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Hyrje

Qëllimi	 i	 këtij	moduli	 është	që	 t’ju	ndihmojë	për	 t’u	përgatitur	për	provimin	në	
Bazat	e	Menaxhimit	Financiar	dhe	Kontrolli,	i	cili	është	pjesë	e	përgatitjes	suaj	për	
të	marrë	certifikatën	për	ushtrimin	e	detyrës	së	auditorit	të	brendshëm	në	subjektet	
e	Sektorit	Publik	në	Kosovë.	

Në	 modulin	 e	 Bazat	 e	 Menaxhimit	 Financiar	 dhe	 Kontrolli	 shtjellohet	 thelbi	 i	
sistemit	të	menaxhimit	financiar	e	kontrollit.	Do	të	shtjellojmë	dy	koncepte	shumë	
të	 rëndësishme	 të	 sistemit	 të	 kontrollit	 të	 brendshëm:	 menaxhimin	 financiar	 e	
kontrollin	dhe	harmonizimin	e	tyre.	Edhe	pse	do	të	flasim	ndarazi	për	secilën	nga	
këto,	në	praktikë	secila	ka	ndikim	tek	njëra	tjetra.	Të	gjithë	auditorëve	në	mënyrë	të	
vazhdueshme	u	kërkohet	që	të	kuptojnë	sistemin	e	kontrollit	të	brendshëm.	

Në	Modulet	e	mëparshme	kemi	diskutuar	për	auditimin	e	brendshëm	dhe	rolin	e	
tij	dhe	kemi	 thënë	se	auditorët	e	brendshëm	duhet	 të	 japin	 raport	 të	pavarur	për	
menaxhmentin	 apo	 aksionarët	 /	 palët	 e	 interesit	 mbi	 funksionimin	 e	 sistemit	 të	
kontrollit	të	brendshëm.	

Objektivat e të mësuarit

Në	kohën	kur	ta	keni	përfunduar	këtë	njësi	të	studimit,	do	të	jeni	në	gjendje	të:

•	 Kuptoni	menaxhimin	financiar	dhe		kontrollin	e	brendshëm.

•	 Përshkruani	llojet	e	ndryshme	të	kontrollit	të	brendshëm	dhe	rëndësinë	e	
tyre	në	kuptim	të	Kornizës	së	Integruar	të	COSO-së.

•	 Diskutoni	 lidhshmërinë	 e	 kontrolleve	 brenda	 kontekstit	 të	 ushtrimit	 të	
Kontrollit	të	Brendshëm	Financiar	Publik	(KBFP),	përfshirë	kontrollet	ex	
ante	(para)	dhe	ex	post	(pas).
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1. Menaxhimi financiar i kontrollit, bazat për standardet, 
 konceptet, parimet e COSO-s

1.1 Menaxhimi financiar i kontrollit
 
Menaxhimi	financiar	dhe	kontrolli	përfshin	dy	koncepte:
 

(i)	 menaxhimin	financiar	dhe	

(ii)	 kontrollet.	

MFK	është	një	proces	gjithëpërfshirës	i	cili	është	i	integruar	në	aktivitetet	e	secilit	
subjekt	 të	sektorit	publik,	dhe	kryhet	nga	menaxhmenti	dhe	personeli.	MFK	nuk	
kufizohet	vetëm	në	funksione	 të	specializuara	 të	kontabilitetit	apo	financave.	Ky	
proces	i	MFK‐së	ka	për	qëllim	të	sigurojë,	brenda	kufijve	të	arsyeshëm,	se	objektivat	
e	 organizatës	 janë	 arritur	 duke	 vepruar	 në	 përputhje	me	 ligjet,	 aktet	 nënligjore,	
rregulloret	 e	 brendshme	 dhe	 kontratat,	 siguruar	 informacione	 të	 besueshme,	
gjithëpërfshirëse	 dhe	 në	 kohë	 të	 duhur	 lidhur	 me	 performancën	 financiare	 dhe	
operative,	 	 kryer	 veprime	 në	mënyrë	 efektive,	 efikase	 dhe	 ekonomike	 dhe	 duke	
ruajtur	pasuritë	(përfshirë	edhe	informacionet).

Menaxhimi	financiar	 dhe	 kontrolli,	 kanë	 të	 bëjë	me	 forcimin	 e	 performancës	 së	
organizatës	që	të:

•	 Marr	vendime	më	të	mira	(vendim-marrje	më	e	mirë);

•	 Jap	shërbime	më	të	mira;	dhe	

•	 Vlerë	më	të	mirë	për	paratë	e	dhëna.

Për	 të	arritur	këtë,	MFK	synon	që	menaxhmenti	 të	 jetë	përgjegjës,	 jo	vetëm	për	
marrjen	 e	 vendimeve	 financiare	 por	 edhe	 për	 të	 siguruar	 që	 këto	 vendime	 janë	
adekuate	dhe	në	interesin	më	të	mirë	të	publikut.	Kjo	do	të	thotë,	të	sigurohet	se	
paratë	publike	shfrytëzohen	mirë	dhe	shfrytëzimi	 i	 tyre	shtrihet	sa	më	shumë	që	
është	e	mundur,	nëpërmes	përdorimit	efikas,	efektiv	dhe	ekonomik	të	burimeve,	si	
personeli,	asetet	dhe	buxhetet.	
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MFK	përfshinë	planifikimin	e	punës	dhe	atë	financiar,	kontabilitetin,	raportimin	e	
disa	kontrolleve	paraprake	(ex-ante)	dhe	ndërtohet	mbi	premisat	e	llogaridhënies,	
përmes	së	cilës,	individët	pranojnë	përgjegjësinë	për	veprimet	e	tyre.

Korniza	e	llogaridhënies	

Llogaridhënia	përfshinë	detyrën	për	të	qenë	të	hapur,	përgjegjës	ndaj	vendimeve	dhe	
të	demonstrohen	kontrollet	e	nevojshme	financiare	dhe	pajtueshmëria	rregullative.	
Është	 një	 marrëdhënie	 që	 bazohet	 në	 obligimet	 për	 të	 marrë	 përgjegjësi	 për	
performancën	sa	i	përket	pritjeve	të	dakorduara.

Korniza	 e	 llogaridhënies,	 i	 jep	 organizatave	 infrastrukturën	 për	 të	 integruar	
llogaridhënien	në	praktikën	e	përditshme	dhe	bazohet	në	pesë	parimet	në	vijim:

1. Roli dhe përgjegjësitë e qarta.	Është	identifikuar	secili	pjesëmarrës	në	
zinxhirin	e	llogaridhënies	dhe	rolet	e	raporteve		reciproke,	janë	të	definuara	
qartë	dhe	të	kuptuara.	Pjesëmarrësit	mund	të	kryejnë	funksionet	e	tyre	të	
llogaridhënies	në	mënyrë	efektive,	vetëm	nëse	e	dinë	se	kujt	i	japin	llogari	
dhe	për	çka.		Gjithashtu,	ata	mund	të	kërkojnë	llogari	nga	të	tjerët,	vetëm	
nëse	e	dinë	se	kush	duhet	t’ju	jap	llogari	dhe	për	çka.	Megjithatë,	derisa	
përgjegjësitë	mund	të	delegohen,	secili	pjesëmarrës	vazhdon	të	jep	llogari	
për	performancën	e	njerëzve	të	cilëve	ai/ajo	ju	ka	deleguar	përgjegjësitë.

2. Pritjet e qarta nga performanca.	Për	secilin	pjesëmarrës	janë	specifikuar	
objektivat	dhe	ato	përbëjnë	bazën	e	asaj	se	çfarë	duhet	të	bëhet.	Objektivat	
që	 do	 të	 ndiqen,	 pritjet	 e	 performancës	 dhe	 kufizimet	 që	 duhet	 të	
respektohen,	duhet	të	jenë	të	qarta,	të	kuptueshme	dhe	të	jenë	aprovuar.	
Për	këtë	duhet	të	ketë	një	dakordim	se	çka	pritet	secila	palë	të	kontribuoj	
në	 rezultatin	përfundimtar,	përfshirë	burimet	e	nevojshme	për	 të	arritur	
deri	te	rezultatet	e	dëshiruara.

3. Drejtpeshimi i pritjeve dhe kapaciteteve.	 Pritjet	 nga	 performanca	
duhet	 të	 jenë	 të	 lidhura	 qartë	 dhe	 në	 përputhje	me	kapacitetin	 e	 secilit	
pjesëmarrës	për	të	ofruar	atë.	Kapaciteti	përfshinë:

• Autoritetin:	është	esenciale	që	autoriteti	i	deleguar	të	jetë	i	barabartë	me	
përgjegjësitë	që	jepen;

• Burimet:	ata	që	janë	përgjegjës	për	arritjen	e	objektivave	e	realizojnë	këtë	
në	mënyrën	me	efikase	dhe	efektive,	kur	në	dispozicion	kanë	burimet	e	
nevojshme	financiare,	fizike	dhe	njerëzore;
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• Shkathtësitë:	për	të	arritur	objektivat	specifike,	secili	pjesëmarrës	duhet	të	
ketë	aftësi	për	këtë	punë

4. Raportimi i besueshëm.	Për	të	demonstruar	performancën	e	arritur	dhe	
atë	që	është	mësuar,	duhet	të	raportohen		informatat	e	besueshme	dhe	me	
kohë.		Këtu	përfshihet	matja	e	performancës	aktuale	krahas	objektivave	të	
para-përcaktuara.

5. Rishikimi i arsyeshëm dhe përshtatja.	 Pjesëmarrësit	 në	 zinxhirin	
e	 llogaridhënies	 duhet	 të	 bëjnë	 rishikim	 dhe	 reagim	 të	 informuar	 të	
performancës	së	realizuar,	ku	pranohen	arritjet	dhe	vështirësitë	dhe	bëhen	
korrigjimet	e	domosdoshme.

Zinxhiri	i	llogaridhënies

Llogaridhënia	përbëhet	nga	zinxhiri	i	pjesëmarrësve,	ku	secili	ka	funksione	unike	të	
llogaridhënies.		Pjesëmarrësit	e	parë	në	këtë	zinxhirë	janë	qytetarët,	që	përfaqësohen	
nga	anëtarët	e	zgjedhur	në	Kuvend.		Në	këtë	mënyrë,	Kuvendi	bëhet	përfaqësues	
kushtetues	i	qytetarëve.	 	Përgjegjësia	më	pastaj	 i	caktohet	Qeverisë	si	kujdestare	
(trust).	Qeveria	më	tutje,	i	cakton	përgjegjësitë	Ministrave	të	saj,	që	të	realizojnë	
politikën	e	Qeverisë,	të	cilët	siç	duhet	dhe	me	diskrecion	të	lejuar	nga	organi	ligj-
vënës,	i	caktojnë	fuqinë	ZKA-ve	të	organizatave	buxhetore	për	të	vepruar	dhe	i	japin	
përgjegjësinë,	nëpërmes		politikave,	rregulloreve	dhe	udhëzimeve	administrative.

Pjesëmarrësit	kyç	në	zinxhirin	e	llogaridhënies

Përfaqësuesit e zgjedhur.	Anëtarët	 e	 zgjedhur	 në	Kuvend	 janë	 përfaqësuesit	 e	
zgjedhur	të	cilët	përfaqësojnë	qytetarët;

Ministrat.	Ministrat	 janë	përgjegjës	për	veprimet	e	Ministrive	 të	 tyre.	Ky	parim	
është	 esencial	 dhe	 garanton	 që	 përfaqësuesit	 e	 zgjedhur	 japin	 llogari	 për	 secilin	
vendim	 të	Qeverisë.	 Parimi	 i	 llogaridhënies	ministrore,	 i	 inkurajon	ministrat	 t’i	
shqyrtojnë	me	kujdes	aktivitetet	në	kuadër	të	ministrive	të	tyre.		

Diagrami	më	poshtë,	paraqet	zinxhirin	e	llogaridhënies,	që	është	tipik	për	organizatat	
buxhetore	qendrore.	Udhëheqja	është	esenciale	për	këtë	zinxhir,	sepse	krijon	kushtet	
për	menaxhim	të	mirëfilltë	financiar	dhe	kontroll.
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Megjithatë,	kjo	nuk	do	të	thotë,	që	ata	duhet	të	përfshihen	në	punët	e	përditshme	
të	ministrive	të	tyre.		Ata	vendosin	drejtimin	politik	dhe	kornizën	e	politikave	për	
punën	e	Ministrisë	së	 tyre	dhe	sigurohen	nga	Auditorët	e	brendshëm	dhe	Zyra	e	
Auditorit	 të	Përgjithshëm	që	ekzistojnë	 sistemet	për	 të	dhënë	 shërbime	efektive,	
efikase	dhe	ekonomike,	në	pajtueshmëri	me	politikat	e	miratuara.

Kurse	Kryetari	i	Komunës	është	person	i	zgjedhur	nga	populli	dhe	për	këtë	arsye	i	
jep	drejtpërdrejt	llogari	popullit.		Shih	figurën	si	më	poshtë:	

Struktura e llogaridhënies së MFK-së
për Komuna

Populli

Kryetari i komunës Kuvendi komunal

Drejtori 
(Mbajtësi i buxhetit)

Zyrtari kryesor 
financiar

Auditimi i 
Brendshëm

Struktura e llogaridhënies në MFK për Organizatat
Qendrore Buxhetore

Populli

Kuvendi

Qeveria

Ministri

Zyrtari Kryesor Administrativ

ZAP

Auditimi i brendshëm

Zyrtari Kryesor 
Financiar

Menaxherët e Operativës
(Mbajtësit e buxhetit)
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Ndryshe	nga	Ministri	i	organizatës	qendrore	buxhetore,	që	i	delegon	përgjegjësitë	
për	administrimin	dhe	funksionin	e	Ministrisë	së	tij/saj	te	ZKA,	Kryetari	i	Komunës	
udhëheqë	edhe	qeverinë	e	komunës	edhe	administrimin/funksionet	e	saja	dhe	është	
përgjegjës	dhe	 i	 jep	 llogari	popullit	për	 të	dyja	veprimet.	 	Si	 rrjedhojë,	 të	gjitha	
referimet	për	përgjegjësitë	dhe	 llogaridhënien	e	ZKA-së	në	këtë	Rregull	Thesari	
dhe	Doracakun	e	Procedurave	të	MFK-së,	zbatohen	te	ZKA	i	organizatës	buxhetore	
dhe	Kryetari	i	Komunës.		

Zyrtarët Kryesor Administrativ (zyrtarët llogaridhënës).	 Roli	 i	 secilës	
Organizatë	 buxhetore,	 është	 të	 interpretoj	 drejtimin	 e	 dhënë	 nga	 ministri	 i	 saj,	
në	 rezultate	 për	 qytetarë.	 Sipas	 parimeve	 të	 llogaridhënies	menaxheriale	 dhe	 në	
pajtueshmëri	me	Ligjin	mbi	MFPP,	kjo	përgjegjësi	i	takon	ZKA-së,	i/e	cili/a	duhet	
të	zbatoj	aranzhimet,	procedurat	dhe	sistemet	për	të:	

•	 siguruar	që	objektivat	e	organizatës	po	realizohen;
•	 marrë	parasysh	rreziqet	kyçe;
•	 pasur	fuqinë	e	duhur	punëtore;
•	 siguruar	që	burimet,	 si	personeli,	pasuritë	dhe	buxhetet	 shfrytëzohen	në	
mënyrë	efektive;	efikase	dhe	ekonomike;

•	 caktuar	përgjegjësitë	e	qarta,	duke	pasur	në	konsideratë	aftësinë.

Për	 të	 lehtësuar	 ato	 që	 u	 thanë	më	 lartë,	ZKA-të	 duhet	 të	 zhvillojnë	 kornizën	 e	
llogaridhënies,	me:

•	 Delegimin	 e	 përgjegjësive	 dhe	 autoritetit	 te	 menaxherët	 (mbajtësit	 e	
buxhetit)	për	përgjegjësitë	që	 shoqërohen	me	buxhetin	dhe	menaxhimin	
strategjik	 dhe	 financiar.	Megjithatë	 ,	 derisa	 	 përgjegjësitë	 dhe	 autoriteti	
delegohen,	 llogaridhënia	mbetet	me	ZKA-në.	 	 Për	 këtë	 arsye	 atij/asaj	 i	
referohemi	si	Zyrtari	llogaridhënës.

•	 Zbatimi	 i	 një	 sistemi	 për	 performancën	 e	 brendshme	 dhe	 raportim	
financiar,	 përmes	 së	 cilës	 arritjet	maten	 krahas	 objektivave	 kuptimplote	
dhe	shpenzimeve	aktuale	kundrejt	buxhetit.	

•	 Zbatimi	i	një	sistemi	për	vlerësimin	e	gjithë	punëtorëve.	Është	esenciale	
që	punëtorët	të	shfrytëzohen	në	mënyrë	ekonomike	që	do	të	maksimizonte	
efikasitetin	 dhe	 efektivitetin.	 	Vlerësimi	 i	 performancës	 e	 lehtëson	 këtë	
duke	 siguruar	 që	 punëtorët,	 që	 janë	 burimi	 më	 i	 vlefshëm	 dhe	 shpesh	
më	i	shtrenjtë	që	kanë	shumica	e	organizatave,	posedojnë	shkathtësi	dhe	
trajnimin	e	nevojshëm	për	të	përmbushur	objektivat	e	tyre.	
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Menaxherët (Mbajtësit e buxhetit).	 Derisa	 ZKA	 (zyrtarët	 llogaridhënës)	 ka	
përgjegjësinë	 e	 përgjithshme	 për	 buxhetet	 që	 ka	 nën	 kontrollin	 e	 tij/saj,	 është	
praktikë	 e	mirë,	 që	buxhetet	 të	decentralizohen	në	pikën	më	 të	 afërt,	 ku	merren	
vendimet	për	të	bërë	zotimin	e	shpenzimit	ose	për	të	ndikuar	në	marrjen	e	të	hyrave.	

Mbajtësit	 e	 buxhetit,	 janë	 personat	 të	 cilëve,	 Zyrtarët	 llogaridhënës,	 i	 delegojnë	
përgjegjësitë	e	tyre	të	MFK-së.	Roli	i	Mbajtësit	të	buxhetit,	është	të	menaxhoj	dhe	
kontrolloj	aktivitetet	dhe	financat	e	buxhetit	për	të	cilat	i	ka	deleguar	përgjegjësit.		
Ai/ajo	do	të	arrij	këtë	duke:	

•	 Përgatitur	objektivat	e	shërbimit	dhe	planit	operativ,	ku	që	të	gjitha	duhet	të	
marrin	informata	nga	plani	strategjik	i	organizatës	së	tyre	dhe	të	sigurojnë	
që	 sistemet	 adekuate	 ekzistojnë	 për	 të	 arritur	 këto	 objektiva	 në	mënyrë	
efikase,	efektive	dhe	ekonomike;

•	 Hartuar	planin	financiar	bazuar	në	objektivat	dhe	planin	operativ;

•	 Siguruar	që	buxheti	 shfrytëzohet	për	 të	arritur	objektivat	e	pajtuara,	ato	
monitorohen	dhe	ndërmerren	veprime	korrigjuese	kur	është	e	nevojshme	

•	 Raportuar	 rregullisht	 për	 performancën	 financiare	 dhe	 përparimin,	 te	
Zyrtarët	llogaridhënës.

Është	 përgjegjësi	 e	mbajtësve	 të	 buxhetit	 për	 të	 siguruar	 që	 ekzistojnë	 sistemet	
dhe	procedurat	adekuate	për	 të	dhënë	 informata	 të	sakta,	 lidhur	me	monitorimin	
e	buxhetit	nën	kontrollin	e	tyre,	sa	i	përket	masave	të	performancës	financiare	dhe	
jo-financiare.

Zyrtarët kryesor financiar (ZKF).	ZKF	është	personi	të	cilit	zyrtari	llogaridhënës,	i	
delegon	përgjegjësitë	e	tij/saj	për	administrimin	e	çështjeve	financiare	të	organizatës.		
Ai/ajo	duhet	të	siguroj	se	si	kujdestarë/e	e	parasë	publike,	organizata	performon	dhe	
është	 përgjegjëse	 për	 aktivitetet	 e	 saja	financiare	 në	mënyrë	 të	 ndershme	dhe	 të	
besueshme,	në	pajtueshmëri	me	praktikat	e	mira	të	kontabilitetit.

Sipas	Ligjit	të	MFPP,	ZKF	është	përgjegjës	edhe	për	çdo	funksion	që	i	delegohet	
atij/asaj	 në	 pajtueshmëri	me	Rregullat	 e	MFK-së.	Këto	 rregulla	 janë	 përcaktuar	
në	Doracakun	e	Procedurave	të	MFK-së	dhe	ofrojnë	informata	menaxheriale	për	
ZKA-të	dhe	Mbajtësit	e	buxhetit.

Në	menaxhimin	e	Divizionit	të	Buxhetit	dhe	Financave	të	organizatave	buxhetore,	
ZKF	duhet	 të	emëroj	një	numër	të	zyrtarëve	financiar	që	të	kryejnë	funksione	të	
ndryshme	siç	shpjegohet	në	hollësi	në	Doracakun	e	Procedurave	të	MFK-së.
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Zyrtarët	financiar.	Nën	MFK,	përgjegjësitë	e	Zyrtarëve	financiar	nuk	kufizohen	më	
veç	 në	 ofrimin	 e	 informatave	 për	 të	 përkrahur	 kërkesat	 financiare.	Ata	 po	 ashtu	
duhet	të	përkrahin	nevojat	e	ZKA-ve	dhe	Mbajtësve	të	buxhetit,	që	rrallë	herë	janë	
ekspert	të	financave.		Kjo	do	të	përfshijë:

•	 Punën	me	Mbajtësit	 e	 buxhetit	 për	 të	 përgatitur	 buxhete	 të	 hollësishme	
të	 shërbimeve,	 bazuar	 në	 burimet	 në	 dispozicion	 dhe	 planet	 financiare	
operative;

•	 Mbajtësve	të	buxhetit	të	ju	ofrohen	informata	me	kohë,	relevante	dhe	të	
sakta	për	monitorimin	e	buxhetit	dhe	performancës,	në	një	format	që	është	
i	dobishëm	për	ata;

•	 Mbajtësve	të	buxhetit,	të	ju	ofrohen	këshilla	dhe	përkrahje.	

Korniza	e	kontrollit

Përveç	 që	 janë	 përgjegjës	 për	 përpilimin	 e	 kornizës	 së	 llogaridhënies,	 Zyrtarët	
llogaridhënës,	janë	përgjegjës	edhe	për	përpilimin	dhe	vendosjen	e	një	sistemi	të	
kontrollit	të	brendshëm	.	Ky	sistem	duhet	të	përfshijë	politikat,	procedurat,	detyrat	
sjelljet	dhe	aspektet	tjera	të	organizatës	së	tij/saj	buxhetore		që	së	bashku:

1.	 Lehtësojnë	 operimin	 efektiv	 dhe	 efikas,	 duke	 i	 mundësuar	 organizatës	
që	 të	 reagoj	 në	 mënyrë	 adekuate	 ndaj	 rreziqeve	 të	 rëndësishme	 të	
punës	operative,	financiare,	pajtueshmërisë,	dhe	 të	 tjera	drejt	arritjes	së	
objektivave	të	organizatës.	Kjo	përfshinë	ruajtjen	e	pasurisë	nga	përdorimi	
joadekuat	 ose	nga	humbja,	mashtrimi	dhe	 sigurimi	që	 janë	 identifikuar	
dhe	menaxhuar	detyrimet.

2.	 Të	 ndihmojë	 në	 sigurimin	 e	 cilësisë	 së	 raportimit	 të	 brendshëm	dhe	 të	
jashtëm.	Kjo	kërkon	mirëmbajtje	të	të	dhënave	adekuate	dhe	proceset	që	
gjenerojnë	rrjedhë	të	 informatave	relevante,	 të	besueshme	dhe	me	kohë	
brenda	dhe	jashtë	organizatës.

3.	 Të	sigurojë	pajtueshmërinë	me	ligje	dhe	rregullore	të	aplikueshme	si	dhe	
politikat	e	brendshme,	sa	i	përket	kryerjes	së	detyrave.

Kontrollet	e	brendshme	do	të	dallojnë	prej	një	organizate	buxhetore	te	tjetra	sipas	
llojit	 të	 aktiviteteve,	madhësisë	 dhe	 vëllimit	 të	 transaksioneve	 dhe	 shpërndarjes	
gjeografike.

Megjithatë,	niveli	 i	 lartë	i	kontrollit	nuk	është	i	barabartë	me	menaxhimin	efikas	
dhe	efektiv.	Prandaj,	kur	zyrtarët	llogaridhënës	të	vendosin	kornizat	e	kontrollit	të	
brendshëm	duhet	 të	sigurojnë	që	kontrollet	e	brendshme	janë	vënë	në	nivelin	ku	
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kostoja	e	kontrollit	nuk	tejkalon	përfitimet	që	merren	nga	ai,	pra	kontrollet	duhet	të	
jepen	me	kosto	efektive	dhe	të	japin	vlerën	për	para.	

Gjatë	vendosjes	së	kornizës	së	kontrollit	të	brendshëm,	nga	Zyrtari	llogaridhënës	
kërkohet	që	të	ketë	parasysh,	pesë	komponentët		e	kontrollit	të	brendshëm		të	cilat	
bazohen	në	praktikat	e	mira	të	menaxhimit	dhe	duhet	të	integrohen	me	procesin	e	
menaxhimit.

1.2 Komponentët e kontrollit të brendshëm / Korniza COSO dhe kategoritë e 
kontrolleve të brendshme

Gjatë	 viteve	 të	 kaluara	 ka	 pasur	 kërkesa	 gjithnjë	 e	më	 shumë	 për	 raportim	më	
transparent	 financiar	 në	 sektorin	 publik	 dhe	 privat	 dhe	 një	 zgjerim	 shoqërues	 i	
përgjegjësive	të	auditorëve	të	jashtëm	dhe	të	brendshëm.	Këto	kërkesa	janë	mbushur	
me	një	numër	të	dështimeve	masive	të	përbashkëta	(Enron,	WorldCorn,	Parmalat)	
dhe	projektet	e	keq	menaxhuara	të	sektorit	publik	që	në	mënyrë	të	konsiderueshme	
e	tejkaluan	buxhetin	ose	dështuan	në	arritjen	e	objektivave	origjinale.	Gjithmonë	
kur	organizatat	dështojnë,	paraqiten	thirrje	nga	palët	me	interes	për	kontrollimin	dhe	
përforcimin	e	kontrollit	të	brendshëm	në	mënyrë	që	të	parandalohet	vetë	përsëritja	e	
njëjtë	e	historisë.	Shuma	të	mëdha	parash	janë	humbur	nga	investitorët,	aksionarët,	
bankat	dhe	punëtorët,	prej	 të	 cilëve	me	mijëra	e	humbën	punën	e	 tyre.	Në	 raste	
të	caktuara	falimentimi	i	korporatave	të	mëdha	globale	kishin	ndikime	në	tregjet	
financiare	botërore.	Natyrisht,	kur	dështimet	u	bënë	publike	(pas	shumë	viteve	me	
hile	mashtruese	nga	ana	e	menaxherëve	të	mëdhenj	në	ato	raste),	auditorët	u	mbajtën	
fajtorë	për	shkak	se	ishin	neglizhent	në	mos	njohjen	e	më	hershme	të	shenjave	të	
dështimit	të	mundshëm	dhe	paralajmërimin	e	palëve	të	interesit	rreth	keq-bërjeve	
nga	menaxherët.

Shpejt	pas	këtyre	dështimeve	të	mëdha	të	korporatave,	vëmendja	e	menaxherëve,	
auditorëve,	 politikanëve,	 investitorëve	 dhe	 tregjeve	 financiare	 u	 përqendruan	 në	
përforcimin	e	kontrolleve	dhe	bilanceve	në	vend	në	organizata	për	të	siguruar	që	
këto	 dështime	 nuk	 do	 të	 shfaqen	 përsëri.	 Ishte	 një	 pranim	 universal	mes	 këtyre	
palëve	me	interes	që	sistemet	e	kontrollit	të	brendshëm	duhej	të	përmirësoheshin	
në	 mënyrë	 të	 konsiderueshme	 për	 ta	 zvogëluar	 rrezikun	 e	 humbjeve	 financiare	
në	 të	 ardhmen.	Megjithatë,	 kur	 diskutimet	 filluan	 të	 përqendrohen	 në	 natyrën	 e	
kontrollit	të	brendshëm	në	ndërmarrje,	u	paraqit	një	mungesë	e	pajtueshmërisë	në	
atë	se	cilët	faktorë	dhe	procese	në	të	vërtet	përbënin	një	sistem	efektiv	të	kontrollit	
të	brendshëm.	Kjo	mungesë	e	pikëpamjes	së	unifikuar	u	pa	si	një	pengesë	serioze	
për	futjen	e	procedurave	dhe	standardeve	më	efektive	 të	kontrollit	për	 t’u	ofruar	
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tregjeve	dhe	investuesve	një	vetëbesim	të	ripërtëritë	në	funksionimin		e	duhur	të	
korporatave	private.

Nevoja	 për	 qartësimin	 e	 faktorëve	 dhe	 proceseve	 që	 kombinojnë	 ndërtimin	 e	
sistemeve	 efektive	 të	 kontrollit	 të	 brendshëm	 u	 njoh	 në	 Shtetet	 e	 Bashkuara	 të	
Amerikës	 nga	 Komiteti	 Sponsorues	 i	 Organizatave	 të	 Komisionit	 “Treadway”	
COSO).	Në	 1992,	COSO	nxori	 dokumentin	Kontrolli	 i	Brendshëm	–	Korniza	 e	
Integruar	e	Punës,	duke	ofruar	një	projekt	standard	për	themelimin	e	kontrollit	të	
brendshëm	që	përkrahin	efikasitetin,	minimizojnë	rreziqet,	ndihmojnë	në	sigurimin	
e	 besueshmërisë	 së	 pasqyrave	 financiare	 dhe	 janë	 në	 përputhje	 me	 ligjet	 dhe	
rregulloret.	Në	literaturë	mund	të	shihni	referencën	e	bërë	lidhur	me	Menaxhimin		
e	 Rrezikut	 në	Ndërmarrje	 (MRN).	Kjo	 terminologji	 përdoret	 sepse	 COSO	 e	 ka	
zanafillën	në	sektorin	privat,	edhe	pse,	analizat	dhe	deklarimet	e	saj	kanë	zbatim	të	
barabartë	në	sektorin	publik.	COSO	ka	miratuar	një	qasje	të	analizimit	të	objektivave	
të	 ndërmarrjes	 apo	 organizatës	 nga	 perspektiva	 e	 përqendruar	 ne	 rrezikun;	 që	
do	 të	 thotë,	 ata	 e	 	 shikojnë	 një	 përgjegjësi	 të	madhe	 të	menaxhmentit	 	 sikur	 të	
jetë	 një	 identifikim	dhe	vlerësim	 i	 rreziqeve	me	 të	 cilat	 ballafaqohet	 organizata.	
Menaxhmenti	duhet	 të	përpilojë	dhe	zbatojë	kontroll	 të	brendshëm	në	sistemet	e	
veta	për	t’i	zvogëluar	rreziqet	që	i	ka	identifikuar.

Një	nga	përfundimet	e	hershme	që	ka	dalë	nga	takimet	e	para	të	anëtarëve	të	COSO	
ishte	se,	si	një	term,	“kontrolli	i	brendshëm	nënkupton	gjëra	të	ndryshme	jo	vetëm	
për	organizatat	e	ndryshme	por	gjithashtu	për	menaxherët	e	ndryshëm	brenda	tyre.	
Ekzistonte	një	nevojë	e	njëmendët	për	identifikimin	dhe	qartësimin	e	përkufizimeve	
të	 ndryshme	 të	 “kontrollit	 të	 brendshëm”.	 Si	 rezultat,	 korniza	 e	 punës	 COSO	
identifikon	pesë	komponentë	kyçe	të	kontrollit	të	brendshëm:

1.	 Mjedisi	i	kontrollit.

2.	 Vlerësimi	i	rrezikut.

3.	 Aktivitetet	e	kontrollit.

4.	 Informata	dhe	komunikimi.

5.	 Monitorimi.	
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1.	 Mjedisi	i	kontrollit

Mjedisi	 i	 kontrollit,	 krijon	 atmosferën	 në	 të	 cilën	 njerëzit	 i	 kryejnë	 aktivitetet	 e	
tyre	dhe	 i	bartin	përgjegjësitë	që	 i	kanë	për	kontrollin.	 	Është	bazë	për	 të	gjithë	
komponentët	 e	 tjerë	 të	 kontrollit	 të	 brendshëm,	 që	 jep	 disiplinë	 dhe	 strukturë.	 I	
referohet	veprimeve,	politikave,	vlerave	dhe	stileve	të	menaxhmentit	që	ndikon	dhe	
vendos	tonin	e	aktiviteteve	të	përditshme	të	organizatave.

Ai	përfshinë	me	sa	vijon:

•	 Kulturën	-	kjo	do	të	sjell	ndjenjën	e	përgjegjësisë	financiare	nëpër	gjithë	
organizatën	nga	lartë-poshtë.

•	 Transparencën	 -	 kjo	 do	 të	 mund	 të	 promovonte	 llogaridhënien	 dhe	 të	
ofronte	informata	për	qytetarët	për	atë	se	çfarë	po	bën	organizata.

•	 Strukturën	-	kjo	duhet	të	ofroj	një	transferim	të	përgjegjësive	që	i	mundëson	
menaxherëve	të	ndajnë	fushat	funksionale	për	të	menaxhuar	aktivitet	e	tyre	
dhe	buxhetet,	në	atë	mënyrë	që	siguron	transparencë	dhe	përgjegjësi	për	
veprimet	e	tyre.

•	 Menaxhimin	e	burimeve	njerëzore	-	kjo	do	të	duhej	të	siguronte	që	personeli	
përzgjidhet	në	bazë	të	aftësive	të	tyre	që	të	kryej	punën	dhe	performanca	e	
tyre	vlerësohet	rregullisht.

2.	 Vlerësim	i	rrezikut	

Secila	 organizatë	 përballet	me	një	 numër	 të	 rreziqeve	nga	 burimet	 e	 brendshme	
dhe	të	jashtme.	Si	parakusht	për	vlerësim	të	rreziqeve	është	vendosja	e	objektivave	
që	 lidhen	 me	 nivele	 të	 ndryshme,	 si	 atë	 strategjike,	 operative	 etj.	 dhe	 të	 jenë	
konsistente	 nga	 brenda.	 Vlerësimi	 i	 rrezikut	 është	 identifikimi	 dhe	 analizimi	 i	
rreziqeve	relevante	ndaj	arritjes	së	objektivave	që	formojnë	bazën	për	të	përcaktuar	
si	duhet	të	menaxhohen	rreziqet.

3.	 Aktivitetet	e	kontrollit

Aktivitetet	e	kontrollit,	 janë	politikat	dhe	procedurat	që	sigurojnë	se	direktivat	e	
menaxhmentit		janë	realizuar.	Ato	ndihmojnë	dhe	sigurojnë	që	janë	marrë	veprimet	
e	nevojshme	për	të	trajtuar	rreziqet	ndaj	arritjes	së	objektivave	të	organizatës.	
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Aktivitet	e	kontrollit	realizohen	nëpër	gjithë	organizatën,	në	të	gjitha	nivelet	dhe	në	të	
gjitha	funksionet.	Ato	përfshijnë	një	varg	të	aktiviteteve	të	ndryshme	si	planifikimi,	
miratimet,	autorizimet,	verifikimet,	barazimet,	rishikimin	e	performancës	operative	
dhe	financiare,	sigurimin	e	pasurive	(të	mirave	materiale)	dhe	ndarjen	e	detyrave.

4.	 Komunikimi	dhe	informata

Komunikimi	efektiv,	është	esencial	për	performancën	efektive	të	një	organizate	dhe	
promovon	transparencën	në	kuadër	të	organizatës	dhe	jashtë	saj.

