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Shkurtesat 
 

AB - Auditimi i Brendshëm  

ATK - Administrata Tatimore e Kosovës 

BE - Bashkimi Evropian 

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

Menaxhimit të Buxhetit 

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

Sponsorimit të Organizatave të Komisionit Treadway 

OSHC – Organizatat e Shoqërisë Civile 

DPEPBN - Departamenti i Politikave Ekonomike, Publike dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar 

Financiar 

DIEKP - Departamenti për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave 

DK - Dogana e Kosovës 

DMR - Divizioni i Menaxhimit të Rrezikut 

FMN - Fondi Monetar Ndërkombëtar 

GDPS - Grupi Drejtues për Planifikim Strategjik 

GKMFP - Grupi Koordinues për Menaxhimin e Financave Publike 

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

Kontabilitetit në Sektorin Publik 

KBF - Komisioni për Buxhet dhe Financa 

KASh - Korniza Afatmesme e Shpenzimeve  

KE - Komisioni Evropian 

KEF – Këshilli Ekonomik dhe Fiskal 

KIP - Komiteti për Investime Publike 

KBFP - Kontrolli i Brendshëm i Financave Publike 

KRPP - Komisioni Rregullativ i Prokurimit publik 

LPP - Ligji për Prokurimin Publik 

LMFPP - Ligji për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë 

MF - Ministria e Financave  

MFP - Menaxhimi i Financave Publike  

MSA - Marrëveshja e Stabilizim Asociimit 

OB - Organizatat Buxhetore 

PEFA – (Public Expenditure and Financial Accountability) Llogaridhënia e Shpenzimeve dhe 

Financave Publike 

PIP - Programi i Investimeve Publike 

PVF - Pasqyra Vjetore Financiare 

PPF – (Project Preparation Facility) projekti mbështetës për përgatitjen e projekteve   

SBS (Sector Budget Support) - Mbështetja Buxhetore Sektoriale 

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

Përmirësim në Qeverisje dhe Menaxhment) 

SIMFK - Sistemi Informativ i Menaxhimit të Financave të Kosovës 

SNAO – (Swedish National Audit Office) Zyra Kombëtare e Auditimit të Suedisë   

SRMFP - Strategjia për Reformën e MFP 

TI - Teknologjia Informative 

ZKA - Zyra Kombëtare e Auditimit 

ZPS/ZKM - Zyra për Planifikim Strategjik në Zyrën e Kryeministrit 

ZKM - Zyra e Kryeministrit 
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Përmbledhja ekzekutive 
 

Strategjia e Reformës së Menaxhimit të Financave Publike (SRMFP 2016-2020) është 

dokumenti kryesor strategjik i reformave në këtë shtyllë. Qeveria e Republikës së Kosovës, 

përkundër ndikimit negativ të pandemisë Covid19, ka mbetur e përkushtuar në sigurimin e 

sistemit modern të Menaxhimit të Financave Publike (MFP) që është në harmoni me përvojat 

më të mira ndërkombëtare dhe mundëson funksionimin efikas dhe efektiv të të gjitha fazave 

të Menaxhimit të Financave Publike1. SRMFP 2016-2020 është̈ e organizuar rreth 4 shtyllave, 

që përmbajnë 12 prioritete kyçe të Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe 20 indikatorë të 

suksesit. Në vitin 2018 Grupi Koordinues për Menaxhimin e Financave Publike (GKMFP)2 

ka zhvilluar përditësimin e Planit të Veprimit për vitin 2019-2020 për zbatimin e SRMFP 

2016-2020. Plani aktual përmban 49 aktivitete dhe 63 pika të referimit për vitin 2020, për të 

siguruar përqendrimin në prioritete për të gjitha fushat prioritare të Reformës në Menaxhimin 

e Financave Publike3. Plani i përditësuar i veprimit ishte rezultat i konsultimeve të gjëra 

publike dhe ka qenë i diskutuar me Komisionin Evropian në kuadër të Dialogut për MFP. 

Përditësimi reflekton rishikimin afatmesëm të SRMFP 2016-2020 që është përfunduar në 

vitin 20184.  

 

Zbatimi i aktiviteteve të SRMFP 2016-2020 

Progres i kënaqshëm është raportuar gjatë vitit 2020, ku 38 nga 49 aktivitetet e planifikuara 

janë zbatuar apo në zbatim sipas planit, apo 78%, ndërsa 11 aktivitetet e mbetura, apo 22%, 

janë të pa zbatuara apo kanë ngecje. Krahasuar me Raportin Vjetor 2019 kemi ngritje për 

13% të zbatimit të aktiviteteve të planifikuara. 

