontabël të Qeverisë, gjatë vitit 2016 së bashku me 

ekspertet e Asistencës teknike të FMN-se dhe projektin USAID - PFD është zhvilluar tabela 

ndërlidhëse në mes të kodeve të planit kontabël aktual dhe Manualit të Statistikave 

Financiare Qeveritare të publikuare nga FMN dhe ESA 2010. Rregullorja pritet të rishikohet 

në vitin 2017. 

- (11.3) Përgatitja e një dokumenti që bazohet në planin kontabël dhe që harmonizon 

klasifikimet sipas IPSAS, GFS, është përgatit dokumenti për ndërlidhjen e kodeve të planit 

kontabël, kodeve sipas GFSM 2014 dhe ESA 2010. 

- (11.4) Është bërë trajnimi i stafit për raportim në GFS nëpërmes eksperteve nga kjo fushë në 

formë të asistencës teknike nga FMN. 

- (11.5) Është filluar me krijimin e strukturës së raportit dhe vendosjen e të dhëna duke filluar 

nga viti 2006. Nuk është arritur Publikimi i serive kohore. 

 

 

3.4.3. Prioriteti 12: Ngritja e qëndrueshme e kapaciteteve në MFP 

 

Tek ky prioritet që të dy indikatorët, Numri i programeve për trajnimin në MFP si dhe Numri i 

zyrtarëve të trajnuar në fushën e MFP, nuk janë identifikuar ende. Duhet thënë se studimi i 

fisibilitetit është paraparë për vitin 2017, dhe ai do të rezultojë me opsionin më të përshtatshëm 

për ngritje të kapaciteteve në fushën e MFP në mënyrë sistematike, të qëndrueshme dhe të 

Objektivi Indikatori (-ët) për 

matjen e arritjes së 

objektivit  

Baza Qëllimi 

2018 

Qëllimi 

2020 
Raportimi 2016  

Sigurimi i 

pajtueshmërisë së 

informatave për 

buxhetin e Kosovës 

me FMN 

standardin GFS 

2014. 

1. Buxhetimi dhe 

raportimi sipas 

tabelës së 

llogaritjeve që është 

në pajtim me GFS 

2014 

Ka 

filluar 

publiki

mi* 

Plan. 

Buxhet

or sipas 

GFS 

2014 

Standar

di GFS 

2014 në 

përdori

m 

Dokumenti 

ndërlidhës në mes 

kodeve 

ekonomike, GFS 

2014 dhe ESA 

2010. 
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integruar. Gjithashtu studimi i fisibilitetit do të siguroj të dhënat për bazën  si dhe qëllimet që 

synohet të arrihen sipas viteve. Ngritja e kapaciteteve ka vazhduar si më parë. 

 

 

Komenti për statusin e arritjeve në aktivitetet 12.1-12.4 

- (12.1) Zhvillimi i studimit të fizibilitetit mbi Qendrën e Trajnimeve për MFP, përfshirë 

vlerësimin e nevojave për trajnime pritet të bëhet në vitin 2017. 

- (12.2) Përgatitja e Kurrikulës në Menaxhimin e Financave Publike, pas studimit të 

fisibilitetit. 

- (12.3) Ofrimi i trajnimeve në fushën e MFP, pas aprovimit të Kurikulës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objektivi Indikatori (-ët) për 

matjen e arritjes së 

objektivit  

Baza Qëllimi

2018 

Qëllimi 

2020 
Raportimi 

2016  

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. 

1. Ngritja e 

qëndrueshme e 

kapaciteteve në MFP 

NA   Ngritja e 

kapacitete

ve si më 

parë 

2. Numri i zyrtarëve të 

trajnuar në fushën e 

MFP 

NA   Ngritja e 

kapacitete

ve si më 

parë 
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4. VEPRIMET PRIORITARE PËR VITIN E ARDHSHËM 

 

Ky seksion prezanton hapat e ardhshëm dhe rreziqet e shoqëruara me veprimet që pritet të 

ndërmerren.  

 

4.1.   Prioriteti 1: Saktësia e parashikimit të indikatorëve makroekonomik 

dhe të hyrave. 

 

Veprimet prioritare në përforcimin e saktësisë së parashikimit të indikatorëve 

makroekonomik dhe të hyrave do të jenë: 

- Revidimi periodik i modelit duke i identifikuar zhvillimet e reja ekonomike dhe strukturore 

me qëllim të reflektimit të këtyre ndryshimeve në parashikimin e indikatorëve 

makroekonomik dhe rrjedhimisht të hyrave tatimore. 