Edhe	 pse,	 departamentet	 e	 ndryshme	 të	 një	 organizate,	mund	 të	 udhëzohen	 nga	
planet	 strategjike	 dhe	 objektivat,	 komunikimi	 është	 ai	 që	 i	 lidh	 të	 gjithë	 dhe	
lehtëson	suksesin	organizativ.	Të	gjithë	punëtorët	duhet	të	marrin	porosi	të	qarta	nga	
menaxhmenti	i	lartë,	që	përgjegjësitë	për	kontrollin	duhet	të	merren	me	seriozitet.	
Ata	duhet	të	kuptojnë	rolin	e	tyre	në	sistemet	e	kontrollit	të	brendshëm,	si	edhe	si	
lidhen	aktivitet	individuale	me	punën	e	të	tjerëve.	Ata	duhet	të	kenë	mjete	për	të	
komunikuar	informatat	e	rëndësishme	te	niveli	i	lartë.	Prandaj	komunikimi	efektiv	
varet	nga	rrjedhja	e	informatave	poshtë	nëpër	organizatë	dhe	deri	te	nivele	të	larta	
të	saj.	Po	ashtu	duhet	të	ketë	komunikim	efektiv	me	palët	e	jashtme	si	furnitorët,	
organizatat	ndërkombëtare	dhe	popullin.

Informata	 është	 qendër	 e	 llogaridhënies	 efektive.	 Delegimi	 i	 përgjegjësisë	 dhe	
autoritetit	duhet	të	përputhet	me	kërkesat	adekuate	për	të	raportuar	dhe	shpjeguar	
dobinë	e	saj.		Kjo	do	të	thotë,	që	informatat	relevante	duhet	të	identifikohen,	të	merren	
ato	dhe	të	komunikohen	në	një	formë	dhe	afat	kohorë	që	i	mundëson	njerëzve	të	
realizojnë	përgjegjësitë	e	tyre	dhe	të	demonstrojnë	performancën	e	arritur.	Sistemet	
e	informimit	përgatisin	raporte	që	përmbajnë	informata	operative,	financiare	dhe	të	
pajtueshmërisë	,	e	që	e	bëjnë	të	mundur	administrimin	dhe	kontrollin	e	organizatës.	
Informatat	duhet	të	menaxhohen	për	të	siguruar	një	gjurmë	adekuate	të	auditimit.		
Për	më	shumë	informata	për	gjurmët	e	auditimit,	luteni	të	referoheni	te	Doracaku	i	
Procedurave	të	MFK-së.

5.	 Monitorimi

Sistemet	e	kontrollit	 të	brendshëm	duhet	 të	monitorohen,	e	monitorimi	është	një	
proces	që	vlerëson	cilësinë	e	performancës	së	sistemeve	gjatë	kohës.	Kjo	arrihet	
nëpërmjet	aktiviteteve	të	vazhdueshme	të	monitorimit,	vlerësimeve	të	ndara	ose	të	
kombinimit	të	të	dyjave.		Monitorimi	i	vazhdueshëm	bëhet	gjatë	operacioneve.	Kjo	
përfshinë	menaxhimin	e	rregullt	dhe	veprimet	tjera	që	merr	personeli	në	realizimin	
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e	detyrave	të	tyre.	Fushëveprimi	dhe	shpeshtësia	e	vlerësimeve	të	ndara	do	të	varet	
kryesisht	nga	vlerësimi	i	rreziqeve	dhe	efektiviteti	i	procedurave	të	monitorimit	të	
vazhdueshëm.	Mangësitë	në	kontrollin	e	brendshëm	duhet	të	raportohen	në	nivelet	
e		larta,	ndërsa	çështjet	serioze	duhet	ë	raportohen	te	ZKA.

1.3 Kontrolli i brendshëm i financave publike 

Kontrolli	 i	 brendshëm	 i	 financave	 publike	 (KBFP),	 është	 sistemi	 i	 kontrollit	 të	
përgjithshëm	financiar,	që	zbatohet	nga	brenda	prej	Qeverisë	ose	organizatave	të	
saja	të	deleguara,	i	cili	synon	që	të	siguroj	se	menaxhimi	financiar	dhe	kontrolli	i	
qendrave	të	saja	shpenzuese	të	buxhetit	(përfshirë	edhe	fondet	e	jashtme),	është	në	
pajtim	me	 legjislacionin	 relevant,	 përshkrimet	 e	 buxhetit,	 parimet	 e	menaxhimit	
të	mirëfilltë	financiar,	transparencës	dhe	vlerës	së	duhur	për	paranë	e	dhënë	(pra,	
efikasitetit,	efektivitetit	dhe	ekonomizimit).

KBFP	bazohen	në	tri	parime:

1.	 Llogaridhënien	menaxheriale,	që	realizohet	nëpërmes	sistemit	të	mirëfilltë	
të	menaxhimit	financiar	dhe	kontrollit	(Sistemet	e	MFK-së);

2.	 Auditimit	 të	brendshëm	i	cili	është	i	decentralizuar	dhe	funksionalisht	 i	
pavarur;	dhe

3.	 Sistemeve	qendrore	për	harmonizimin	e	MFK-së	dhe	AB-së.	

Menaxhimi	 financiar	 dhe	 kontrolli	 	 gjithashtu	 përfshinë	 kontrollet	 financiare	 të	
veçanta	ex	ante	dhe	ex	post.	Këto	mund	të	përkufizohen	si	në	vijim:

Kontrolli financiar Ex ante (miratim paraprak):	 Një	 tërësi	 e	 aktiviteteve	 të	
kontrollit	të	nevojshëm	që	mundësojnë	marrjen	e	vendimeve	financiare	lidhur	me	
përshtatshmëritë,	zotimet,	procedurat	e	tenderit,	kontratat	(zotimet	sekondare)	dhe	
shumat	e	paguara	përkatëse	dhe	rishikimi	i		shumave	të	paguara	tepër.	Në	përgjithësi	
kontrolli	 ex	 ante	 kryhet	 nga	 njësitë	 e	 kontrollit	 brenda	 qendrës	 së	 shpenzimeve	
buxhetore	në	përkrahje	të	vendimeve	financiare.	

Kontrolli financiar Ex post:	 Kontrollon	 nëse	 sistemet	 administrative	 dhe	 të	
kontabilitetit	funksionojnë	si	duhet	dhe	vërteton	nëse	fondet	publike	janë	përdorur	
në	mënyrë	korrekte	dhe	në	pajtim	me	rregullat	dhe	rregulloret	përkatëse	nga	ana	e	
përfituesve.
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Certifikimi:	Për	projektet	e	financuara	nga	BE-ja,	organi	certifikues	është	përgjegjës	
për	të	deklaruar,	cituar	nëse	deklarimet	e	shpenzimeve	janë	të	sakta	dhe	për	vërtetimin	
se	 këto	 deklarime	 janë	 llogaritur	 duke	 i	 shfrytëzuar	 informatat	 e	 shëndosha	 të	
menaxhmentit	 të	 krijuara	 nga	 sistemet	 e	 kontabilitetit	 që	 janë	 të	 dokumentuara	
në	mënyrë	 të	 rregullt.	Deklaratat	 gjithashtu	 duhet	 të	 jenë	 të	mbështetura	 nga	 të	
gjitha	dokumentacionet	e	nevojshme.	Organi	certifikues	është	i	pavarur	nga	qendra	
shpenzuese	 buxhetore	 për	 të	 cilën	 jepet	 certifikata.	 Detyrat	 kryesore	 të	 tij	 janë	
dërgimi	i	një	certifikate	në	llogarinë	vjetore	te	qendra	e	shpenzimit	të	drejtpërdrejt	
për	të	vërtetuar	plotësinë,	saktësinë	dhe	vlefshmërinë	e	llogarive	të	paraqitura.

2. Sistemi i buxhetit në Kosovë, përfshirë 
 kontabilitetin e buxhetit

Objektivat

Në	fund	të	këtij	seksioni	ju	do	të	jeni	të	aftë	të	kuptoni:

•	 Institucionet	për	menaxhimin	e	financave	publike;
•	 Procesin	e	mbledhjes	dhe	ruajtjes	së	parave	publike; 
•	 Rregullimin	e	ndarjeve	buxhetore	të	organizatave	buxhetore;
•	 Auditimin	e	jashtëm	të	organizatave	buxhetore;
•	 Kornizën	afatmesme	të	shpenzimeve.	

Me	ligjin		për	menaxhimin	e	financave	publike	dhe	përgjegjësive	janë	përcaktuar	
detyrat	 dhe	 përgjegjësitë	 për	 mbledhjen	 e	 parave	 publike,	 shpenzimin	 e	 parave	
publike,	 ruajtjen	 e	pasurisë	publike,	mënyrën	e	 sistemit	 të	 raportimit	financiar	 e	
operativ,	sistemit	të	kontabilitetit,	përgjegjësitë	buxhetore	për	autoritete	publike	dhe	
ndërmarrjet	publike	në	Kosovë.

2.1 Paratë publike 

Sipas	 ligjit	për	MFPP,	paratë	publike	paraqesin	paratë	ose	pasurinë	financiare	 të	
cilat	pranohen,	janë	nën	përkujdesjen,	mbahen	në	mirëbesim	ose	janë	nën	kontrollin	
e	njërës	prej	organizatave,	organeve	apo	personave	si	në	vijim:	

(i)	 të	një	organizate	buxhetore,	autoriteti	publik	ose	ndërmarrje	të	kontrolluar	
publike,	ose

(ii)	 të	një	personi	për	ose	në	emër	të	një	organizate	buxhetore,	autoriteti	publik	
ose	ndërmarrje	të	kontrolluar	publike.	
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Në	paratë	publike	hyjnë,	në	mes	tjerash:	

(a)	taksat,	tarifat,	detyrimet	ose	tarifat	për	shfrytëzim;	
(b)	interesat,	dividendat	ose	pagesat	tjera;	
(c)	të	ardhurat	nga	shitja,	qiradhënia	ose	qiramarrja	e	çfarëdo	prone;	
(d)	tarifat	rregullative,	tarifat	e	licencimit	si	dhe	tarifat	dhe	taksat	e	ngjashme;	
(e)	pagesat,	 tarifat	dhe	taksat	për	ofrimin	e	shërbimeve,	furnizimin	e	mallrave	

ose	kryerjen	e	punëve;	
(f)	të	ardhurat	nga	dhënia	e	lejeve,	si	dhe	të	drejtat	mbi	pronën	intelektuale;	
(g)	rentat;	
(h)	depozitat	e	sigurimit	dhe	të	kushtëzimit;	
(i)	 gjobat,	kompensimet	e	dëmit	nga	paditë	civile,	dhe	të	ardhurat	nga	sigurimi;	

dhe	
(j)	 grantet	dhe	donacionet	nga	organizatat	ndërkombëtare	dhe	qeveritë	e	huaja.	

Të	gjitha	paratë	publike	duhet	të	depozitohen	në	Fondin	e	Konsoliduar	të	Republikës	
së	Kosovës	(FKRK)	në	pajtim	me	Rregullat	e	Menaxhimit	Financiar	dhe	Kontrollit	
(MFK).	Transaksionet	me	fonde	brenda	FKK	duhet	të	bëhen	përmes	Llogarisë	së	
Vetme	të	Thesarit	(LLVTH).	

Gjithashtu	të	gjitha	autoritetet	publike	dhe	organizatat	buxhetore	duhet	që	me	rastin	
e	realizimit	të	kërkesave	dhe	marrjes	së	detyrimeve	të	veprojnë	në	përputhje	të	plotë	
me	dispozitat	e	Ligjit.

2.2 Institucionet për Menaxhimin e Financave Publike 

Departamenti i Thesarit 

Departamenti	 i	 Thesarit	 (Thesari)	 është	 themeluar	 në	 kuadër	 të	 Ministrisë	 së	
Financave	 dhe	 është	 përgjegjës	 për	 menaxhimin	 e	 Fondit	 të	 Konsoliduar	 të		
Republikës	së	Kosovës.	Në	ekzekutimin	e	funksioneve	dhe	përgjegjësive	të	veta,	
Thesari	është	autonom	dhe	ai	është	përgjegjës	për	organizimin	dhe	personelin	e	vet,	
duke	përfshirë	edhe	punësimin	e	zyrtarëve	të	vet	financiarë.	
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Drejtori	i	Përgjithshëm	ka	këto	kompetenca:	

a)	 të	sigurojë	që	politikat	administrative,	operacionale	dhe	ato	të	personelit	të	
Thesarit	të	jenë	në	përputhje	me	politikat	të	cilat	janë	në	fuqi	në	Ministri;	

b)	 të	koordinojë	me	ZKA-në	e	Ministrisë	së	Financave	për	të	siguruar	që	raportet	
dhe	dërgesat	administrative,	që	kërkohen	nga	Ministria	në	lidhje	me	aktivitetet	
e	Thesarit,	duke	përfshirë	edhe	raportet	vjetore,	të	jenë	të	kompletuara;	dhe

c)	 të	lidhë	një	marrëveshje	me	ZKA	të	Ministrisë	lidhur	me	ndarjen	e	shërbimeve	
të	 ZKF,	 Zyrtarit	 të	 Prokurimit,	 Auditorit	 të	 Brendshëm	 dhe/ose	 Zyrtarit	
certifikues	të	Ministrisë.

Thesari	 udhëhiqet	 nga	Drejtori	 i	 	Përgjithshëm.	Ministri	 është	 i	 autorizuar	që	 ta	
emërojë	 Drejtorin	 e	 përgjithshëm.	Ministri	 duhet	 së	 pari	 të	 sigurojë	 që	 personi	
përkatës	(i)	ka	përvojë	të	konsiderueshme	në	veprimtari	bankare	dhe/ose	të	pagesave	
financiare,	(ii)	nuk	është	dënuar	për	ndonjë	vepër	penale,	(iii)	nuk	ushtron	ndonjë	
detyrë	në	ndonjë	post	udhëheqës	ose	post	tjetër	domethënës	në	ndonjë	parti	politike,	
dhe	(iv)	ka	karakter	të	përshtatshëm	moral	dhe	përvojë	profesionale.

Mandati	 i	 Drejtorit	 të	 Përgjithshëm	 është	 pesë	 (5)	 vjet.	 Drejtori	 i	 përgjithshëm	
mund	 të	 riemërohet	 për	 një	 (1)	 ose	më	 shumë	mandate	 pesë	 (5)	 vjeçare	 shtesë.	
Ministri	mundet,	pas	pëlqimit	me	shkrim	të	Kryeministrit,	ta	shkarkojë	Drejtorin	e	
përgjithshëm	nga	ky	post	para	skadimit	të	mandatit	pesë	(5)	vjeçar,	vetëm	nëse	ka	
arsye	të	mira	dhe	të	justifikueshme	për	shkarkim.	Drejtori	i	përgjithshëm	mund	të	
ri-emërohet	për	një	ose	më	shumë	mandate	pesë	vjeçare	shtesë	dhe	për	këtë	nuk	ka	
kufizime	ligjore.	

Drejtori	i	Përgjithshëm	është	i	detyruar	që	në	bazë	vjetore,	t’i	dorëzojë	Ministrit,	
Kuvendit,	Qeverisë,	 komunave	 dhe	Kryeministrit	 një	 raport	 vjetor	mbi	 të	 gjitha	
çështjet	që	ndërlidhen	me	veprimtarinë	e	Thesarit	dhe	Buxhetit	të	Republikës		së	
Kosovës.	Ky	 raport	 duhet	 të	 përmbajë	 një	 dispozitë	 (i)	 në	 të	 cilën	 përshkruhen	
problemet	 kryesore	 në	 veprimtarinë	 e	 Thesarit,	 dhe	 Buxhetit	 të	 Republikës	 së	
Kosovës,	dhe	(ii)	në	të	cilën	Drejtori	i	Përgjithshëm	jep	rekomandime	për	zgjidhjet	
e	mundshme	të	këtyre	problemeve.
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Departamenti i Buxhetit 

Në	 kuadër	 të	 Ministrisë	 së	 Financave	 themelohet	 Departamenti	 i	 Buxhetit.	
Departamenti	i	Buxhetit	udhëhiqet	nga	Drejtori	i	përgjithshëm	i	cili	është	i	emëruar	
i	lartë	publik.	

Departamenti	i	Buxhetit	përbëhet	nga	dy	divizione	të	veçanta:	

(i)	 Divizioni	i		buxhetit	qendror,	dhe	

(ii)	 Divizioni	i		buxhetit	komunal.		

(i)	 Divizioni	i	buxhetit	qendror	është	i	autorizuar	dhe	përgjegjës	për:

(a)	përgatitjen	e	Propozim	Buxhetit	të	Republikës	së	Kosovës;	
(b)	përgatitjen	e	Kornizës	Afat	Mesme	të	Shpenzimeve;	
(c)	zbatimin	e	Buxhetit	të	Republikës	së	Kosovës;	
(d)	vlerësimin	e	kërkesave	për	ndryshimin	e	ndarjeve	buxhetore;
(e)	vlerësimin	e	ndikimit	financiar	të	politikave	qeveritare;	dhe	
(f)	ushtrimin	e	të	gjitha	përgjegjësive	të	tjera	të	cilat	i	janë	dhënë	Departamentit	

të	Buxhetit	me	këtë	ligj,	që	janë	në	fushëveprimin	e	këtij	Divizioni.

(ii)	 Divizioni	 i	 Buxhetit	 Komunal	 siguron	 mbështetje	 për	 komuna	 në	
përmbushjen	e	obligimeve	 të	 tyre	 të	përcaktuara	me	kuadrin	 ligjor	dhe	
është	i	autorizuar	dhe	përgjegjës	për:	

(a)	përgatitjen	e	Propozim	Buxhetit	të	Komunave;	
(b)	përgatitjen	e	pjesëzës	së	Kornizës	Afatmesme	Buxhetore	Komunale	si	pjesë	

integrale	e	KASH-it;
(c)	ndihmojë	në	zbatimin	e	Buxhetit	të	Komunave	të	Republikës	së	Kosovës;	
(d)	shqyrtimin	dhe	vlerësimin	e	kërkesave	për	ndryshimin	e	ndarjeve	buxhetore;	

dhe	
(e)	ushtrimin	e	të	gjitha	përgjegjësive	të	tjera	të	cilat	i	janë	dhënë	Departamentit	

të	 Buxhetit	 Komunal	me	 kuadrin	 ligjor,	 që	 janë	 në	 fushëveprimin	 e	 këtij	
Divizioni.
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Departamentet dhe njësitë e tjera 

Pos	departamenteve	që	mund	të	konsiderohen	si	kryesore	e	që	janë	Departamenti	i	
Thesarit	dhe	ai	i	Buxhetit,	brenda	Ministrisë	së	Financave	janë	të	themeluara	edhe	
disa	departamente	dhe	njësi	tjera,	si:

(i)	 Departamenti	i	Politikave	Ekonomike,

(ii)	 Njësia	Qendrore	e	Harmonizimit	

Njësia për Partneritet Publiko-Private (NJPPP)

Departamenti	i	politikave	ekonomike	është	përgjegjës	për	përpilimin	e	parashikimeve	
makroekonomike	dhe	fiskale	si	dhe	përcaktimin	e	parametrave	të	përgjithshëm	të	
Buxhetit	të	Republikës	së	Kosovës	dhe	politikat	afatmesme	buxhetore.	Departamenti	
i	Politikave	Ekonomike	po	ashtu	mundet	të	bëjë	analiza	për	rrezikun	fiskal	si	dhe	
të	 planifikojë	 skenarë	 nën	 programe	 të	mëdha	 të	 parashikimit.	 Njësia	Qendrore	
e	Harmonizimit	 është	 e	 themeluar	 në	 kuadër	 të	Ministrisë	 së	 Financave.	Njësia	
Qendrore	 për	 Harmonizim	 ka	 për	 detyrë	 që	 të	 përgatisë	 dhe	 do	 të	 sigurojë	 për	
nevojat	e	Ministrisë	draft-propozimin	e	Rregullave	për	Menaxhimin	Financiar	dhe	
Kontrollin	dhe	auditimit	të	brendshëm	të	cilat	përcaktojnë	dhe	vendosin	një	sistem	
të	rregullave	për	menaxhimin	financiar	dhe	kontrollin	dhe	auditimit	të	brendshëm	
për	sektorin	publik.	Sistemi	i	menaxhimit	financiar	dhe	kontrollit		dhe	të	auditimit	
të	brendshëm		duhet	të	jenë	në	përputhje	me:

(i)	 parimet	e	kontrollit	të	brendshëm	financiar	publik	të	themeluara	nga	KE,	

(ii)	 standardet	ndërkombëtare	të	kontabilitetit	në	sektorin	publik	të	FNK-së,	
dhe

(iii)	dispozitat	e	Ligjit	për	menaxhimin	e	financave	publike,	Ligjit	për	Prokurim	
Publik	si	dhe	të	gjitha	ligjeve	të	tjera	në	Kosovë	të	cilët	i	rregullojnë	këto	
çështje.	

Njësia	 për	 Partneritet	 Publiko-Privat	 (NJPPP)	 është	 njësi	 këshillëdhënëse	 e	 cila	
shërben	si	qendër	e	ekspertizës	dhe	është	përgjegjëse	për	vlerësimin,	këshillimin	
dhe	përkrahjen	e	Ministrit	dhe	autoriteteve	të	tjera	kontraktuese	lidhur	me	Kontratat	
e	 propozuara	 të	 Partneritetit	 Publiko-Privat	 si	 dhe	 për	 ushtrimin	 e	 të	 gjitha	
funksioneve	të	tjera	të	dhëna	me	ligj.	
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Autorizimi për investimin e parave publike 

Thesari	ka	autorizimin	dhe	përgjegjësinë	ekskluzive	për	investimin	e	parave	publike.	
Pavarësisht	nga	kjo,	Ministri	(i)	përcakton	kushtet	për	investimin	e	parave	publike	
dhe	aktivitetet	e	investimeve	të	Thesarit,	dhe	(ii)	përgatit	politikën	për	investimin	
e	parave	publike.	Kjo	politikë	e	investimeve	trajton	rreziqet	të	cilat	ndërlidhen	me	
kundër	palët	dhe	shtetet	e	caktuara	dhe	duhet	të	përfshijë	dispozita	për	themelimin	
e	një	komisioni	të	investimeve.

Investimi i Fondit të Konsoliduar të Republikës së Kosovës ( FKRK )

Fondet	 nga	 Fondi	 i	 Konsoliduar	 i	 Republikës	 së	 Kosovës	 mund	 të	 investohen	
vetëm	në	një	ose	më	shumë	Investime	 të	Autorizuara,	 të	cilat	duhet	 të	përbëhen	
ekskluzivisht	nga	këto	në	vijim:	

a)	 një	llogari	rrjedhëse	që	paguan	interes	në	BQK;
b)	 një	depozitë	të	afatizuar	në	BQK;

c)	 një	fond	të	tregut	të	parave	nëse:	

i.	 fondi	u	nënshtrohet	rregullave	dhe	rregulloreve	të	Komisionit	për	Letra	
me	Vlerë	dhe	Këmbime	të	SHBA-së	ose	të	një	Institucioni	Mbikëqyrës	të	
BE-së,	dhe

ii.	 portofoli	i	atij	fondi		përbëhet	vetëm	nga	letra	me	vlerë	të	klasifikuara	si	
Klasë	Investuese;

d)	 një	 bono	 ose	 një	 instrument	 tjetër	 borxhi	 i	 cili	 është	 lëshuar	 ose	 është	
garantuar	nga	Shtetet	e		Bashkuara	ose	një	shtet	anëtar	i	BE-së	dhe	i	cili	është	
klasifikuar	si	Klasë	Investuese	nga	një	agjenci	e	mirënjohur	ndërkombëtare	e	
klasifikimit;

e)	 një	depozitë	në	cilëndo	bankë	komerciale	në	Kosovë	e	cila	është	e	siguruar	
me	sigurimin	e	depozitave	të	BQK	nëse;	

i.	 kjo	bankë	është	klasifikuar	si	Klasë	Investuese,	ose	

ii.	 shumica	e	aksionarëve	të	saj	janë	klasifikuar	si	Klasë	Investuese	nga	një	
agjenci	e	mirënjohur	ndërkombëtare	e	klasifikimit;

f)	 një	depozitë	në	cilëndo	bankë	të	huaj	e	cila	është	e	organizuar	në	përputhje	
me	 ligjet	 e	 një	 shteti	 anëtar	 të	BE-së	 dhe	 e	 cila	 është	 klasifikuar	 si	Klasë	
Investuese	nga	një	agjenci	e		mirënjohur	ndërkombëtare	e	klasifikimit;
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g)	 një	marrëveshje	të	ri-blerjes	në	bazë	të	së	cilës	letrat	e	blera	me	vlerë	përbëhen	
vetëm	nga	bono	ose	letra	të	tjera	me	vlerë	të	përcaktuara	në	pikën	(f)	më	sipër	
dhe	të	cilat	mbahen	nga	një	palë	e	tretë	kujdestare;

h)	 një	bono	ose	instrument	tjetër	borxhi	lëshuar	nga	institucione	mbikombëtare	
financiare	me	kusht	 që	 instrumentet	 e	 tilla	 të	 jenë	 të	 klasifikuara	 si	Klasë	
Investuese	nga	një	agjenci	e	mirënjohur	ndërkombëtare	e	klasifikimit.

Data	e	maturimit	për	një	Investim	të	Autorizuar	nuk	mund	të	jetë	më	vonë	se	koha	
kur	paratë	publike	të	investuara	pritet	se	do	të	nevojiten	për	të	financuar	një	ndarje	
buxhetore.

Secili	Investim	i	Autorizuar	duhet	të	mbahet	në	një	llogari	të	veçantë	të	mirëbesimit	
ose	në	bazë	të	një	marrëveshje	kujdestarie	me	një	palë	të	tretë	në	emër	ose	në	të	
mirë	të	Ministrisë.

Së	paku	dhjetë	për	qind	(10%)	e	parave	të	investuara	publike	duhet	të	investohen	në	
një	ose	më	shumë	Investime	të	Autorizuara	me	likuiditet	të	lartë,	që	do	të	thotë	një	
Investim	i	Autorizuar	i	cili	mund	të	likuidohet	në	bazë	të	kërkesës	dhe	pa	dënim	ose	
i	cili	ka	afat	të	maturimit	i	cili	nuk	është	më	shumë	se	shtatë	(7)	vite.

Të	 gjitha	 fondet,	 duke	 përfshirë	 shumën	 kapitale	 dhe	 interesin	 e	 mbledhur,	 të	
pranuara	nga	likuidimi	i	një	investimi	të	parave	publike	do	të	depozitohen	në	Fondin	
e	Konsoliduar	të	Republikës	së		Kosovës.

Interesi	 tjetër	 i	mbledhur	nga	një	 investim	i	parave	publike	do	 të	depozitohet	në	
Fondin	e	Konsoliduar	të	Republikës	së		Kosovës,	përveç	nëse	në	kushtet	e	investimit	
themelor	është	përcaktuar	se	interesi	do	t’i	shtohet	investimit	themelor.

2.3 Mbledhja dhe ruajtja e parave publike 

Pranimi dhe shpenzimi i parave publike 

Të	gjitha	të	ardhurat	e	një	autoriteti	publik	ose	ndërmarrje	të	kontrolluar	publike	
depozitohen	në	një	llogari	zyrtare	bankare	në	pajtim	me	aktet	nënligjore;	megjithatë,	
mjetet	 nga	ndihma	financiare	 për	 një	 komunë	nga	Republika	 e	Serbisë	mund	 të	
depozitohet	në	një	bankë	komerciale	sikur	që	është	përcaktuar	në	LFPL.

Paratë	publike	do	të	përdoren	vetëm	për	qëllime	të	miratuara	publike.	Asnjë	autoritet	
publik,	organizatë	buxhetore,	person	apo	ndërmarrje	nuk	mund	të	devijojnë,	keq	
zbatojnë,	ekspozojnë	apo	të	përdorin	në	mënyrë	të	pa	rregullt	paratë	publike.
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Llogaritë në Fondin e Konsoliduar të Republikës së Kosovës 

Drejtori	i	Përgjithshëm	i	Thesarit	është	i	autorizuar	që	të	krijojë	dhe	mbajë	llogaritë	
dhe	nën-llogaritë	për	fondet	brenda	Fondit	të	Konsoliduar	të	Republikës	së	Kosovës,	
siç	e	sheh	të	arsyeshme	për	zbatimin	e	dispozitave	ligjore.	Nën-llogari	të	veçanta	do	
të	krijohen	për	të	ardhurat	vetanake	të	secilës	komunë	dhe	OB	tjera	që	arkëtojnë	të	
hyra.	Të	gjitha	llogaritë	dhe	nën-llogaritë	e	sipër	cekura	do	të	jenë	pjesë	e	LLVTH.

Drejtori	 i	 Përgjithshëm	 i	 Thesarit	 llogaritë	 dhe	 nën-llogaritë	 të	 cilat	 e	 përbëjnë	
LLVTH	 i	 krijon	 në	 BQK.	 Për	 rastet	 kur	 BQK-ja	 nuk	mund	 të	 ofrojë	 shërbime	
bankare	të	veçanta,	Drejtori	i	përgjithshëm	i	Thesarit	është	i	autorizuar	të	krijojë	
llogari	edhe	në	një	bankë	komerciale	që	operon	në	Republikën	e	Kosovës	e	cila	
përzgjidhet	përmes	një	procesi	të	tenderimit	i	cili	duhet	të	ushtrohet	në	pajtim	me	
Ligjin	për	Prokurim	Publik.

2.4 Përgatitja e Kornizës afatmesme të shpenzimeve 

Qeveria	 duhet	 t’ia	 dorëzojë	 Kuvendit	 Kornizën	 Afat	 Mesme	 të	 Shpenzimeve	
(KASH)		deri	më	30	prill	të	secilit	vit	kalendarik	për	vitin	e	ardhshëm	fiskal	si	dhe	
vlerësimet	për	dy	vitet	e	ardhshme	fiskale	(“Periudha	Buxhetore	e	KASH”).	

KASH	përmban:	

a)	 parashikime	 makro	 ekonomike	 dhe	 fiskale	 për	 Periudhën	 Buxhetore	 të	
KASH,	të	cilat	përfshijnë	treguesit	kryesor	ekonomik;

b)	 një	deklaratë	të	prioriteteve	të	politikave	të	Qeverisë	që	ka	për	qëllim	orientimin	
e	ndarjes	së	mjeteve	buxhetore	gjatë	procesit	të	ardhshëm	buxhetor;

c)	 parashikime	 të	 të	 hyrave	 si	 dhe	 një	 plan	 të	 shpenzimeve	 të	 përgjithshme	
buxhetore	sipas	kategorive	ekonomike	për	Periudhën	Buxhetore	të	KASH	si	
dhe	suficitin	ose	deficitin	rezultues	fiskal	për	secilin	vit,	dhe	për	secilën	nga	
këto	në	vijim:	

(i)	 nivelin	qendror	të	Qeverisë,

(ii)	 komunat,	

(iii)	transferet	ndër-qeveritare,	dhe	

(iv)	buxhetin	vjetor.	
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d)	 një	 tabelë	që	përmban	një	krahasim	 të	KASH-it	 të	propozuar	në	buxhetin	
aktual	të	aprovuar,	duke	përfshirë	parashikimet	për	pjesën	e		mbetur	të	vitit	
për	atë	buxhet,	ndonjë	azhurnim	të	KASH-it	të	përgatitur	gjatë	vitit	aktual	si	
dhe	rezultatin	faktik	fiskal	të	vitit	paraprak;		

e)	 një	tabelë	që	përmban	një	përmbledhje	të	ndryshimeve	të	nxituara	nga	politikat	
në	kornizën	fiskale	si	dhe	ndikimin	e	këtyre	ndryshimeve	në	shpenzimet,	të	
ardhurat	dhe/ose	kërkesat	për	financim;	

f)	 parashikime	të	borxhit	të	brendshëm	dhe	të	jashtëm	për	Periudhën	Buxhetore	
të	KASH;

g)	 një	vlerësim	të	burimeve	të	nevojshme	për	kthimin	e	borxheve	të	brendshme	
dhe	të	jashtme	gjatë	Periudhës	Buxhetore	të	KASH;	

h)	 një	analizë	të	investimeve	kapitale	të	cilat	financohen	nga	buxheti	si	dhe	i)	
një	rishikim	të	politikës	së	pagave	për	Periudhën	Buxhetore	të	KASH;

j)	 një	analizë	të	punësimit	dhe	përpjesëtimit	të	pagave	në	sektorin	buxhetor	si	
dhe	vlerësimin	e	ndikimit	të	ndonjë	politike	për	reformimin	e	pagave;	

k)	 një	 propozim	 për	 përshtatjen	 e	 politikës	 së	 përpjesëtimit	 të	 pagave	 me	
kornizën	 makrofiskale	 të	 përcaktuar	 në	 KASH	 me	 qëllim	 të	 sigurimit	 të	
përkrahjes	përkatëse	financiare;

l)	 nivelet	 e	 vlerësuara	 të	 granteve	 për	 secilën	 komunë,	 të	 llogaritura	 sipas	
formulës	dhe	procedurave	të	përcaktuara	në	LFPL;	dhe	

m)	tavanet	e	vlerësuara	të	shpenzimit	për	secilën	organizatë	buxhetore	e	cila	nuk	
është	komunë	ose	agjenci	me	të	ardhura	të	dedikuara.

