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Shtojca 2.- Plani i Veprimit 2019-2020 për zbatimin e SRMFP 2016-2020 
 
 

Shtylla 1: Disiplina Fiskale  

Prioritet 1: Saktësia e parashikimit të indikatorëve makroekonomik dhe të hyrave 
Objektivi Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit  Baza Qëllimi 2020 

Një parashikimi i kujdesshëm 
dhe real i të hyrave tatimore. 

• Shmangia parashikimit të të hyrave tatimore në 
krahasim me të hyrat e realizuara (Indikatori nga 
SBS). 

• -1.11 • -5% deri +10% 

Aktivitetet Pikat e referimit  Institucionet 

2019 2020 Udhëheqja  Mbështetja  

1.1 Sigurimi i 
kapaciteteve të 
mjaftueshme të 
njësisë së 
makroekonomisë. 

Kapacitetet teknike dhe analitike të 
zyrtarëve të makros,  të ngritura 
përmes trajnimeve në vendet e 
punës dhe së paku 3 trajnimeve 
profesionale.  

Kapacitetet teknike dhe 
analitike të zyrtarëve të 
makros, të ngritura përmes 
trajnimeve në vendet e punës 
dhe së paku 3 trajnimeve 
profesionale.  

Departamenti për 
Politika 
Makroekonomike 
dhe Bashkëpunim 
Ndërkombëtar 
Financiar 
(DPMBNF) 

BB, FMN, BE, 
USAID 

                                                        
1 Përqindja e devijimit për vitin 2017 ishte -1.1 %, bazuar në Marrëveshjen Kosovë-BE për SBS, Indikatorët variabil. 
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1.2 Publikimi i 
metodologjisë së 
hartimit të 
parashikimeve 
ekonomike.  

Metodologjia e hartimit të 
parashikimeve ekonomike për 
planifikimin e KASh dhe Librin e 
Buxhetit, e publikuar në ueb faqen e 
MF. 

Metodologjia e hartimit të 
parashikimeve ekonomike për 
planifikimin e KASh dhe 
Librin e Buxhetit, e publikuar 
në ueb faqen e MF. 

Departamenti për 
Politika 
Makroekonomike 
dhe Bashkëpunim 
Ndërkombëtar 
Financiar 
(DPMBNF). 

 

1.3 Avancimi i 
modelit Makro-
Ekonomik me 
qëllim të 
përmirësimit të 
parashikimit të 
indikatorëve 
kryesorë 
makroekonomik 
përfshirë edhe të 
hyrat tatimore. 

Së paku dy nën-modele për 

parashikimin e indikatorëve 
makroekonomik dhe fiskal, të 

krijuara. 

Së paku katër nën-modele 

(kumulativ) për parashikimin e 
indikatorëve makroekonomik 

dhe fiskal, të krijuara. 

Departamenti për 
Politika 
Makroekonomike 
dhe Bashkëpunim 
Ndërkombëtar 
Financiar 
(DPMBNF). 

USAID  

1.4 Adresimi i 
rekomandimit të 
Komisionit 
Evropian nga 
takimi i dialogut 
ekonomik dhe 
financiar ndërmjet 
BE-së dhe 
Ballkanit 
Perëndimorë, 
2018, (Shqyrtimi i 
opsioneve KEF). 
 
 
 
 
 

Dokumenti analitik me opsione 
lidhur me themelimin e një organi 
të pavarur për mbikëqyrjen fiskale 
per konsultime të mëtejme me palët 
e interesit, i hartuar. 

Adresimi i opsionit të 
dakorduar me palët e interesit. 

MF ZKM, BQK, ASK, 
MPMS, MBPZHR, 
OSHC 
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Prioriteti 2: Kontrollet efektive të zotimeve 
Objektivi Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit  Baza Qëllimi 2020 
Zvogëlimi i vonesave të 
pagesave duke e rritur 
pajtueshmërinë me kontrollet e 
aplikueshme të zotimeve.  

• Borxhet e pakryera të pagesave deri në fund të vitit 
fiskal si % e totalit të shpenzimeve (Indikatori nga 
SBS). 

• 4.3%2 • 2.0% 

Aktivitetet Pikat e referimit  Institucionet 

2019 2020 Udhëheqja  Mbështetja  

2.1 Plotësim ndryshimet 
legjislative dhe zbatimi i 
Rregulloreve financiare. 

Rregullorja për mbikëqyrje 
financiare të OB-ve, e hartuar. 
 
 
Raportimi i OB-ve në baza 
tremujore bazuar në 
rregulloren dhe formatin e 
raportimit, i realizuar. 

Kapacitetet e zyrtarëve të OB.-
ve të ngritura për zbatim të 
Rregullores për monitorim. 
 