- Ngritjen e kualitetit të analizave me qëllim të ngritjes së saktësisë së parashikimit të të hyrave 

tatimore. 

- Ngritjen e bashkëpunimit me Institucionet Ndërkombëtare Financiare rreth paralajmërimit të 

hershëm të ndryshimeve në ekonominë botërore që kanë ndikim në parashikimin e të hyrave 

tatimore. 

 

Rreziqet e identifikuara në mos-implementimit e këtyre veprimeve janë të lidhura me: 

Ndryshimet në ekonominë globale që kanë ndikim në parashikimin e të hyrave. Mungesa e 

alokimit të kohës së nevojshme për trajnime dhe analiza për ngritjen e kualitetit të modelit. 

 

4.2. Prioriteti 2: Kontrollet efektive të zotimeve 

 

Veprimet prioritare në avancimin e rolit të mëtejmë të KBFP do të jenë:  

- Implementimi i Ligjit të KBFP pas aprovimit në Kuvend. 

- Zhvillimi i legjislacioni sekondar për zbatimin e ligjit të KBFP, draftimi i rregullores për 

zbatimin e KBFP, draftimi i Udhëzimit të monitorimit për OB dhe Libri i proceseve të 

menaxhimit të shpenzimeve publike për aprovim. 

- Trajnimi me temën me ekspert të jashtëm:(Ministri, Agjenci dhe Komuna) Rreziku, kontrolli, 

AB dhe kultura e rrezikut për 91 OB nga ekspertet e qeveris se Luksemburgut. 

- Trajnimi me temën: Menaxhimit të rrezikut, Aktivitetet e kontrollit (modul i ri) bazuar në 

Ligjin e ri të KBFP dhe Planifikimi strategjik si parakusht i KB, korniza COSO (modul i ri) 

nga NJQH/MFK në vitin 2017 për 91 OB. 

- Raporti për sistemin e kontrollit të brendshëm për vitin 2016. 

- Pilot projekte, për përshkrim të proceseve në Komunën e Podujevës, Lipjanit dhe Vushtrrisë 

(Përkrahur nga NJQH) 

Rreziqet e identifikuara në mos-implementimit e këtyre veprimeve janë të lidhura me: 

- Vonesat në vendimmarrjen menaxheriale (vonese e aprovimit të ligjit për KBFP). 

- Mungesa e përkrahjes politike dhe viti zgjedhor në nivelin komunal. 

- Mungesa e mjeteve buxhetore për zhvillimin e trajnimit. 

- Mos aprovimi i kërkesave nga menaxhmenti për pjesëmarrje në trajnim. 

- Pjesëmarrja në trajnime jo adekuate dhe Marrja e informatave jo të plota nga OB. 
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4.3.  Prioriteti 3: Mbledhja e qëndrueshme e të hyrave 

 

Veprimet prioritare në sigurimin e mbledhjes së qëndrueshme të të hyrave do të jenë: 

- Zbatimi i sistemit ku regjistrohen faturat elektronike nga transaksionet e TVSh në mes të 

bizneseve. 

- Digjitalizimi i proceseve themelore të punës, si kontrolli tatimor, procesi i rimbursimit etj.  

- Vazhdimi i informimit të tatimpaguesve për obligimet tatimore. 

- Avancimi i veglës së Menaxhimit të Rrezikut dhe Përmirësimi i regjistrit të Tatimpaguesve 

që janë të pajisur me numër fiskal. 

- Zhvillimi i një sistemi të menaxhimit të rasteve në mbledhjen e detyrueshme. 

- Vazhdimi i aplikimit të kontrolleve të përbashkëta me Policinë Kufitare. 

- Ngritja e vazhdueshme e kapaciteteve në DK. 

 

Rreziqet e identifikuara në mos-implementimit e këtyre veprimeve janë të lidhura me: 

Rreziqet e identifikuara në mos zbatimin e veprimeve të cekura më lartë, janë të natyrës së 

mungesës së mjeteve financiare dhe mos marrja e vendimeve nga menaxhmenti i lartë.  

 

 

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

 

Veprimet prioritare në avancimin e rolit të mëtejmë të KASH do të jenë:  

- Përfundimi / Fillimi me aplikimin e tabelës së standardizuar për paraqitjen e shmangies në 

mes të kufijve të paraqitur në KASH dhe buxhetit të aprovuar në Qeveri; dhe  

- Vazhdimi me trajnimet dhe ngritja e kapaciteteve në fushën e vlerësimit të rrezikut në 

buxhetim sipas kurrikulës standarde. 