Përgatitja dhe Dorëzimi i Buxhetit të Konsoliduar të Republikës së Kosovës 

Të	dhënat	financiare	si	 faturat,	 shpenzimet	dhe	financimi	si	dhe	dokumentacioni	
tjetër	 i	 paraqitet	 në	 propozim-Buxhetin	 e	 Republikës	 së	 Kosovës	 duhet	 të	 jetë	
gjithëpërfshirës,	transparent	dhe	në	përputhje	me	Sistemin	e	Klasifikimit	në	Bazën	
e	 Parave	 të	 Gatshme	 (cash	 basis)	 të	 SFQ	 i	 cili	 publikohet	 kohë	 pas	 kohe	 nga	
FMN.	Ministri	duhet	të	përgatisë	dhe	t’i	dorëzojë	Qeverisë		propozim-Buxhetin	e		
Republikës	së	Kosovës	i	cili	paraqet	të	dhënat	në	vijim:

a)	 një	mbishikim	të	rrethanave	ekonomike	në	të	cilat	është	përgatitur	buxheti	
dhe	 rekomandimet	 për	 një	 strategji	 afat-shkurte	 dhe	 afat-mesme	 fiskale,	
e	cila,	nëse	kërkohet,	përfshin	përshtatjet	fiskale	për	 të	adresuar	çështjet	e	
parapara	në	pikën	i	dhe	ii,	të	këtij	paragrafi.	Përshtatjet	e	tilla	fiskale	duhet	të	
realizohen	në	një	horizont	më	të	shkurtër	kohor	në	rast	të	rritjes	së	të	hyrave.	
Në	veçanti,	cilat	do	pranime	të	të	hyrave	që	janë	mbi	të	hyrat	e	buxhetuara	
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përdoren	në	tërësi	për	të	kompensuar	deficitet	e	tepruara	dhe	për	të	rivendosur	
kufirin	e	deficitit:

i.	 për	të	kompensuar	brenda	tri	(3)	viteve	fiskale	një	deficit	të	tepruar,	apo	

ii.	 për	të	rivendosur	kufirin	e	deficitit	pas	një	rritjeje	të	tij	në	përputhje	me	
nenin	12(22B)	të	këtij	ligji,	qoftë	brenda	tri	(3)	viteve	fiskale	nëse	deficiti	
i	tepruar	ka	qenë	më	i	vogël	se	1%	apo	brenda	pesë	(5)	viteve	fiskale	në	
rast	të	një	deficiti	të	tepruar	më	të	lartë.

b)	 një	shpjegim	të	supozimeve	kyçe	ekonomike	që	janë	përdorur	gjatë	përgatitjes	
së	buxhetit;

c)	 një	 deklaratë	 mbi	 synimet	 dhe	 prioritetet	 e	 Qeverisë	 gjatë	 përgatitjes	 së	
buxhetit;

d)	 vlerësime	dhe	parashikime	për	vitin	aktual,	vitin	e	ardhshëm	fiskal	dhe	së	
paku	dy	vitet	pasuese,	në	lidhje	me:

(i)	 të	ardhurat	e	përgjithshme	 të	organizatave,	duke	përfshirë	 të	ardhurat	e	
dedikuara	dhe	 të	ardhurat	e	parashikuara	nga	 tarifat	e	shfrytëzimit,	dhe	
burimin	e	të	gjitha	këtyre	të	ardhurave;

(ii)	 shpenzimet	e	përgjithshme,	sipas	kategorisë	ekonomike,	funksionale	dhe/
ose	programore;

(iii)	deficitin	e	përgjithshëm	buxhetor	ose	cakun	e	suficitit;

(iv)	vlerësimet	e	shpenzimeve	të	pritura	në	vitet	e	ardhshme	fiskale	për	pagimin	
e	blerjeve	kapitale	të	cilat	janë	bërë	gjatë	viteve	të	kaluara	fiskale	ose	që	
propozohet	të	bëhen	gjatë	vitit	të	ardhshëm	fiskal;

(v)	 arkëtimet	e	ardhshme	të	cilat	priten	nga	grantet	e	zotuara	nga	qeveritë	e	
huaja	ose	organizatat	ndërkombëtare	në	formë	të	përkrahjes	së	përgjithshme	
buxhetore;	dhe

(vi)	një	parashikim	të	të	ardhurave	te	dedikuara	dhe	të	ardhurave	vetanake	për	
secilën	organizate	buxhetore	si	dhe	për	ndarje	 te	këtyre	 te	ardhurave	 te	
kategorizuara	në	bazë	të	programit	dhe	klasifikimit	ekonomik	dhe

(vii)	një	 shpjegim	 të	 ndryshimeve	 materiale	 ndërmjet	 vlerësimeve	 dhe	
parashikimeve	 të	 sipër	 cekura	 me	 vlerësimet	 dhe	 parashikimeve	 e	
parashtruara	në	KASH-in	e	fundit	të	publikuar;
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e)	 tabela	të	veçanta	dhe	të	hollësishme	të	shpenzimeve	për	Qeverinë	qendrore,	
Qeveritë	komunale,	transferet	ndër-qeveritare	si	dhe	një	tabelë	të	veçantë	që	
paraqet	buxhetet	e	konsoliduara		qendrore	dhe	komunale;

f)	 një	tabelë	për	të	ndarjeve	buxhetore	që	ndërlidh	parashikimet	e	të	Ardhurave	
Vetanake	 dhe	 të	Ardhurave	 të	 Dedikuara	 me	 ndarjet	 specifike	 buxhetore	
të	 këtyre	 të	 ardhurave	në	menyrë	 të	 veçantë	 sipas	Organizatës	Buxhetore,	
Programit	dhe	kategorisë	ekonomike	të	shpenzimeve;	

g)	 një	tabelë	e	cila	përmban	një	krahasim	të	buxhetit	të	propozuar	me	buxhetin	
paraprak	 fillestar,	 Kornizën	 Afatmesme	 të	 Shpenzimeve,	 rezultatet	 e	
parashikuara	 faktike	 	për	vitin	dhe	buxhetin	pas	ndryshimeve	eventuale	 të	
bëra;	

h)	 një	 tabelë	 e	 cila	 përmban	 një	 përmbledhje	 të	 ndryshimeve	 të	 nxitura	
nga	 politikat	 në	 kornizën	 fiskale	 si	 dhe	 ndikimi	 i	 këtyre	 ndryshimeve	 në	
shpenzimet,	të	ardhurat	dhe/ose	kërkesat	për	financim;

i)	 numrin	 e	 miratuar	 të	 punonjësve	 të	 përkohshëm	 dhe	 të	 përhershëm	 të	
organizatave	buxhetore	 të	 cilët	 do	 të	 paguhen	nga	ndarjet	 buxhetore	 gjatë	
vitit	të	ardhshëm	fiskal;

j)	 nëse	 gjatë	 një	 viti	 fiskal	 parashihet	 një	 deficit	 buxhetor,	 një	 përshkrim	 të	
hollësishëm	të:

i.	 metodës	së	propozuar	për	financimin	e	deficitit;

ii.	 huamarrjet	e	pritura,	duke	përfshirë	hollësi	mbi	burimet	e	mundshme	të	
huamarrjes	si	dhe	kushtet	e	mundshme	lidhur	me	shfrytëzimin	dhe	kthimin	
e	huas;	dhe

iii.	 një	përshkrim	të	pasojave	që	do	të	ketë	financimi	i	deficitit	në	shpenzimet	
publike	gjatë	viteve	pasuese	fiskale;

k)	 parashikime	 të	 hollësishme	 të	 të	 gjitha	 arkëtimeve	 që	 priten	 nga	 njësitë	 e	
përcaktuara	gjatë	vitit	të	ardhshëm	fiskal;	dhe

l)	 deklarata	e	misionit	dhe	plani	i	ekzekutimit	që	përfshin:

i.	 një	përkufizim	të	misionit	të	secilës	organizatë	buxhetore;

ii.	 një	listë	të	qëllimeve	që	mund	të	maten,	që	shfrytëzohen	për	të	vlerësuar	
suksesin	e		një	organizate	buxhetore	rreth	përmbushjes	së	misionit	të	saj;



Moduli 4 - Bazat e Menaxhimit Financiar dhe Kontrolli

Njësia Qendrore Harmonizuese
Centralna Jedinica za Harmonizaciju

Central Harmonization Unit 

34

m)	një	 program	 kapital	 i	 cili	 përfshin	 një	 plan	 shumë	 vjeçar	 për	 investime	
kapitale	në	Kosovë	i	cili	identifikon	dhe	përfshin	nevojat	më	prioritare	dhe	
propozim	–	projekte	 kapitale	 për	 vitin	 e	 ardhshëm	fiskal	 dhe	vlerësime	 të	
ndikimit	financiar	të	projekteve	të	tilla	në	vitet	e	ardhshme;

n)	 vlerësime	të	çfarëdo	shume	monetare	që	pritet	të	sigurohet	nga	organizatat	
ndërkombëtare	 ose	 qeveritë	 e	 huaja	 në	 të	 mirë	 të	 Kosovës	 që	 nuk	 do	 të	
përfshihen	në	Fondin	e	Konsoliduar	të	Republikës	së		Kosovës;	dhe

o)	 informata	mbi	suficitet	buxhetore,	investimet	detyrimet	që	përfshijnë:

i.	 detajet	e	strategjisë	së	investimeve	të	Kosovës	për	paratë	publike	që	do	të	
investohen	gjatë	vitit	të	ardhshëm	fiskal;

ii.	 hollësitë	 e	 çdo	 huamarrje	 ose	 garancioni	 ekzistues	 nga	 organizatat	
buxhetore	 dhe	 çdo	 huamarrje	 ose	 garancion	 që	 organizatat	 buxhetore	
propozojnë	për	vitin	e	ardhshëm	fiskal;

iii.	 hollësitë	 e	 shumës	 së	 vlerësuar	 të	 detyrimeve	 të	 paparashikuara	 të	
organizatave	 buxhetore,	 duke	 identifikuar	 ato	 që	 kanë	 potencial	 të	
konsiderueshëm	që	t’i	japin	shkas	ngritjes	së	detyrimeve	ekzistuese	gjatë	
vitit	të	ardhshëm	fiskal;

iv.	 vlerësime	të	hollësishme	të	borxheve	shumë-vjeçare;	dhe

p)	 për	secilin	nga	tri	vitet	e	ardhshme	fiskale,	koston	e	vlerësuar	neto,	në	kushtet	
e	 të	 hyrave	 të	 kufizuara,	 të	 secilës	 dispozitë	 në	 një	 ligj	 ose	Rregullore	 të	
UNMIK-ut	e	cila	përcakton	një	përjashtim,	reduktim	ose	koncesion	tatimor;	
dhe

q)	 çfarëdo	të	dhëna	ose	vështrime	të	tjera	të	cilat	Ministri	dëshiron	t’i	përfshijë.

Pas	miratimit	të	propozim	Buxhetit	të	Konsoliduar	të	Kosovës	dhe	Propozim	Ligjit	
për	Ndarje	Buxhetore,	Qeveria	ia	dorëzon	këto	dokumente	Kuvendit	jo	më	vonë	se	
më	31	Tetor	të	atij	viti	fiskal.	

Rregullimi i ndarjeve buxhetore të organizatës buxhetore 

Një	organizatë	buxhetore	mundet,	pa	marrjen	e	miratimit	paraprak	nga	Ministri,	të	
transferojë	deri	në	5%	të	një	ndarje	buxhetore	në	një	ndarje	tjetër	të	asaj	organizate	
buxhetore	 gjatë	 vitit	 fiskal.	 Ministri,	 nëse	 merr	 një	 arsyetim	 të	 vlefshëm	 nga	
udhëheqësi	i	një	organizate	buxhetore,	mund	të	autorizojë	transferimin	e	një	pjese	
të	një	ndarje	të	organizatës	buxhetore	në	një	ndarje	tjetër	të	organizatës	së	njëjtë;	
me	kusht	që,	vlera	e	shumës	së	transferuar	të	mos	jetë	më	e	madhe	se	15%	e	ndarjes	
së	ndikuar	negativisht.	
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Nëse	 udhëheqësi	 i	 organizatës	 buxhetore,	 kërkon	 nga	 Ministri	 që	 të	 autorizojë	
transferimin	e	një	shume	që	është	më	e	madhe	se	pesëmbëdhjetë	për	qind	15	%,	por	
më	e	vogël	se	njëzet	e	pesë	për	qind	25	%	e	ndarjes	së	ndikuar	negativisht,	atëherë	
Ministri	mund	të	autorizojë	një	transferim	të	këtillë	vetëm	pas	marrjes	së	miratimin	
me	shkrim	nga	Qeveria.	

Nëse	 udhëheqësi	 i	 organizatës	 buxhetore	 kërkon	 nga	 Ministri	 që	 të	 autorizojë	
transferimin	 e	 një	 shume	 të	 barabartë	me	 njëzet	 e	 pesë	 25%	 apo	më	 shumë,	 të	
ndarjes	 së	ndikuar	negativisht,	Ministri	mund	 të	autorizojë	 transferimin	e	këtillë	
vetëm	pas	marrjes	së	miratimin	me	shkrim	nga	Kuvendi.	

2.5 Fondet e alokuara, fondet e zotuara dhe shpenzimet 

Fondet e alokuara 

Brenda	30	ditëve	pas	miratimit	të	Ligjit	për	Ndarjet	Buxhetore	nga	Kuvendi,	të	gjitha	
organizatat	buxhetore	duhet	të	përgatisin	dhe	t’i	dorëzojnë	Drejtorit	të	Përgjithshëm	
të	Thesarit	një	propozim-plan	për	alokime	i	cili	përcakton	nevojat	e	arsyeshme	të	
organizatave	përkatëse	buxhetore	për	alokime	gjatë	vitit	përkatës	fiskal.	Çdo	plan	
i	këtillë	duhet	të	jenë	në	përputhje	të	plotë	me	ndarjet	e	përcaktuara	në	Ligjin	për	
Ndarjet	Buxhetore.	

Fondet e zotuara 

Para	inicimit	të	një	procesi	të	prokurimit	i	cili	ka	për	qëllim	të	rezultojë	në	ngritjen	
e	 një	 obligimi	 në	 vitin	 aktual	 fiskal,	Organizata	Buxhetore	 i	 regjistron	 të	 gjitha	
zotimet	e	fondeve	të	ndara	në	SIMFK	në	përputhje	me	aktet	nënligjore.

Pagimi, Prioritetet 

Nuk	lejohen	kurrfarë	mjetesh	nga	Buxheti	i	Konsoliduar	i	Republikës	së	Kosovës	
për	bërjen	e	pagesave	kur	nuk	ekziston	një	njoftim	aktual	për	alokimin	e	fondeve	
me	anë	të	të	cilit	autorizohet	përdorimi	i	të	hollave	për	bërjen	e	pagesave	të	tilla.	

Drejtori	i	Përgjithshëm	i	Thesarit	me	miratimin	e	Ministrit	duhet	t’i	bëjnë	pagesat	
në	bazë	të	prioriteteve	në	vijim:	
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a)	 së	pari	duhet	të	bëhet	pagimi	i	borxheve	të	marra	në	mënyrë	të	ligjshme;	
b)	 shumat	të	cilat	duhet	të	paguhen	menjëherë	për	përmbushjen	e	një	urdhri	të	

prerë	nga	një	gjykatë;	
c)	 pagat	dhe	mëditjet	për	të	gjitha	organizatat	buxhetore	dhe	ndihmën	sociale	që	

duhet	paguar	sipas	ligjit;	
d)	 detyrimet	 e	 pakontestueshme	dhe	 të	 cilat	 duhet	 të	 paguhen	menjëherë	për	

mallra	dhe	shërbime;	
e)	 transferet	dhe	grantet	për	komunat;	dhe	
f)	 shpenzimet	kapitale.	

2.6 Raportimi, kontabiliteti dhe auditimi 

Dokumentet dhe raportimi 

Brenda	30	ditëve	pas	miratimit	nga	Kuvendi	të	Buxhetit	vjetor	të	Konsoliduar	të	
Kosovës	 dhe	 ligjit	 vjetor	mbi	 ndarjet	 buxhetore,	Ministri	 duhet	 të	 përgatisë	 dhe	
publikojë	 në	Gazetën	Zyrtare	 të	Kosovës	 dhe	 në	 faqen	 në	 internet	 të	Ministrisë	
buxhetin	 si	dhe	dokumentet	e	 tjera	 shpjeguese	në	 formë	gjithëpërfshirëse	dhe	 të	
kuptueshme	nga	publiku,	në	gjuhët	zyrtare	që	përdoren	për	dokumentet	e	Qeverisë.	

Buxhetimi dhe regjistrat kontabël në Thesar 

Ministri	themelon	një	sistem	për	klasifikim	buxhetor	të	llogarive	me	qëllim	të:	

a)	 mundësimit	të	përgatitjes	strategjike	dhe	efektive	si	dhe	ekzekutimit	të	KASH	
dhe	buxheteve	vjetore;	

b)	 lehtësimit	të	kontrollimit	të	shpenzimeve	nga	organizatat	buxhetore;	
c)	 mundësimit	të	kryerjes	së	analizave	të	zotimeve,	obligimeve		dhe	shpenzimeve	

nga	organizatat	buxhetore,	sipas	kategorisë	funksionale	kategorisë	ekonomike,	
në	një	mënyrë	që	i	përmbush	nevojat	e	Kosovës	për	raportim	të	brendshëm	
dhe	të	jashtëm	dhe	që	bazohet	në	standardet	e	aplikueshme	të	miratuara	nga	
FNK;	dhe	

d)	 mundësimit	të	kryerjes	së	analizave	të	tjera	të	cilat	Ministri	i	konsideron	të	
nevojshme.	
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Regjistrat kontabël të organizatës buxhetore 

Zyrtari	 Kryesor	 Financiar	 i	 organizatës	 buxhetore,	 duhet	 t’i	 regjistrojë	 të	 gjitha	
transaksionet	dhe	të	mbajë	regjistrat	kontabël	në	përputhje	me	aktet	nën	ligjore.	Zyrtari	
Kryesor	Financiar	i	një	organizate	buxhetore	dhe	Zyrtari	Kryesor	Administrativ,	30	
ditë	pas	përfundimit	të	çdo	viti	fiskal,	i	siguron	Drejtorit	të	Përgjithshëm	të	Thesarit:

(i)	 deklaratat	 e	 pa-audituara	 financiare	 të	 organizatës	 buxhetore	 për	 vitin	
përkatës	fiskal	dhe

(ii)	 një	 konfirmim	 me	 shkrim	 se	 këto	 deklarata	 financiare	 të	 organizatës	
buxhetore	për	vitin	fiskal	në	fjalë,	janë	një	pasqyrim	i	vërtetë	dhe	i	drejtë	i	
financave	dhe	transaksioneve	financiare	të	organizatës	buxhetore	për	vitin	
përkatës	fiskal.		

Brenda	90	ditëve	pas	mbylljes	së	çdo	viti	fiskal,	Drejtori	i	Përgjithshëm	i	Thesarit:

(i)	 konsolidon	deklaratat	financiare	me	llogaritë	fiskale	dhe	bilancet	e	parave	
të	gatshme,	dhe	

(ii)	 ia	 siguron	 Auditorit	 të	 Përgjithshëm	 deklaratat	 financiare	 të	 të	 gjitha	
organizatave	buxhetore	për	auditim.	

Një	muaj	 pas	 pranimit	 nga	 organizata	 buxhetore	 të	 deklaratave	 të	 saj	 financiare	
të	audituara	për	vitin	përkatës	fiskal,	çdo	organizatë	buxhetore	duhet	t’i	dorëzojë	
Ministrit	një	raport	vjetor	për	vitin	e	kaluar	fiskal.	Ky	raport	përfshin:	

a)	 një	raportim	mbi	veprimtarinë	e	organizatës	buxhetore,	dhe	
b)	 deklaratat	e	audituara	financiare	për	vitin	fiskal	që	paraqesin:	

(i)	 ndarjet	buxhetore	të	bëra	për	organizatën	buxhetore	për	vitin	fiskal;	

(ii)	 detajet	 reale	 të	 shpenzimeve	 kapitale	 dhe	 operative	 të	 organizatës	
buxhetore	për	vitin	fiskal;	dhe	

(iii)	numrin	e	shërbyesve	civil	të	përhershëm	dhe	të	përkohshëm	në	fillim	dhe	
në	fund	të	viti	fiskal;	dhe	

Ministri	 ia	dorëzon	Kuvendit	dhe	Qeverisë	një	raport	 të	konsoliduar	mbi	secilën	
organizatë	buxhetore	brenda	30	ditëve	pasi	që	ky	raport	t’i	jetë	dorëzuar	Ministrit	
nga	organizata	përkatëse	buxhetore.	
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Raportet tremujore buxhetore 

Është	obligim	i	kryetarit	të	komunës	që	të	përgatisë	dhe	dorëzojë	kuvendit	komunal	
raporte	tremujore.	Këto	raporte,	ai	duhet	t’i	dërgojë	brenda	30	ditëve	pas	përfundimit	
të	çdo	tremujori.	Një	kopje	duhet	t’i	dërgohet	edhe	Ministrit,	kurse	raporti	 i	 tillë	
duhet	të	publikohet	edhe	në	faqen	e	internetit	të	komunës.	

Raporti përfundimtar mbi buxhetin 

Deri	më	31	mars	të	vitit	vijues	çdo	viti	kalendarik,	Ministri	ia	dorëzon	Qeverisë	për	
miratim	dhe	dorëzim	në	Kuvend,	një	raport	përfundimtar	përmbledhës	të	buxhetit	
për	 vitin	 e	 kaluar	 fiskal	 dhe	 dy	 vitet	 paraprake	 fiskale,	 i	 cili	 përfshin	 të	 gjitha	
elementet	në	vijim:

(a)	një	raport	mbi	të	ardhurat	dhe	shpenzimet,	i	cili	paraqet	të	dhëna	krahasimore	
për	këto	vite	lidhur	me:

(b)	një	mbishikim	të	të	ardhurave	dhe	shpenzimeve	faktike;
(c)	diskutimi	për	respektimin	e	kufirit	të	deficitit,	përfshirë:

 
-	 shkaqet	e	devijimeve	dhe	financimin	e	deficiteve,	nëse	ka	të	tillë,	apo	

-	 shkaqet	e	suficiteve	buxhetore	dhe	investimin	e	atyre	suficiteve,	nëse	ka	
të	 tillë;	 të	 ardhurat	 faktike,	 të	 identifikuara	 sipas	 llojit,	 të	 organizatave	
buxhetore	të	krahasuara	me	parashikimet	përkatëse	në	cilat	janë	përfshirë	
në	buxhet.

(d)	të	ardhurat	faktike,	të	identifikuara	sipas	llojit,	të	organizatave	buxhetore	të	
krahasuara	me	parashikimet	përkatëse	në	të	cilat	janë	të	përfshira	në	buxhet;

(e)	shpenzimet	 faktike	 në	 lidhje	 me	 secilën	 kategori	 të	 shpenzimit	 krahasuar	
me	(1)	ndarjen	buxhetore	për	atë	kategori,	dhe	(2)	shpenzimin	faktik	për	atë	
kategori	gjatë	vitit	të	kaluar	kalendarik;

(f)	të	ardhurat	e	dedikuara	faktike	të	pranuara,	të	identifikuara	sipas	llojit,	dhe	
shpenzimet	faktike,	sipas	klasifikimit,	nga	ndarjet	buxhetore	për	të	ardhurat	e	
dedikuara;	dhe

(g)	numri	faktik	i	punonjësve	të	përhershëm	dhe	të	përkohshëm	të	organizatave	
buxhetore	krahasuar	me	numrat	e	autorizuar	në	buxhet;

(h)	pagesat	faktike	të	interesit	ose	shumave	në	natyrën	e	interesit	në	borxh,	sikur	
që	është	paraparë	në	nenet	50	dhe	51	të	këtij	ligji	si	dhe	për	pagimin	e	shumës	
kapitale	të	borxhit;
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(i)	 detale	mbi	të	gjithë	pranuesit	e	granteve	publike	të	bëra	gjatë	vitit	fiskal	si	dhe	
shumat	të	cilat	ata	i	kanë	pranuar;

(j)	detale	të	shpenzimeve	nga	ndarjet	buxhetore	për	shpenzime	të	jashtëzakonshme,	
të	përshkruara	në	nenin	29	të	këtij	ligji;	dhe

(k)	detale	mbi	 të	 gjitha	 rregullimet	 të	 cilat	 janë	 bërë	 në	 ndarje	 buxhetore,	 në	
përputhje	me	nenet	30	dhe	31	të	këtij	ligji.

(l)	 informata	mbi	investimet	dhe	detyrimet,	duke	përfshirë

(i)	 detale	lidhur	me	investimet	e	parave	publike	të	cilat	janë	kryer	gjatë	vitit	
fiskal;

(ii)	 detale	mbi	ndonjë	detyrim	të	përshkruar	në	nenet	50	ose	51	të	këtij	ligji;	

(iii)	një	llogaritje	të	plotë	të	aseteve	të	cilat	mbahen	nga	organizatat	buxhetore	
në	fund	të	vitit	fiskal;	

(iv)	një	 vlerësim	 të	 të	 gjitha	 detyrimeve	 kontigjente,	 duke	 përfshirë	 një	
vlerësim	të	riskut	të	këtyre	detyrimeve	kontingjente	;dhe

(v)	 të	gjitha	shpenzimet	e	vonuara	për	çdo	Organizatë	Buxhetore;

(vi)	Plani	për	diskutim	 të	përshtatjeve	fiskale	për	 të	kompensuar	deficitin	 e	
tepruar	apo	për	të	rivendosur	kufirin	e	deficitit	pas	rritjes	së	atij	kufiri	në	
pajtim	me	ligjin.	

2.7  Auditimi i jashtëm 

Auditimi nga Auditori i Përgjithshëm 

Auditori	i	Përgjithshëm	duhet	të	përgatisë	dhe	t’i	dorëzojë	Kuvendit	një	raport	mbi	
deklaratat	financiare	të	organizatave	buxhetore	dhe	ndërmarrjeve	publike	për	vitin	
e	kaluar	fiskal.	Auditori	 i	Përgjithshëm	ua	dorëzon	raportet	përfundimtare	secilit	
institucion	të	audituar	si	dhe	subjektit	të	cili	i		përgjigjet	drejtpërdrejtë	institucioni	
përkatës,	si	dhe	Ministrit,	jo	më	vonë	se	më	30	qershor.
 
Auditori	i	Përgjithshëm	Raportin	për	auditimin		vjetor	financiar	të	Qeverisë	lidhur	
me	Buxhetin	e	Republikës	së	Kosovës,	i	dorëzon	Qeverisë	një	Projekt	Raport	Vjetor	
të	Auditimit	për	komentim	me	apo	para	31	korrikut.	Ky	raport	përfshin	opinionin	
e	Auditorit	 të	 Përgjithshëm	 lidhur	 me	 faktin	 se	 nëse	 deklaratat	 financiare	 japin	
një	pasqyrë	të	saktë	dhe	të	drejtë	deklarata	lidhur	me	pajtueshmërinë	me	kufirin	e	
deficitit	dhe	me	kushtet	dhe	kërkesat	përkatëse	sipas	këtij	ligji”.	
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Auditori	 i	 Përgjithshëm	 dorëzon	 në	 Kuvend	 Raportin	 Përfundimtar	 Vjetor	 të	
Auditimit,	duke	përfshirë	komentet	e	Qeverisë,	me	apo	para	31	gushtit.
 
Gjatë	periudhës	31	gusht	dhe	31	 tetor,	Kuvendi	 shqyrton	Raportin	Përfundimtar	
Vjetor	 të	 Auditimit	 dhe	 deklaratat	 financiare	 të	 Qeverisë	 dhe	 miraton	 çfarëdo	
direktive	 dhe	 rezolute	 lidhur	 me	 to	 jo	 më	 vonë	 se	 me	 31	 tetor.	 Nëse	 Kuvendi	
nuk	 e	 shqyrton,	Raporti	Vjetor	 i	Auditimit	 dhe	deklaratat	financiare	 të	Qeverisë	
konsiderohen	të	pranuara	në	formën	e	dorëzuar	nga	Auditori	i	Përgjithshëm.

Kontratat e ortakërisë publike-private 

Organizata	 buxhetore	 ose	 autoriteti	 publik	mund	 të	 hapë	 tender	 dhe	 të	 japë	 një	
kontratë	të	ortakërisë	publiko-private	nëse:	

a)	 projekti	 dhe	 kushtet	 e	 tenderit	 përkatës,	 para	 publikimit,	 janë	 miratuar	
paraprakisht	nga	Ministri;	

b)	 tenderimi	dhe	dhënia	e	kësaj	kontrate	janë	në	përputhje	materiale	me	dispozitat	
e	 aplikueshme	 të	Ligjit	mbi	Procedurën	 për	Dhënien	 e	Koncesioneve	 dhe	
Ligjit	për	Prokurim	Publik;	

c)	 kontrata	kryesore	si	dhe	të	gjitha	nën	marrëveshjet	apo	marrëveshjet	anësore	
kanë	kohëzgjatje	që	është	e	arsyeshme	duke	marrë	parasysh	madhësinë	dhe	
lëndën	e	kontratës	ose	marrëveshjes;	

d)	 procesi	i	tenderimit	dhe	dhënies	së	kontratës	janë	në	përputhje	me	të	gjitha	
rregullat	 për	 ortakëritë	 publiko-private	 të	 nxjerra	 nga	BE	ose	një	 autoritet	
ekzekutiv	i	BE-së;	dhe	

e)	 kontrata	 përfundimtare	 e	 ortakërisë	 publiko-private	 është	 miratuar	 nga	
Qeveria	dhe	është	nënshkruar	nga	Ministri	dhe	personi	ose	personat	përgjegjës	
të	autorizuar	për	nënshkrim	në	organizatën	buxhetore.	

Pas	pranimit	të	këtyre	informatave,	Ministri	ia	përcjell	kërkesën	dhe	dokumentet	e	
tjera	NJOPP,	e	cila	menjëherë	kryen	një	rishikim	teknik	të	tyre.	NJOPP	ia	paraqet	
Ministrit	 opinionin	 e	 saj	 profesional	 lidhur	 me	 arsyeshmërinë	 e	 kërkesës	 për	
përkrahje	buxhetore	brenda	60	ditëve	pas	fillimit	të	rishikimit	të	sipër	cekur.	

Brenda	 15	 ditëve	 pas	 pranimit	 të	 opinionit	 të	 NJOPP,	Ministri	 e	 refuzon	 ose	 e	
miraton	kërkesën	me	shkrim.	
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Nëse	Qeveria	e	ratifikon	vendimin	e	Ministrit,	atëherë:	

(i)	 Ministri	duhet	që	menjëherë	të	shpalosë	para	Kuvendit	të	gjitha	aspektet	
materiale	të	përkrahjes	buxhetore	e	cila	është	dhënë	ose	do	të	jepen	për	një	
Kontratë	Ortakërie	Publiko-Private,	dhe	

(ii)	 autoriteti	 kontraktues	mund	 ta	 vazhdojë	 procesin	 e	 tenderimit;	 por	me	
miratimin	e	Qeverisë.	

Grantet për ndërmarrjet autonome publike 

Organizata	 buxhetore	 mund	 të	 sigurojë	 një	 grant	 për	 një	 ndërmarrje	 autonome	
publike	 vetëm	 nëse	 një	 ndarje	 buxhetore	 për	 organizatën	 përkatëse	 buxhetore	 e	
autorizon	një	grant	të	tillë,	dhe,	në	raste	të	tilla,	organizata	buxhetore	do	të	sigurojë	
që	çfarëdo	kushti	i	vendosur	nga	ndarja	buxhetore	në	një	grant	të	tillë	të	respektohet	
plotësisht.	

2.8 Komunat 

Të ardhurat komunale 

Të	gjitha	paratë	ose	të	ardhurat	e	mbledhura	ose	pranuara	nga	një	komunë,	pavarësisht	
nëse	kualifikohen	si	“të	ardhura	vetjake	komunale”	duhet	të	depozitohen	menjëherë	
në	 llogarinë	 përkatëse	 zyrtare	 bankare.	 Kjo	megjithatë	 nuk	 vlen	 për	 përkrahjen	
financiare	për	një	komunë	e	cila	epet	nga	Republika	e	Serbisë.	Përkrahja	financiare	
e	dhënë	nga	Republika	e	Serbisë	duhet	që	menjëherë	të	depozitohet	ose:

(i)	 në	një	llogari	zyrtare	bankare,	ose	

(ii)	 në	një	llogari	në	një	bankë	komerciale	në	përputhje	me	kushtet	e	përcaktuara	
në		LFPL.	

Pas	depozitimit	në	një	llogari	zyrtare	bankare,	komuna	duhet	ta	regjistrojë	depozitën	
në	Regjistrin	Kontabël	 të	Thesarit	në	përputhje	me	aktet	nënligjore.	Në	 regjistër	
duhet	të	përcaktohet:	

a.	 shuma	e	përgjithshme	të	depozituar,	

b.	një	klasifikim	i	fondeve	të	depozituara	sipas	burimit,	dhe	

c.	 të	gjitha	informatat	e	tjera	që	kërkohen	sipas	akteve	nënligjore.
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Të	gjitha	të	ardhurat	e	depozituara	në	llogarinë	zyrtare	bankare	të	komunës	duhet	
të	 transferohen	në	 llogarinë	përkatëse	në	Fondin	e	Konsoliduar	 të	Republikës	së	
Kosovës	në	mënyrën	dhe	brenda	afatit	të	përcaktuar	në	akte	ligjore.	

Ndihma financiare nga Republika e Serbisë 

Komunat	e	Kosovës	kanë	të	drejtë	që	të	pranojnë	ndihmë	financiare	nga	Republika	
e	Serbisë.	Të	gjitha	ndihmat	financiare	për	një	komunë	nga	Republika	e	Serbisë:

a.	 janë	të	ardhura	të	dedikuara	të	asaj	komune,	dhe	

b.	do	 të	 shfrytëzohen	 nga	 komuna	 vetëm	 për	 qëllime	 që	 ndërlidhen	
drejtpërdrejt	me	ushtrimin	e	kompetencave	të	saj	komunale. 

Komuna	duhet	të	sigurojë	që	të	gjitha	këto	ndihma	financiare	të	depozitohen:
 

(i)	 në	 një	 llogari	 zyrtare	 bankare	 në	 pajtim	me	 kërkesat	 e	 përcaktuara	 në	
LMFPP	ose

(ii)	 në	një	llogari	në	një	bankë	komerciale	e	cila	është	certifikuar	nga	BQK.	

Nëse	një	ndihmë	financiare	depozitohet	në	një	bankë	komerciale,	komuna	duhet	ta	
regjistrojë	atë	depozitë	në	Regjistrin	Kontabël	të	Thesarit	në	përputhje	me	Rregullat	
KMF,	ku	duhet	të	përcaktohet:	

(i)	 shuma	e	përgjithshme	e	depozituar,	

(ii)	 burimi	i	fondeve	të	depozituara,	dhe	

(iii)	të	gjitha	të	dhënat	e	tjera	që	kërkohen	sipas	akteve	nënligjore.	

Nëse	 ndihma	 financiare	 depozitohet	 në	 një	 llogari	 zyrtare	 bankare,	 atëherë	 kjo	
ndihmë	do	t’i	përvetësohet	komunës	në	pajtim	me	propozim-buxhetin	dhe	kërkesën	
e	saj	për	ndarje	buxhetore	nëse	këto	dokumente	përcaktojnë	se	kjo	ndihmë	financiare	
do	të	shfrytëzohet	nga	komuna	vetëm	për	qëllime	që	ndërlidhen	drejtpërdrejt	me	
ushtrimin	e	kompetencave	të	saj	komunale.	

Nëse	ndihma	financiare	depozitohet	në	një	llogari	në	një	bankë	komerciale,	komuna	
mund	t’i	shfrytëzojë	lirshëm	këto	mjete	për	çfarëdo	qëllimi	i	cili	ndërlidhet	direkt	
me	ushtrimin	e	kompetencave	të	saj	komunale.	

Sidoqoftë,	 të	 gjitha	 shpenzimet	 nga	 kjo	 ndihmë	 financiare	 duhet	 të	 raportohen	
menjëherë	nga	komuna	në	Thesar	sipas	akteve	nënligjore.
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Përgatitja e Propozim Buxhetit dhe Kërkesës për Ndarje Buxhetore nga Komuna

ZKF	 i	 komunës	duhet	 që	 para	 1	 korrikut	 të	 vitit	 aktual	 t’i	 dërgojë	 kryesuesit	 të	
secilit	 departament	 komunal	 të	 komunës	 një	 qarkore	 buxhetore	 komunale	 e	 cila	
përmban	informata	dhe	udhëzime	mbi:

(i)	 kufirin	e	epërm	të	shpenzimeve	të	aplikueshme	për	departamentin	përkatës	
për	vitin	e	ardhshëm	fiskal,	si	dhe	vlerësime	mbi	këta	kufij	për	2	vitet	e	
ardhshme	fiskale,	dhe	

(ii)	 metodologjinë	dhe	formularët	që	duhet	të	shfrytëzohen	nga	departamenti	
përkatës	gjatë	përgatitjes	 së	propozim-buxhetit	 dhe	kërkesës	për	ndarje	
buxhetore	për	vitin	e	ardhshëm	fiskal.	

Pas	skadimit	të	afatit	kohor	të	përcaktuar	në	qarkoren	e	brendshme	buxhetore,	ZKF	
duhet:	

(i)	 të	shqyrtojë	propozim-buxhetet	dhe	kërkesat	për	ndarje	buxhetore	të	cilat	
janë	dorëzuara	nga	departamentet	komunale,	dhe	

(ii)	 të	 mbajë	 takime	 me	 secilin	 departament	 me	 qëllim	 të	 shqyrtimit	 dhe	
kuptimit	të	propozim-buxhetit	dhe	të	departamenteve	përkatëse. 

Shqyrtimi i Buxhetit Komunal nga Kuvendi Komunal 

Pas	miratimit	 të	 propozim-Buxhetit	Komunal	 nga	Kryetari	 i	Komunës,	Kryetari	
i	 Komunës,	 deri	 me	 1	 shtator	 të	 vitit	 përkatës	 fiskal,	 duhet	 t’ia	 dorëzojë	 këto	
dokumente	Kuvendit	Komunal.	