Monitorimi i OB-ve dhe 
raportimi i rasteve ku OB-të 
kanë dështuar në zbatimin e 
rregullave financiare, i zbatuar. 
 
Monitorimi dhe raportimi i 
vonesave në pagesa duke 
sanksionuar OB-të që kanë 
vonesa në pagesa, i zbatuar. 

Thesari i Kosovës FMN, USAID, BE 

2.2 Futja në përdorim e 
kontabilitetit të keshit të 
modifikuar në  raportim. 

 Baza ligjore për përdorimin e 
kontabilitetit të keshit të 
modifikuar në raportim, e 
hartuar.  

Thesari i 
Kosovës, 
Buxheti, NjQH 

MF/NJQH/OB 

2.3 Zgjerimi i 
funksioneve të SIMFK. 

Arkiva elektronike e integruar 
në SIMFK-së. 

Vonesat në pagesa të 
monitoruara nga thesari 
nëpërmes SIMFK dhe Arkivës 
elektronike. 

Thesari i 
Kosovës/ 
OB 

 

2.4 Zbatimi i Ligjit për 
Kontroll të Brendshëm 

Së paku 65 zyrtarë financiarë 
të trajnuar për zbatimin e 
Ligjit për KBFP. 

Së paku 70 zyrtarë financiarë 
të trajnuar për zbatimin e Ligjit 
për KBFP. 

NjQH  Thesari i Kosovës, 
Buxhetit, MAP, 

                                                        
2Borxhet e pakryera të pagesave në fund të vitit 2017 ishin 4,3% e totalit të pagesave, bazuar në Marrëveshjen Kosovë-BE për SBS, Indikatorët variabil. 
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të Financave Publike 
(KBFP). 

 
Aktet e reja nën ligjore për 
zbatimin e Ligjit për KBFP, të 
zbatuara. 
 

MAPL, ZKM, ZAP, 
Kuvendi i Kosovës 

2.5 Monitorimi i 
kontrollit të brendshëm 
në OB. 

Gjashtë (6) Rishikime të 
kontrollit të brendshëm, të 
realizuara. 
 
Gjashtë (6) Raporte të 
hartuara pas çdo monitorimi të 
OB.  
 

Tetë (8) Rishikime të kontrollit 
të brendshëm, të realizuara. 
 
 
Tetë (8) Raporte të hartuara 
pas çdo monitorimi të OB. 

NjQH  OB 

2.6 Zbatimi i përshkrimit 
të proceseve dhe 
standardit unik të 
menaxhimit të rrezikut. 

Zbatimi i Përshkrimit të 
proceseve dhe të standardit 
unik të menaxhimit të rrezikut 
në nivel komunal. 
 

Zbatimi i Përshkrimit të 
proceseve dhe të standardit 
unik  të menaxhimit të rrezikut 
në nivel qendror. 

NjQH  Projekti i USAID 

2.7 Hartimi dhe dërgimi 
për aprovim në Qeveri i 
Raportit të konsoliduar 
vjetor për sistemin e 
KBFP. 

Pyetësorët e pranuar vet-
vlerësues, të analizuar.  
 
Raportet nga NjAB të 
pranuara dhe analizuara.  
 
Raporti i konsoliduar vjetor 
për sistemin e KBFP i dërguar 
për aprovim në Qeveri. 
 

Pyetësorët e pranuar vet-
vlerësues, të analizuar. 
 
Raportet nga NjAB të pranuara 
dhe analizuara. 
 
Raporti i konsoliduar vjetor 
për sistemin e KBFP i dërguar 
për aprovim në Qeveri. 

NjQH  OB, NjAB 

2.8 Hartimi i 
infrastrukturës ligjore 
për rregullimin e 
zotimeve tre-vjeçare. 
 
 
 

Infrastruktura ligjore e 
plotësuar/ndryshuar. 

Zbatimi i zotimeve tre-vjeçare. Thesari i 
Kosovës, 
Departamenti i 
Buxhetit 
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Prioriteti 3: Mbledhja e qëndrueshme e të hyrave  
Objektivi Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit Baza Qëllimi 2020 
Zgjerimi i bazës tatimore 
përmes luftimit të evazionit 
fiskal dhe kontrabandimit të 
mallrave. 

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

 

• Ulja e nivelit të borxhit tatimor si përqindje e të  
hyrave totale vjetore (Indikatori nga SBS). 