 

Rreziqet e identifikuara në mos-implementimit e këtyre veprimeve janë të lidhura me: 

Rreziqet e identifikuara në mos-implementimit e këtyre veprimeve janë të lidhura me mungesën 

fondeve dhe vonesat në vendimmarrjen menaxheriale.  

 

 

4.5.   Prioriteti 5: Besueshmëria dhe kontrolli i ekzekutimit të buxhetit 

vjetor 

 

Veprimet prioritare në drejtim të rritjes së besueshmërisë dhe kontrollit të ekzekutimit të 

buxhetit vjetor do të jenë: 

- Përgatitja e udhëzimit administrativ për transferimet – ri-alokimet 

 

Rreziqet e identifikuara në mos-implementimit e këtyre veprimeve janë të lidhura me: 

Vonesat në vendimmarrjen menaxheriale. 
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4.6.  Prioriteti 6: Cilësia e informatave të buxhetit kapital 

 

Veprimet prioritare në prioritetin për ngritjen e cilësisë së informatave të buxhetit kapital 

do të jenë: 

- Nxjerrja e një udhëzimi që e definon qartë se çka duhet të trajtohet projekt kapital 

- Miratimi i një Rregulloreje/ Instruksioni nga Qeveria për ta fuqizuar Departamentin e 

Buxhetit që ofron një kornizë të qartë për politik-bërësit dhe përdoruesit e PIP-it në lidhje me 

metodologjinë e vlerësimit dhe përzgjedhjen e projekteve. 

 

Rreziqet e identifikuara në mos-implementimit e këtyre veprimeve janë të lidhura me: 

Vonesat në vendimmarrjen menaxheriale. 

 

 

4.7.  Prioriteti 7: Prokurimi Publik  

 

Veprimet që kanë për qëllim avancimit dhe përmirësimit të sistemit të prokurimit publik 

në Kosovë do të jenë:  

- Implementimi i platformës së e-prokurimit nga të gjitha organizatat buxhetore në Kosovë; 

- Zhvillimi i aktiviteteve të centralizuara të prokurimit; 

- Monitorimi i aktiviteteve të prokurimit publik; 

- Trajnimi i zyrtarëve të prokurimit duke përfshirë edhe trajnimin për grupe të tjera të interesit 

si për operatorë ekonomik, gjyqtar prokuror, auditor, etj. me qëllim të vetëdijesimit më të 

gjerë për rregullat e prokurimit publik. 

 

Rreziqet e identifikuara në mos-implementimit e këtyre veprimeve janë të lidhura me: 

Rreziqet e identifikuara që mund të dërgojnë në mos implementimin e këtyre veprimeve mund të 

jenë lidhur me mos funksionimin e sistemit të e-prokurimit nëse nuk mund të sigurohen mjetet 

për mirëmbajtje e sistemit, vonesat në rekrutimit të stafit, mungesa e fondeve për trajnime si dhe 

mungesa e bashkëpunimit ndërinstitucional.  

 

 

4.8.  Prioriteti 8: Fuqizimi i auditimit të brendshëm 

 

Veprimet prioritare në avancimin e rolit të mëtejmë të NJQH për MFK dhe AB do të jenë: 

- Trajnimi i auditorëve të brendshëm në Programin kombëtar për trajnim dhe certifikim vendor 

dhe në Programin për arsimim të vazhduar profesionale 

- Funksionimi i sistemit të kontrollit të brendshëm dhe menaxhimi i rrezikut. 

- Monitorimi dhe vlerësimi i aktiviteteve të njësive të auditimit të brendshëm dhe OB për MFK 

- Zhvillimin e Vazhdueshëm Profesional i obligueshëm sipas Standardeve Ndërkombëtare të 

Auditimit të Brendshëm dhe Kombëtar. 

 

Rreziqet e identifikuara në mos-implementimit e këtyre veprimeve janë të lidhura me; 

- Kontrollet e vendosura jo në harmoni me nevojat dhe kërkesat. 
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- Mungesa e vullnetit politik për vendosjen sistemit të kontrollit të brendshëm në pajtueshmëri 

me ligjet, rregullat dhe udhëzimet përcjellëse. 

- Mungesa e mjeteve buxhetore për zhvillimin e trajnimit; 

- Mos aprovimi i kërkesave nga menaxhmenti për pjesëmarrje në trajnim; 

- Pjesëmarrja në trajnime jo adekuate. 

- Mungesa e sallave. 

- Marrja e informatave jo të plota nga NjAB. 

 

4.9.  Prioriteti 9: Fuqizimi i auditimit të jashtëm 

 

Veprimet prioritare në avancimin e mëtejmë të auditimit të jashtëm do të jenë: 

- Rishikimi i Ligjeve specifike që të jenë në pajtim me mandatin kushtetues të ZKA-së. 