Pas	pranimit	të	propozim-buxhetit,	Kuvendi	Komunal	do	të	mbajë	dëgjime	publike	
në	 përputhje	me	 aktet	 a	 aplikueshme	 ligjore	 të	 komunës.	 Pas	 këtyre	 dëgjimeve,	
Kuvendi	Komunal	 duhet	 të	 shqyrtojë,	 ndryshojë	 siç	 e	 sheh	 të	 nevojshme	ose	 të	
arsyeshme	 si	 dhe	 të	 miratojë	 dhe	 t’ia	 dorëzojë	 Ministrit	 propozim-buxhetin	
Komunal.	
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2.9 Financimi i Agjencive të Pavarura dhe Gjykatave 

Financimi	 i	 agjencive	 të	 pavarura	 dhe	 të	 gjykatave	 bëhet	 në	 të	 njëjtën	 mënyrë	
sikurse	edhe	për	organizatat	e	tjera	buxhetore.	

Këshilli	Gjyqësor	i	Kosovës	(KGJK)	ka	përgjegjësinë	dhe	kompetencat	ekskluzive	
që	të	veprojë	në	cilësinë	e	përfaqësuesit	të	të	gjitha	gjykatave	të	Kosovës	në	lidhje	
me	përgatitjen	dhe	dorëzimin	e	propozim-buxhetit	të	konsoliduar	të	gjyqësorit.

Të Ardhurat e Agjencive të Pavarura dhe Gjykatave 

Të	 gjitha	 paratë	 ose	 të	 ardhurat	 e	mbledhura	 ose	 të	 pranuara	 nga	 një	 agjenci	 e	
pavarur	ose	një	gjykatë	janë	para	publike	dhe	duhet	që	menjëherë	të	depozitohen	në	
llogarinë	përkatëse	zyrtare	bankare	të	krijuar	nga	Drejtori	i	Përgjithshëm	i	Thesarit.	
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3. Prokurimi publik

Objektivat

Në	fund	të	këtij	seksioni	ju	do	të	jeni	të	aftë	të	kuptoni:

•	 Planifikimin	e	prokurimit,	

•	 Llojet	e	kontratave	dhe	rregullat	e	tyre,

•	 Procedurat	e	prokurimit,

•	 Organet	kryesore	dhe	zyrtarët	kryesorë	të	prokurimit.	

Hyrje

Ky	modul	është	krijuar	duke	u	mbështetur	në		Ligjin	Nr.	04/L-042	për	Prokurimin	
Publik	në	Republikën	e	Kosovës.

Qëllimi	i	ligjit	mbi	prokurimin	është	të	sigurojë	mënyrën	më	efikase,	më	transparente	
dhe	më	 të	 drejtë	 të	 shfrytëzimit	 të	 fondeve	 publike,	 burimeve	 publike	 si	 dhe	 të	
gjitha	fondeve	dhe	burimeve	të	tjera	të	autoriteteve	kontraktuese	në	Kosovë	duke	
përcaktuar	 kushtet	 dhe	 rregullat	 që	 do	 të	 zbatohen,	 procedurat	 që	 do	 të	 ndiqen,	
të	drejtat	që	do	të	respektohen	dhe	detyrimet	që	do	të	përmbushen	nga	personat,	
operatorët	ekonomik,	ndërmarrjet,	autoritetet	kontraktuese,	koncesionerët	e	punëve	
dhe	 organet	 publike	 që	 zhvillojnë,	 përfshihen,	 marrin	 pjesë	 ose	 interesohen,	
në	 aktivitetet	 e	 prokurimit	 ose	 që	 përfshihen	 ose	 kanë	 të	 bëjnë	me	 fondet	 dhe/
ose	 burimet	 e	 tilla.	 Ky	 ligj	 po	 ashtu	 ka	 për	 qëllim	 të	 sigurojë	 integritetin	 dhe	
përgjegjësinë	e	zyrtarëve	publik,	nëpunësve	civil	dhe	personave	të	tjerë	që	kryejnë	
ose	 janë	 të	 përfshirë	 në	 një	 aktivitet	 të	 prokurimit	 duke	 kërkuar	 që,	 vendimet	 e	
individëve	të	tillë	dhe	baza	ligjore	e	faktike	për	vendimet	e	tilla,	të	mos	ndikohen	
nga	interesat	personale,	të	karakterizohet	me	jo-diskriminim	dhe	me	një	shkallë	të	
lart	të	transparencës	dhe	të	jenë	në	përputhje	me	kërkesat	procedurale	dhe	qenësore	
të	 këtij	 ligji.	Ky	 ligj	 ka	 për	 qëllim	 të	 nxisë	 krijimin	 e	 një	 kulture	 institucionale	
të	 profesionalizuar	 të	 pandikuar	 nga	 interesat	 materiale,	 të	 paanshme,	 etike,	
në	mesin	e	personave	zyrtarë	që	kryejnë	ose	 janë	 të	përfshirë	në	një	aktivitet	 të	
prokurimit,	duke	kërkuar	nga	personat	e	tillë	që	të	sjellen	duke	ndjekur	parimin	e	
shfrytëzimit	sa	më	efikas,	me	kosto	ekonomike,	transparent	dhe	të	drejtë	të	fondeve	
dhe	burimeve	publike	ndërkaq	duke	 i’u	përmbajtur	 rreptësishtë	procedurave	dhe	
kushteve	qenësore	të	këtij	ligji.	
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Ligji	rendit	disa	nga	përkufizimet	kryesore:	

Zyrtari	autorizues	është	personi	i	autorizuar	nga	ZKA	sipas	nenit	22.1	të	këtij	ligji,	
si	përgjegjës	për	autorizimin	e	Zyrtarit	të	Prokurimit	të	autoritetit	kontraktues	për	
inicimin	e	një	aktiviteti	të	prokurimit.	

Autoriteti	kontraktues,	autoriteti	publik,	operatori	i	shërbimeve	publike,	ndërmarrja	
publike	dhe/ose	personi,	komisioni,	ose	kompania	private	e	cila	operon	në	bazë	të	të	
drejtave	të	veçanta	apo	ekskluzive,	ose	ndërmarrja	që	ushtron	aktivitete	të	prokurimit	
në	emër	të/ose	për	llogari	të	autoritetit	publik	ose	operatorit	të	shërbimeve	publike	
ose	një	ndërmarrje	publike.

Blerja	elektronike	-	një	proces	që	përsëritet	dhe	që	përfshin	një	pajisje	elektronike	
për	prezantimin	e	çmimeve	të	reja,	të	ndryshimeve	dhe/ose	vlerave	të	reja	në	lidhje	
me	elemente	të	caktuara	të	tenderëve,	të	cilat	ndodhin	pas	një	vlerësimi	të	plotë	të	
tenderëve,	duke	ju	mundësuar	klasifikimin	në	mënyrën	automatike	të	vlerësimit.	

Mjetet	 elektronike	 –	 përdorimi	 i	 pajisjeve	 elektronike	 për	 përpunimin	 (duke	
përfshirë	 kompresimin	 shifror)	 dhe	 ruajtjen	 e	 të	 dhënave	 të	 transmetuara,	 të	
bartura	ose	të	pranuara	me	telegraf,	me	radio,	me	mjete	pamore,	ose	me	mjete	tjera	
elektromagnetike.

Operatori	ekonomik	përfshin	furnizuesin,	ofruesin	e	shërbimeve	ose	kontraktuesin	
e	punëve.	

Autoriteti	publik	mund	të	jetë:
 

(ii)	 autoritetin	ekzekutiv	qendror,	rajonal,	komunal	ose	lokal,	organin	publik,	
ministrinë,	departamentin,	agjencinë,	ose	autoritetin	tjetër	që	ekzekuton,	
konform	 me	 çdo	 akt	 normativ	 ose	 nën-normativ,	 pushtetin	 ekzekutiv,	
legjislativ,	rregullativ,	administrativ-publik	ose	gjyqësor;

(ii)	 organin	e	themeluar	në	bazë	të	së	drejtës	publike;	dhe

(iii)	një	asociacion	i	një	ose	më	shumë	autoriteteve	dhe/ose	organeve	të	tilla.

Kontratë	publike	është	term	i	përgjithshëm	që	përfshin	ndonjërën	dhe	të	gjitha	llojet	
e	veçanta	të	kontratave	vijuese	të	lidhura	nga	autoriteti	kontraktues:	



Moduli 4 - Bazat e Menaxhimit Financiar dhe Kontrolli

Njësia Qendrore Harmonizuese
Centralna Jedinica za Harmonizaciju
Central Harmonization Unit 

47

(i)	 një	kontratë	shërbimi,	

(ii)	 një	kontratë	furnizimi,	

(iii)	një	kontratë	pune	duke	përfshirë	kontratën	koncesionere	të	punës	dhe/ose

(iv)	kontratën	publike	kornizë

Ofrues	 i	 shërbimeve	 nënkupton	 çdo	 person,	 ndërmarrje	 ose	 organ	 publik,	 ose	 i	
personave,	 ndërmarrjeve	 dhe/ose	 organeve	 të	 tilla	 që	 kryejnë	 dhe/ose	 ofrojnë	 të	
kryejnë	shërbime.

Furnizues	do	të	thotë	çdo	person,	ndërmarrje	ose	organ	publik,	ose	grup	i	personave	
të	 tillë,	 ndërmarrjeve,	 dhe/ose	 organeve	 që	 furnizojnë	 ose	 ofrojnë	 të	 furnizojnë	
produkte.	

Standard	 do	 të	 thotë	 specifikimi	 teknik	 i	 miratuar	 nga	 një	 organ	 i	 pranuar	 i	
standardizimit	dhe	 i	vënë	në	dispozicion	për	publikun	për	përdorim	të	përsëritur	
ose	të	vazhdueshëm,	përputhja	me	të	cilin	përgjithësisht	nuk	është	e	detyrueshme.

Tender	 do	 të	 thotë	 një	 dokument	 që	 i	 dorëzohet	 autoritetit	 kontraktues	 nga	 një	
operator	ekonomik,	duke	parashtruar	kushtet	e	ofertës	 së	operatorit	 ekonomik	si	
përgjigje	ndaj	një	njoftimi	specifik	të	kontratës,	njoftimit	për	tenderim	ose	ndonjë	
kërkesë	 tjetër	 që	 është	 nxjerrë	 ose	 përgatitur	 nga	 autoriteti	 kontraktues	 në	 fjalë.	
Termi	“tender”	përfshin,	por	nuk	kufizohet	vetëm	në	një	propozim	ose	kuotim	të	
çmimeve.

Nëse	 kemi	 rastin	 kur	 një	 ndërmarrje	 i	 jep	 një	 personi	 apo	 ndërmarje	 tjetër	 një	
kontratë	në	të	cilën	më	tepër	se	50%	e	mjeteve	janë	nga	autoriteti	kontraktues	ose	e	
financuar	me	fonde	publike,	konsiderohet	se	është	autoritet	kontraktues.	

3.1 Planifikimi i prokurimit 

Secili	autoritet	kontraktues	gjashtëdhjetë	ditë	kalendarike	para	fillimit	 të	çdo	viti	
fiskal,	duhet	të	përgatisë	planifikimet	paraprake	të	prokurimit	dhe	t’ia	dërgojë	ato	
Autoritetit	Qendror	të	Prokurimit.	Pesëmbëdhjetë	ditë	pas	shpalljes	së	legjislacionit	
për	 përvetësimet	 	 për	 një	 vit	 fiskal,	 autoriteti	 kontraktues	 duhet	 që	 të	 dërgojë	
planifikim	përfundimtar	për	AQP-në,	ku	i	identifikon	të	gjitha	furnizimet,	shërbimet	
dhe	punët	që	autoriteti	kontraktues	synon	t’i	prokurojë	gjatë	vitit	fiskal.	
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AQP-ja	menjëherë	shqyrton	dhe	mbledh	informacionet	e	dhëna	në	planifikimet	e	
tilla.	AQP-ja	identifikon	produktet	e	përdorimit	të	përbashkët	dhe	të	gjitha	artikujt	
dhe	produktet	e	tjera	që	mund	të	sigurohen	në	mënyrë	më	efikase	përmes	zbatimit	
të	një	procedure	të	konsoliduar	ose	të	përbashkët	të	prokurimit.

3.2 Përcaktimi i nevojave që duhet përmbushur 

Fillimisht	autoriteti	kontraktues	duhet	të	bëjë	një	vlerësim	formal	të	nevojave	lidhur	
me	produktet	apo	shërbimet	që	do	t’i	prokurojë.	Ky	vlerësim	përfshin:

(i)	 llojin	dhe	përmasat	e	nevojave	të	autoritetit	kontraktues;	

(ii)	 vlerën	e	parashikuar,	 llojin	e	propozuar	dhe	kushtet	e	kontratës	publike	
për	prokurim;	

(iii)	specifikimet	e	propozuara	funksionale	dhe	përfitimet	e	pritura	nga	secili	
objekt	i	tillë	etj.	

Pas	 vlerësimit	 të	 nevojave,	 autoriteti	 kontraktues	 do	 të	 garantojë	 formalisht	 se	
fondet	për	prokurimin	përkatës	janë	akorduar	në	shumën	që	është	e	mjaftueshme	
për	mbulimin	e	këtyre	detyrimeve.	Pastaj	autoriteti	kontraktues	do	të	përgatisë	një	
“Deklaratë	të	nevojave	dhe	vendosmërisë	për	disponueshmërinë	e	fondeve”.		Kjo	
deklaratë	duhet	t’i	përmbajë	informatat	si	vijon:

(i)	 një	 deklaratë	 të	 nevojave	 me	 shkrim,	 e	 cila	 i	 përmbledh	 rezultatet	 e	
vlerësimit	të	nevojave	që	është	bërë	nga	autoriteti	kontraktues,	dhe

(ii)	 një	deklaratë	me	shkrim	që	konfirmon	disponueshmërinë	e	fondeve	etj.	

Është	 me	 rëndësi	 të	 përmendet	 se	 nëse	 objektet	 e	 aktivitetit	 të	 prokurimit	 nuk	
janë	 përfshirë	 në	 planifikimin	 përfundimtar	 të	 prokurimit,	 që	 është	 përgatitur	
nga	autoriteti	kontraktues	dhe	i	është	dorëzuar	AQP-së,	autoriteti	kontraktues	do	
t’i	dorëzojë	AQP-së	një	kopje	 të	“Deklaratës	së	Nevojave	dhe	Vendosmërisë	për	
Disponueshmërinë	e	Fondeve”	për	prokurimin	përkatës	së	paku	pesë	ditë	pune	para	
fillimit	të	aktivitetit	përkatës	të	prokurimit.	AQP-ja	do	të	shqyrtojë	çdo	deklaratë	
të	nevojave	për	të	përcaktuar	se	nëse	ka	ndonjë	metodë	tjetër	më	efikase	dhe	më	
ekonomike	për	blerjen	e	mallrave	të	 tilla	ose	produkteve	të	 tjera,	që	 i	plotësojnë	
nevojat	e	autoritetit	kontraktues.	
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Transparenca
 
Me	qëllim	që	i	tërë	procesi	i	prokurimit	të	jetë	transparent,	autoriteti	kontraktues	
është	i	obliguar	që	të	mbajë	regjistra	dhe	dëshmi	për	secilin	aktivitet	prokurimi,	si	
dhe	të	ofrojë	çdo	herë	palëve	të	interesuara	qasje	në	dokumentacionin	në	lidhje	me	
aktivitetet	e	tilla	kur	kjo	lejohet	me	ligj.

Informatat sekrete afariste

Përkundrejt	 kërkesës	 për	 transparencë	 qëndron	 parimi	 i	 ruajtjes	 së	 informatës	
sekrete.	Së	pari	duhet	që	informata	të	klasifikohet	si	informatë	sekrete.	Aty	ku	nuk	
lejohet	paraqitja	e	një	informate	sekrete,	autoriteti	kontraktues	mundet	që	të	bëjë	
përmbledhje	 të	 shkurtuar	 të	dokumenteve	 të	 tilla	nëse	kjo	është	e	nevojshme	që	
aktiviteti	i	prokurimit	të	jetë	i	rregullt.	

3.3 Llojet e kontratave dhe rregullat e tyre

Kontratat	 publike	mund	 të	 jenë	 kontrata	 për	 furnizim(me	mallra	 dhe	 produkte),	
kontrata	për	shërbime	dhe	kontrata	të	punëve.			

Kontrata	me	 vlerë	 të	madhe	 konsiderohet	 kontrata	 e	 furnizimit	 ose	 shërbimeve,	
vlera	e	parashikuar	e	së	cilës	është	e	barabartë	ose	më	e	madhe	se	125,000	euro	ose	
kontrata	për	punë	vlera	e	parashikuar	e	së	cilës	është	e	barabartë	ose	më	e	madhe	
se	250,000	euro.	

Kontratë	me	 vlerë	 të	mesme	 	 konsiderohet	 kontrata	 e	 furnizimit	 ose	 kontrata	 e	
shërbimeve	vlera	 e	parashikuar	 e	 së	 cilës	 është	 e	barabartë	me	ose	më	e	madhe	
se	 10,000	 euro,	 por	më	 e	 vogël	 se	 125,000	 euro	 ose	 kontrata	 për	 punë	 vlera	 e		
parashikuar	e	së	cilës	është	e	barabartë	ose	më	e	madhe	se	10,000	euro,	por	më	e	
vogël	se	500,000	Euro.

Kontratë	me	vlerë	të	vogël	konsiderohet	çdo	kontratë	publike	vlera	e	parashikuar	
e	së	cilës	është	e	barabartë	me	ose	më	e	madhe	se	1000	Euro,	por	më	e	vogël	se	
10,000	Euro.

Kontratë	me	vlerë	minimale	konsiderohet	çdo	kontratë	publike	vlera	e	parashikuar	
e	së	cilës	është	më	e	vogël	se	1000	Euro.
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3.4 Procedurat e prokurimit

1.	 Autorizimi	 për	 inicimin	 e	 një	 aktiviteti	 të	 prokurimit	 dhe	 nënshkrimin	 e	
kontratës	publike

1.1.	Inicimi	i	aktivitetit	të	prokurimit	

Së	pari	Zyrtari	Autorizues	i	autoritetit	kontraktues	duhet	të	autorizojë	një	aktivitet	
të	prokurimit	të	autoritetit	kontraktues.	

1.2.	Themelimi	i		strukturave	të	prokurimit	nga	autoritetet	kontraktuese	

Çdo	 autoritet	 kontraktues	 duhet	 të	 caktojë	 një	 person	 që	 të	 shërbejë	 si	 Zyrtar	 i	
Prokurimit.	Një	person	mund	të	shërbejë	si	Zyrtar	i	Prokurimit	vetëm	nëse	posedon	
diplomën	universitare	dhe	“certifikatën	profesionale	të	prokurimit”	aktuale	dhe	të	
vlefshme,	të	dhënë	nga	IKAP	në	përputhje	me	praktikat	e	prokurimit	në	BE.	
 

1.3.	Trajnimi	i	Zyrtarëve	të	Prokurimit	

Duke	e	ditur	rëndësinë	dhe	kompleksitetin	e	aktiviteteve	të	prokurimit,	IKAP	në	
bashkëpunim	me	KRPP	organizon	trajnimin		profesional	për	prokurim.	IKAP	lëshon	
“certifikatën	profesionale	të	prokurimit”	për	ata	persona	që	përfundojnë	kursin	me	
sukses	dhe	kalojnë	provimin	në	fund	të	trajnimit.	Certifikata		jepet	për	një	periudhë	
tre	vjeçare.	

1.4	 Nënshkrimi	i	kontratave	publike	

Zyrtari	 i	Prokurimit	 i	një	autoriteti	kontraktues	është	 i	vetmi	person	 i	autorizuar	
që	të	lidhë	ose	të	nënshkruajë	një	kontratë	publike	në	emër	të	tij.	Kontrata	publike	
e	 nënshkruar	 nga	 kushdo	 përveç	 tij	 është	 e	 pavlefshme	 dhe	 e	 pazbatueshme.	
Përjashtimisht,	kontratat	me	vlera	të	mëdha	të	autoriteteve	kontraktuese	duhet	që	
gjithashtu	 të	nënshkruhen	në	emër	 të	autoritetit	kontraktues	nga	Zyrtari	Kryesor	
Administrativ,	si	dhe	Ministri	ose	autoriteti	tjetër	përkatës	publik.

Megjithatë,	 nëse	Ministri	 i	 Financave	 e	 cakton	 	AQP-në	 si	 organ	përgjegjës	për	
kryerjen	e	një		aktivitetit	të	prokurimit		në	emër	të	autoriteti	kontraktues,	atëherë	
personi	 i	 autorizuar	 është	 Zyrtari	 i	 Prokurimit	 i	 AQP-së	 ai	 që	 ka	 të	 drejtë	 të	
nënshkruajë	kontratën	publike.
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2.	 Rregullat	për	kontratat	publike	

2.1.	Dosja	e	Tenderit	

Autoriteti	kontraktues	duhet	të	përpilojë	një	dosje	të	tenderit	me	informatat	përkatëse	
lidhur	me	 kontratën	 në	 fjalë,	 në	 të	 cilën	 përfshihen	 të	 gjitha	 termet	 dhe	 kushtet	
materiale	të	saj,	procedurat	e	zbatueshme	të	prokurimit,	procedurat	e	ankesës	si	dhe	
informatat	e	tjera	përkatëse.	Nëse	për	këtë	prokurim	është	dashur	të	bëhet	shpallje	
publike	(ose	përmes	mediave)	një	kopje	e	saj	duhet	të	jetë	në	dosjen	e	tenderit.	Këto	
Kushte	të	dosjes	së	tenderit	nuk	zbatohen	për	aktivitet	e	prokurimit	për	kontratat	me	
vlerë	minimale.	

2.2.	Specifikimet	teknike	

Dosja	e	 tenderit	duhet	 të	përmbajë	 të	gjitha	specifikimet	e	detyrueshme	 teknike.	
Këto	specifikime	duhet	të	jenë	në	përputhje	me	qëllimin	e	prokurimit	dhe	kurrsesi	
nuk	 duhen	 hartuar	 ashtu	 që	 të	 favorizojnë	 ose	 diskriminojnë	 një	 ose	më	 shumë	
operatorë	 ekonomikë.	 Specifikimet	 teknike	 duhet	 të	 jenë	 konform	 standardeve	
evropiane,	miratimeve	teknike	evropiane,	specifikimeve	të	përbashkëta	teknike,	ose	
standardeve	ndërkombëtare.	Nëse	një	standard,	specifikim	ose	miratim	i	tillë	nuk	
është	i	aplikueshëm	atëherë	autoriteti	kontraktues	mund	të	përgatisë	specifikacionin	
teknik	duke	u	referuar	në	standardet	e	Kosovës,	miratimet	teknike	kosovare,	ose	
çfarëdo	referimi	tjetër	teknik	të	nxjerrë	nga	organet	evropiane	për	standardizim.	

Nëse	 një	 standard	 i	 tillë	 teknik	 nuk	 ekziston	 autoriteti	 kontraktues	 përgatit	
specifikacionin	teknik	në	bazë	të	kërkesave	ekzekutuese	ose	funksionale.	Pos	kur	
kjo	nuk	është	e	mundur,	autoriteti	kontraktues	nuk	mund	të	përpilojë	specifikimet	
teknike	që	mund	t’i	referohen	një	artikulli	ose	burimi	të	veçantë	ngase	kjo	do	të	
shpiente	 tek	 preferenca	 e	 caktuar	 për	 ndonjë	 artikull,	 shërbim	 apo	 furnizues	 të	
veçantë.	

3.	 Llojet	dhe	zbatueshmëria	e	procedurave	të	prokurimit	

3.1.	Procedurat	e	hapura	

Zakonisht	me	rastin	e	zhvillimit	të	aktiviteteve	të	prokurimit	autoriteti	kontraktues	
përdor	procedurat	e	hapura	 të	prokurimit	për	dhënien	e	një	kontrate	publike	ose	
procedurën	e	kufizuar.	
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3.2.	Procedurat	e	përgjithshme	dhe	të	veçanta	të	kufizuara

Autoriteti	kontraktues	mund	të	shfrytëzojë	procedurat	e	kufizuara	për	të	kryer	një	
aktivitet	prokurimi	për	dhënie	e	ndonjë	kontrate	publike	nëse	Zyrtari	i	Prokurimit	
konstaton	se	mallrat	apo	shërbimet	e	tilla	mund	të	furnizohen	vetëm	nga	një	operator	
i	specializuar	dhe	se	kjo	poashtu	do	të	ishte	ekonomikisht	më	e	efektshme.	

3.3.	Procedurat	e	negociuara	pas	publikimit	të	njoftimit	të	kontratës	

Ekzistojnë	situata	kur	autoriteti	kontraktues	mund	të	përdorë	procedurat	e	negociuara	
pas	publikimit	të	një	njoftimi	të	kontratës	për	të	kryer	aktivitetin	e	prokurimit	nëse	
Zyrtari	i	Prokurimit	konstaton	se	është	e	pamundur	të	përgatiten	specifikacionet	e	
kontratës	në	mënyrë	që	të	lejojnë	dhënien	e	kontratës	duke	zgjedhur	tenderin	më	të	
mirë	sipas	procedurave	tjera.	Menjëherë	pas	pranimit	të	kërkesave	për	pjesëmarrje,	
autoriteti	 kontraktues	 do	 të	 ftojë	 të	 gjithë	 kandidatët	 të	 dorëzojnë	 një	 tender	 ë	
përmbush	kriteret	minimale	të	specifikuara	në	njoftimin	e	kontratës	dhe	në	dosjen	e	
tenderit.	Kandidatët	që	nuk	përzgjidhen	në	këtë	mënyrë	eliminohen	nga	pjesëmarrja	
e	mëtutjeshme.	Autoriteti	kontraktues	pastaj	do	të	negociojë	me	çdo	tenderues	në	
përpjekje	për	të	përshtatur	tenderin	me	kërkesat	e	caktuara	nga	autoriteti	kontraktues	
në	 njoftimin	 e	 kontratës	 dhe	 në	 dosjen	 e	 tenderit.	Gjatë	 këtij	 procesi,	 autoritetit	
kontraktues	 do	 t’i	 kërkohet	 të	 identifikojë	 dhe	 t’i	 jap	 kontratën	 tenderuesit	 që	
dorëzon	tenderin	më	të	mirë	dhe	që	është	ekonomikisht	më	i	përshtatshmi.	

3.4.	Procedurat	e	negociuara	pa	publikimin	e	njoftimit	të	kontratës	

Autoriteti	kontraktues	mund	 të	përdorë	procedurat	e	negociuara	pa	publikimin	e	
njoftimit	të	kontratës	për	të	ushtruar	aktivitetin	e	prokurimit	vetëm	pasi	që	të	ketë	
pranuar	 një	 autorizim	me	 shkrim	 nga	 KRPP-ja.	Autoriteti	 kontraktues	 mund	 të	
kërkojë	një	autorizim	për	përdorimin	e	procedurave	 të	negociuara	pa	publikimin	
paraprak	të	njoftimit	të	kontratës	për	ushtrimin	e	aktiviteteve	të	prokurimit	që	kanë	
për	qëllim	dhënien	e:	

a. çfarëdo kontrate publike,	nëse	për	arsye	objektive	dhe	të	detyrueshme	
teknike	 ose	 artistike,	 kontrata	 duhet	 t’i	 jepet	 një	 operatori	 të	 caktuar	
ekonomik;	nëse,	për	arsye	të	mbrojtjes	së	të		drejtave	të	pronës	intelektuale	
apo	të	drejtave	ekskluzive,	kontrata	mund	t’i	jepet	vetëm	një	operatori	të	
caktuar	ekonomik;	ose	nëse,	për	arsye	të	emergjencave	ekstreme	që	janë	
shkaktuar	nga	ngjarje	objektivisht	të	verifikueshme	të	cilat	nuk	kanë	pasur	
mundësi	 të	 parashikohen	 me	 arsye	 nga	 autoriteti	 përkatës	 kontraktues,	
autoriteti	i	tillë	kontraktues	nuk	mund	ta	japë	kohën	e	kërkuar	për	ushtrimin	
e	cilësdo	procedurë	tjetër	që	parashtrohet	në	këtë	ligj.	



Moduli 4 - Bazat e Menaxhimit Financiar dhe Kontrolli

Njësia Qendrore Harmonizuese
Centralna Jedinica za Harmonizaciju
Central Harmonization Unit 

53

b. një kontratë për furnizim,	 për	 dërgesa	 shtesë	 nga	 furnizuesit	 fillestar	
kur	dërgesat	e	tilla	shtesë	janë	zëvendësime	për	produktet	ose	instalimet	
tanimë	të	dërguara;	ose		nëse	autoriteti	përkatës	kontraktues	është	operator	
i	shërbimeve	publike.	

c. një kontrate të shërbimeve,	 që	 pason	 nga	 një	 konkurs	 projektimi	 i	
ushtruar	përmes	procedurave	të	hapura	ose	të	kufizuara,	dhe	që	kërkohet,	
t’i	jepet	kandidatit	të	suksesshëm;	që	do	t’i	jepet	një	autoriteti	kontraktues	
që	 sipas	një	 akti	 legjislativ	ose	 rregullativ	normativ	ose	nën-normativ	 e	
gëzon	një	të	drejtë	ekskluzive	për	të	siguruar	shërbimin	e	tillë.	

d. një kontrate të shërbimeve ose punëve,	për	zbatimin	ose	ekzekutimin	
e	 shërbimeve	 ose	 punëve	 shtesë	 që	 nuk	 kanë	 qenë	 të	 përfshira	 as	 në	
konceptimin	fillestar	të	një	projekti	të	punëve	të	dhënë	më	parë	dhe	as	të	
paraqitura	në	kontratën	përkatëse	të	punëve	që	është	përmbyllur	më	parë,	
por	të	cilat,	përmes	rrethanave	të	paparashikuara,	janë	bërë	të	nevojshme	
për	 kryerjen	 e	 shërbimeve	 ose	 punëve	 të	 përshkruara	 në	 projektin	 ose	
kontratën	e	tillë.

3.5.	Procedurat	për	kuotimin	e	çmimeve	

Autoriteti	 kontraktues	mund	 të	 përdorë	 procedurat	 për	 kuotimin	 e	 çmimeve	 për	
të	ushtruar	një	aktivitet	 të	prokurimit	që	ka	për	qëllim	dhënien	e	një	kontrate	 të	
furnizimeve	ose	shërbimeve	me	vlerë	minimale	ose	të	vogël	nëse	

1.	 në	rast	të	kontratave	për	punë	përfshinë	vetëm	riparime	apo	mirëmbajtje,	
ose	

2.	 në	 rast	 të	mallrave	 ose	 shërbimeve	 (i)	mallrat	 ose	 shërbimet	 përkatëse	
aktualisht	 janë	në	dispozicion	nga	operatorët	ekonomik,	(ii)	mallrat	ose	
shërbimet	 përkatëse	 nuk	 ka	 nevojë	 që	 të	 prodhohen	 ose	 përpunohen	
posaçërisht,	në	mënyrë	që	t’i	përmbushin	kërkesat	e	autoritetit	kontraktues,	
dhe	(iii)	vetëm	ekziston	një	treg	për	mallrat	ose	shërbimet	e	tilla.	

Autoriteti	kontraktues	do	të	dërgojë,	së	paku	tre	operatorëve	ekonomik	një	kërkesë	
më	shkrim	për	kuotimin	e	çmimeve	dhe,	aq	sa	është	e	mundshme,	sa	më	shumë	
operatorëve	ekonomik.	Pastaj,	autoriteti	kontraktues	i	zgjedh	operatorët	ekonomik	
dhe	kryen	aktivitetin	e	prokurimit	ashtu	që	të	mos	diskriminojë	asnjë	prej	operatorëve	
ekonomik.	
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Operatori	ekonomik	që	nuk	e	ka	marrë	kërkesën	për	kuotimin	e	çmimeve	që	u	është	
dërguar	operatorëve	të	tjerë	ekonomik,	ka	të	drejtë	që,	menjëherë	pasi	që	ta	kërkojë,	
të	marrë	kërkesën	e	tillë	për	kuotimin	e	çmimeve	nga	autoriteti	përkatës	kontraktues.	
Edhe	një	operator	ekonomik	i	cili	nuk	e	ka	marrë	kërkesën	për	kuotimin	e	çmimeve,	
ka	të	drejtë	që	të	dorëzojë	një	kuotim	të	çmimeve.	

Data	deri	në	të	cilën	duhet	të	pranohet	të	gjitha	kuotimet	e	çmimeve	është	minimum	
pesë	ditë	kalendarike	nga	data	e	dërgimit	të	kërkesës	për	kuotimin	e	çmimeve.	Nëse	
paraqiten	më	pak	se	tre	operatorë	ekonomik	autoriteti	kontraktues	duhet	ta	anulojë	
aktivitetin	e	prokurimit.	Operatori	ekonomi	nuk	mund	ta	ndryshojë	kuotimin	e	tij	të	
çmimeve	pasi	ta	ketë	dorëzuar	kuotimin.

4.	 Rregullat	mbi	reklamimin	dhe	transparencën	

4.1.	Njoftimi	paraprak	

Kur	autoriteti	kontraktues	ka	për	qëllim	dhënien,	brenda	një	periudhe	të	ardhshme	12	
mujoreve	të	një	ose	më	shumë	kontratave	të	furnizimit,	të	shërbimeve	apo	të	punëve	
që	 vetëm	ose	 bashkë	 kanë	 një	 vlerë	 të	 parashikuar	 prej	 500,000	 euro,	 autoriteti	
kontraktues	duhet	të	përgatisë	njoftimin	paraprak	përmes	të	cilit	përcakton	vlerën	
e	parashikuar	të	mallrave,	vlerën	e	parashikuar	të	shërbimeve	apo	karakteristikat	
thelbësore	 të	 kontratave	 të	 punëve	 të	 cilat	 autoriteti	 kontraktues	 synon	 që	 ti	 jep	
brenda	 një	 periudhe	 të	 ardhshme	 12	muajsh.	 Ky	 njoftim	 paraprak	 përgatitet	 në	
gjuhën	shqipe,	serbe	si	dhe	në	gjuhën	angleze.	

4.2.	Njoftimi	i	kontratës	

Në	rastet	kur	autoriteti	kontraktues	synon	që	të	ndërmarrë	prokurimin	duke	përdorur	
procedura	të	hapura,	 të	kufizuara	ose	të	negociuara	pas	publikimit	 të	njoftimit	 të	
kontratës,	autoriteti	kontraktues	duhet	 të	përgatisë	një	njoftim	 të	kontratës	në	 tri	
gjuhë.	

4.3.	Njoftimi	mbi	dhënien	e	kontratës	

Brenda	dy	ditëve	pas	dhënies	 së	kontratës,	 autoriteti	kontraktues	do	 të	përgatisë	
njoftimin	mbi	dhënien	e	kontratës.	Autoriteti	kontraktues	do	të	sigurojë,	që	versionet	
në	të	gjitha	gjuhët	të	një	njoftimi	për	dhënien	e	kontratës,	janë	në	përputhshmëri	me	
ligjin	e	prokurimit		dhe	se	përmbajnë	informata	materialisht	identike.
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4.4	 Rregullat	mbi	 caktimin	 e	 afateve	 kohore	 për	 pranimin	 e	 tenderëve	 ose	
kërkesave	për	pjesëmarrje.																																																																																																																																															

4.4.1	Rregullat	e	përgjithshme	mbi	caktimin	e	afateve	kohore	për	pranimin	e					
		tenderëve	ose	kërkesave	për	pjesëmarrje.

Gjatë	një	prokurimi	që	 zbaton	procedurën	e	hapur,	 autoriteti	 kontraktues	 cakton	
afatet	si	në	vijim	për	pranimin	e	tenderëve:	

a.	 kur	kontrata	përkatëse	është	kontratë	publike	me	vlerë	të	madhe,	jo	më	pak	
se	dyzet	(40)	ditë,	dhe	

b.	kur	kontrata	përkatëse	nuk	është	kontratë	publike	me	vlerë	të	madhe,	jo	më	
pak	se	njëzet	(20)	ditë.	