• 62,886 
deklarues  

 

• 35%3 

• 100,000 
deklarues 

 

• 25% 

Aktivitetet Pikat e referimit  Institucionet 

2019 2020 Udhëheqja  Mbështetja  

3.1 Rritja e përmbushjes 
së deklarimit me kohë. 

Aktivizimi i modulit  për 
menaxhimin e mos 
deklaruesve dhe deklaruesve 
me vonesë. 
Funksionalizimi i Njësisë  për  
trajtimin e  mos deklaruesve 
dhe  deklaruesve me vonesë  

 Zbatimi  i modulit  për 
menaxhimin e mos 
deklaruesve dhe deklaruesve 
me vonesë. 
Ngritja e kapaciteteve të 
Njësisë  trajtimin e mos 
deklaruesve dhe deklaruesve 
me vonesë. 

ATK  

3.2 Vlerësimi automatik 
i rreziqeve për të 
mundësuar aprovimin e 
menjëhershëm dhe 
pagesën për TVSh të 
cilat janë me rrezik të 
ulët. 

Funksionalizimi i plotë i 
aplikacionit automatik të 
vlerësimit të rrezikut të 
kërkesave për rimbursim të 
TVSh, ku ato me rrezik të ulët 
aprovohen dhe paguhen 
brenda 7 ditëve, ndërsa të 
tjerat deri 30 ditë. 
 

Zbatimi i plotë i procedurave  
për përforcimin e  vlerësimit të 
rrezikut në mënyrë automatike  
të kërkesave për rimbursim të 
TVSH. 

ATK  

3.3 Modernizimi i 
sistemit të teknologjisë 
informative. 

Përfundimi i fazës së parë të 
implementimit të sistemit, 
përfshirë edhe platformën e 
biznes inteligjencës. 

Përfundimi i fazës së dytë të 
projektit/vënia në funksion e 
sistemit. 

ATK IPA 2017/SBS 

                                                        
3 Kjo përqindje është rezultat i proporcionit të borxheve të mbledhura në raport me të hyrat e përgjithshme tatimore, e llogaritur për vitin 2018. I bazuar në 

Marrëveshjen Kosovë-BE për SBS, Indikatorët variabil. 
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3.4  Intensifikimi i 
aktiviteteve për luftimin 
e kontrabandës 

Rritja e 
kontrolleve/patrullimeve për 
zbulim të rasteve të 
kontrabandimeve krahasuar 
me vitin paraprak.  

Rritja e 
kontrolleve/patrullimeve për 
zbulim të rasteve të 
kontrabandimeve krahasuar me 
vitin paraprak. 

DK  ATK, Policia e 
Kosovës, Prokuroria 
e Shtetit 

3.5 Luftimi i 
kontrabandimit të 
mallrave dhe lehtësimi i 
tregtisë. 

Automatizimin e regjistrimit 
dhe kontrollit të transiteve 
përmes integrimit të sistemit 
RFID (sistemi i monitorimit 
doganor). 

Monitorimi i plotë i lëvizjes 
dhe transitit të dërgesave, 
përmes sistemit RFID (sistemi 
i monitorimit doganor). 

DK BE 

3.6 Ngritja e 
kapaciteteve në DK për 
mbledhje të 
qëndrueshme të të 
hyrave. 

Kapacitet njerëzore të ngritura 
përmes Trajnimeve. 
Punëtorive, Konferencave etj.  

Kapacitet njerëzore të ngritura 
përmes Trajnimeve. 
Punëtorive, Konferencave etj. 

DK BE 

3.7 Ngritja e 
kapaciteteve në 
Departamentin e Tatimit 
në Pronë (DTP) në 
implementimin e Ligjit 
të ri Nr. 06/L-005 të 
Tatimit në Pronën e 
Paluajtshme. 

Rritja e të hyrave të tatimit në 
pronë, në vitin aktual 
krahasuar me vitin 2018. 

Rritja e të hyrave të tatimit në 
pronë, në vitin aktual 
krahasuar me vitin 2019. 

DTP Komunat, SIDA 

Shtylla 2: Efikasiteti alokues  

Prioriteti 4: Zhvillimi i kornizës afatmesme të shpenzimeve (KASh) 
Objektivi Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit Baza Qëllimi 2020 
Avancimi i mëtejmë i rolit të 
KASh si dokument ndërlidhës 
ndërmjet Strategjive Kombëtare 
dhe planifikimit të buxhetit për 
tre vitet ardhshme. 

• Përqindja e shmangies mesatare ndërmjet kufirit të 
KASh dhe kufirit vjetor buxhetor për OB-të. 

• 7.15 %  
 

• 5 % 
 

Aktivitetet  Pikat e referimit  Institucionet 

2019 2020 Udhëheqja  Mbështetja  



________________________________________________________________________ 

Faqe 7 
 

4.1 Fuqizimi i 
kapaciteteve për 
hartimin e vlerësimit të 
ndikimit buxhetor për 
nismat e reja qeveritare.  

Së paku, 90 zyrtarë të trajnuar 
për vlerësim të ndikimit 
buxhetor. 