- Hartimi i Udhëzuesit për Auditimin e Pajtueshmërisë. 

- Përditësimi i Udhëzuesit të Auditimit të Rregullsisë me pjesë që kanë të bëjnë me auditimin e 

huave dhe ndërmarrjeve publike. 

- Azhurnimi i udhëzuesit për kontrollin e cilësisë së Auditimeve të Performancës; 

- Përfshirja e udhëzimeve të TI në Udhëzuesin e auditimit të performancës. 

- Vazhdimi i bashkëpunimit me Zyrën Kombëtare të Auditimit të Suedisë në zhvillimin e 

mëtejmë të praktikave të auditimit të performancës. 

- Përfshirja e komisioneve përkatëse të Kuvendit në rishikim dhe diskutim të raporteve të 

performancës. 

 

Rreziqet e identifikuara në mos-implementimit e këtyre veprimeve janë të lidhura me; 

Rreziqet e identifikuara janë Kufizimet e kapaciteteve njerëzore, Miratimi me kohë i ligjeve dhe 

rregulloreve dhe Bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve. 

 

 

4.10. Prioritet 10: Përmirësimi i sistemeve të TI 

 

Veprimet prioritare në përmirësimin e sistemeve të TI-së do të jenë: 

- Blerja dhe konfigurimi i pajisjeve të TI-së. 

- Furnizimi me pajisje të TI.-së që do të ndikojnë drejtpërdrejt në funksionalitetin dhe sigurinë 

e të dhënave financiare të Qeverisë, pasi që në vitin 2017 janë buxhetuar pjesërisht kërkesat 

në këtë fushë. 

- Gjatë 2017 synohet të prokurohet blerja e pajisjeve dhe ngritja e kapaciteteve. Përfshirja e 

Arkivës brenda moduleve të SIMFK është planifikuar të pilotohet në vitin 2017.  

 

Rreziqet e identifikuara në mos-implementimit e këtyre veprimeve janë të lidhura me: 

Kufizimet financiare, Kufizimet në kapacitete njerëzore dhe bashkëpunimi ndërmjet 

njësive/institucioneve. 
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4.11. Prioriteti 11: Transparenca për buxhetin 

 

Veprimet prioritare në ngritjen e transparencës për buxhetin do të jenë: 

- Në vitin 2017 planifikohet krijimi i grupit punues për rishikim të Rregullores së Planit 

Kontabël të Qeverisë ku do synohet edhe mundësia e gjenerimit të raporteve nga SIMFK 

sipas standardit të GFS 2014.  

- Pas ndryshimit të planit kontabël parashikohet  zhvillimi i  tabelave ndërlidhëse në mes të 

kodeve të Planit kontabël aktual dhe Manualit të Statistikave Financiare Qeveritare të 

publikuare nga FMN dhe ESA 2010.  

- Aktivitet tjetër i rëndësishëm është Planifikimi i buxhetit sipas klasifikimit të GFSM 2014 

(SFQ), që është edhe kërkese e nenit 21 të LMFPP-së. 

- Gjatë vitit 2017 do të bëhet publikimi në baza mujore i serive kohore. 

- Me publikimin e Ligjit të Buxhetit për vitin 2018 planifikohet të publikohet edhe Dokumenti 

i Buxhetit Miqësor (Narrativ). 

 

Rreziqet e identifikuara në mos-implementimit e këtyre veprimeve janë të lidhura me: 

Miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve dhe kufizimet në kapacitete njerëzore. 

 

 

4.12. Prioriteti 12: Ngritja e qëndrueshme e kapaciteteve në MFP 

 

Veprimet prioritare në ngritjen e qëndrueshme të kapaciteteve në MFP do të jenë: 

- Zhvillimi i Studimit të fizibilitetit gjatë vitit 2017, i cili do të hap rrugën për marrjen e 

vendimit për opsion më të përshtatshmi për ngritjen e qëndrueshme të kapaciteteve në fushën 

e MFP. 

- Bazuar në studimin e fisibilitetit dhe vendimin e marrë, do të zhvillohet Kurrikula. 

- Zhvillimi i Moduleve të Trajnimit, dhe 

- Trajnimi i Trajnerëve. 

 

Rreziqet e identifikuara në mos-implementimit e këtyre veprimeve janë të lidhura me; 

Rrezik kryesor është identifikuar sigurimi i mjeteve për Studimin e fisibilitetit dhe Vendim 

marrja me kohë për opsionin e rekomanduar nga studimi. 

 