Gjatë	një	prokurimi	që	zbaton	procedurat	e	kufizuara,	autoriteti	kontraktues	cakton	
afatet	si	në	vijim	për	pranimin	e	tenderëve	apo	kërkesave	për	pjesëmarrje:	

a.	 kur	kontrata	përkatëse	është	kontratë	publike	me	vlerë	të	madhe,	jo	më	pak	
se	njëzet	(20)	ditë	për	pranimin	e	kërkesave	për	pjesëmarrje	dhe	jo	më	pak	
se	dyzet	(40)	ditë;	dhe		

b.	kur	kontrata	përkatëse	nuk	është	kontratë	publike	me	vlerë	të	madhe,	jo	më	
pak	se	pesëmbëdhjetë	(15)	ditë	për	pranimin	e	kërkesave	për	pjesëmarrje	
dhe	jo	më	pak	se	njëzet	(20)	ditë	për	pranimin	e	tenderëve.	

Gjatë	një	prokurimi	që	zbaton	procedurat	e	negociuara	pas	publikimit	të	njoftimit	të	
kontratës,	autoriteti	kontraktues	cakton	afatet	si	në	vijim	për	pranimin	e	tenderëve	
apo	kërkesave	për	pjesëmarrje:	

a.	 kur	kontrata	përkatëse	është	kontratë	publike	me	vlerë	të	madhe,	jo	më	pak	
se	njëzet	(20)	ditë	për	pranimin	e	kërkesave	për	pjesëmarrje	dhe	jo	më	pak	
se	dyzet	(40)	ditë	për	pranimin	e	tenderëve;	dhe	

b.	kur	kontrata	përkatëse	nuk	është	kontratë	publike	me	vlerë	të	madhe,	jo	më	
pak	se	pesëmbëdhjetë	(15)	ditë	për	pranimin	e	kërkesave	për	pjesëmarrje	
dhe	jo	më	pak	se	njëzet	(20)	ditë	për	pranimin	e	tenderëve.

Gjatë	 një	 prokurimi	 që	 zbaton	 procedurat	 e	 kuotimit	 të	 çmimeve,	 autoriteti	
kontraktues	cakton	afatin	si	në	vijim:	
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a.	 kur	aktivitetet	 e	prokurimit	 zbatojnë	 	procedurat	 e	kuotimit	 të	 çmimeve		
data	deri	në	të	cilën	duhet	të	pranohen	të	gjitha	kuotimet	e	çmimeve	duhet	
të	mos	jetë		më	pak	se	pesë	ditë	(5)		nga	data	e	dërgimit	të	kërkesës	për	
kuotimin	e	çmimeve.	

4.4.2.	Rregullat	e	posaçme	për	mundësimin	e	shkurtimit	të	afateve	kohore	

Nëse	ekzistojnë	rrethanat	që	kërkojnë	zbatimin	e	një	aktiviteti	të	prokurimit	në	raste	
urgjente	apo	që	e	bëjnë	të	pamundur	respektimin	e	afateve	kohore	të	përcaktuara	më	
parë,	autoriteti	kontraktues	mund	të	zbatojë	prokurimin	me	përdorimin	e	afateve	të	
përshpejtuara	kohore.	

Gjatë	 një	 aktiviteti	 të	 prokurimit	 që	 përdor	 procedurat	 e	 hapura	 të	 prokurimit,	
autoriteti	kontraktues	mund	të	përcaktojë	një	afat	të	caktuar	kohor	për	pranimin	e	
tenderëve	që	është:	

a.	 nëse	kontrata	përkatëse	është	kontratë	publike	me	vlerë	të	madhe,	jo	më	
pak	se	15	ditë	ose	

b.	nëse	kontrata	përkatëse	nuk	është	kontratë	publike	me	vlerë	të	madhe,	jo	
më	pak	se	10	ditë.	

Gjatë	një	aktiviteti	të	prokurimit	që	përdor	procedurat	e	kufizuara	ose	të	negociuara,	
autoriteti	kontraktues	mund	të	caktojë	një	afat	kohor	që	nuk	është	më	i	shkurtër	se	
15	ditë	për	pranimin	e	kërkesave	për	pjesëmarrje,	ose	nuk	është	më	i	shkurtër	se	10	
ditë	për	pranimin	e	tenderëve.	

4.5.	Fillimi	i	afatit	kohor	për	pranimin	e	kërkesave	për	pjesëmarrje	dhe	tenderë	

Afatet	kohore	për	pranimin	e	kërkesave	për	pjesëmarrje	dhe	tenderë		fillojnë	si	në	
vijim:

a.	 për	pranimin	e	tenderëve	në	një	aktivitet	të	prokurimit	që	përdor	procedurat	
e	hapura,	në	datën	e	publikimit	të	njoftimit	të	kontratës;	

b.	për	pranimin	e	kërkesave	për	pjesëmarrje	në	një	aktivitet	të	prokurimit	që	
përdor	procedurat	e	kufizuara	ose	të	negociuara	pas	publikimit	të	njoftimit	
të	kontratës,	në	datën	e	publikimit	të	njoftimit	të	kontratës.	

c.	 për	pranimin	e	tenderëve	në	një	aktivitet	të	prokurimit	që	përdor	procedurat	
e	kufizuara	ose	të	negociuara	pas	publikimit	të	njoftimit	të	kontratës,	në	
datën	kur	të	gjitha	ftesat	për	dorëzimin	e	tenderit	janë	dërguar;	dhe	
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d.	për	pranimin	e	tenderëve	në	një	aktivitet	të	prokurimit	që	përdor	procedurat	
e	 kuotimit	 të	 çmimeve,	 në	 datën	 kur	 të	 gjitha	 ftesat	 për	 dorëzimin	 e	
kuotimeve	janë	dërguar.

4.6.	Dorëzimi	i	dosjes	së	tenderit	

Autoriteti	kontraktues	është	i	obliguar	që	t’ua	dorëzojë	dosjen	e	tenderit	pas	pranimit	
të	kërkesës	së	operatorëve	ekonomikë	dhe	atë:	

a.	 nëse	afati	për	pranimin	e	tenderëve	është	më	shumë	se	30	ditë	-	jo	më	vonë	
se	gjashtë	ditë	pas	pranimit	të	kërkesës;	

b.	nëse	afati	për	pranimin	e	tenderëve	është	më	shumë	se	20	ditë	kalendarike,	
por	më	pak	se	30	ditë	-	jo	më	vonë	se	katër	ditë	pas	pranimit	të	kërkesës,	
dhe	

c.	 nëse	afati	për	pranimin	e	tenderëve	është	më	i	shkurtër	se	20	ditë	kalendarike	
-	jo	më	vonë	se	tri	ditë	kalendarike	pas	pranimit	të	kërkesës	së	tillë.	

4.7.	Mënyra	e	dërgimit	të	kërkesave	për	pjesëmarrje	

Kërkesat	për	pjesëmarrje	në	një	aktivitet	të	prokurimit	që	shpien	drejt	dhënies	së	
ndonjë	kontrate	publike,	mund	të	paraqiten	në	mënyrë	elektronike,	me	shkrim	ose	
telefaks.	

4.8.	Dërgimi	dhe	përmbajtja	e	ftesave	dhe	kërkesave	për	kuotimin	e	çmimeve	

Gjatë	 procedurave	 të	 kufizuara,	 procedurave	 të	 negociuara	 pas	 publikimit	 të	
njoftimit	të	kontratës	dhe	procedurave	të	kuotimit	të	çmimeve,	autoriteti	kontraktues	
njëkohësisht	do	t’u	dërgojë	të	gjithë	kandidatëve	të	zgjedhur	me	shkrim	ftesën	për	
tenderim.	

Gjatë	 procedurave	 të	 kufizuara	 dhe	 të	 negociuara	 pas	 publikimit	 të	 njoftimit	 të	
kontratës	të	gjitha	ftesat	për	tenderim	do	të	dërgohen	së	bashku	me	dosjen	e	tenderit.	
Nëse	autoriteti	kontraktues	i	ka	vënë	materialet	e	tenderit	në	dispozicion	në	mënyrë	
elektronike,	 ftesa	do	 të	përmbajë	 informacione	 të	mjaftueshme	që	 t’i	mundësojë	
kandidatit	qasje	në	këtë	material.	
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4.9.	Njoftimi	i	kritereve	të	përzgjedhjes	

Autoriteti	kontraktues	duhet	të	paraqesë	në	njoftimin	e	kontratës	dhe	në	dosjen	e	
tenderit	të	gjitha	kriteret	e	përzgjedhjes	që	një	operator	i	interesuar	ekonomik	duhet	
t’i	përmbushë	për	tu	konsideruar	si	i	kualifikuar.	Ai	duhet	të	përcaktojë	në	njoftimin	
e	kontratës	aq	sa	është	e	mundshme	të	gjitha	dokumentet	dhe	informatat	e	tjera	që	
operatorët	 e	 interesuar	 ekonomik	duhet	 të	 dorëzojnë	 së	 bashku	me	 tenderin	 apo	
kërkesën	për	pjesëmarrje.	

4.10.	 Njoftimi	i	kritereve	për	dhënien	e	kontratës	

Autoriteti	kontraktues	duhet	të	paraqesë	në	njoftimin	e	kontratës	dhe	në	dosjen	e	
tenderit	se:

(i)	 kontrata	 do	 t’i	 jepet	 operatorit	 ekonomik	 që	 ka	 dorëzuar	 tenderin	 me	
çmimin	më	të	ulët,	ose	

(ii)	 kontrata	 do	 t’i	 jepet	 operatorit	 ekonomik	 që	 ka	 paraqitur	 tenderin	 më	
ekonomik.	

4.11.	Sigurimi	i	informatave	shtesë	për	kandidatët	dhe	tenderuesit	

Gjatë	përgatitjes	së	një	tenderi,	propozimi	ose	kuotimi	të	çmimeve,	çdo	operator	
ekonomik	mund	të	kërkojë	informata	sqaruese	ose	shtesë	që	ai	mendon	se	janë	të	
nevojshme	për	përgatitjen	ose	dorëzimin	e	një	tenderi	të	përgjegjshëm.	Megjithatë	
ekzistojnë	kufizime	kohore	për	pranimin	e	informatave	shtesë:	

a.	 jo	më	pak	se	njëzet	(20)	ditë	para	datës	së	caktuar	për	pranimin	e	tenderëve,	
nëse	afati	i	caktuar	kohor	për	pranimin	e	tenderëve	është	dyzet	(40)	ditë	
ose	më	gjatë;	

b.	jo	më	pak	se	pesëmbëdhjetë	(15)	ditë	para	datës	së	caktuar	për	pranimin	e	
tenderëve,	nëse	afati	i	caktuar	kohor	për	pranimin	e	tenderëve	është	30	ditë	
apo	më	gjatë	por	jo	më	pak	se	dyzet	(40)	ditë;

c.	 jo	më	pak	se	dhjetë	(10)	ditë	para	datës	së	caktuar	për	pranimin	e	tenderëve,	
nëse	afati	i	caktuar	kohor	për	pranimin	e	tenderëve	është	njëzet	(20)	ditë	
apo	më	gjatë	por	më	pak	se	tridhjetë	(30)	ditë,	ose	

d.	jo	më	pak	se	tri	(3)	ditë	para	datës	së	caktuar	për	pranimin	e	tenderëve,	
nëse	afati	i	caktuar	kohor	për	pranimin	e	tenderëve	është	pesë	(5)	ditë	ose	
më	gjatë	por	jo	më	pak	se	njëzet	(20)	ditë.	
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Kërkesa	mund	të	dorëzohet	në	mënyrë	elektronike,	me	shkrim	ose	me	telefaks.	

Autoriteti	kontraktues	duhet	që	të	shqyrtojë	çfarëdo	kërkese	të	tillë,	për	të	përcaktuar	
se	nëse	apo	jo	operatorët	ekonomik	kanë	nevojë	për	informatat	sqaruese	ose	shtesë	
që	ata	i	kanë	kërkuar	në	mënyrë	që	të	përgatisin	një	tender	të	përgjegjshëm.	Autoriteti	
kontraktues	mund	të	refuzojë	kërkesën	nëse	vlerëson	se	nuk	ka	nevojë	për	ofrimin	
e	informatave	shtesë;	në	rastin	e	kundërt,	autoriteti	kontraktues	menjëherë	duhet	t’u	
sigurojë	informatat	e	tilla	me	shkrim	të	gjithë	operatorëve	ekonomik	që	kanë	marrë	
ose	kanë	pranuar	nga	autoriteti	kontraktues	dosjen	e	tenderit	përkatës	ose	ftesën	për	
tenderim.	Autoriteti	kontraktues	nuk	do	të	zbulojë	identitetin	e	operatorit	ekonomik	
që	i	ka	kërkuar	informatat	sqaruese.	

4.12.	Njoftimi	i	kandidatëve	dhe	tenderuesve	të	eliminuar	

Kur	autoriteti	kontraktues	e	eliminon	një	kandidat	ose	tenderues	nga	pjesëmarrja	e	
mëtutjeshme	në	aktivitetin	e	prokurimit,	ai	duhet	që	menjëherë	të	njoftojë	kandidatin	
ose	tenderuesin	me	shkrim	mbi	këtë	fakt.	

4.13.	Mënyrat	e	komunikimit	

Përveç	gjatë	vend-shikimeve	ose	mbledhjeve	para-tenderimit	i	gjithë	komunikimi	
ndërmjet	operatorëve	ekonomik	dhe	një	autoriteti	kontraktues	bëhet	me	shkrim,	me	
faks	ose	në	mënyrë	elektronike.	

5.	 Udhëheqja	e	procedurave	të	prokurimit	

5.1.	Sigurimi	i	tenderit	

Gjatë	 aktivitetit	 të	 prokurimit	 që	 shpie	drejt	 dhënies	 së	 një	kontrate	me	vlerë	 të	
mesme	ose	të	madhe,	autoriteti	kontraktues	mund	të	kërkojë	nga	tenderuesit	që	të	
depozitojnë	siguri	(garantim)	për	tender.	Siguria	e	tenderit	që	është	depozituar	nga	
tenderuesi	mund	të	konfiskohet,	nëse:	

(a)	tenderuesi	i	ka	dhënë	autoritetit	kontraktues	informacione	përmbajtësish	të	
gabueshme	ose	mashtruese,		

(b)	tenderuesi	 e	 tërheq	 tenderin	 pas	 skadimit	 të	 afatit	 të	 fundit	 për	 dorëzimin	
e	 tenderëve,	 por	 para	 skadimit	 të	 periudhës	 së	 vlefshmërisë	 së	 tenderit	 të	
specifikuar	në	dosjen	e	tenderit.	

(c)	tenderuesit	 i	 është	 dhënë	 kontrata	 përkatëse	 në	 bazë	 të	 tenderit	 të	 tij	 dhe	
tenderuesi,	pastaj	refuzon	ose	dështon	të	plotësojë	kushtet	e	tjera	të	tenderit.			
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Nëse	autoriteti	kontraktues	vendos	që	të	detyrojë	depozitimin	e	sigurisë	së	tenderit,	
shuma	e	sigurisë	së	tillë	duhet	të	jetë	jo	më	pak	se	tre	përqind	dhe	jo	më	shumë	se	
pesë	përqind	e	vlerës	së	parashikuar	të	kontratës	publike	ose	konkursit	të	projektimit,	
por	nuk	mund	të	jetë	më	pak	se	1,000	Euro.	
 
Çdo	 autoritet	 kontraktues	 do	 të	 hap,	 në	 pajtim	 me	 Rregullat	 Financiare,	 një	
xhirollogari	të	veçantë	me	kamatë	në	një	bankë	të	licencuar	në	Kosovë	me	qëllim	
të	pranimit	dhe	ruajtjes	së	fondeve	që	pranohen	si	siguri	e	tenderit	ose	që	pranohen	
përmes,	 krediti	 ose	 garancioni	 bankar	 që	 është	 depozituar	 si	 siguri	 e	 tenderit	
Sigurimi	 i	 tenderit	 i	 kthehet	 operatorit	 ekonomik	 në	 afatin	 prej	 pesë	 ditësh	 prej	
dhënies	së	kontratës.

5.2.	Hapja	e	tenderëve	

Tenderët	 e	 pranuar	 gjatë	 ushtrimit	 të	 aktiviteteve	 të	 prokurimit	 që	 shfrytëzojnë	
procedurat	 e	 hapura,	 të	 kufizuara	 apo	 të	 negociuara	 pas	 publikimit	 të	 njoftimit	
të	 kontratës	 duhet	 të	 hapen	 vetëm	 publikisht.	 Autoriteti	 kontraktues	 duhet	 të	
specifikojë	në	njoftimin	e	kontratës	dhe	në	dosjen	e	tenderit	vendin	dhe	kohën	e	
hapjes	 së	 tenderëve.	Të	 gjithë	 tenderët	 që	 dorëzohen	 para	 afatit	 të	 fundit	 kohor	
për	dorëzimin	e	tenderëve	do	të	hapen	në	vendin	dhe	kohën	e	caktuar.	Tenderët	që	
janë	dorëzuar	pas	afatit	të	fundit	kohor	nuk	hapen	ose	shqyrtohen	dhe	i	kthehen	të	
pahapura	operatorit	ekonomik.

Zyrtari	përkatës	i		prokurimit	e	bën	hapjen	e	tenderëve.	Gjatë	hapjes	së	çdo	tenderi,	
Zyrtari	i	Prokurimit	ua	lexon	me	zë	atyre	që	janë	të	pranishëm:	

(i)	 emrin	dhe	vendin	e	tenderuesit,	

(ii)	 çmimin	e	përgjithshëm	të	tenderit	të	specifikuar,	

5.3.	Ekzaminimi,	vlerësimi	dhe	krahasimi	i	tenderëve	

Autoriteti	kontraktues	do	të	themelojë	një	Komision	Vlerësues	për	ekzaminimin,	
vlerësimin	dhe	krahasimin	e	ofertave.	Autoriteti	kontraktues	mundet	që	me	shkrim	
të	kërkojë	nga	një	tenderues	që	të	sigurojë	një	sqarim	me	shkrim	mbi	cilindo	nga	
aspektet	e	tenderit	të	tij,	në	mënyrë	që	të	bëhet	ekzaminimi,	vlerësimi	ose	krahasimi	
i	tenderëve.	Autoriteti	kontraktues	duhet	të	përmirësojë	gabimet	gramatikore,	nëse	
gabimet	e	tilla	zbulohen	gjatë	ekzaminimit	të	tenderëve.	
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Autoriteti	kontraktues	i	vlerëson	dhe	krahason	tenderët	që	janë	dorëzuar	me	kohë	
nga	operatorët	e	përshtatshëm,	në	mënyrë	që	të	përcaktohet	tenderi	i	suksesshëm.	

5.4.	Kriteret	për	dhënien	e	kontratës	

Autoriteti	 kontraktues	 do	 t’ia	 japë	 kontratën	 publike	 operatorit	 ekonomik	 që	 ka	
dorëzuar	tenderin	me	çmimin	më	të	ulët	apo	më	të	të	favorshëm	ekonomik.	
 

5.5.	Tenderët	jo-normalisht	të	ulët	

Nëse	një	operator	ekonomik	e	dorëzon	një	 tender	që,	 është	ose	duket	 të	 jetë	 jo-
normalisht	i	ulët,	kështu	që	tenderi	do	të	ngrisë	shqetësimin	se	operatori	ekonomik	
ka	 dorëzuar	 një	 tender	 të	 pazbatueshëm,	 autoriteti	 kontraktues	 do	 t’i	 dërgojë	
tenderuesit	një	kërkesë	me	shkrim	ku	kërkohet	nga	tenderuesi	që	të	dorëzojë	me	
shkrim	sqarimet	e	duhura	në	lidhje	me	elementet	përbërëse	të	tenderit.	

Pas	marrjes	 parasysh	 të	 informacioneve	 dhe	 shpjegimeve	 që	 janë	 dorëzuar	 nga	
tenderuesi	dhe	nëse	autoriteti	kontraktues	konstaton	se	tenderuesi	ka	dorëzuar	një	
shpjegim	të	mjaftueshëm	të	bazave	të	tenderit	të	tij,	autoriteti	kontraktues	duhet	të	
trajtojë	tenderin	e	tillë	në	mënyrën	e	njëjtë	siç	i	trajton	edhe	tenderët	e	tjerë.	

Por,	nëse	autoriteti	kontraktues	vendos	se	ka	ende	mjaft	arsye	të	forta	për	të	besuar	
se	tenderuesi	ka	dorëzuar	një	tender	të	pazbatueshëm,	autoriteti	kontraktues	mundet	
të	refuzojë	tenderin

5.6.	Siguria	e	Ekzekutimit	

Autoriteti	 kontraktues	 kërkon	 nga	 operatori	 ekonomik	 të	 cilit	 i	 është	 dhënë	 një	
kontratë	që	të	depozitojë	një	siguri	të	ekzekutimit	si	parakusht	për	nënshkrimin	dhe	
hyrjen	në	fuqi	të	kontratës	së	tillë.	

Nëse	operatori	ekonomik	ka	fituar	një	kontratë	me	vlerë	të	mesme	ose	të	madhe,	
shuma	e	çfarëdo	sigurie	të	ekzekutimit	duhet	të	jetë	e	barabartë	me	10%	të	vlerës	
së	kontratës	apo	në	një	nivel	që	është	i	mjaftueshëm	për	të	mbuluar	çfarëdo	dëme	
dhe	shpenzime	që	autoriteti	kontraktues	me	arsye	i	pret		që	do	të	ndodhin	në	rast	të	
thyerjes	së	kontratës	në	fjalë	nga	operatori	ekonomik.	

Sigurimi	i	ekzekutimit	mund	të	bëhet	në	para	të	gatshme	apo	formë	të	ngjashme,	si	
p.sh,	transfer	bankar.	Sigurimi	i	tenderit	po	ashtu	mund	të	bëhet	në	formë	të	çekut	
të	vërtetuar,	letër	kreditit	ose	garancion	bankar.	
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6.	 Kërkesat	e	Përshtatshmërisë	dhe	të		kualifikuara	
 
6.1.	Pranueshmëria	e	kandidatëve	ose	tenderuesve	

Operatori	ekonomik	nuk	ka	të	drejtë	që	të	marrë	pjesë	në	një	aktivitet	të	prokurimit	
nëse	ndonjë	punonjës,	drejtues,	menaxher	ose	drejtor	i	saj	ka	qenë	pjesëmarrës	në	
përgatitjen	e	njoftimit	të	kontratës	ose	dosjes	së	tenderit,	ose	ka	pranuar	ndihmë	për	
përgatitjen	e	tenderit	ose	kërkesës	për	pjesëmarrje	nga	një	person	ose	ndërmarrje	që	
ka	marrë	pjesë	në	përgatitjen	e	njoftimit	të	kontratës	ose	dosjes	së	tenderit.	

Po	ashtu,	operatori	 ekonomik	nuk	ka	 të	drejtë	që	 të	marrë	pjesë	në	një	aktivitet	
të	prokurimit	ose	në	ekzekutimin	e	ndonjë	kontrate	publike,	nëse	operatori	i	tillë	
ekonomik,	ndonjë	punonjës,	drejtues,	menaxher	ose	drejtor	i	saj	gjatë	dhjetë	viteve	
të	kaluara;		

a.	 është	shpallur	fajtor	nga	një	gjykatë	kompetente	për	vepër	penale;	
b.	është	deklaruar	i	papërshtatshëm,	kur	autoriteti	kontraktues	zbulon	se	kjo	
është	një	shkelje	e	rëndë	profesionale;	

c.	 është	 shpallur	 fajtor	 	 nga	 një	 gjykatë	 kompetente	 për	 veprën	 penale	 të	
pjesëmarrjes	në	një	organizatë	kriminale;	

d.	është	shpallur	fajtor	për	mashtrim	apo	një	akt	të	ngjashëm	me	mashtrim	
nga	një	gjykatë	kompetente;

e.	 është	konstatuar	nga	një	gjykatë	kompetente,	 agjensi	 administrative	ose	
organizatë	 për	 zbatimin	 e	 standardeve	 të	 sjelljes	 profesionale,	 se	 është	
sjellur	në	mënyrë	joprofesionale;	ose	

f.	 është	konstatuar	nga	një	gjykate	kompetente	 se	ka	bërë	keqinterpretime	
para	autoriteteve	publike	në	Kosovë	ose	diku	tjetër.		

Operatori	ekonomik	nuk	ka	të	drejtë	që	të	marrë	pjesë	në	një	aktivitet	të	prokurimit	
ose	në	ekzekutimin	e	ndonjë	kontrate	publike,	nëse	operatori	i	tillë	ekonomik:	

1.	 gjatë	dy	viteve	të	kaluara	është	shpallur	nga	një	gjykatë	kompetente	si	i	
falimentuar	ose	insolvent;		

2.	 me	vendim	të	një	gjykate	kompetente	është	likuiduar	ose	është	vënë	në	
mbikëqyrje	të	administratorit;	

3.	 aktualisht	ka	një	marrëveshje	ose	aranzhim	me	kreditorët	e	tij	që	siguron	
kushte	të	zgjeruara	ose	të	reduktuara	të	pagimit;	



Moduli 4 - Bazat e Menaxhimit Financiar dhe Kontrolli

Njësia Qendrore Harmonizuese
Centralna Jedinica za Harmonizaciju
Central Harmonization Unit 

63

4.	 aktualisht	 i	 nënshtrohet	 një	 vendimi	 gjyqësor	 ose	 administrativ	 i	 cili	
suspendon	pagesat	e	operatorit	ekonomik	dhe	që	rezultojnë	në	një	humbje	
të	tërësishme	ose	të	pjesshme	të	të	drejtave	të	operatorit	ekonomik	për	të	
administruar	ose	disponuar	me	pasurinë	e	tij;	

5.	 aktualisht	 është	 lëndë	 e	 një	 vendimi	 gjyqësor	 ose	 administrativ	 i	 cili	
suspendon	ose	redukton	pagesat	nga	ose	për	operatorët	e	tillë	ekonomik	
nëse	 procedurat	 e	 tilla	 gjithashtu	 mund	 të	 rezultojnë	 në	 vendimin	 për	
falimentimin	ose	likuidimin	e	operatorit	ekonomik;	

6.	 gjatë	tri	viteve	të	fundit	është	konstatuar	nga	një	gjykatë	kompetente	se	
nuk	e	ka	përmbushur	një	kontratë	me	ndonjë	njësi	publike,	autoritet	publik	
ose	ndërmarrje	në	Kosovë	ose	diku	tjetër;	

7.	 aktualisht	është	me	vonesë	në	pagimin	e	çfarëdo	kontributeve	për	sigurim	
social	në	Kosovë	ose	në	vendin	e	themelimit	të	operatorit	ekonomik;	

8.	 aktualisht	 është	 me	 vonesë	 për	 pagimin	 e	 tatimeve	 në	 Kosovë	 ose	 në	
vendin	e	themelimit	të	operatorit	ekonomik;	ose	

9.	 është	më	shumë	se	nëntëdhjetë	(90)	ditë	me	vonesë	në	pagimin	e	pagave	të	
punonjësve	ose	në	pagimin	e	obligimeve	ndaj	një	operatori	të	shërbimeve	
publike	në	Kosovë;	

10.		ende	nuk	e	ka	zbatuar	një	vendim	të	lëshuar	nga	një	gjykatë	e	Kosovës,	
OSHP-ja	ose	një	panel	shqyrtues;	ose	

11.	 ka	një	vend	 të	ushtrimit	 të	veprimtarisë	afariste	në	Kosovë	mirëpo	nuk	
posedon	një	certifikatë	aktuale	dhe	të	vlefshme	të	lëshuar	nga	autoriteti	
publik	përgjegjës	për	regjistrimin	e	shoqërive	tregtare	në	Kosovë.		

6.2.	Përshtatshmëria	profesionale	

Autoriteti	kontraktues	mund	të	kërkojë	nga	operatori	ekonomik	që	kërkon	të	merr	
pjesë	në	një	aktivitet	të	prokurimit	ose	në	përmbushjen	e	kontratës	publike	që	të	
paraqesë	dokumentin	e	lëshuar	nga	autoriteti	përkatës	publik	në	vendin	e	themelimit	
të	operatorit	ekonomik	me	të	cilin	evidentohet	regjistrimi	i	operatorit	ekonomik	në	
regjistrin	profesional,	komercial	dhe/apo	regjistrin	e	ndërmarrjeve	të	atij	vendi.	

6.3.	Gjendja	ekonomike	dhe	financiare	

Autoriteti	kontraktues	mund	të	kërkojë	nga	operatorët	ekonomik	që	të	parashtrojnë	
të	 dhëna	 për	 të	 treguar	 se	 ata	 i	 përmbushin	 kushtet	 minimale	 ekonomike	 dhe	
financiare	të	specifikuara	në	dosjen	e	tenderit	dhe	në	njoftimin	e	kontratës.	
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6.4.	Aftësia	teknike	dhe/ose	profesionale	

Autoriteti	kontraktues	mund	të	kërkojë	nga	operatorët	ekonomik	të	sigurojnë	dëshmi	
për	të	treguar	se	ata	i	posedojnë	kualifikimet	minimale	të	kërkuara	dhe	specifikuara	
në	dosjen	e	tenderit	dhe	në	njoftimin	e	kontratës.	

6.5.	Standardet	për	sigurimin	e	cilësisë	

Po	 qe	 se	 autoriteti	 kontraktues	 kërkon	 dorëzimin	 e	 certifikatave	 të	 hartuara	 nga	
organet	e	pavarura	me	të	cilat	vërtetohet	përputhshmëria	e	operatorit	ekonomik	me	
një	numër	të	caktuar	standardesh	për	sigurimin	e	cilësisë,	autoriteti	kontraktues	do	
t’u	referohet	sistemeve	për	sigurimin	e	cilësisë	që	bazohen	në	standardet	përkatëse	
kosovare,	evropiane	ose	ndërkombëtare	dhe	të	certifikuara	nga	organet	që	kryejnë	
veprimtaritë	e	tyre	në	pajtim	me	ato	standarde	për	ushtrimin	e	aktiviteteve	të	tyre	të	
certifikimit	lidhur	me	aktivitetet	e	certifikimit

6.6.	Grupet	e	operatorëve	ekonomik	dhe	operatorët	e	huaj	ekonomik	

Grupi	i	operatorëve	ekonomik	mund	të	dorëzojë	ftesë	për	pjesëmarrje	ose	një	tender.	
Nga	asnjëri	grup	i	tillë	nuk	kërkohet	që	të	marrë	përsipër	ndonjë	formë	të	veçantë	
ligjore	për	të	paraqitur	tenderin;	mirëpo,	nga	grupi	i	përzgjedhur	mund	të	kërkohet	
që	të	bëjë	këtë	pasi	që	të	epet	kontrata	në	fjalë,	për	aq	sa	kjo	është	e	nevojshme,	për	
përmbushjen	e	mjaftueshme	të	kontratës.

7.	 Rregullat	për	konkurset	e	projektimit	

7.1.	Njoftimi	mbi	konkursin	e	njoftimit	

Kur	autoriteti	kontraktues	planifikon	të	mbajë	një	konkurs	për	projektim,	autoriteti	
kontraktues	përgatit	njoftimin	mbi	konkursin	e	projektimit.	Autoriteti	kontraktues	
menjëherë	do	të	ia	dorëzojë	KRPP-së	versionet	në	të	gjitha	gjuhët	e	njoftimit	në	
fjalë.

7.2.	Njoftimi	mbi	rezultatet	e	konkursit	të	projektimit	

Autoriteti	kontraktues	që	ka	mbajtur	konkursin	e	projektimit,	duhet	që	brenda	dy	
ditëve	 të	 punës	 pas	 përfundimit	 së	 konkursit	 të	 përgatisë	 një	 njoftim	 lidhur	me	
rezultatet	e	konkursit	të	projektimit.	
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7.3.	Publikimi	i	njoftimeve	për	konkursin	e	projektimit	

Këtu	vlejnë	të	njëjtat	rregulla	sikur	me	rastin	e	publikimit	të	njoftimeve	të	kontratës	
për	kontratat	që	e	kanë	vlerën	e	njëjtë	me	konkursin	përkatës	të	projektimit.	

7.4.	Mjetet	e	informimit	

Komunikimi	kryhet	përmes	shkrimit,	faksit	ose	mjeteve	elektronike.	

7.5.	Përbërja	dhe	vendimet	e	jurisë	

Juria	përbëhet	nga	një	numër	tek,	por	në	asnjë	rast	më	pak	se	tre	persona	fizikë.	
Këta	persona	do	të	caktohen	nga	autoriteti	kontraktues	dhe	ata	nuk	mund	të	jenë	të	
anëtarësuar	në	ose	të	ndërlidhur	me	ndonjërin	nga	pjesëmarrësit	në	konkurs.			Juria	
vendosë	mbi	konkursin	vetëm	në	bazë	të	kritereve	të	përshkruara	në	njoftimin	për	
konkursin	e	projektimit.	Personave	që	nuk	 janë	anëtarë	 të	 jurisë	do	 t’u	zbulohet	
vetëm	vendimi	i	jurisë	dhe	jo	diskutimet	individuale.	