Së paku, 90 zyrtarë të trajnuar 
për vlerësim të ndikimit 
buxhetor. 

Departamenti i 
Buxhetit 

 

4.2  Avancimi i 
dokumenteve 
planifikuese (SKZH-
Strategji Sektoriale – 
KASH)  

Harmonizimi i  sektorëve në  
mes të KASH dhe SKZh-së. 
Ndarja e fondeve buxhetore 
në përputhje me prioritetet e 
identifikuara në Deklaratën e 
Prioriteteve. 

Harmonizimi i  sektorëve në  
mes të KASH dhe SKZh-së. 
Ndarja e fondeve buxhetore në 
përputhje me prioritetet e 
identifikuara në Deklaratën e 
Prioriteteve. 

Departamenti i 
Buxhetit, ZPS 

 

4.4 Vlerësimi i ndikimit 
të politikave të 
propozuara me ndikim 
fiskal në të hyrat dhe 
shpenzimet buxhetore. 

Vlerësimi paraprak i ndikimit 
fiskal në të hyra dhe 
shpenzime të politikave të 
reja. 
 
Kontrolli i shtuar nga 
Departamenti i Buxhetit i 
VNB të hartuara nga OB-të. 

Vlerësimi paraprak i ndikimit 
fiskal në të hyra dhe 
shpenzime të politikave të reja. 
 
 
Kontrolli i shtuar nga 
Departamenti i Buxhetit i 
VNB të hartuara nga OB-të. 

DPMBNF, 
Departamenti i 
Buxhetit  
 

 

Prioriteti 5: Besueshmëria dhe kontrolli i ekzekutimit të buxhetit vjetor 
Objektivi Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit Baza Qëllimi 2020 
Fuqizimi i besueshmërisë së 
buxhetit vjetor përmes 
përmirësimit të planifikimit 
buxhetor dhe besueshmërisë së 
tij, përfshirë planifikimin në 
nivel të programeve, për të 
siguruar që hartimi i buxhetit 
është në përputhje me kornizën 
makro-fiskale si dhe objektivat 
strategjike të Qeverisë. 

• Përqindja e shmangies  së ekzekutimit të 
përgjithshëm të buxhetit qendror krahasuar me 
buxhetin e aprovuar në nivelit qendror (Indikatori 
nga SBS). 
 

• Nr. i transfereve gjatë vitit fiskal. 

• -14.94% 
 
 
 
 
• 178 transfere 

• 5% 
 
 
 
 

• 120 transfere 

                                                        
4  Shmangia në fund të vitit 2017 ishte 14,9 %,  bazuar në Marrëveshjen Kosovë-BE për SBS, Indikatorët variabil. 
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Aktivitetet Pikat e referimit  Institucionet 

2019 2020 Udhëheqja  Mbështetja  

5.1 Zbatimi i Udhëzimit 
Administrativ (UA) për 
transferimet – ri-
alokimet. 

Fillimi i zbatimit të udhëzimit 
administrativ për transferimet 
– ri-alokimet. 
 
Rreth 100 zyrtarë  të OB  të 
trajnuar për UA për 
transferimet –ri- alokimet. 

Rreth 100 zyrtarë  të OB  të 
trajnuar për UA për 
transferimet –ri- alokimet. 

Departamenti i 
Buxhetit  

Dep. i Thesarit 
BE, 
GIZ 

5.2 Hartimi i dokumentit 
analitik  për menaxhimin 
e performancës. 

Dokumenti analitik  për 
menaxhimin e performancës, i 
hartuar. 

 Departamenti i 
Buxhetit 

GIZ 

Prioriteti 6: Cilësia e informatave të buxhetit kapital  
Objektivi Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit Baza Qëllimi 2020 
Një menaxhim më efikas dhe 
më efektiv i planifikimit dhe 
monitorimit të investimeve 
publike nga OB-të në sistemin e 
PIP-it do të ndikoj në një 
planifikim të drejtë të projekteve 
kapitale që duhet të jenë të 
ndërlidhura me Strategjinë 
Kombëtare për Zhvillim dhe me 
prioritetet e Qeverisë. 

• Numri i ri-alokimeve për OB të nivelit qendror. 
 
• Ruajtja e nivelit të shpenzimeve kapitale5 të 

planifikuara në raport me strukturën e shpenzimeve 
të përgjithshme. 

• 55 ri-alokime 
 
• 33 %6 
 

• 30 ri-alokime 
 

• 33.5% 
 

Aktivitetet Pikat e referimit  Institucionet 

2019 2020 Udhëheqja  Mbështetja  

6.1 Aprovimi i 
udhëzimit administrativ 
(UA) për kriteret 
përzgjedhëse dhe 

Zbatimi i UA per kriteret 
përzgjedhëse dhe prioritizimin 
e projekteve kapitale. 
 

Rreth 100 zyrtare të OB-ve të 
trajnuar  për “UA për kriteret 
përzgjedhëse dhe prioritizimin 
e projekteve kapitale”. 

Departamenti i 
Buxhetit 

GIZ, 
BE 

                                                        
5 Përfshirë investimet nga Klauzola e Investimeve dhe mjetet nga AKP. 
6 Vlera e llogaritur për vitin 2018. 
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prioritizimin e 
projekteve kapitale. 

Rreth 100 zyrtarë të OB-ve të 
trajnuar  për “UA për kriteret 
përzgjedhëse dhe prioritizimin 
e projekteve kapitale”. 

6.2 Organizimi i 
trajnimit për sistemin 
PIP (trajnimi i zyrtarëve 
të rinj si dhe rifreskimi i 
njohurive të zyrtarëve 
ekzistues). 

Së paku 120 zyrtarë të OB-ve 
të nivelit qendror dhe lokal të 
trajnuar për sistem të PIP, 
trajnim sipas kërkesës. 

Së paku 120 zyrtar të OB-ve të 
nivelit qendror dhe lokal të 
trajnuar për sistem të PIP, 
trajnim sipas kërkesës. 

Departamenti i 
Buxhetit  

MAP/IKAP 

6.3 Aprovimi i 
Udhëzimit Administrativ 
(UA) për definimin e 
projekteve kapitale. 

Fillimi i zbatimit të UA për 
definimin e projekteve 
kapitale. 
 
Rreth 100 zyrtarë  të OB-ve të 
trajnuar per “UA per 
definimin e projekteve 
kapitale”. 

Rreth 100 zyrtarë  të OB-ve të 
trajnuar për “UA për definimin 
e projekteve kapitale”. 

Departamenti i 
Buxhetit,  
Thesari i Kosovës 

GIZ, 
BE 

Shtylla 3: Efikasiteti operacional  

Prioriteti 7: Prokurimi Publik 
Objektivi Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit Baza Qëllimi 2020 
Sigurimi i përdorimit efikas, 
transparent dhe të drejtë të 
fondeve publike si dhe realizimi 
i parimit kryesor në prokurimin 
publik “vlera për para”. 
 

• Përqindja e përdorimit të Procedurës së Negociuar 
pa publikim. 
 

• Përqindja vjetore e vlerës së kontraktuar të mallrave 
dhe shërbimeve nga AQP në krahasim me vlerën e 
kontraktuar vietore  të mallrave dhe shërbimeve  në 
PP (Indikatori nga SBS). 

• 12,98 % 
 
 

• Më e lartë apo 
e barabartë 
me7 (≥) 14%  

• 7% 
 
 

• Më e lartë apo e 
barabartë me 
(≥) 18%  

Aktivitetet Pikat e referimit  Institucionet 

2019 2020 Udhëheqja  Mbështetja  

                                                        
7 Bazuar në Marrëveshjen Kosovë-BE për SBS, Indikatorët variabil. 
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7.1 Zhvillimi i 
procedurave të 
centralizuara. 

Zhvillimi dhe miratimi i  
mëtutjeshëm i procedurave 
dhe metodologjisë së AQP-së 
për lehtësim të prokurimit dhe 
menaxhimit të kontratave   

Zbatimi i procedurave dhe 
metodologjisë së re nga AQP 
për të lehtësuar prokurimin 
dhe menaxhimin de kontratave 

AQP  

7.2 Fuqizimi i AQP me 
personelin e nevojshëm 
dhe ngritja e 
kapaciteteve 
profesionale. 

Kompletimi i AQP me staf. 
 
Kapacitetet profesionale të 
AQP, të ngritura. 

Kapacitetet profesionale të 
AQP, të ngritura. 

AQP  

7.3 Avancimi dhe 
fuqizimi i sistemit të e-
prokurimit në kryerjen e 
aktiviteteve të 
prokurimit. 

Plotësim/Ndryshimi i 
“Rregullat dhe Udhëzuesit 
Operativ për Prokurim 
Publik” në pajtueshmëri me 
aplikimin e plotë të sistemit të 
prokurimit elektronik, i 
aprovuar. 
 
Aplikimi i dorëzimit të 
ofertave vetëm në formë 
elektronike për të gjitha 
procedurat e prokurimit. 