8.	Krijimi	i	Komisionit	Rregullativ	të	Prokurimit	Publik	

KRPP	është	agjenci	e	pavarur	rregullatore,	e	cila	është	subjekt	i	të	gjitha	dispozitave	
të	 zbatueshme	 të	 ligjeve	dhe	 rregulloreve	 të	Kosovës	në	 të	njëjtën	masë	 sikurse	
autoritet	e	tjera	publike	ose	organizatat	buxhetore

KRPP	 është	 përgjegjëse	 për	 zhvillimin,	 funksionimin	 dhe	 mbikëqyrjen	 e	
përgjithshme	të	sistemit	të	prokurimit	publik	në	Kosovë

Përveç	çështjeve	të	parapara	më	lartë,	KRPP	ka	përgjegjësinë	dhe	autorizimin	që:		

1.	 të	kryej	hetimet	e	aktiviteteve	të	prokurimit	dhe	menaxhimit	të	kontratave	
për	qëllim	të	monitorimit;	

2.	 të	lëshoj	një	urdhëresë	që	kërkon	nga	zyrtarët	e	zbatimit	të	ligjit	të	asistojnë	
KRPP-në	 që	 të	 sigurojnë	 përputhshmërinë	 me	 një	 urdhëresë	 tjetër	 të	
KRPP-së;	

3.	 tu	ofroj	opinione	autoriteteve	kontraktuese	në	lidhje	me	vendimet	e	tyre,	
veprat	apo	anashkalimet	gjatë	aktiviteteve	të	prokurimit	dhe	menaxhimit	
të	kontratave;	

4.	 të	ekzaminoj	raportet	nga	autoritetet	kontraktuese;	
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5.	 të	vendosë	rregulla	të	hollësishme	për	të	siguruar	zbatimin	adekuat	të	këtij	
ligji	nga	autoritetet	kontraktuese;	

6.	 të	përgatisë	dhe	shpërndajë	doracakë	të	prokurimit,	udhëzues,	formularë	
dhe	modele	standarde	për	dokumentet	e	tenderit	dhe	të	kontratave	sipas	
këtij	ligji	në	dobi	të	autoriteteve	kontraktuese	dhe	operatorëve	ekonomik; 

7.	 të	 përforcojë	 vetëdijen	 ne	 mesin	 e	 autoriteteve	 kontraktuese	 dhe	
operatorëve	 ekonomik	 për	 legjislacionin	 e	 prokurimit	 publik	 si	 dhe	
objektivat,	procedurat	dhe	metodat	e	tij;	

8.	 t’u	 japë	 ndihmë	 teknike	 dhe	 këshilla	 autoriteteve	 kontraktuese	 dhe	
operatorëve	ekonomik	

9.	 të	nxjerrë	dhe	publikojë	interpretime	me	shkrim	te	vendimeve	administrative	
për	të	dyja,	autoritetet	kontraktuese	dhe	operatorët	ekonomik	për	zbatimin	
dhe	interpretimin	e	dispozitave	të	këtij	ligji	dhe	çdo	dokumenti	të	nxjerrë	
nga	KRPP-ja;	

10.	 të	krijojë	dhe	të	mirëmbajë	një	Regjistër	elektronik	të	Prokurimit	Publik	që	
shërben	si	vend	për	ruajtjen	e	kopjeve	elektronike	të	të	gjitha	njoftimeve,	
ftesave,	 deklaratave,	 dosjeve	 të	 tenderit,	 raporteve,	 ankesave	 dhe	
vendimeve	të	arkivuara	ose	të	nxjerra	në	lidhje	me	çdo	aktivitet	prokurimi	
të	kryer	ose	të	iniciuar	nga	një	autoritet	kontraktues;	

11.	 të	krijojë	sisteme	manuale	dhe	elektronike	për	monitorimin	e	zbatimit	të	
këtij	ligji	nga	ana	e	autoriteteve	kontraktuese,	duke	përfshirë	përgatitjen	e	
formularëve	të	raportimit	që	duhet	të	plotësohen	nga	të	gjitha	autoritetet	
kontraktuese	subjekte	të	këtij	ligji;	

12.	 të	 grumbullojë,	 analizojë	 dhe	 publikojë	 informacionet	 për	 procedurat	 e	
prokurimit	publik	dhe	kontratat	publike	të	dhëna;	

13.	 për	çdo	vit	kalendarik	 të	përgatisë	dhe	dorëzojë	në	Qeveri	dhe	Kuvend	
një	 raport	 vjetor	 që	 analizon	 aktivitetet	 e	 prokurimit	 publik	 në	Kosovë	
për	atë	vit	kalendarik,	 së	bashku	me	 rekomandimet	për	përmirësimin	e	
sistemit	të	prokurimit	publik	dhe/ose	përmirësimin	e	këtij	ligji,	raport	ky	
që	dorëzohet	jo	më	vonë	se	në	fund	të	shkurtit	të	vitit	vijues	kalendarik;	

14.	 të	krijojë	dhe	mirëmbajë	një	webfaqe	informative	në	internet	që	i	ofron	
publikut	 qasje	 të	 pa	 kufizuar	 në	 (i)	 këtë	 ligj	 dhe	 gjithë	 legjislacionin	
sekondar	 të	nxjerrë	sipas	këtij	 ligji,	 (ii)	 interpretimet	dhe	dokumentet	e	
përcaktuara	në	këtë	nen	dhe	(iii)	të	gjitha	informacionet	që	përmbahen	në	
Regjistrin	e	Prokurimit	Publik;	
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15.	 të	zhvillojë	një	webfaqe	dhe	një	sistem	elektronik	 informativ	në	mbarë	
Kosovën	për	të	përmirësuar	publikimin	e	njoftimeve	të	kërkuara	nga	ky	
ligj;	

16.	 të	mbështesë	IKAP	dhe	autoritetet	tjera	publike	të	trajnimit	dhe	arsimimit	
për	të	siguruar	arritjen	dhe	mbajtjen	e	një	niveli	të	lartë	kompetence	në	
radhët	e	zyrtarëve	të	prokurimit	dhe	profesionistëve	të	tjerë	të	prokurimit	
për	zbatimin	e	praktikave	të	shëndosha	të	prokurimit	dhe	për	respektimin	
e	këtij	ligji;	

17.	 të	mbështesë	zhvillimin	e	prokurimit	elektronik,	ankandit	elektronik	dhe	
komunikimit	brenda	fushës	së	prokurimit	publik;	

18.	 të	përgatisë	dhe	mbajë	një	listë	të	autoriteteve	kontraktuese	që	i	identifikon	
të	gjitha	entitetet	që	janë	subjekt	i	këtij	ligji,	me	kusht	që	nëse	KRPP-ja	
nuk	e	përfshin	një	entitet	në	këtë	listë,	kjo	(mos-përfshirja)	të	mos	vendosë	
çështjes	se	nëse	entiteti	është	jo	autoritet	kontraktues	në	kuptim	të	këtij	
ligji;	dhe	

19.	 të	 ndër	 veprojë	 dhe	 të	 bashkëpunojë	me	organizata	 të	 tjera	 brenda	dhe	
jashtë	vendit	për	çështjet	që	lidhen	me	prokurimin	publik;	

20.	 të	zhvilloj	dhe	 implementoj	 rregullat	 e	detajuara	në	 lidhje	me	shitjen	e	
pasurive		të	Autoriteteve	Kontraktuese.

8.1.	Funksionet	e	Vëzhgimit	dhe	të	Mbikëqyrjes	të	KRPP-së		

KRPP	 gjithashtu	 ka	 autoritetin	 dhe	 përgjegjësinë	 të	 vëzhgojë	 dhe	 mbikëqyrë	
zbatimin	 e	 dispozitave	 të	 këtij	 ligji	 dhe	 rregullave	 të	 nxjerra	 nga	 KRPP	 sipas	
autorizimit	të	këtij	ligji.	

Për	 këtë	 qëllim,	 KRPP	 përgatit	 dhe	 zbaton	 një	 metodologji	 dhe	 mekanizëm	 të	
përshtatshëm	 raportimi	 të	mbështetur	 nga	 një	 sistem	 elektronik	 i	menaxhimit	 të	
informacionit	 që	 i	mundëson	 asaj	 të	 vëzhgojë	 zbatimin	 e	 këtij	 ligji;	 të	 përgatisë	
raporte	mbi	 rezultatet	 dhe	 zbatimit	 që	 identifikojnë	 përparësitë	 dhe	 dobësitë	 në	
zbatimin	e	këtij	 ligji	ose	sistemit	 të	prokurimit;	 të	 identifikojë	ato	fusha	që	kanë	
nevojë	të	përmirësohen	dhe	zhvillohen,	të	përgatisë	raportet	vjetore	që	kërkohen	nga	
ky	ligj	në	mënyrë	që	të	japin	një	vlerësim	të	përgjithshëm	por	të	saktë	të	gjendjes	së	
sistemit	kombëtar	të	prokurimit	si	dhe	vlerësime	të	veçanta	të	shkallës	së	përputhjes/
mospërputhjes	nga	autoritetet	individuale	kontraktuese;	dhe	të	bëjë	rekomandimet	e	
duhura	për	ndryshimin	e	legjislacionit	primar	dhe	sekondar	të	prokurimit
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8.2.	Emërimi	i	anëtarëve	

KRPP-ja	 përbëhet	 prej	 tre	 (3)	 anëtarëve.	Anëtarët	 e	KRPP-së	 emërohen	 për	 një	
mandat	 prej	 pesë	 (5)	 vjetësh,	 dhe	mund	 të	 riemërohen	 vetëm	një	 herë.	Kryetari	
dhe	 anëtarët	 e	 KRPP-së	 propozohen	 nga	 Qeveria	 dhe	 emërohen	 nga	 Kuvendi.	
Secili	anëtar	i	KRPP-së	duhet	të	posedojë	diplomë	universiteti,	të	ketë	përvojë	të	
konsiderueshme	në	prokurim	ose	përvojë	tjetër	përkatëse	dhe	të	mos	ketë	pengesa	
në	të	drejtën	për	t’u	zgjedhur.		

8.3.	Organizimi	dhe	votimi	në	KRPP	

Kryetari	 përfaqëson,	 udhëheq	 dhe	 organizon	 punën	 e	 KRPP-së.	 Kryetari	 ka	 të	
drejtë	që	të	caktojë	një	anëtar	individual	për	të	organizuar	dhe	udhëhequr	punën	e	
KRPP-së	në	një	fushë	të	caktuar;		Kryetari	do	ti	thërras	mbledhjet	e	KRPP-së	kur	
ai	e	konsideron	te	nevojshme	ose	kur	një	gjë	e	tillë	kërkohet	nga	dy	(2)	anëtarë	të	
tjerë	të	KRPP-së.	Vendimet	merren	në	takim	me	konsensus.	Në	rast	që	kryesuesi	i	
takimit	konstaton	që	konsensusi	nuk	mund	të	arrihet,	çështja	duhet	të	parashtrohet	
për	votim.	Vendimet	duhet	të	kenë	përkrahjen	e	shumica	e	anëtarëve.

8.4.	Sekreti	

KRPP	 mund	 të	 mbrojë	 nga	 përhapja	 në	 publik	 ose	 persona	 të	 paautorizuar,	
informacionet	e	përgatitura	ose	marra	prej	KRPP-së	gjatë	kryerjes	së	detyrave	të	
veta,	por	vetëm	në	masën	e	lejuar	nga	ky	ligj	edhe	Ligji	për	Qasjen	në	Dokumentet	
Publike.	Pavarësisht	nga	sa	më	sipër,	KRPP	i	ofron	qasje	dhe	kopje	të	çdo	informacioni	
dhe	dokumenti	që	ka	në	posedim	ose	kontroll,	duke	përfshirë	 informacionin	dhe	
dokumentet	e	fshehta,	nga	Auditori	i	Përgjithshëm,	OSHP-së	dhe/ose	ndonjë	panel	
shqyrtues	menjëherë	pas	kërkesës	apo	urdhrit	të	ndonjërit	prej	tyre.	KRPP	i	ofron	
po	ashtu	qasje	dhe	kopje	të	informacioneve	dhe	dokumenteve	të	tilla	një	gjykate	
kompetente	nëse	kjo	qasje	ose	këto	kopje	kërkohen	me	një	urdhër	të	nxjerrë	nga	
kjo	gjykatë.

8.5.	Largimi	dhe	suspendimi	i	anëtarëve	

Qeveria	apo	Kuvendi,	konsiderojnë	se	ka	arsye	për	largimin	e	një	anëtari	të	KRPP,	
mund	të	paraqesin	çështjen	për	vendim	në	gjykatën	kompetente,	duke	dhënë	arsye	
që	e	vërtetojnë	këtë	dhe	të	gjitha	dokumentet	e	provave	të	kërkuara	nga	gjykata.
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9.	 Agjencia	Qendrore	e	Prokurimit	Publik	

9.1.	Krijimi	i	Agjencisë	Qendrore	të		Prokurimit	Publik	

Në	 kuadër	 të	 Ministrisë	 së	 Financave	 	 është	 themeluar	 një	 agjenci	 autonome	
ekzekutive	e	quajtur	Agjencia	Qendrore	e		Prokurimit	AQP	.

AQP	do	të	administrohet	nga	një	drejtor	i	emëruar	për	një	periudhë	tre	(3)	vjeçare.	
Drejtori	i	AQP	do	të	emërohet	në	pajtim	me	procedurën	e	përcaktuar	në	ligjin	për	
shërbimin	civil	për	emërim	në	pozita	të	larta	drejtuese.	

9.2.	Aktivitetet	e	prokurimit	të	AQP-së	

Ministri	i	Financave	mund	të	ketë	autoritetin	për	ta	përcaktuar	AQP-në	si	autoritetin	
kontraktues	përgjegjës	për	kryerjen	e	atij	aktiviteti	prokurimi	për	shkaqe	të	ekspertizës	
profesionale,	efektivitetit	të	kostos,	efikase	ose	çështjeve	të	tjera	legjitime.	

Qeveria	sipas	propozimit	të	Ministrisë	së	Financave	vendos	një	listë	të	mallrave	ose	
artikujve	të	përdorimit	të	përbashkët,	prokurimi	i	të	cilëve	i	është	caktuar	AQP.	Kjo	
listë	miratohet	në	formën	e	një	Udhëzimi	Administrativ.	Kjo	listë	dhe	çdo	ndryshim	
i	saj	duhet	të	publikohen	në	media	dhe	të	shpallen	në	faqen	e	internetit	të	KRPP-së.

9.3.	Organi	Shqyrtues	i	Prokurimit

OSHP	është	organ	i	pavarur	për	shqyrtim	administrativ.	OSHP-ja	përbëhet	nga	pesë	
(5)	anëtarë	të	Bordit.	Për	mbështetje	administrative	OSHP-së	i	ndihmon	Sekretariati	
i	cili	udhëhiqet	nga	Kryesuesi	 i	Sekretariatit.	Asnjë	person	ose	zyrtar	publik	nuk	
mund	të	ushtrojë	ose	të	përpiqet	të	ushtrojë	ndikim	politik	ose	ndikim	të	paligjshëm	
në	OSHP	apo	ndonjë	punonjësi	të	tij	për	ndonjë	vendim.	

Kryetari	 dhe	 anëtarët	 e	 OSHP-së	 propozohen	 nga	 Qeveria	 dhe	 emërohen	 nga	
Kuvendi	 në	 bazë	 të	 rekomandimit	 që	 është	 marrë	 nga	 një	 organ	 përzgjedhës	 i	
pavarur	i	themeluar	nga	Kuvendi.	Organi	përzgjedhës	i	pa	varur	do	të	përbëhet	prej	
tre	gjykatësve	të	emëruar	sipas	rregullit	të	caktuar	nga	Këshilli	Gjyqësor	i	Kosovës.
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10.	Procedurat	e	shqyrtimit	të	prokurimit

10.1.	Parimet	themelore	

Gjatë	 zbatimit	 të	 procedurave	 për	 shqyrtimin	 e	 prokurimit	 të	 gjithë	 personat	
pjesëmarrës,	ndërmarrjet	dhe	autoritetet	publike	duhet	të	sigurojnë	që	kjo	procedurë	
të	zbatohet	dhe	realizohet	në	mënyrë	të	shpejtë,	të	drejtë	dhe	pa	diskriminim,	që	ka	
për	qëllim	zgjidhjen	e	drejtë,	të	ligjshme	dhe	efektive	të	lëndës	në	fjalë.	

10.2.	 Formimi	i	paneleve	shqyrtuese	

OSHP-ja	formon	panele	shqyrtuese	kur	paraqitet	nevoja	për	të	ushtruar	procedurat	
e	shqyrtimit	të	prokurimit.	Më	poshtë	përmenden	disa	nga	kompetencat	kryesore	të	
një	paneli	shqyrtues: 

a.	 të	shqyrtojnë	ankesat	nga	palët	e	interesuara	lidhur	me	shkeljet	e	mundshme	
të	këtij	ligji;	

b.	zbatimi	 i	 hetimeve	 dhe	 procedurave	 të	 shqyrtimit	 të	 prokurimit	 për	 të	
konstatuar	faktet	që	kanë	shkaktuar	ankesat	e	tilla;	

c.	 kërkon	 nga	 cilado	 palë	 e	 ndërlidhur	 me	 këtë	 rast	 që	 t’i	 ofrojë	
dokumentacionin	apo	dëshmitë	e	duhura	që	i	konsideron	të	rëndësishme	
për	zbatimin	e	hetimeve	ose	të	procedurave	për	shqyrtimin	e	prokurimit	
etj.	

10.3.	 Përbërja	e	paneleve	shqyrtuese	

OSHP	 organizon	 punën	 e	 saj	 në	 një	 numër	 të	 paneleve	 shqyrtuese.	 Varësisht	
nga	vlera	apo	madhësia	e	kontratës	së	propozuar	apo	bazuar	në	vështirësinë	ose	
rëndësinë	e	çështjes	së	ngritur	nga	ky	rast,	OSHP	është	përgjegjëse	për	nxjerrjen	e	
rregullave	të	brendshme	në	lidhje	me	emërimin	e	anëtarëve	për	një	panel	shqyrtues,	
të	cilat	nënshkruhen	nga	Kryetari	 i	OSHP-së.	Paneli	shqyrtues	mund	të	përbëhet	
nga	një,	tre	ose	pesë	anëtarë.

10.4.	 Afatet	për	dorëzimin	e	ankesës	

Ankesa	mund	të	dorëzohet	nga	cilado	palë	e	interesuar	në	çdo	fazë	të	aktiviteteve	
ose	procedurave	 të	prokurimit	dhe	në	 lidhje	me	çfarëdo	aktiviteti	ose	 lëshimi	 të	
autoritetit	kontraktues	që	supozohet	të	ketë	bërë	shkelje	të	këtij	ligji.
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Nëse	kontrata	është	dhënë	ose	është	marr	vendimi	për	konkursin	e	projektimit,	apo	
është	anuluar	një	aktivitetet	i	prokurimit,	ankesa	mund	të	dorëzohet	vetëm	brenda	
afatit	prej	dhjetë	(10)	ditëve	pas	datës	së	njoftimit	për	dhënien	e	kontratës.

10.5.	 Arkivimi	dhe	përmbajtja	thelbësore	e	ankesës	

Çdo	palë	e	interesuar	mund	të	dorëzojë	një	ankesë	në	OSHP.	Elementet	thelbësore	
të	një	ankese	janë:	

a.	 emri,	adresa	dhe	informatat	kontaktuese	të	parashtruesit	të	ankesës;	

b.	emri	i	autoritetit	përkatës	kontraktues;	

c.	 përshkrimi	specifik	i	aktiviteteve	të	prokurimit;	

d.	kopja	e	njoftimit	për	dhënien	e	kontratës;	

e.	 përshkrimi	 i	 rrethanave	 faktike	 që	 përbëjnë	 ose	 që	 ngrisin	 supozimin	
për	 shkeljen	 e	 këtij	 ligji	 përshkruan	mënyrën	 se	 si	 shkelja	 e	 supozuar	 i	
ka	shkaktuar	ose	kërcënohet	t’i	shkaktojë	dëme	materiale	parashtruesit	të	
ankesës	në	raste	kur	ankuesi	përfshin	pretendimin	për	kompensim	etj.

Parashtruesi	i	ankesës	ia	dërgon	origjinalin	e	ankesës	OSHP-së	dhe	një	kopje	edhe	
autoritetit	kontraktues.	OSHP-ja	duhet	të	përfundojë	shqyrtimin	e	ankesës	brenda	
një	dite	pune	pas	pranimit	të	ankesës.

Nëse	OSHP-ja	konstaton	se	ankesa	është	parashtruar	me	kohë	dhe	i	plotëson	kushtet	
emëron	një	ekspert	për	shqyrtim	si	dhe	formon	një	panel	shqyrtues	për	t’i	shqyrtuar	
pretendimet	e	bëra	në	ankesë.	

10.6.	 Pezullimi	automatik	i	aktivitetit	të	prokurimit	

Gjatë	zgjatjes	së	procedurës	së	ankesës,	autoriteti	kontraktues	duhet	që	të	pezullojë	
zbatimin	e	aktivitetit	të	prokurimit	me	të	cilin	ka	të	bëjë	ankesa	në	fjalë.
 

10.7.	 Angazhimi	i	ekspertit	shqyrtues	

OSHP-ja	 emëron	 ekspertin	 shqyrtues	 për	 të	 shqyrtuar	 zbatimin	 e	 aktiviteteve	 të	
prokurimit	përkatës	dhe	për	 të	përcaktuar	vlefshmërinë	 e	 të	gjitha	pretendimeve	
të	 përfshira	 në	 ankesë.	 Eksperti	 shqyrtues,	 në	 afat	 prej	 dhjetë	 ditësh	 shqyrton	
dokumentacionin	e	prokurimit	 të	autoritetit	kontraktues	dhe	merr	 informata	 tjera	
relevante	 dhe	 ofron	 një	 vlerësim	 me	 shkrim	 mbi	 aktivitetin	 e	 prokurimit	 dhe	
vlefshmërinë	e	të	gjitha	pretendimeve	të	përfshira	në	ankesë.	
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10.8.	 Vendimi	i	autoritetit	kontraktues	

Autoriteti	kontraktues,	në	afat	prej	katër	ditëve	pas	marrjes	së	vlerësimit	të	ekspertit	
shqyrtues	 i	 dërgon	 ekspertit	 shqyrtues,	 panelit	 shqyrtues	 dhe	 parashtruesit	 të	
ankesës	vendimin	e	autoritetit	kontraktues	në	lidhje	me	çështjet	e	parashtruara	në	
ankesë.	Nëse,	në	vendimin	e	tij,	autoriteti	kontraktues	konstaton	se	pretendimi	ose	
të	gjitha	pretendimet	janë	të	vlefshme,	ai	brenda	pesë	ditëve,	do	të	ndërmerr	çfarëdo	
veprimi	 korrigjues	 të	 nevojshëm	për	 ta	 rregulluar	 aktivitetin	 e	 prokurimit.	Nëse	
autoriteti	kontraktues	e	nxjerr	një	vendim	duke	konstatuar	se	një	pretendim	i	bërë	
në	ankesë	është	i	vlefshëm,	por	ai	nuk	ndërmerr	masa	adekuate	korrigjuese	brenda	
afatit	 kohor,	 parashtruesi	 i	 ankesës,	mundet	 që	 brenda	 tri	 ditëve	 të	 dorëzojë	 një	
njoftim	me	shkrim	tek	paneli	shqyrtues	dhe	të	kërkojë	nga	paneli	shqyrtues	që	të	
shqyrtojë	çështjen.
 

10.9.	 Kompetencat	dhe	përgjegjësitë	e	Panelit	Shqyrtues	

Secila	palë	e	përfshirë	në	çështjen	e	ankesës	është	e	obliguar	që	të	bashkëpunojë	
me	panelin	shqyrtues	që	ai	 të	marrë	vendim	meritor.	Sidoqoftë,	nëse	cilado	palë	
në	procedurë	dështon	ose	refuzon	që	të	marrë	pjesë	plotësisht	në	procedurat	paneli	
shqyrtues	e	merr	vendimin	në	bazë	të	provave	që	i	ka	në	dispozicion	dhe	në	bazë	të	
argumenteve	të	sjella	nga	palët	me	pjesëmarrje	aktive	në	procedurë.
 

10.10.	Afati	i	fundit	për	marrjen	e	vendimeve	

Paneli	shqyrtues	do	të	nxjerrë	vendimin	e	tij	përfundimtar	me	shkrim,	së	bashku	me	
deklaratën	me	shkrim	mbi	arsyet	mbi	të	cilat	është	marrë	një	vendim	i	tillë,	dhe	ndonjë	
urdhër	që	nevojitet	për	zbatimin	e	vendimit	të	tillë,	jo	më	vonë	se	pesëmbëdhjetë	
ditë	kalendarike	pas	pranimit	të	dokumentacionit	të	ankesës	në	panelin	shqyrtues.	
Kur	në	çështje	 janë	 të	përfshira	 fakte	veçanërisht	 të	ndërlikuara,	OSHP	mund	 të	
përcaktojë	çështjen	si	çështje	 shumë	 të	ndërlikuar	dhe	 të	 shtyjë	afatin	për	 jo	më	
shumë	se	njëzet	(20)	ditë	për	nxjerrjen	e	vendimit	të	tij,	deklaratës	mbi	arsyet	dhe	
urdhrit	të	tij.	Pas	nxjerrjes	së	vendimit,	ankesa	dhe	vendimi	publikohen	në	faqen	
e	 internetit	 të	OSHP	brenda	pesë	(5)	ditëve	në	gjuhën	origjinale	 të	vendimit	dhe	
brenda	pesëmbëdhjetë	(15)	ditëve	sa	i	përket	gjuhëve	tjera,	si	dhe	në	gjuhën	angleze	
për	të	gjitha	rastet	me	vlerë	të	lartë	të	kontratës.	

10.11.	Raportimi	

OSHP	duhet	të	raportojë	për	punën	e	tij	një	herë	në	vit	para	Kuvendit	mbi	mbarëvajtjen	
e	procedurave	të	shqyrtimit	të	prokurimit.	Po	ashtu,	për	çdo	vit	kalendarik,	OSHP	do	
t’i	sigurojë	Kuvendit,	më	së	voni	deri	në	fund	të	shkurtit	të	vitit	pasues	kalendarik,	
informacionet	dhe	të	dhënat	në	vijim,	sipas	llojeve	të	procedurave	dhe	objekteve	të	
aktivitetit	përkatës	të	prokurimit:	
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a.	 numrin	e	përgjithshëm	të	ankesave	të	pranuara;	
b.	numrin	e	ankesave	të	refuzuara	për	shkak	të	mungesës	së	afateve	kohore	
ose	joplotësisë;	

c.	 numrin	 e	 ankesave	 që	 janë	 konstatuar	 se	 nuk	 përmbajnë	 pretendime	 të	
vlefshme;	

d.	numrin	e	aktiviteteve	të	prokurimit	që	janë	anuluar	si	rezultat	i	një	ankese;	
e.	 informata	të	detajuara	mbi	çdo	ngjarje	ku	autoriteti	kontraktues	ka	dështuar	
në	respektimin	e	një	urdhërese	të	OSHP-së;	dhe	

f.	 numrin	e	procedurave	 të	 shqyrtimit	që	kanë	 rezultuar	në	konstatimin	se	
aktiviteti	përkatës	i	prokurimit	dhe	dhënia	ose	vendimi	janë	bërë	në	mënyrë	
të	vlefshme.
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4. Sistemi i listës së pagave (payroll)

Në	fund	të	këtij	seksioni	ju	do	të	jeni	të	aftë	të	kuptoni:

•	 Klasifikimin	e	pagave	sipas	kategorive;

•	 Llogaritjen	e	pagës	bazë	dhe	shtesave	mbi	pagën;

•	 Procedurat	për	kalkulimin	e	listës	së	pagave	dhe	urdhër	pagesave;

•	 Obligimet	e	organizatave	buxhetore;	

•	 Procesin	e	avancimit.	

4.1 Paga e nëpunësve civil dhe klasifikimi i tyre 

Paga	e	nëpunësve	civilë	përbëhet	nga	paga	bazë	dhe	nga	shtesat.	

Paga	bazë		është	rezultat	i	çmimit	të	punës,	përkatësisht	vlerës	për	punën	e	thjeshtë	
dhe	koeficientet	e	caktuar	për	çdo	grup	e	nëngrup,	si	dhe	shumat	e	rritura	të	përvojës	
së	punës,	për	çdo	vit	të	plotë,	në	përqindje	të	caktuar.

Nëpunësit	civil	kanë	të	drejtë	të	përfitojnë	shtesa	të	caktuara	mbi	pagën	bazë;	pjesën	
variabile	të	pagës;	kompensime	të	pagës	dhe	kompensime	të	shpenzimeve.

Me	qëllim	të	përcaktimit	të	pagës	bazë,	pozitat	në	shërbimin	civil	ndahen	në	katër	
kategori	funksionale	dhe	klasifikohen	në	njërën	nga	katërmbëdhjetë	(14)	gradat	e	
pagës.

Pagat	klasifikohen	në	katër	kategoritë	funksionale,	si:

1.	 nëpunës	civilë	të	nivelit	të	lartë	drejtues;

2.	 nëpunës	civilë	të	nivelit	drejtues;

3.	 nëpunës	civilë	të	nivelit	profesional;

4.	 nëpunës	civilë	të	nivelit	tekniko	-	administrativ.

1.	 Nëpunës	civilë	të	nivelit	të	lartë	drejtues,	konsiderohen	këto	pozicione:

1.1.	drejtues	i	lartë	tre	(3)	-	grada	e	pagës	një	(1);
1.2.	drejtues	i	lartë	dy	(2)	-	grada	e	pagës	dy	(2);
1.3.	drejtues	i	lartë	një	(1)-	grada	e	pagës	tre	(3).
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2.	 Nëpunës	civilë	të	nivelit	drejtues,	konsiderohen	këto	pozicione:

2.1.	drejtues	katër	(4)	-	grada	e	pagës	katër	(4);
2.2.	drejtues	tre	(3)	-	grada	e	pagës	pesë	(5);
2.3.	drejtues	dy	(2)	-	grada	e	pagës	gjashtë	(6);
2.4.	drejtues	një	(1)	-	grada	e	pagës	shtatë	(7).

3.	 Nëpunës	 civilë	 të	 nivelit	 ekzekutues	 dhe	 profesional,	 konsiderohen	 këto	
pozicione:

3.1.	ekzekutues	dhe	profesional	tre	(3)	-	grada	e	pagës	tetë	(8);
3.2.	ekzekutues	dhe	profesional	dy	(2)	-	grada	e	pagës	nëntë	(9);
3.3.	ekzekutues	dhe	profesional	një	(1)	-	grada	e	pagës	dhjetë	(10).

4.	 Nëpunës	civilë	të	nivelit	administrativ,	konsiderohen	këto	pozicione:

4.1.	administrativ	katër	(4)	-	grada	e	pagës	njëmbëdhjetë	(11);
4.2.	administrativ	tre	(3)	-	grada	e	pagës	dymbëdhjetë	(12);
4.3.	administrativ	dy	(2)	-	grada	e	pagës	trembëdhjetë	(13);
4.4.	administrativ	një	(1)	-	grada	e	pagës	katërmbëdhjetë	(14).

Gradat	e	pagës	një	(1),	dy	(2),	tre	(3)	dhe	katërmbëdhjetë	(14)	kanë	nga	pesë	(5)	
hapa	të	pagës,	ndërsa	gradat	e	pagës	nga	katër	(4)	deri	në	trembëdhjetë	(13)	kanë	
nga	dymbëdhjetë	(12)	hapa	të	pagës.

Klasifikimi	i	gradës	të	pagës	bëhet,	varësisht,	nga:

1.	 përgjegjësia;

2.	 ndërlikueshmëria;

3.	 aftësitë	komunikuese	ndër	personale;

4.	 kualifikimet	disponuese	dhe;

5.	 kushtet	në	punë.

Për	klasifikimin	e	pozitës	në	gradën	përkatëse,	përshkrimi	i	detyrave	për	atë	pozitë	
krahasohet	me	një	përkufizim	 të	gradave,	 të	cilat	përcaktojnë,	për	 secilën	gradë,	
shkallën	e	përgjegjësisë,	kompleksitetin,	aftësitë	ndërpersonale	si	dhe	kualifikimet	
dhe	përvojën	e	nevojshme	për	atë	gradë.
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Klasifikimi	 i	përgjithshëm	i	pozicioneve	 të	punës	në	Shërbimin	Civil,	standardet	
dhe	 procedurat	 për	 klasifikimin	 e	 secilës	 pozitë	 në	 gradën	përkatëse,	 në	 bazë	 të	
përshkrimit	të	punës,	si	dhe	përcaktimi	i	hapave	të	pagës,	përcaktohen	nga	Qeveria	
me	 akte	 nënligjore,	 pas	 propozimit	 të	 ministrisë	 përgjegjëse	 për	 administratën	
publike	dhe	ministrisë	përgjegjëse për financa.

4.2 Përgjegjësia për klasifikimin e pozitave

Udhëheqësit	e	institucioneve	të	administratës	publike	ia	propozojnë	gradat	e	pozitave	
në	institucionin	e	tyre	ministrisë	përgjegjëse	për	administratë	publike,	në	bazë	të	
rekomandimeve	të	personit	përgjegjës	për	burime	njerëzore	në	institucionin	e	tyre,	
i	cili	është	përgjegjës	për	zbatimin	e	standardeve	dhe	procedurave	për	klasifikimin	
e	vendeve	të	punës	në	Shërbimin	Civil.

Grada	për	 secilin	pozicion	 të	punës	dhe	ndryshimet,	miratohen	nga	Qeveria,	me	
propozim	të	institucionit	përkatës	dhe	aprovimit	paraprak	të	ministrisë	përgjegjëse	
për	administratën	publike	dhe	ministrisë	përgjegjëse	për	financat.

Llogaritja e pagës bazë

Paga	 bazë	 e	 nëpunësit	 civil	 llogaritet	 duke	 shumëzuar	 koeficientin	me	 vlerën	 e	
koeficientit.	Koeficienti	i	pozicionit	të	punës	përcaktohet	nga	hapi	për	çdo	gradë	të	
klasifikimit,	në	pajtim	me	aktin.	Vlera	e	koeficientit	propozohet	nga	Qeveria.

Avancimi në hapa në bazë të vlerësimit të punës

Nëpunësit	civilë	avancojnë	nga	hapi	 i	 tyre	aktual	në	një	hap	më	të	 lartë	në	bazë	
të	vlerësimit	 të	punës,	 i	cili	zbatohet	në	përputhje	me	rregulloren	e	posaçme	për	
vlerësimin	e	punës,	brenda	kufijve	buxhetorë.

Parametrat	vlerësues	që	duhet	të	merren	parasysh	me	rastin	e	avancimit	të	nëpunësve	
civil	janë:

1.	 aftësitë	dhe	shkathtësitë	profesionale	të	treguara	në	vendin	e	punës;

2.	 shkalla	e	angazhimit	dhe	e	përkushtimit;

3.	 rezultatet	e	arritura	në	punë	dhe	kontributi;

4.	 respektimi	–	zënia	e	afateve,	dinamikave,	efikasiteti	dhe	efektiviteti;	dhe

5.	 cilësia	e	punëve	të	kryera.
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Vlerësimi	mund	të	jetë	i	shkëlqyeshëm,	shumë	të	mirë,	të	mirë	,	mirë,	mjaftueshëm	
dhe	dobët.

Me	vlerësim	të	shkëlqyeshëm	mund	të	vlerësohen	vetëm	5%	e	nëpunësve	civil	në	
një	institucion,	me	vlerësim	shumë	të	mirë	15%	kurse	të	mirë	30%.

Për	vlerësimin	e	shkëlqyeshëm,	shumë	të	mirë	dhe	dobët	duhet	të	ketë	komente	nga	
menaxhmenti.	

Koeficienti për nëpunësit civilë të transferuar në pozitë përkatëse pune

Nëpunësi	civil	i	cili	përgjithnjë	ose	përkohësisht	është	transferuar	në	pozitë	tjetër	
pune	të	rangut	–	emërtimit	të	njëjtë,	sikurse	edhe	pozita	e	punës	nga	e	cila	është	
transferuar,	i	caktohet	koeficienti	të	cilin	e	ka	pasur	para	transferimit.

Nëpunësi	civil	i	cili	për	shkak	të	vlerësimit	të	performancës	jo	të	mirë,	shkaqeve	
disiplinore	dhe	të	papërgjegjësisë	së	mjaftueshme	transferohet	në	pozitë	pune	më	
të	ulët,	 i	 caktohet	koeficienti	dhe	paga	gjegjëse	ekzistuese	e	asaj	pozite	pune	në	
momentin	e	transferimit.

Koeficienti për nëpunësit civilë të cilët kthehen nga periudha e pezullimit të 
përkohshëm

Nëpunësit	 civilë	 të	 cilët	 kthehen	 nga	 periudha	 e	 pezullimit	 të	 përkohshëm,	 në	
përputhje	me	Ligjin	 e	Shërbimit	Civil,	 vendosen	në	koeficientin	 të	njëjtë,	më	 të	
lartë	ose	edhe	më	të	ultë.

Pagesat shtesë mbi pagën bazë

Shtesat	mbi	pagën	bazë	janë:

1.	 shtesa	për	punë	me	ndërrime	dhe	jashtë	orarit	të	punës;

2.	 shtesa	për	kushte	specifike	pune;	dhe

3.	 shtesa	për	kushtet	e	tregut.

Shtesa mbi pagën për përvojën e punës

Për	çdo	vit	të	përvojës	së	punës	të	kaluar	në	shërbimin	civil	dhe	jashtë	tij,	përveç	
përvojës	së	kaluar	në	punë	praktike,	nëpunësit	civil	sipas	këtij	ligji	i	takon	e	drejta	
shtesë	në	pagën	bazë	prej	0,5%.
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Nëpunësi	civil	ka	të	drejtë	të	kompensimit	për	lëndim	në	punë,	sëmundje	profesionale	
dhe	lëndim	jashtë	pune.

Institucionet	 e	 administratës	publike	 çdo	vit,	 së	bashku	me	kërkesën	vjetore	për	
buxhet,	 dorëzojnë	 në	 ministrinë	 përgjegjëse	 për	 financa	 shumën	 buxhetore	 të	
nevojshme	për	kompensimin	dhe	pagesat	e	tjera	për	institucionin	përkatës.

4.3 Procedurat për kalkulimin e listës së pagave dhe urdhër pagesave

Procedura	për	kalkulimin	e	listës	së	pagave	fillon	me	pranimin	e	të	dhënave	nga	
nëpunësi	civil	i	autorizuar	i	organizatave	buxhetore	për	çdo	muaj	duke	filluar	nga	1	
deri	më	11	të	muajit	vijues.