Aplikimi i 
funksionaliteteve/modulit për 
menaxhim të kontratave 
brenda sistemit të prokurimit 
elektronik (për vlera të 
mëdha). 
 
Pilotimi i veglave dhe 
teknikave të prokurimit, 
ankandit dhe ankandit-reversë 
ose blerjes dinamike në sistem 
të prokurimit elektronik. 

Komisioni 
Rregullativ i 
Prokurimit Publik 
(KRPP) 

Organi Shqyrtues i 
Prokurimit (OSHP), 
Agjencia Qendrore e 
Prokurimit (AQP) 
dhe Autoritetet 
Kontraktuese (AK) 

7.4 Monitorimi 
gjithëpërfshirës i ciklit të 
aktiviteteve të 
prokurimit publik me 
qëllim uljen e numrit të 
aktiviteteve të anuluara. 

Identifikimi i rasteve të 
procedurave të anuluara dhe 
përfshirja në raportin vjetor të 
KRPP-së. 
 
Monitorimi i aktiviteteve të 
prokurimeve përmes 
platformës së e-prokurimit, si 
dhe evidentimi i lëshimeve, 
gjatë procesit të prokurimit. 

Identifikimi i rasteve të 
procedurave të anuluara dhe 
përfshirja në raportin vjetor të 
KRPP-së. 
 
Monitorimi i aktiviteteve të 
prokurimeve përmes 
platformës së e-prokurimit, si 
dhe evidentimi i lëshimeve, 
gjatë procesit të prokurimit. 

KRPP  OSHP dhe AQP 
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7.5 Ndryshimet ligjore 
në sistemin e Prokurimit 
Publik. 

Koncept Dokumenti për 
Ligjin e Prokurimit Publik, i 
aprovuar. 

Nxjerrja e Ligjit të Ri për 
Prokurim Publik, i aprovuar. 
 
Nxjerrja e akteve të reja 
nënligjore për implementimin 
e Ligjit të ri të PP. 

KRPP OSHP, AQP 

7.6  Trajnimi i zyrtarëve 
të prokurimit publik  në 
nivel bazik  dhe të 
avancuar.  

424 zyrtarë të trajnuar për 
nivel të avancuar për 
prokurim publik  
 
90 zyrtarë të trajnuar për 
trajnimin themelor profesional 
për prokurim publik  

223 zyrtarë të trajnuar për 
nivel të avancuar për prokurim 
publik 
 
60 zyrtarë të trajnuar për 
trajnimin themelor profesional 
për prokurim publik 

KRPP, IKAP OSHP, AQP 

Prioriteti 8: Fuqizimi i auditimit të brendshëm 
Objektivi Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit Baza Qëllimi 2020 
Fuqizimi i funksionit të 
auditimit të brendshëm si 
shërbim me vlerë të shtuar ndaj 
menaxhimit llogaridhënës. 

• Përqindja (%) e auditorëve të brendshëm të 
certifikuar. 
 

• Përqindja (%)  e Implementimit të rekomandimeve 
nga menaxhmenti. 

• 50%   
 
 

•  51%  

• 90%  
 
 

• 65 %  

Aktivitetet  Pikat e referimit  Institucionet 

2019 2020 Udhëheqja  Mbështetja  

8.1 Harmonizimi i 
metodologjisë për 
monitorimin e NjAB me 
kërkesat e reja të Ligjit 
për KBFP. 

Metodologjia e rishikuar për 
monitorimin e NjAB. 

Zbatimi i metodologjisë për 
monitorimin e NjAB. 

NjQH  NjAB  

8.2 Monitorimi i Njësive 
të auditimit të 
brendshëm 

10 Njësi të auditimit të 
brendshëm, të monitoruara. 

10 Njësi të auditimit të 
brendshëm, të monitoruara. 

NjQH NjAB /OB 

8.3 Hartimi i planit të 
trajnimit për auditorët e 
brendshëm dhe 

150 auditorë të brendshëm, të 
trajnuar.  

150 auditorë të brendshëm, të 
trajnuar.  

NjQH, IKAP OB 
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organizimi i trajnimeve 
sipas planit. 

Prioriteti 9: Fuqizimi i auditimit të jashtëm  
Objektivi Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit Baza Qëllimi 2020 
Zhvillimi i një institucioni 
suprem të auditimit që 
funksionon mirë, i cili kryen 
auditime në përputhje me 
standardet e auditimit të sektorit 
publik të pranuara 
ndërkombëtarisht. 

• Përqindja e raporteve të auditimit të shqyrtuara nga 
Komisioni për Mbikëqyrje të Financave Publike. 
 

• Përqindja e rekomandimeve të adresuara të lëshuara 
nga Zyra e Auditorit Gjeneral. 

 
• Përqindja e rekomandimeve të pa adresuara të 

lëshuara nga Zyra e Auditorit Gjeneral. 

• 10% 
 
 

• 32% 
 

 
 

• 37% 

• 20% 
 
 

• 35% 
 
 
 

• 30% 
Aktivitetet  Pikat e referimit  Institucionet 

2019 2020 Udhëheqja  Mbështetja  

9.1 Ruajtja e pavarësisë 
institucionale të ZKA-së. 
 

Plotësim ndryshimi i 
legjislacionit relevant të ZKA, 
sipas Standardeve 
Ndërkombëtare të 
Institucioneve Supreme të 
Auditimit (SNISA). 

Ruajtja e pavarësisë dhe 
mandatit të ZKA-së, sipas 
Standardeve Ndërkombëtare të 
Institucioneve Supreme të 
Auditimit (SNISA). 

ZKA Kuvendi, BE dhe 
donatorë tjerë 

9.2 Avancimi i 
metodologjisë së 
auditimit, përmes 
automatizimit. 

Fillimi i zbatimit të softuerit 
për automatizim të auditimeve. 
 
Trajnimi i stafit për përdorimin 
e softuerit. 

Funksionalizimi i plotë i 
softuerit për automatizim të 
auditimeve. 

ZKA Kuvendi 

9.3 Përditësimi i 
Udhëzuesit për Auditime 
të Rregullsisë. 

Doracaku për auditime të 
rregullsisë (auditime 
financiare dhe të 
pajtueshmërisë) si dhe  
Udhëzuesi për menaxhimin e 
cilësisë, i përditësuar, në 
pajtueshmëri me SNISA. 

Doracaku për auditime të 
rregullsisë (auditime 
financiare dhe të 
pajtueshmërisë) si dhe  
Udhëzuesi për menaxhimin e 
cilësisë, i përditësuar, në 
pajtueshmëri me SNISA. 

ZKA BE, 
Partnerët 
profesionalë 
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9.4 Zhvillimi i 
mëtejshëm i praktikës së 
auditimit të 
performancës së ZKA. 

Doracaku për auditime të 
performancës dhe pako e 
letrave të punës, e azhurnuar. 
 
15 Raporte të Performancës të 
publikuara. 

Doracaku për auditime të 
performancës dhe pako e 
letrave të punës, e azhurnuar. 
 
17 Raporte të Performancës të 
publikuara. 

ZKA Partnerët 
profesionalë, 
Donatorët 

9.5 Përfshirja e Kuvendit 
në shqyrtimin  e 
raporteve të Auditimit. 

Rritja e bashkëpunimit me 
Kuvendin e Republikës së 
Kosovës dhe Komisionet 
parlamentare me qëllim të 
rritjes së llogaridhënies në 
sektorin publik. 
 
Numri i raporteve që 
diskutohen në komisionet 
parlamentare, i rritur. 

Rritja e bashkëpunimit me 
Kuvendin e Republikës së 
Kosovës dhe Komisionet 
parlamentare me qëllim të 
rritjes së llogaridhënies në 
sektorin publik. 
 
Numri i raporteve që 
diskutohen në komisionet 
parlamentare, i rritur. 

ZKA Kuvendi i  
Republikës së 
Kosovës, 
Komisionet 
parlamentare, 
Organizatat 
Buxhetore, 
Donatorët  

9.6 
Mbikëqyrja/Përcjellja  e 
zbatimit të 
rekomandimeve te ZKA-
së. 

 Raporti  mbi zbatimin e 
planit të implementimit të 
rekomandimeve të ZKA-së 
për pasqyrat  të QRK, në baza 
gjashtëmujore. 

Raporti  mbi zbatimin e planit 
të implementimit të 
rekomandimeve të ZKA-së për 
pasqyrat  të QRK, në baza 
gjashtëmujore. 

Thesari i Kosovës  

Shtylla 4: Çështjet e ndërlidhura të MFP  

Prioriteti 10: Përmirësimi i sistemeve të TI  
Objektivi Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit Baza Qëllimi 2020 
Përmirësimi i sistemeve të TI që 
funksionojnë në Ministrinë e 
Financave për ta përmirësuar 
cilësinë e informatave 
financiare.  
 

• Numri i sistemeve të Integruara. • 0 • 7  

Aktivitetet Pikat e referimit  Institucionet 

2019 2020 Udhëheqja  Mbështetja  
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10.1 Integrimi i 
sistemeve të TI në MF 
dhe agjencitë e saja 
vartëse. 

Përfundimi i integrimit të 
sistemeve. 
 
Zhvillimi i DËH 
(Datawarehouse) dhe sistemit 
raportues (BI-Bussines 
Intelegence). 