Të	dhënat	e	nëpunësve		për	përfshirjen	në	listën	e	pagave	plotësohen	në	formularë	
standard.	Këta	formularë	plotësohen	me	të	dhëna	për	nëpunës	të	ri,	formularë	për	
ndryshime,	formularë	për	paga	retroaktive	dhe	të	dhënave	tjera	për	çdo	ndryshim		
tjetër	eventuale.

4.4 Procedurat për futjen e të dhënave në sistem

Të	dhënat	e	pranuara	në	divizionin	e	pagave	nga	organizatat	buxhetore	bëhet	nga	
data	1	deri	18	të	muajit	vijues.	Procesi	i	kalkulimit	kryhet	prej	datës	13-	23	të	muajit	
vijues,	lista	e	pagave	dhe	urdhër	pagesa	u	shpërndahen		organizatave	buxhetore	nga	
data	23-	deri	25të	muajit	vijues.

Obligimet e organizatave buxhetore 

Organizatat	 buxhetore	 duhet	 të	 respektojnë	 afatet	 për	 dorëzimin	 e	 të	 dhënave	
për	çfarëdo	ndryshimi	në	paga.	Organizatat	buxhetore	autorizon	dhe	siguron	një	
nëpunësi	civil	(menaxheri	i	personelit)	qasje	në	adresën	zyrtare	për	pranimin	e	listës	
së	pagave	dhe	urdhër	pagesën	në	adresën	e	tij/saj	zyrtare	elektronike.

Nëpunësi	i	autorizuar	i		Organizatave	i	drejtohet	përmes	e-	mailit	zyrtar	divizionit	
të	pagave	në	afatin	e	caktuar	për	dërgimin	e	listave	të	pagave	dhe	urdhër	pagesave.	

Organizatat	buxhetore	është	e	obliguar	për	shtypjen	(printimin)	e	listave	të	pagave	
dhe	urdhër	pagesave	dhe	që	pas	nënshkrimit	të	listave	të	pagave	dhe	urdhër	pagesave	
të	ruaj	këto	dosje	në	formë	fizike	dhe	në	formë	elektronike.

Me	 qëllim	 të	 shtimit	 të	 efikasitetit	 dhe	 efektivitetit	 	 në	menaxhimin	 e	 listave	 të	
pagave	për	të	punësuarit	në	organizatat	buxhetore	të	administratës	publike	kërkohet	
një	komunikim	në	mes	 të	 sistemit	 të	pagave,	organizatave	buxhetore,	Ministrisë	
së	Administratës	 Publike,	 departamentit	 për	 kalkulimin,	 përcjelljes,	 shtypjes	 së	
pagave	dhe	urdhër	pagesave.	
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5. Sistemet e Teknologjisë informative  

Në	fund	të	këtij	sesioni	ju	do	të	jeni	të	aftë	të	kuptoni

1.	 Llojet	e	sistemeve	të	IT;	
2.	 Funksionin	e	tyre.	

5.1 Sistemi i integruar për menaxhim financiar SIMFK 

SIMFK	 është	 një	 aplikacion	 i	 integruar	 për	 menaxhim	 financiar	 i	 ndërtuar	 në	
veçanti	për	të	përmbushur	nevojat	e	veçanta	për	informata	në	sektorin	publik	dhe	i	
disenjuar	për	të		optimizuar	kontrollin	financiar	dhe	përgjegjësitë.

Sistemi	Informativ	për	Menaxhimin	e	Financave	të	Kosovës	(SIMFK)	menaxhohet	
nga	MF/Thesari	dhe		ofron	këto	module:

•	 Libri	i	përgjithshëm;

•	 Pasuritë;	

•	 Buxheti/Alokimet;

•	 Zotim/Obligimet;

•	 Shpenzimet;

•	 Të	hyrat;	

•	 Blerja;

•	 Pasuritë;

•	 Raportim	dhe	Pamje.	

Në	vazhdim	po	i	paraqesim	disa		pamje	nga	modulet	e		SIMFK-së		
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Metodologjia e Kontabilitetit në SIMFK

Gjatë	punës	me	sistemin	SIMFK	është	e	rëndësishme	të	kuptohet	dallimi	 i	qartë	
ndërmjet	transaksioneve	të	dhëna	në	vijim:

•	 Transaksionet	buxhetore	përmbajnë	të	dhëna	për	kontrolle	financiare	dhe	
nuk	ndikojnë	në	Librin	e	Përgjithshëm	të	Llogarive;	ndërsa,

•	 Transaksionet	 kontabël	 postohen	 në	 Librin	 e	 Përgjithshëm	 të	 Llogarive	
dhe	përfshihen

Transaksionet buxhetore 

Këto	janë	evidenca	të	vetme	me	kufij	të	shumave,	të	cilët	nuk	mund	të	tejkalohen	
nga	transaksionet	varëse.	Për	shembull,	garancitë	nuk	mund	të	tejkalojnë	shumat	
përkatëse	të	Buxhetit	Vjetor	dhe	Alokimeve	në	para	të	gatshme.		Gjithashtu,	zotimet	
dhe	obligimeve	nuk	mund	të	tejkalojnë	shumat	e	Urdhrave.	

Kufijtë	e	imponuar	nga	zotimet/obligimet,	garancitë,	buxhetet	vjetore	dhe	alokimet	
në	para	të	gatshme	nuk	mund	të	tejkalohen	nga	transaksionet	kontabël	të	postuara	
në	Librin	e	Përgjithshëm	të	Llogarive.
 
Transaksionet kontabël 

Këto	janë	regjistrime	të	dyfishta	kontabël	të	cilat	postohen	në	Librin	e	Përgjithshëm	
të	Llogarive.		Pasi	që	ndryshimi	i	dy	anëve	të	regjistrimit	është	zero	atëherë	libri	i	
përgjithshëm	gjithmonë	vetë	bilancohet	e	në	këtë	mënyrë	mundëson	gjenerimin	e	
pasqyrave	financiare	të	Qeverisë.
   
SIMFK	përkrah	kontabilitetin	me	regjistrime	të	dyfishta,	në	parimin	akrual	dhe	në	
parimin	e	bazuar	në	para	 të	gatshme.	 	SIMFK	aktualisht	është	e	konfiguruar	për	
parimin	 e	 kontabilitetit	 të	 bazuar	 në	para	 të	 gatshme.	Dallimet	 kryesore	 janë	që	
sipas	parimit	të	kontabilitetit	të	bazuar	në	para	të	gatshme:	

1.	 Shpenzimet	njihen	kur	paguhen	nga	banka	e	FKRK.	

2.	 Të	hyrat	njihet	kur	pranohen	në	llogarinë	bankare	të	Fondit	të	Konsoliduar	
të	Republikës	së	Kosovës.	

3.	 Pasuritë	nuk	kapitalizohen	e	as	nuk	zhvlerësohen.	
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Funksioni i librit të përgjithshëm të llogarive ( LPLl)

Funksioni	i	Librit	të	Përgjithshëm	të	Llogarive	është	i	mbledhur	në	7	pjesët	e	dhëna	
në	vijim:	

1.	 Struktura	e	skemës	së	llogarive	
		 Në	këtë	pjesë	shpjegohen	strukturat	e	skemës	së	llogarive	dhe	rregullimi	i	

Blloqeve	Koduese	Financiare	(BKF)	në	SIMFK.		

2.	 Kodet	Ofset	të	Librit	të	Përgjithshëm	të	Llogarive	
		 Në	këtë	pjesë	shpjegohet	struktura	dhe	shfrytëzimi	i	kodeve	ofset	të	LPLl	

në	transaksionet	kontabël	të	evidentuara	në	SIMFK.	Gjithashtu	shpjegohet	
si	tenderohen	llogaritë	e	kontrollit	dhe	të	bankës	nga	kodet	ofset	të	LPLl-
së.	

3.	 Llogaritë	bankare	
		 Në	këtë	pjesë	shpjegohet	struktura	dhe	shfrytëzimi	i	kodeve	të	llogarive	

bankare	në	transaksionet	kontabël	të	evidentuara	në	SIMFK.	

4.	 Shpenzimet	
		 Në	 këtë	 pjesë	 ilustrohet	 se	 si	 regjistrimet	 kontabël	 të	 shpenzimeve	

gjenerohen	 nga	 Kuponat	 e	 Shpenzimit	 dhe	 postohen	 në	 Librin	 e	
Përgjithshëm	të	Llogarive.	

5.	 Të	hyrat	
		 Në	këtë	pjesë	ilustrohet	se	si	regjistrimet	kontabël	të	të	hyrave	gjenerohen	

nga	Shitjet	në	Para	të	Gatshme	dhe	postohen	në	Librin	e	Përgjithshëm	të	
Llogarive.	

6.	 Regjistrimet	në	Ditar	
		 Në	këtë	pjesë	ilustrohet	se	si	bëhet	regjistrimi	kontabël	dhe	postimi	i	tyre	

në	Librin	e	Përgjithshëm	të	Llogarive.	

7.	 Libri	i	Përgjithshëm	i	Llogarive	
		 Në	këtë	 pjesë	 shpjegohet	 natyra	 e	Llogarive	 të	LPLl-së	 dhe	 koncepti	 i	

Bilancit	provues.		

5.2 Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit të Buxhetit SZHMB (BDMS)

Sistemi	i	Zhvillimit	dhe	Menaxhimit	të	Buxhetit-SZHMB-ja	është	sistem	informativ	
financiar	i	cili	përdoret	nga	Departamenti	Buxhetit	në	MF	(Ministrinë	e	Financave).	
SZHMB-ja	si	vegël	përmes	së	cilës	Organizatat	Buxhetore/Ministritë,	Institucionet	
/Agjencitë		e	shfrytëzojnë	gjatë	planifikimit	dhe	formulimit	të	Buxhetit.
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Vet	emri	i	aplikacionit	të	SZHMB-së	(BDMS)	nënkupton	dy	procese	që	zhvillohen;	
procesi	i	zhvillimit		të	Buxhetit	dhe	procesi	i	menaxhimit	të	Buxhetit.	

SZHMB-ja	pranon,	konsolidon	(mbledhë)	dhe	i	paraqet	formularët	e	shpenzimeve	
(PCF	 –	 Program	 Costing	 Form)	 të	 Organizatave	 Buxhetore	 gjatë	 procesit	 të	
planifikimit	të	buxhetit.

SZHMB-ja	 prodhon	 një	 numër	 të	madh	 raportesh,	 duke	 përfshirë	 draft/raportin	
për	Qeveri,	raportin	/Final	që	përcjellët	në	Kuvendin	e	Republikës	së	Kosovës	për	
aprovim.	Kjo	është	pjesa	e	Zhvillimit	të	Buxhetit.

Pjesa	e	Menaxhimit	të	Buxhetit	është	pjesë	e	sistemit	e	cila	lejon	të	bëhen	ndryshime	
në	buxhet	të	aprovuara	nga	Kuvendi	i	Kosovës	gjatë	një	viti	fiskal.

Aplikacioni	i	SZHMB	është	i	ndërtuar	përmes	produkteve	të	Oracle-së,	Baza	e	të	
dhënave	është	e	ndërtuar	përmes	produktit	Oracle	Database,	formularët	e	aplikacionit	
përmes	Oracle	Forms,	raportimi	bëhet	produktit	Oracle		Reporti	si	dhe	mundësimi	i	
qasjes	përmes	web-it	bëhet	përmes	produktit	Oracle	Application	Server.	

SZHMB	 punon	 në	 infrastrukturën	 e	 quajtur	 ndërmjetëse	 (middle	 tier).	 Është	
aplikacion	komplet	me	të	gjitha	komponentët	e	nevojshme	teknike,	i	cili	ofron	siguri	
të	lartë	të	të	dhënave,	performancë	të	mirë,	disenj	të	mirë	dhe	shumë	i	përshtatshëm	
për	përdoruesin	(user-friendly).

Aktualisht	SZHMB-ja	operon	në	platformën	e	sistemit	operativ	Microsoft	Server	
2000	(service	pack	4).	

Konektimi	(kyçja)	i	përdoruesve	në	aplikacionin	SZHMB,	siç	u	tha	më	sipër,	bëhet	
përmes	web-it.	Konektimi	bëhet	duke	klikuar	në	ueb-faqen	e	internetit:www.bdms-
rks.org	 prej	 nga	 pastaj	 vetëm	 personat	 e	 autorizuar	 (përdoruesit	 e	 Organizatës	
Buxhetore)	e	kanë	të	drejtën	e	kyçje	së		në	sistem.

Për	 çdo	 vit	 bëhet	 rifreskimi	 i	 zyrtarëve	 që	 duhet	 të	 kenë	 qasje	 në	 sistem	 për	
planifikimin	e	buxhetit	për	tri	vite	si	është	e	paraparë	me	KASH-in.

Sistemi	i	Zhvillimit	dhe	Menaxhimit	të	Buxhetit	-	SZHMB	mbështetë	formulimin	
dhe	 raportimin	 e	 buxhetit,	 rishikimin	 dhe	 raportimin	 e	 shpenzimeve	 aktuale	 që	
mund	të	përdoren	për	analiza	të	detajuara.	
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Në	sistemin	e	SZHMB-së,	Organizatat	Buxhetore	shpenzimet	e	tyre	i	planifikojnë	
nga	niveli	më	i	ulët	nën-programit	PCF-së.

Të	dhënat	 janë	 futur	ose	konsoliduar	duke	përdorur	 formularët	 e	SZHMB-se	që	
quhen	forma	për	caktim	të	kostos	së	programit	(	PCF	)	,	të	cilat	janë	të	ndara	në	
nivele:	

•	 PCF1	niveli	1	–	përdoret	për	 futje	 të	 të	dhënave	për	nën-	nën-	program	
p.sh.	një	shkollë	individuale,	spital,	burgje	etj.

•	 PCF2	niveli	 2	–	përdoret	 për	 futje	 të	 të	 dhënave	për	nën-program	p.sh.	
arsimi	primar	ose	zyra	e	Ministrit;	

•	 PCF3	 niveli	 3	 –	 përdoret	 për	 konsolidim	 në	 nivel	 të	 programit	 	 p.sh.	
departamenti	i	arsimit	ose	shërbimet	e	administratës;	

•	 PCF4	niveli	4	–	përdoret	për	konsolidim	të	nivelit	të	OB-së	p.sh.	komuna	
ose	ministria.

Sistemi	 i	 SZHMB-së	menaxhon	me	 katër	 komponentë	 (dritare):Forma,	 Stafin	 e	
Organizatave	Buxhetore,	Burimin	e	Fondeve	si	dhe	Objektet	e	Menaxhimit.

Në	komponentin	(dritarja)-	Forma	të	SZHMB-së	bëhet	përzgjedhja	e	Organizatës	
Buxhetore(	niveli	i	nën-programit	PCF2	apo	PCF1)	nëse	aplikohet	në	këtë	organizatë	
buxhetore.

Në	 komponentin	 (dritarja)-Stafi	 të	 SZHMB-së	 bëhet	 planifikimi	 i	 numrit	 të	 të	
punësuarave	brenda	Organizatës	Buxhetore	si	dhe	shpenzimet	të	stafit	për	12	muaj.	
Çdo	Koeficientet	i		stafit	ka	përshkrimin	sipas	pozitës	që	e	mbulon.

Në	 komponentin	 (dritarja)	 -	 Burimet	 e	 Financimit,	 reflektohen	 nga	 kanë	 ardhur	
fondet	 për	 shpenzim	 p.sh	 nga	 grumbullimi	 i	 të	 hyrave	 të	 përgjithshme	 (Granti	
Qeveritar),	prej	të	hyrave	lokale	të	grumbulluara	nga	OB-ja	(të	hyra	vet	anakë	)	ose	
prej	burimeve	të	jashtme	sikurse	janë	financimi	i	jashtëm,	kreditë	etj.

Burimet	 financiare	 të	 planifikuara	 barten	 në	mënyrë	 automatike	 nga	 Objektet	 e	
Menaxhimit	te	Burimet	e	Financimit.
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Në	komponentin	(dritarja)	-	Objektet	e	Menaxhimit	futen	të	dhënat	e	shpenzimeve	
të	Organizatave	Buxhetore	 të	shpërndara	nëpër	kode	ekonomike.	Në	sistem	këto	
kode	 janë	 të	ndara	në	 tre	nivele,	do	 të	 thotë	 sistemi	 jep	mundësi	 shpërndarjen	e	
këtyre	shpenzimeve	të	planifikuara	në	tre	nivele;	kategori	ekonomike,	nën-kategori	
ekonomike	dhe	nën-nënkategori	ekonomike.

Kategoritë	 ekonomike	 në	 sistem	 janë	 të	 ndara	 si:	 paga	 dhe	mëditje,	mallra	 dhe	
shërbime,	 shpenzimet	 e	 komunaleve,	 subvencionet	 dhe	 transferet,	 shpenzimet	
kapitale	dhe	rezerva.	Aktualisht	futja	e	të	dhënave	dhe	menaxhimi	i	tyre	në	sistem	
të	 SZHMB	 bëhet	 për	 këto	 kategori	 ekonomike:	 paga	 dhe	 mëditje,	 mallra	 dhe	
shërbime,	shpenzimet	e	komunaleve,	subvencionet	dhe	transferet	si	dhe	rezerva,	të	
quajtura	shpenzime	operative.

Ndërsa	 me	 kategorinë	 ekonomike	 shpenzimet	 kapitale	 merret	 sistemi	 i	 PIP-it	
(Programi	 i	 Investimeve	 Publike).	 Ekziston	 një	 ndërlidhje	 në	 mes	 të	 këtyre	 dy	
sistemeve	SZHMB-së	dhe	PIP,	pra	pasi	të	futen	të	dhënat,	ato	të	dhëna	barten	nga	
sistemi	i	PIP-it	në	sistemin	e	SZHMB-ës.

Sistemi	i	Zhvillimit	dhe	Menaxhimit	të	Buxhetit	ndihmon	në	planifikimin	e	buxhetit	
dhe	formulimin	e	buxhetit	të	Kosovës.

Monitorimi dhe raportimi për ekzekutimin e buxhetit gjatë vitit aktual financiar 

Gjatë	vitit,	OB-të	dhe	MF	duhet	të	rishikojnë	shpenzimet	përkundër	buxhetit	për	të	
siguruar	se	OB-të	ofrojnë	shërbimet	e	pritura	qeveritare	dhe	bene	fitet	për	publikun	
dhe	 se	 buxheti	 po	 ekzekutohet	 siç	 është	 planifikuar.	 	Kur	 ka	diferenca	materiali	
ndërmjet	 buxhetit	 të	 planifikuar	 dhe	 shpenzimeve	 aktuale	 mospërputhjet	 duhet	
të	hetohen	për	të	shpjeguar	pse	shpenzimet	devijojnë	prej	buxhetit	të	planifikuar.	
Varësisht	prej	arsyes	për	devijim	duhet	 të	ndërmerren	veprime	për	 të	siguruar	se	
aktivitetet	e	OB-ve	janë	zhvilluar	për	të	sjellë	shpenzimet	prapë	në	linjë	me	buxhetin	
ose	fondet	duhet	të	lëshohen	për	aktivitete	tjera.	

Kur	MF	 kërkon	 dhe	 aprovon	 transferet	 ndërmjet	 ndarjeve	 buxhetore	MF	 do	 të	
regjistrojë	ndryshimet	në	SZHMB	ashtu	që	buxheti	i	fundit	të	jetë	në	dispozicion	
për	raportet	mujore	të	ekzekutimit.	

Të	dhënat	prej	sistemit	 të	 thesarit	 (FreeBalance)	ndërlidhen	me	SZHMB	fund	 të	
secilit	 muaj.	 Të	 dhënat	 ndërlidhen	 në	 SZHMB	 përkundër	 secilit	 kod	 ekonomik	
brenda	secilit	nën-program	të	OB-së.	
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Përgatitja e rishikimit buxhetor gjashtëmujor 

Është	praktikë	e	zakonshme	në	Qeverinë	e	Kosovës	që	të	bëhet	rishikimi	i	buxhetit	
në	gjysmë	të	vitit	buxhetor	“rishikimi	i	gjashtëmujorit”.	Kjo	mundëson	që	qeveria	
të	bëjë	ndryshime	në	buxhetin	vjetor,	kur	kërkohet,	si	tejkalim	të	atyre	ndryshimeve	
që	mundësohen	sipas	dispozitave	në	lidhje	me	transferet	buxhetore	në	LMFPP.

Prapë,	 SZHMB	 është	 përdorur	 për	 të	 ruajtur	 ndryshimet	 në	 buxhet	 dhe	 për	 të	
proceduar	tabelat	e	ndryshuara	në	Qeveri	dhe	më	vonë	në	Kuvend.	Ndryshimet	e	
tilla	janë	dakorduar	ndërmjet	MF/	Qeverisë	dhe	OB-ve	individuale	si	dhe	azhurnimi	
në	SZHMB	bëhet	prej	stafit	të	MF.		

Buxheti	fillestar	si	dhe	buxheti	i	rishikuar	është	ruajtur	në	SZHMB	dhe	si	më	lartë,	
buxheti	i	fundit	është	azhurnuar	për	të	reflektuar	çdo	transfer.			

5.3 Programi i Investimeve Publike (PIP)

Një	pjesë	e	konsiderueshme	e	shpenzimeve	të	qeverisë	është	për	qëllime	‘investuese’	
–	 ‘investimi’	 mund	 të	 definohet	 si	 ‘sakrifikimi	 i	 përfitimeve	 apo	 shpërblimeve	
aktuale	 për	 të	 ndjekur	 një	 aktivitet	 duke	 pritur	 përfitime	 apo	 shpërblime	më	 të	
mëdha	në	të	ardhmen.

Një	projekt	mund	të	definohet	si	aktivitet	i	veçantë,	me	një	pikë	të	veçantë	të	fillimit	
dhe	me	 një	 pikë	 të	 veçantë	mbarimi,	 i	 synuar	 që	 të	 arrijë	 objektiva	 të	 veçanta.	
Zakonisht,	është	një	aktivitet	i	vetëm,	mjaft	i	ndryshëm	nga	aktivitetet	parapritëse	
dhe	mund	 të	 jetë	 i	 ndryshëm	 nga	 ato	 pasuese,	 e	 jo	 thjeshtë	 një	 ‘segment’	 i	 një	
programi	të	vazhdueshëm.	Nganjëherë	shpenzimi	i	investimit	është	aktivitet	rutinor	
(p.sh	përvetësimi	i	pajisjes	administrative),	por	pjesa	më	e	madhe	e	shpenzimit	të	
investimit	përbëhet	nga	projektet.		

Projektet	 duhet	 të	 identifikohen	 nga	 procesi	 i	 planifikimit	 strategjik	 dhe	 duhet	
të	 kontribuojnë	 në	 arritjen	 e	 politikave	 të	 qeverisë	 dhe	 të	 strategjive	 sektoriale.	
Organizatat	 Buxhetore	 gjithashtu	mund	 të	 kenë	 planet	 individuale	 strategjike	 të	
cilat	përkrahin	strategjitë	sektoriale.	Politikat	e	Qeverisë	dhe	strategjitë	sektoriale	
janë	 të	 dhëna	 në	Kornizën	Afatmesme	 të	 Shpenzimeve	 së	 bashku	me	 plane	më	
të	 hollësishme	 trevjeçare	 operative	 dhe	 planet	 financiare	 (buxheti	 indikativ	 dhe	
vlerësimet	e	hershme)	për	mbështetje	të	arritjes	së	synimeve	strategjike.
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Një	pjesë	e	madhe	e	buxhetit	vjetor,	 	 shpenzohet	në	projekte	kapitale	me	synim	
në	promovim	 të	 zhvillimit	 ekonomik	dhe	përmirësim	 të	mirëqenies	 së	 njerëzve.			
Proceset	dhe	procedurat	e	PIP‐it	janë	disenjuar	për	të	asistuar	Qeverinë	në	selektimin	
e	projekteve	kapitale	meritore	që	mbështetin	prioritetet	dhe	 rrisin	në	maksimum	
benefitet	për	publikun.	Procedurat	e	monitorimit	në	PIP	duhet	të	ndihmojnë	Qeverinë	
në	menaxhimin	e	projekteve	dhe	ekzekutimin	e	buxhetit	për	të	siguruar	se	fondet	
janë	të	disponueshme	dhe	të	përdorura	për	projekte	individuale	në	kohë	të	duhur.	
Gjithashtu	procedurat	e	PIP	sigurojnë	rritje	të	transparencës	dhe	përgjegjësisë.					

Raportet	në	Sistemin	e	PIP-it	janë	në	dispozicion	për	të:	

•	 Paraqitur	nevojën	për	investime	qeveritare	dhe	për	të	siguruar	arsyetimin	e	
projektit	kapital	si	dhe	buxhetin;		

•	 Siguruar	komente	të	Ministrisë	së	Financave	për	të	përmirësuar	arsyetimin	
për	projektin	dhe/	ose	për	Qeverinë	qendrore,	ashtu	që	rekomandimi	i	MF‐
së	të	tregojë	nëse	duhet	të	financohet	projekti	apo	jo;		

•	 Siguruar	 tabelat	 e	 buxhetit	 kapital	 që	 paraqesin	 projektet	 që	 duhet	 të	
financohen,	për	aprovim	të	Kuvendit;			

•	 Monitoruar	implementimin	e	projekteve	individuale	me	qëllim	të	vlerësimit	
të	 progresit	 të	 implementimit	 përkundër	 planit	 dhe	 për	 të	 asistuar	 në	
menaxhim	të	rrezikut	 /	problemeve	për	realizim	të	benefiteve	 të	pritura;	
dhe		

•	 Monitoruar	 ekzekutimin	 e	 buxhetit	 për	 të	 siguruar	 se	 fondet	 janë	 të	
disponueshme	 për	 implementim	 të	 projekteve	 me	 prioritet	 të	 lartë	 dhe	
fondet	janë	përdorur	me	efektivitet	gjatë	vitit.		

Raportet	e	tilla		përdoren		brenda	OB‐së	dhe	MF-së	për	të	rishikuar/	rekomanduar	
draft	buxhetin,	për	të	rishikuar	dhe	aprovuar	buxhetin	vjetor	nga	Kuvendi,		për	të	
vlerësuar	 përputhjen	me	 procedura	 dhe	 rezultate	 e	 projektit	 dhe	 për	 të	 përcjelle	
ekzekutimin	brenda	vitit.	

5.4 Sistemi i menaxhimit të pasurisë në kuadër të e-qeverisjes

Sistemi	 i	 Menaxhimit	 te	 Pasurisë	 në	 kuadër	 të	 E-Qeverisjes	 përbëhet	 prej	 ueb	
aplikacionit	dhe	bazës	së	të	dhënave	të	vendosur	në	serverët	e		Qeverisë,	si	dhe	prej	
pajisjeve	përcjellëse	 të	cilat	 janë	 të	shpërndara	nëpër	 institucione.	Në	aplikacion	
mund	të	qasemi	duke	vizituar	linkun:	www.ks-gov.net/e-pasuria
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Përmes	sistemit	 të	menaxhimit	 të	pasurisë	menaxhohet	me	 të	gjitha	hyrjet/daljet	
e	aseteve	dhe	të	materialit	shpenzues	në	institucion,	kryhet	barkodimi	i	pajisjeve,	
përcillet	amortizimi	i	pajisjeve,	gjendja	e	stokut,	si	dhe	kërkesa	online	për	pajisje	
dhe	për	material	shpenzues	prej	secilit	punëtor	të	institucionit	përkatës.

Figura	1.	Ndërlidhja	e	aplikacionit	me	pajisje	si	dhe	ndërlidhja	e	aktoreve	kryesor	
ne	aplikacion

Aplikacioni	 përkrah	 transferimet	 e	 brendshme	 të	 aseteve	 si	 dhe	 transferimet	
ndërinstitucionale	 të	 tyre.	 Po	 ashtu	 përmes	 aplikacionit	 menaxhohen	 kërkesat	
e	 punëtorëve	 për	 pajisje	 dhe	 për	material	 shpenzues,	 duke	 e	 përcjell	 gjendjen	 e	
kërkesës	prej	momentit	të	bërjes	së	saj,	miratimit	të	saj	prej	niveleve	të	tjera	më	të	
larta	e	deri	te	ekzekutimi	i	saj.

Qasja ne aplikacion 

Për	tu	qasur	në	aplikacion,	përdoruesi	duhet	të	ketë	lidhje	interneti,	dhe	ndonjërin	
prej	shfletuesve	të	internetit	të	instaluar	në	kompjuterin	e	tij.	Forma	është	e	thjeshtë	
dhe	për	kyçje	në	programin	e-Pasuria	duhet	që	të	plotësohen	fushat.
  
Përdoruesi	–	në	këtë	fushë	shënohet	përdoruesi	me	të	cilin	dëshirojmë	të	kyçemi,	
Fjalëkalimi	–	shënohet	fjalëkalimi	për	përdoruesin	përkatës.

Moduli	i	administrimit	është	një	pjesë	e	programit	e-Pasuria,	ku	në	kuadër	të	kësaj	
pjese	hynë	format	që	kanë	të	bëjnë	me	përdoruesit,	institucionet,	si	dhe	pjesë	të	tjera	
ndihmëse	të	aplikacionit.	(	komuna,	Institucione,	departamente,	divizioni,	sectorë	,	
lokacionit	,	depo	etj).
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Autorizimet dhe përdoruesit 

Qasja	 në	 këtë	 sistem	ofrohet	 përmes	 autorizimeve	 të	 përdoruesve.	Përmes	 kësaj	
forme	jepen	të	drejtat	e	përdoruesve	ku	kemi	dy	mundësi	nëse	Zgjedhim grupin 
dhe	nëse	Zgjedhim formën.

Moduli i depos

Moduli	i	depos	është	njëri	ndër	modulet	më	të	rëndësishme	të	aplikacionit.	Në	këtë	
modul	menaxhohen	transaksionet	në	depo	duke	përfshirë	hyrjet,	daljet,	shkarkimet,	
transferimet,	barkodimi,	etj.	Po	ashtu	përmes	këtij	moduli	menaxhohen	të	dhënat	
për	 kontraktorët,	 mallrat,	 donacionet,	 si	 dhe	 ekzekutohen	 kërkesat	 e	 bëra	 prej	
punëtorëve.		

Regjistrimi i hyrjeve 

Për	regjistrimin	e	një	fature	të	re	fillimisht	duhet	që	të	plotësohen	këto	fusha:	

•	 Numri	i	faturës	–	gjenerohet	automatikisht	pa	mundësi	ndryshimi,	

•	 Numri	i	hyrjes/daljes	–	gjenerohet	automatikisht	por	ka	mundësi	ndryshimi,	

•	 Zyrtari	–	zgjidhet	nga	lista	rënëse,	

•	 Data	e	faturës	–zgjedhim	datën	e	faturës	nga	pjesa	e	kalendarit	që	ndodhet	
në	anën	e	djathtë	të	fushës,	

•	 Përshkrimi	–	plotësohet	përshkrimi	i	faturës,	

•	 Kontraktori	–	zgjidhet	nga	lista	rënëse	kontraktori	mga	i	cili	marrim	mallin,	

•	 Numri	i	faturës	(K)	–	plotësohet	numri	i	faturës	së	kontraktorit,	

•	 Data	e	faturës	(K)	–	zgjedhim	datën	e	faturës	së	kontraktorit	nga	pjesa	e	
kalendarit	që	ndodhet	në	anën	e	djathtë	të	fushës,	

•	 TVSH	–	nëse	malli	që	pranohet	llogaritet	me	TVSH	së	pari	shtypim	kutin	
për	zgjedhje	pastaj	shënojmë	sa	është	TVSH.	

Më	 pas	 vazhdohet	me	 plotësimin	 e	 të	 dhënave	 për	mallin	 i	 cili	 është	 në	 faturë.	
Ekzistojnë	dy	mundësi:	
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1.	Nëse	e	dimë	që	malli	i	cili	po	regjistrohet,	nuk	është	regjistruar	më	parë	
dhe	se	të	dhënat	e	tij	janë	duke	u	regjistruar	për	herë	të	parë,	në	këtë	rast	
i	plotësojmë	fushat:	Përshkrimi,	Shkurtesa,	Statusi,	Njësia,	Kategoria	dhe	
Rafti,	dhe	pastaj	 shtypim	Ruaj.	Pasi	 te	 shtypim	butonin	Ruaj,	 tek	 fusha	
kodi		plotësohet	kodi	i	mallit.	Nëse	duam	ta	anulojmë	regjistrimin	e	mallit	
shtypim	butonin	Anulo.	

2.	Rasti	i	dytë	kur	mallin	e	dimë	që	e	kemi	si	përshkrim	të	ruajtur,	në	këtë	
rast	klikojmë	butonin	Kërko	dhe	paraqitet	dritarja	ku	ai	mall	do	të	paraqitet	
në	listë,	shtypim	opsionin	Zgjedh	pas	të	cilës	kthehemi	te	forma	Detajet 
e mallit	(Hyrje/	Dalje)	ku	fushat		për	mall	janë	të	plotësuara	me	të	dhënat	
e	mallit	 që	 e	 kemi	 zgjedhur.	Nëse	 duam	me	 ndërpre	 kërkimin	 shtypim	
butonin	Anulo. 

Pasi	 ta	kemi	kërkuar	apo	regjistruar	mallin,	vazhdojmë	procedurën	e	 regjistrimit	
të	hyrjes.	Plotësojmë	sasinë	dhe	çmimin	me	të	cilin	e	kemi	blerë	mallin.	Më	pas	
shtypim	butonin	Shto,	të	dhënat	do	të	ruhen	dhe		shtohen	në	listë.	Në	këtë	mënyrë	
shtohen	të	gjithë	mallrat	e	asaj	fature.	

Më	pas	vjen	hapi	kur	duhet	të	shkruajmë	numrin	serik	të	mallit	si	dhe	të	gjenerojmë	
barkodin	e	tij	dhe	të	printojmë	përmes	butonit	printo.

Për	 ta	 përfunduar	 regjistrimin	 e	 hyrjes	 shtypim	 butonin	Përfundo...	 pas	 të	 cilit	
veprim	kalojmë	te	Listimi	i	hyrjeve.	

Regjistrimi i daljeve 

Forma	Daljet	ndodhet	në	kuadër	të	Depo,	pas	zgjedhjes	së	opsionit	Daljet	hapet	
faqja	Lista	e	daljeve	ku	dhe	paraqiten	të	dhënat	e		regjistruara.	Të	dhënat	në	listë	
mund	t’i	shohim	edhe	sipas	Numrit	të	faturës	dhe		sipas	emrit	të	Punëtorit,	varësisht	
se	 cilën	 do	 të	 zgjedhim	 lista	 do	 të	mbushet	me	 të	 dhënat	 ekzistuese,	 p.sh.	 nëse	
dëshirojmë	që	lista	të	mbushet	me	të	dhëna	sipas	faturës,	atëherë	në	kutin	përkatëse	
vendosim	shenjën	dhe	në	fushën	përkatëse	shënojmë		faturën	që	dëshirojmë	pastaj	
shtypim	butonin	Kërko	dhe	në	listë	do	të	shfaqen	të	dhënat	e	asaj	fature.
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Shkarkimet 

Forma	Shkarkimet	ndodhet	në	kuadër	të	Depos,	pas	zgjedhjes	së	opsionit	Shkarkimet	
hapet	faqja	Lista	e	shkarkimeve	ku	dhe	paraqiten	të	dhënat	e		regjistruara.	Mirëpo	
të	dhënat	në	 listë	mund	 t’i	 shohim	edhe	sipas	Numrit të faturës	dhe	Punëtorit 
varësisht	 se	 cilën	do	 të	 zgjedhim	 lista	do	 të	mbushet	me	 të	dhënat	 e	 ekzistuese,	
p.sh.	 nëse	 dëshirojmë	 që	 lista	 të	mbushet	me	 të	 dhëna	 sipas	 faturës,	 atëherë	 në	
kutin	përkatëse	vendosim	shenjën	dhe	në	fushën	përkatëse	shënojmë	 	 faturën	që	
dëshirojmë	pastaj	shtypim	butonin	Kërko	dhe	në	listë	do	të	shfaqen	të	dhënat	e	asaj	
fature.	

Donacioni
 
Forma	Donacioni	ndodhet	në	kuadër	të	Depos,	pas	zgjedhjes	së	opsionit	Donacioni 
hapet	 faqja	Lista	e	hyrjeve	ku	dhe	paraqiten	 të	dhënat	e	 	 regjistruara.	Mirëpo	 të	
dhënat	 në	 listë	 mund	 t’i	 shohim	 edhe	 sipas	Numrit të faturës	 dhe	Punëtorit,	
varësisht	se	cilën	do	të	zgjedhim	lista	do	të	mbushet	me	të	dhënat	e	regjistruara,	
p.sh.	 nëse	 dëshirojmë	 që	 lista	 të	mbushet	me	 të	 dhëna	 sipas	 faturës,	 atëherë	 në	
kutin	përkatëse	vendosim	shenjën	dhe	në	fushën	përkatëse	shënojmë	 	 faturën	që	
dëshirojmë	pastaj	shtypim	butonin	Kërko	dhe	në	listë	do	të	shfaqen	të	dhënat	e	asaj	
fature.

Moduli i pasurisë 

Moduli	 i	 pasurisë	 është	një	pjesë	 e	 aplikacionit	 e	 cila	 shumë	 të	dhëna	 i	merr	 të	
gatshme	prej	modulit	të	depos.	Të	gjitha	ato	të	dhëna	të	cilat	i	regjistron	depoisti,	e	
të	cilat	e	kanë	kategorinë	Inventar,	zyrtari	i	pasurisë	i	shfrytëzon	për	të	krijuar	librin	
e	vet	të	pasurisë.	

Moduli i kontabilitetit 

Edhe	kontabiliteti	është	njëri	nga	modulet	të	cilat	e	përbëjnë	programin	e	e-Pasurisë.	
Përmes	përdoruesit		pasuria	mund	të	kyçemi	edhe	te	forma	Kontabiliteti,	në	kuadër	
të	kontabilitetit	nëse	zgjedhim	Regjistri	do	të	hapet	Lista	e	kontabilitetit	ku	mund	
të	shohim	të	dhënat.	Sipas	përshkrimit	pas	vendosjes	së	shenjës	në	kutinë	përkatëse	
dhe	pas	plotësimit	të	fushës	shtypim	butonin	Kërko (Filtro)	dhe	të	dhënat	paraqiten	
në	listë.	Në	kuadër	të	kontabilitetit	ndodhet	edhe	opsioni	Amortizimi,	ku	përmes	tij	
mund	të	kërkohen	të	dhënat	e	regjistruara,	të	bëhet	llogaritja	e	amortizimit,	të	bëhen	
transferimet	e	regjistrit	si	dhe	të	shihen	raportet.
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Moduli i logjistikës

Një	pjesë	e	programit	e-Pasuria	është	edhe	logjistika	e	cila	përbëhet	nga	format	në	
vazhdim.	Ngarkimi	,	transferimi	brenda	institucioneve.	Të	dhënat	në	listë	mund	ti	
shohim	edhe	sipas	Nr	faturës,	Punëtorit,	Lokacionit	dhe	Zyrës	varësisht	se	cilën	do	
të	zgjedhim	lista	do	të	mbushet	me	të	dhënat	e	regjistruara,	p.sh.	nëse	dëshirojmë	që	
lista	të	mbushet	me	të	dhëna	sipas	punëtorëve,	atëherë	në	kutin	përkatëse	vendosim	
shenjën	 dhe	 nga	 lista	 zgjedhim	 punëtorin	 që	 dëshirojmë	 pastaj	 shtypim	 butonin	
Kërko	dhe	në	listë	do	të	shfaqen	të	dhënat	e	atij	punëtori.

Moduli personeli
 
Personeli	dhe	Kërkesa	 janë	pjesë	e	programit	pasuria.	Përmes	kësaj	 forme	bëhet	
regjistrimi	 i	 Personelit.	 Përmes	 kërkesave	 kemi	 mundësi	 të	 bëjmë	 kërkimin	 e	
kërkesave	 të	 regjistruara	 më	 herët	 duke	 bërë	 zgjedhjen,	 komuna,	 institucioni,	
personeli,	kërkesën.	Aprovimi	i	kërkesave	zakonisht	bëhet	nga	drejtori	i	personelit	
në	institucion,	mirëpo	kjo	dallon	prej	institucionit	në	institucion.

Moduli	e	pasuria	përfshinë	edhe	modulin	e	Inxhinieringut	dhe	modulin	për	skanimin	
e	barkodeve	për	Motorola	MC1000.	
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6. Burimi i informative për vlerësimin e sistemit të MFK-së

Sistemet	 e	 kontrollit	 të	 brendshëm	 duhet	 të	monitorohen	 për	 të	 ofruar	 siguri	 të	
arsyeshme	se	objektivat	e	organizatës	janë	duke	u	përmbushur.	Kjo	bëhet	përmes	
aktiviteteve	 të	 vazhdueshme	 të	 monitorimit,	 vetëvlerësimeve	 dhe	 auditimit	 të	
brendshëm.

6.1 Monitorimi

Monitorimi	 i	 vazhdueshëm	 përfshinë	 aktivitetet	 e	 rregullta	 menaxhuese	 dhe	
mbikëqyrëse	që	vlerësojnë	dhe	përmirësojnë	disenjin,	ekzekutimin	dhe	efikasitetin	
e	 kontrollit	 të	 brendshëm.	 Menaxherët	 duhet	 t’i	 përqendrojnë	 aktivitetet	 e	 tyre	
monitoruese	në	fushat	me	rrezik	të	lartë.	Ata	nuk	duhet	të	shikojnë	çdo	informatë	për	
të	përcaktuar	se	kontrollet	po	funksionojnë.	Përdorimi	i	kontrolleve	në	vendngjarje	
ose	 teknikave	 të	 thjeshta	 të	përgatitjes	 së	mostrave	mund	 të	ofrojnë	një	nivel	 të	
arsyeshëm	të	besueshmërisë	që	kontrollet	janë	duke	funksionuar	sipas	synimit.	

6.2 Vetëvlerësimi

Vetëvlerësimet	janë	vlerësime	periodike	të	komponentëve	të	kontrollit	të	brendshëm	
nga	ana	e	menaxhmentit.	

Vetë‐vlerësimi	është	pjesë	esenciale	e	zhvillimit	dhe	zbatimit	të	MFK‐së	në	kuadër	
të	organizatave	buxhetore.	Vetëvlerësimi	kërkon	nga	menaxhmenti	dhe	personeli	
që	ka	përgjegjësi	të	MFK‐së,	të	testojnë	veten	për	efektivitetin	e	sistemeve	të	tyre	
të	menaxhimit	financiar	dhe	kontrollit	në	përkrahjen	e	objektivave	të	tyre	të	punë.	
Vetëvlerësimi	bëhet	përmes	pyetësorëve	vet	vlerësues.

Procesi	i	vetëvlerësimit	duhet	të	zhvillohet	me	sa	vijon:	

•	 Të	gjithë	menaxherët	dhe	zyrtarët	financiar	me	përgjegjësi	për	MFK‐në,	
do	të	marrin	një	komplet	të	listave	kontrolluese	për	t’i	plotësuar	(përgjigjet	
duhet	të	jenë	anonime,	që	të	sigurojmë	pjesëmarrje	të	plotë	dhe	ndershmëri);	

•	 Rezultatet	do	të	konsolidohen	dhe	analizohen	(një	shembull	i	deklaratës	së	
konsolidimit	dhe	analizimit,	është	në	dispozicion	nga	NjQH‐MFK);	

•	 Organizimi	 i	 punëtorisë	 për	 menaxhmentin,	 për	 të	 diskutuar	 rezultatet,	
nxjerrë	konkluzat	dhe	hartuar	planet	e	punës	në	fushat	e	identifikuara	për	
përmirësim.
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6.3 Auditimi i brendshëm

Auditimi	i	brendshëm	bën	një	vlerësim	të	pavarur	të	kontrollit	të	brendshëm	duke	
i	 dhënë	ZKA‐së	 sigurinë	 që	 ai/ajo	 kërkon	në	 lidhje	me	 efikasitetin	 e	 sistemit	 të	
kontrollit	të	brendshëm.	Auditimi	i	Brendshëm	gjithashtu	shqyrton	pyetësorët		vetë‐
vlerësuese	 të	menaxhmentit	dhe	 i	 jep	udhëzime	Ministrit	në	 lidhje	me	 saktësinë	
dhe	cilësinë	e	tyre.	Mangësitë	e	identifikuara	në	kontrollin	e	brendshëm	duhet	të	
raportohen	te	niveli	i	lartë	në	mënyrë	që	menaxhmenti	t’i	korrigjojë	ato.
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Çka	kuptojmë	me	Menaxhimin	financiar	e	kontrollin	?

Çka	synon	menaxhimi	financiar	dhe	kontrolli?

Menaxhimi	financiar	dhe	kontrolli	synon	që	menaxhmenti	të	jetë	përgjegjës,	jo	vetëm	
për	marrjen	e	vendimeve	financiare	por	edhe	për	 të	siguruar	që	këto	vendime	janë	
adekuate	dhe	në	interesin	më	të	mirë	të	publikut.

Çka	përfshinë	llogaridhënien	?

Llogaridhënia	përfshinë	detyrën	për	të	qenë	të	hapur,	përgjegjës	ndaj	vendimeve	dhe	të	
demonstrohen	kontrollet	e	nevojshme	financiare	dhe	pajtueshmëria	rregullative.	Është	
një	marrëdhënie	që	bazohet	në	obligimet	për	të	marrë	përgjegjësi	për	performancën	sa	
i	përket	pritjeve	të	dakorduara.

MFK	është	një	proces	gjithëpërfshirës	i	cili	është	i	 integruar	në	aktivitetet	e	secilit	
subjekt	 të	 sektorit	 publik,	 dhe	 kryhet	 nga	menaxhmenti	 dhe	 personeli.	MFK	 nuk	
kufizohet	 vetëm	 në	 funksione	 të	 specializuara	 të	 kontabilitetit	 apo	 financave.	 Ky	
proces	i	MFK‐së	ka	për	qëllim	të	sigurojë,	brenda	kufijve	të	arsyeshëm,	se	objektivat	e	
organizatës	janë	arritur	duke	vepruar	në	përputhje	me	ligjet,	aktet	nënligjore,	rregulloret	
e	 brendshme	 dhe	 kontratat,	 siguruar	 informacione	 të	 besueshme,	 gjithëpërfshirëse	
dhe	në	kohë	të	duhur	lidhur	me	performancën	financiare	dhe	operative,		kryer	veprime	
në	mënyrë	efektive,	efikase	dhe	ekonomike	dhe	duke	ruajtur	pasuritë	(përfshirë	edhe	
informacionet).

Pyetja nr. 1

Pyetja nr. 2

Përgjigjja në pyetjen nr. 2

Pyetja nr. 3

Përgjigjja në pyetjen nr. 3

Përgjigjja në pyetjen nr. 1

7. Ushtrime
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Kush	janë	pjesëmarrës	në	llogaridhënie?

Çka	kuptoni	me	vlerësim	të	rrezikut	?

Kush	 është	 përgjegjës	 për	 përpilimin	 e	 kornizës	 së	 llogaridhënies,	 përpilimin	 dhe	
vendosjen	e	sistemit	të	kontrollit	të	brendshëm	?

Përveç	 që	 janë	 përgjegjës	 për	 përpilimin	 e	 kornizës	 së	 llogaridhënies,	 zyrtarët	
llogaridhënës,	 janë	 përgjegjës	 edhe	 për	 përpilimin	 dhe	 vendosjen	 e	 një	 sistemi	 të	
kontrollit	të	brendshëm.

Identifikoni	komponentet	kyçe	të	kornizës	COSO	?

Korniza	e	punës	COSO	identifikon	pesë	komponentë	kyçe	të	kontrollit	të	brendshëm:

1.	 Mjedisi	i	kontrollit.
2.	 Vlerësimi	i	rrezikut.
3.	 Aktivitetet	e	kontrollit.
4.	 Informata	dhe	komunikimi.
5.	 Monitorimi.	

Pjesëmarrësit	 e	 parë	në	këtë	 zinxhirë	 janë	qytetarët,	 që	përfaqësohen	nga	 anëtarët	
e	 zgjedhur	 në	 Kuvend.	 Në	 këtë	 mënyrë,	 Kuvendi	 bëhet	 përfaqësues	 kushtetues	 i	
qytetarëve.	Përgjegjësia	më	pastaj	i	caktohet	Qeverisë	si	kujdestare	(trust).	Qeveria	
më	tutje,	i	cakton	përgjegjësitë	Ministrave	të	saj,	që	të	realizojnë	politikën	e	Qeverisë,	
të	cilët	siç	duhet	dhe	me	diskrecion	të	lejuar	nga	organi	ligj-vënës,	i	caktojnë	fuqinë	
ZKA-ve	të	organizatave	buxhetore	për	të	vepruar	dhe	i	japin	përgjegjësinë,	nëpërmes	
të	politikave,	rregulloreve	dhe	udhëzimeve	administrative.

Pyetja nr. 4

Pyetja nr. 7

Pyetja nr. 5

Përgjigjja në pyetjen nr. 5

Pyetja nr. 6

Përgjigjja në pyetjen nr. 6

Përgjigjja në pyetjen nr. 4
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KBFP-ja	përshkruhet	me	tri	shtylla	-	cilat	janë	ato?

Tri	shtyllat	e	Kontrollit	të	Brendshëm	të	Financave	Publike	(KBFP)	janë:

1.	 Llogaridhënia	menaxheriale	–	menaxhmenti	dhe	kontrolli	financiar;	
2.	 Njësia	funksionalisht	e	pavarur	e	Auditimit	të	Brendshëm;	
3.	 Njësia	e	Harmonizimit	të	Përbashkët	si	udhëheqës	është	për	ndryshim.	

Mandati	i	drejtori	të	përgjithshëm	të	Thesarit	është:

a)	 Tre	vjet,
b) Pesë vjet,
c)	Një	vjet,
d)	Katër	vjet.	

Përgjegjësitë	e	Zyrtarëve	financiar	nuk	kufizohen	më	veç	në	ofrimin	e	informatave	
për	të	përkrahur	kërkesat	Financiare.	Ata	po	ashtu	duhet	të	përkrahin	nevojat	e	ZKA-
ve	dhe	Mbajtësve	 të	 buxhetit,	 që	 rrallë	 herë	 janë	 ekspert	 të	financave.	 	Kjo	 do	 të	
përfshijë:

a)	 Punën	 me	Mbajtësit	 e	 buxhetit	 për	 të	 përgatitur	 buxhete	 të	 hollësishme	
të	 shërbimeve,	 bazuar	 në	 burimet	 në	 dispozicion	 dhe	 planet	 financiare	
operative;

b)	Mbajtësve	 të	 buxhetit	 të	 ju	 ofrohen	 informata	me	kohë,	 relevante	dhe	 të	
sakta	për	monitorimin	e	buxhetit	dhe	performancës,	në	një	format	që	është	
i	dobishëm	për	ata;

c)	Mbajtësve	të	buxhetit,	të	ju	ofrohen	këshilla	dhe	përkrahje;	

d) Të gjitha më lartë. 

Vlerësimi	i	rrezikut	është	identifikimi	dhe	analizimi	i	rreziqeve	relevante	ndaj	arritjes	
së	objektivave	që	formojnë	bazën	për	të	përcaktuar	si	duhet	të	menaxhohen	rreziqet.

Pyetja nr. 8

Përgjigjja në pyetjen nr. 8

Pyetja nr. 9 

Pyetja nr. 10. 

Përgjigjja në pyetjen nr. 7
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Qeveria	duhet	t’ia	dorëzojë	Kuvendit	Kornizën	Afat	Mesme	të	Shpenzimeve	(KASH)	
deri	më	30	prill	të	secilit	vit	kalendarik	për	vitin	e	ardhshëm	fiskal	si	dhe	vlerësimet	
për	tri	vitet	e	ardhshme	fiskale.

E	saktë

E pasaktë (dy vitet)

Kush	e	ka	autorizimin	për	investime	kapitale	?	

Departamenti	i	Thesarit	ka	autorizimin	dhe	përgjegjësinë	ekskluzive	për	investimin	
e	parave	publike.	

Pavarësisht	nga	kjo,	Ministri:
 

(i)	 përcakton	 kushtet	 për	 investimin	 e	 parave	 publike	 dhe	 aktivitetet	 e	
investimeve	të	Thesarit,	dhe

(ii) përgatit politikën për investimin e parave publike. 

Kontratë	me	vlerë	të	madhe	konsiderohet	kontrata	e	furnizim(me	mallra	dhe	produkte),	
kontrata	për	shërbime	dhe	kontrata	për	punë	e	së	cilës	është:

a)	 e	barabartë	ose	më	e	madhe	se	125,000	euro,	

b)	e	barabartë	ose	më	e	madhe	se	250,000	euro,	

Një	organizatë	buxhetore	mundet,	pa	marrjen	e	miratimit	paraprak	nga	Ministri,	të	
transferojë	deri	në	5%	të	një	ndarje	buxhetore	në	një	ndarje	tjetër	të	asaj	organizate	
buxhetore	gjatë	vitit	fiskal.

E saktë 

E	pasaktë

Pyetja nr. 12 

Pyetja nr. 13  

Përgjigjja në pyetjen nr. 13  

Pyetja nr. 14 

Pyetja nr. 11 
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c)	 e	barabartë	me	ose	më	e	madhe	se	250,000	euro,	ose	kontrata	për	punë	vlera	
e	parashikuar	e	së	cilës	është	e	barabartë	ose	më	e	madhe	se	100,000	euro,	

d) e barabartë ose më e madhe se 125,000 euro ose kontrata për punë vlera 
e parashikuar e së cilës është e barabartë ose më e madhe se 250,000 
euro.

Gjatë	 një	 prokurimi	 që	 zbaton	 procedurat	 e	 kuotimit	 të	 çmimeve	 për	 prokurime	
autoritetit	kontraktues	cakton:

a)	 Jo	më	pak	se	dhjetë	ditë	kalendarike	nga	data	e	dërgimit	 të	kërkesës	për	
kuotim	të	çmimeve.	

b)	Jo	më	pak	se	pesëmbëdhjetë	ditë	kalendarike	nga	data	e	dërgimit	të	kërkesës	
për	kuotim	të	çmimeve.	

c)	Më	së	shumti	dhjetë	ditë	kalendarike	nga	data	e	dërgimit	 të	kërkesës	për	
kuotim	të	çmimeve.	

d)	Më	së	shumti	pesëmbëdhjetë	ditë	kalendarike	nga	data	e	dërgimit	të	kërkesës	
për	kuotim	të	çmimeve.	

E	saktë	

E pasaktë  (pesë ditë)

Autoriteti	 kontraktues	 që	 ka	mbajtur	 konkursin	 e	 projektimit,	 duhet	 që	 brenda	 tri	
ditëve	 të	 punës	 pas	 përfundimit	 së	 konkursit	 të	 përgatisë	 një	 njoftim	 lidhur	 me	
rezultatet	e	konkursit	të	projektimit.	

E saktë 

E	pasaktë	

Operatori	ekonomik	nuk	ka	të	drejtë	që	të	marrë	pjesë	në	një	aktivitet	të	prokurimit	
ose	në	 ekzekutimin	e	ndonjë	kontrate	publike,	nëse	operatori	 i	 tillë	 ekonomik me 
vendim të një gjykate kompetente është likuiduar ose është vënë në mbikëqyrje 
të administratorit.

Pyetja nr. 15 

Përgjigjja në pyetjen nr. 15

Pyetja nr. 17

Përgjigjja në pyetjen nr. 16

Përgjigjja në pyetjen nr. 16
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KRPP	është	përgjegjëse	për	zhvillimin,	funksionimin	dhe	mbikëqyrjen	e	përgjithshme	
të	sistemit	të	prokurimit	publik	në	Kosovë.

Përveç	çështjeve	të	parapara	më	lartë,	KRPP	ka	përgjegjësinë	dhe	autorizimin	që	të	
shqyrtojnë	ankesat	nga	palët	e	interesuara	lidhur	me	shkeljet	e	mundshme.

E	saktë

E pasaktë	(kompetencë	e	OSHP-së)

Çka	kuptojmë	me	shprehjen	me	Operator	ekonomik	?

Operatori	ekonomik	përfshin	furnizuesin,	ofruesin	e	shërbimeve	ose	kontraktuesin	e	
punëve.

Nënkupton.	çdo	person,	ndërmarrje	ose	organ	publik,	ose	i	personave,	ndërmarrjeve	
dhe/ose	organeve	të	tilla	që	kryejnë	dhe/ose	ofrojnë	të	kryejnë	shërbime.

Çka	kuptojmë	me	shprehjen	ofrues	i	shërbimeve	?

Paga	e	nëpunësve	civilë	përbëhet	nga	

a)	 Paga	bazë,	
b)	Kontributet,	
c)	 Shtesat,
d)	Paga	bazë	dhe	shtesa.	

Pyetja nr. 18

Përgjigjja në pyetjen nr. 18

Pyetja nr. 19

Përgjigjja në pyetjen nr. 19

Përgjigjja në pyetjen nr. 20

Pyetja nr. 20

Pyetja nr. 21

E	saktë	

E pasaktë (dy	ditë)

Përgjigjja në pyetjen nr. 17



Moduli 4 - Bazat e Menaxhimit Financiar dhe Kontrolli

Njësia Qendrore Harmonizuese
Centralna Jedinica za Harmonizaciju
Central Harmonization Unit 

105

Paga	bazë	dhe	shtesat

Klasifikimi	i	gradës	të	pagës	bëhet,	varësisht,	nga:

a)	 përgjegjësia;
b)	ndërlikueshmëria;
c)	 aftësitë	komunikuese	ndërpersonale;
d)	kualifikimet	disponuese;
e)	 kushtet	në	punë;
f)	 të	gjitha	më	lartë.

f)	 të	gjitha	më	lartë.

Përshkruani	 parametrat	 që	 duhet	 të	 merren	 parasysh	 me	 rastin	 e	 avancimit	 të	
nëpunësve	civil	?

Futja	 e	 të	 dhënave	 në	 sistem	 të	 pranuara	 në	 divizionin	 e	 pagave	 nga	 organizatat	
buxhetore	bëhet		nga		data	1	deri	13	të	muajit	vijues.

Parametrat	vlerësues	që	duhet	të	merren	parasysh	me	rastin	e	avancimit	të	nëpunësve	
civil	janë:

1.	 aftësitë	dhe	shkathtësitë	profesionale	të	treguara	në	vendin	e	punës;
2.	 shkalla	e	angazhimit	dhe	e	përkushtimit;
3.	 rezultatet	e	arritura	në	punë	dhe	kontributi;
4.	 respektimi	–	zënia	e	afateve,	dinamikave,	efikasiteti	dhe	efektiviteti;	dhe
5.	 cilësia	e	punëve	të	kryera.

Përgjigjja në pyetjen nr. 21

Pyetja nr. 22

Përgjigjja në pyetjen nr. 22

Pyetja nr. 23

Pyetja nr. 24

Përgjigjja në pyetjen nr. 23
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E	saktë	

E pasaktë	(1-18	të	muajit	vijues)

Çka	është	SIMFK?

SIMFK	është	një	aplikacion	i	integruar	për	menaxhim	financiar	i	ndërtuar	në	veçanti	
për	të	përmbushur	nevojat	e	veçantë	për	informata	në	sektorin	publik	dhe	i	disenjuar	
për	të	optimizuar	kontrollin	financiar	dhe	përgjegjësitë.

Kush	e	menaxhon	SIMFK	dhe	cilat	module	i	ofron?

Sistemi	Informativ	për	Menaxhimin	e	Financave	të	Kosovës	(	SIMFK)	menaxhohet	
nga	MF/Thesari	dhe		ofron	këto	module:

•	 Libri	i	përgjithshëm;

•	 Pasuritë;	

•	 Buxheti/Alokimet;

•	 Zotim/Obligimet;

•	 Shpenzimet;

•	 Të	hyrat;	

•	 Blerja;

•	 Pasuritë;

•	 Raportim	dhe	Pamje.

Çka	janë	transaksionet	buxhetore	dhe	kontabël?

Përgjigjja në pyetjen nr. 24

Pyetja nr. 25 

Përgjigjja në pyetjen nr. 25

Pyetja nr. 26

Përgjigjja në pyetjen nr. 26

Pyetja nr. 27
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Transaksionet buxhetore 

Këto	janë	evidenca	të	vetme	me	kufij	të	shumave,	 të	cilët	nuk	mund	të	tejkalohen	
nga	 transaksionet	 varëse.	 Për	 shembull,	 garancitë	 nuk	mund	 të	 tejkalojnë	 shumat	
përkatëse	të	Buxhetit	Vjetor	dhe	Alokimeve	në	para	të	gatshme.	Gjithashtu,	zotimet	
dhe	obligimet	nuk	mund	të	tejkalojnë	shumat	e	Urdhrave.	

Kufijtë	e	imponuar	nga	zotimet/obligimet,	garancitë,	buxhetet	vjetore	dhe	alokimet	
në	para	të	gatshme	nuk	mund	të	tejkalohen	nga	transaksionet	kontabël	të	postuara	në	
Librin	e	Përgjithshëm	të	Llogarive.	

Transaksionet kontabël 

Këto	janë	regjistrime	të	dyfishta	kontabël	të	cilat	postohen	në	Librin	e	Përgjithshëm	
të	Llogarive.		Pasi	që	ndryshimi	i	dy	anëve	të	regjistrimit	është	zero	atëherë	libri	i	
përgjithshëm	gjithmonë	vetë	 bilancohet	 e	 në	këtë	mënyrë	mundëson	gjenerimin	 e	
pasqyrave	financiare	të	Qeverisë.			

Karakteristikat		kryesore	të		parimit	të	kontabilitetit	të	bazuar	në	para	të	gatshme:	

1.	 Shpenzimet	njihen	kur	paguhen	nga	banka	e	FKRK.	

2.	 Të	hyrat	njihet	kur	pranohen	në	llogarinë	bankare	të	Fondit	të	Konsoliduar	
të	Republikës	së	Kosovës.	

3.	 Pasuritë	nuk	kapitalizohen	e	as	nuk	zhvlerësohen.	

Çka	është	Sistemi	i	Zhvillimit	dhe	Menaxhimit	të	Buxhetit	SZHMB	(BDMS)?

Sistemi	i	Zhvillimit	dhe	Menaxhimit	të	Buxhetit-SZHMB-ja	është	sistem	informativ	
financiar	i	cili	përdoret	nga	Departamenti	Buxhetit	në	MF	(Ministrinë	e	Financave).	
SZHMB-ja	si	vegël	përmes	së	cilës	Organizatat	Buxhetore/Ministritë,	Institucionet	/
Agjencitë		e	shfrytëzojnë	gjatë	planifikimit	dhe	formulimit	të	Buxhetit.

Karakteristikat	e	parimit	të	kontabilitetit	bazuar	në	para	të	gatshme	?	

Përgjigjja në pyetjen nr. 27

Përgjigjja në pyetjen nr. 28

Pyetja nr. 29

Përgjigjja në pyetjen nr. 29

Pyetja nr. 28
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Çka	mbështet	Sistemi	i	Zhvillimit	dhe	Menaxhimit	të	Buxhetit	–	SZHMB	?

Sistemi	i	Zhvillimit	dhe	Menaxhimit	të	Buxhetit	-	SZHMB	mbështetë	formulimin	dhe	
raportimin	e	buxhetit,	rishikimin	dhe	raportimin	e	shpenzimeve	aktuale	që	mund	të	
përdoren	për	analiza	të	detajuara.	

Me	sa	komponentë	menaxhon	sistemi	i	SZHMB	?

Një	projekt	mund	të	definohet	si	aktivitet	i	veçantë,	me	një	pikë	të	veçantë	të	fillimit	
dhe	me	një	pikë	të	veçantë	mbarimi,	i	synuar	që	të	arrijë	objektiva	të	veçanta.

Procedurat	 e	 monitorimit	 në	 PIP	 duhet	 të	 ndihmojnë	 qeverinë	 në	 menaxhimin	 e	
projekteve	dhe	ekzekutimin	e	buxhetit	për	të	siguruar	se	fondet	janë	të	disponueshme	
dhe	të	përdorura	për	projekte	individuale	në	kohë	të	duhur.	Gjithashtu	procedurat	e	
PIP	sigurojnë	rritje	të	transparencës	dhe	përgjegjësisë.				

Sistemi	 i	 SZHMB-së	 menaxhon	 me	 katër	 komponentë	 (dritare):	 Forma,	 Stafin	 e	
Organizatave	Buxhetore,	Burimin	e	Fondeve	si	dhe	Objektet	e	Menaxhimit.

Si	mund	të	definohet	një	projekt	?	

Çka	duhet	të	ndihmojnë	procedurat	e	monitorimit	në	PIP	?

Për	çka	janë	në	dispozicion	raportet	në	sistemin	e	PIP-it	?

Pyetja nr. 30

Përgjigjja në pyetjen nr. 30

Pyetja nr. 31

Përgjigjja në pyetjen nr. 32

Përgjigjja në pyetjen nr. 33

Përgjigjja në pyetjen nr. 31

Pyetja nr. 32

Pyetja nr. 33

Pyetja nr. 34
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Raportet	ne	Sistemin	e	PIP-it	janë	në	dispozicion	për	të:	

•	 Paraqitur	nevojën	për	investime	qeveritare	dhe	për	të	siguruar	arsyetimin	e	
projektit	kapital	si	dhe	buxhetin;		

•	 Siguruar	komente	të	Ministrisë	së	Financave	për	të	përmirësuar	arsyetimin	
për	projektin	dhe/	ose	për	qeverinë	qendrore,	ashtu	që	rekomandimi	i	MF‐së	
të	tregojë	nëse	duhet	të	financohet	projekti	apo	jo;		

•	 Siguruar	 tabelat	 e	 buxhetit	 kapital	 që	 paraqesin	 projektet	 që	 duhet	 të	
financohen,	për	aprovim	të	Kuvendit;			

•	 Monitoruar	implementimin	e	projekteve	individuale	me	qëllim	të	vlerësimit	
të	 progresit	 të	 implementimit	 përkundër	 planit	 dhe	 për	 të	 asistuar	 në	
menaxhim	të	rrezikut	/	problemeve	për	realizim	të	benefiteve	të	pritura;	dhe		

•	 Monitoruar	 ekzekutimin	 e	 buxhetit	 për	 të	 siguruar	 se	 fondet	 janë	 të	
disponueshme	 për	 implementim	 të	 projekteve	 me	 prioritet	 të	 lartë	 dhe	
fondet	janë	përdorur	me	efektivitet	gjatë	vitit.

Sistemi	i	menaxhimit	të	pasurisë	në	kuadër	të	E	qeverisjes	përbëhet	prej?

Sistemi	 i	 Menaxhimit	 te	 Pasurisë	 në	 kuadër	 të	 E-Qeverisjes	 përbëhet	 prej	 ueb	
aplikacionit	dhe	bazës	së	të	dhënave	të	vendosur	në	serverët	e	Qeverisë,	si	dhe	prej	
pajisjeve	përcjellëse	të	cilat	janë	të	shpërndara	nëpër	institucione.	

Përmes	sistemit	të	menaxhimit	të	pasurisë	menaxhon	të	gjitha	hyrjet/daljet	e	pasurive	
dhe	 të	 materialit	 shpenzues	 në	 institucion,	 kryhet	 barkodimi	 i	 pajisjeve,	 përcillet	
amortizimi	 i	 pajisjeve,	 gjendja	 e	 stokut,	 si	 dhe	 kërkesa	 online	 për	 pajisje	 dhe	 për	
material	shpenzues	prej	secilit	punëtor	të	institucionit	përkatës.

Çka	menaxhohet	përmes	sistemit	të	menaxhimit	të	pasurisë?

Përgjigjja në pyetjen nr. 34

Pyetja nr. 35

Përgjigjja në pyetjen nr. 35

Përgjigjja në pyetjen nr. 36

Pyetja nr. 36
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Prej	 cilave	 burime	 merren	 informatat	 për	 vlerësimin	 e	 menaxhimit	 financiar	 dhe	
kontrollit?

Vlerësimi	i	menaxhimit	financiar	e	kontrollit	mund	të	bëhet	përmes	procedurave	të	
monitorimit:	mbikëqyrja	e	rregullt,	vetëvlerësimi	dhe	auditimit	të	brendshëm.	

Ku	duhet	të	raportohen	mangësitë	e	identifikuara	në	kontrollin	e	brendshëm?	

Me	çka	bëhet	vetëvlerësimi?

Vetëvlerësimi	mund	të	bëhet	përmes	pyetësorit	vetë-vlerësues.	

Mangësitë	e	identifikuara	në	kontrollin	e	brendshëm	duhet	të	raportohen	te	niveli	i	
lartë	në	mënyrë	që	menaxhmenti	t’i	korrigjojë	ato.

Pyetja nr. 37

Përgjigjja në pyetjen nr. 37

Pyetja nr. 39

Pyetja nr. 38

Përgjigjja në pyetjen nr. 38

Përgjigjja në pyetjen nr.39
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Material shtesë për studim:

Dokumenti	i	Politikave	për	Sistemin	e	Kontrollit	te	Brendshëm	te	Financave	Publike	
në	Kosovë	
Ligji	 	 Nr.	 03/L-048	 Për	 Menaxhimin	 e	 Financave	 Publike	 dhe	 Përgjegjësitë,	
i	Plotësuar	 dhe	Ndryshuar	me	Ligjin	Nr.	 03/L-221,	Ligjin	Nr.	 04/L-116	dhe	me	
Ligjin	Nr.	04/L-194	
Ligji	Nr.	04/L-042	Për	Prokurimin	Publik	në	Republikën	e	Kosovës
Ligji	Nr.	03/L-147	për	Pagat	e	Nëpunësve	Civilë
Moduli	“Bazat	e	auditimit	të	brendshëm“,		CIPFA/CEF-	Kosovë	2013
Moduli	E-pasuria
Vëllimi	I,	II	dhe	III	i	SIMFK-së	
https://mf.rks-gov.net/
https://mapl.rks-gov.net/

8. Literatura e përdorur 
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i	Plotësuar	 dhe	Ndryshuar	me	Ligjin	Nr.	 03/L-221,	Ligjin	Nr.	 04/L-116	dhe	me	
Ligjin	Nr.	04/L-194	
Ligji	Nr.	04/L-042	Për	Prokurimin	Publik	në	Republikën	e	Kosovës
Ligji	Nr.	03/L-147	për	Pagat	e	Nëpunësve	Civilë
Vëllimi	i	Manual	për	Kontabilitet	
Moduli	“Bazat	e	auditimit	të	brendshëm“,	CIPFA/CEF-	Kosovë	2013
Moduli	E-pasuria
Vëllimi	I,	II	dhe	III	i	SIMFK-së	
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Moduli – Bazat e Menaxhimit Financiar dhe Kontrolli	është	përgatit	nga	Ministria	
e	 Financave	 -	 Njësia	 Qendrore	 Harmonizuese	 me	 përkrahjen	 e	 ekspertëve	 të	
projektit	të	financuar	nga	Komisioni	Evropian	për	të	pajisë	kandidatët	me	njohuri	të	
përgjithshme	teorike	dhe	praktike	për	kryerjen	e	auditimit	të	brendshëm	në	sektorin	
publik	i	miratuar	nga	Ministri	i	Financave.	Ky	material	do	tu	shërbej	kandidatëve	
që	i	nënshtrohen	programit	për	trajnim	dhe	çertifikim	të	auditorëve	të	brendshëm	të	
sektorit	publik.

       
											Kosum	ALIU	 	 	 	 	 	 Avdullah	HOTI	

______________________                                            _____________________
									Drejtor	i	NjQH	 	 	 	 	 									Ministër	i	Financave