Mirëmbajtja dhe zhvillimi  i 
sistemit raportues (BI-
Bussines Intelegence). 
 

DTI  

10.2 Krijimi i qendrës së 
të dhënave financiare 
(Disaster Recovery 
System). 

Kapacitetet harduerike të 
ndërtuara dhe 
operacionalizimi i plotë i 
qendrës së të dhënave. 

Funksionalizimi i plotë i të 
dhënave financiare (Disaster 
Recovery System). 

Thesari i Kosovës  

Prioriteti 11: Transparenca për buxhetin  
Objektivi Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit Baza Qëllimi 2020 
Sigurimi i pajtueshmërisë së 
informatave për buxhetin e 
Kosovës me IMF / standardin 
GFSM 2014. 
 
 

• Buxhetimi dhe raportimi sipas tabelës së 
llogaritjeve që është në pajtim me GFSM 2014. 

• Nuk ekziston • Standardi 
GFSM 2014 në 
përdorim 

Aktivitetet Pikat e referimit  Institucionet 

2019 2020 Udhëheqja  Mbështetja  

11.1 Modifikimi i 
SIMFK për ta 
mundësuar përgatitjen e 
automatizuar të 
raporteve të buxhetit në 
pajtim me GFSM 2014. 

Tabela ndërlidhëse në mes të 
llogarive në planin kontabël 
në SIMFK dhe GFSM 2014, e 
finalizuar. 
 
Manuali për planin kontabël, i 
finalizuar. 

Përgatitja e SIMFK që 
nëpërmes raporteve kristale të 
gjeneroj raporte standarde 
duke harmonizuar të dhënat 
nga data baza e njëjtë me 
strukturë sipas dy standardeve. 
 
Raportimi i automatizuar nga 
SIMFK i funksionalizuar sipas 
standardeve ndërkombëtare të 
kontabilitetit për sektorin 
publik. 

Thesari i Kosovës MF, DTI 
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11.2 Rishikimi i planit 
kontabël të Qeverisë. 

Rregullorja për planin 
kontabël, e aprovuar. 
 
95 Zyrtarë kryesorë financiarë 
të OB, të trajnuar. 
 

Zbatimi i rregullores për 
planin kontabël në procesin e 
buxhetimit dhe ekzekutimit. 

Thesari i Kosovës/ 
Departamenti i 
Buxhetit 

FMN, USAID, KE 

11.3 Hartimi i 
Dokumentit të Buxhetit 
Miqësor (Narrativ). 
 

Dokumenti i Buxhetit 
Miqësor (Narrativ) për vitin 
2019, i hartuar dhe i publikuar 
online. 

Dokumenti i Buxhetit Miqësor 
(Narrativ) për vitin 2020,  i 
hartuar dhe i publikuar online. 

Departamenti i 
Buxhetit 

 

11. 4 Raportimi i rregullt 
financiar për 
ekzekutimin e Buxhetit 
të Republikës së 
Kosovës. 
 

Raportet mujore (seritë 
kohore), tre-mujore dhe 
vjetore, të publikuara. 
 
Funksionalizimi i Portalit të 
Transparencës. 

Raportet mujore, tre-mujore 
dhe vjetore, të publikuara. 
 
 
Funksionalizimi i plotë i 
Portalit të Transparencës. 

Thesari i Kosovës  

Prioriteti 12: Ngritja e qëndrueshme e kapaciteteve në MFP  
Objektivi Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit Baza Qëllimi 2020 
Arritja e një mënyre sistematike, 
e qëndrueshme dhe e integruar e 
ngritjes së kapaciteteve të 
nëpunësve civil në Menaxhimin 
e Financave Publike duke e 
shfrytëzuar ekspertizën vendore, 
të administratës publike dhe atë 
të jashtme. 

• Numri i programeve për trajnimin në MFP. 
 
 
 
 

• Numri i zyrtarëve të trajnuar në fushën e MFP. 

• NA 
 
 
 
 

• NA 

• Programe nga 
fusha e MFP 
(përcaktohet 
pas studimit). 
 

• Zyrtarë të 
trajnuar në 
MFP 
(përcaktohet 
pas studimit). 

Aktivitetet Pikat e referimit  Institucionet 

2019 2020 Udhëheqja  Mbështetja  

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

Zhvillimi i Studimit të 
fizibilitetit, e përfunduar. 
 

Adresimi i rekomandimeve që 
dalin nga përfundimi i 
studimit të fizibililetit. 

DIEKP/DSHP IPA 2017/SBS 
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vlerësimin e nevojave 
për trajnime. 

Vlerësimi i nevojave për 
trajnim në fushën e MFP-së, e 
përfunduar. 

 