 

 

 

                                                           
1 Shih: SRMFP 2016-2020, e disponueshme në: https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/FF8DA146-CB8B-

4BFD-8DF5-38A1A6162E35.pdf   
2 Qeveria e Kosovës, Ministria e Financave Vendimi Nr. 33/2018 
3 Shih: Plani i Rishikuar i Veprimit për periudhën 2019-2020, e disponueshme në: https://mf.rks-

gov.net/desk/inc/media/1A893E26-1757-44D9-8538-555CE66C202F.pdf  
4 Shih: Rishikimi afatmesëm i SRMFP 2016-2020, e disponueshme në: https://mf.rks-

gov.net/desk/inc/media/FF8DA146-CB8B-4BFD-8DF5-38A1A6162E35.pdf  

38 Aktivitet
apo 78%

11 Aktivitete
apo 22%

Zbatimi i aktiviteteve të SRMFP 
Janar Shtator 2020

Aktivitetet e zbatuara apo ne zbatim sipas planit

Aktivitetet e pa zbatuara apo me vonesa serioze.

https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/FF8DA146-CB8B-4BFD-8DF5-38A1A6162E35.pdf
https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/FF8DA146-CB8B-4BFD-8DF5-38A1A6162E35.pdf
https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/1A893E26-1757-44D9-8538-555CE66C202F.pdf
https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/1A893E26-1757-44D9-8538-555CE66C202F.pdf
https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/FF8DA146-CB8B-4BFD-8DF5-38A1A6162E35.pdf
https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/FF8DA146-CB8B-4BFD-8DF5-38A1A6162E35.pdf
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Zbatimi i aktiviteteve sipas Prioriteteve 

Për sa i përket performancën së zbatimit të Aktiviteteve sipas Prioriteteve, raporti konstaton 

se kemi pesë prioritete (prioriteti 4, 6, 8, 9 dhe 11) që kanë shkallën më të lartë të 

performancës në vitin 2020, ku të gjitha aktivitetet janë zbatuar apo janë duke u zbatuar sipas 

planit. Ndërsa prioriteti 12 ka vetëm një aktivitet të planifikuar, i cili nuk është zbatuar. 

 

 

Zbatimi i aktiviteteve sipas Shtyllave 

Raporti vlerëson trend pozitiv në të gjitha shtyllat (I, II, III dhe IV). Trendi më i lartë është 

në shtyllën II me 87.5% të aktiviteteve të zbatuara apo që janë në zbatim sipas planit. Në 

vijim është paraqitur grafiku lidhur me zbatimin e aktiviteteve sipas katër shtyllave të 

SRMFP. 
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Zbatimi i aktiviteteve sipas strukturave përgjegjëse  

Raporti vlerëson gjithashtu trendin e zbatimit të aktiviteteve për 12 strukturat përgjegjëse për 

zbatimin e aktiviteteve. Në vijim është paraqitur grafiku lidhur me zbatimin e aktiviteteve sipas 

strukturave përgjegjëse. 

 

 
 

Trendi i arritjes së Indikatorëve 

Edhe pse në këtë periudhë raportuese nuk mund të vlerësohet zbatimi i 19 Indikatorëve, bazuar 

në të dhënat e pranuara nga bartësit e zbatimit të tyre, raporti vlerëson se trendi i zbatimit të 

disa prej indikatorëve vazhdon të jetë i mirë.  

Vlen të theksohet se gjatë periudhës raportuese, përkundër situatës së ndërlikuar nga pandemia 

Covid19, tek Prioriteti 3, indikatori lidhur me uljen e nivelit të borxhit tatimor si përqindje e 

të  hyrave totale vjetore, si borxhe të mbledhshme tatimore, në fund të Shtatorit 2020 vlera 

arrin në 270,034,774 ndërsa inkasimi tatimor gjate periudhës Janar-Shtator 2020 ka qenë 

61,965,595 EUR. Nëse e shprehim në përqindje është 22.95% (vlera e synuar për vitin 2020 

është 25%). 

Gjatë periudhës raportuese, tek Prioriteti 5, indikatori lidhur me numrin e transfereve gjatë 

vitit fiskal, kemi trend pozitiv me 74 transfere në nivelin qendror dhe lokal (vlera e synuar për 

vitin 2020 është 120 transfere). 

Indikatori i Prioritetit 6, numri i ri-alokimeve për OB të nivelit qendror, në periudhën 

raportuese ka shënuar gjithsejte 14 rialokime (vlera e synuar për vitin 2020 është 30 rialokime). 

 

Gjithashtu të dhënat preliminare konstatojnë edhe disa sfida në zbatimin e disa prej 

indikatorëve. Pengesat e identifikuara kryesisht kanë të bëjnë me ndikimin e pandemisë si she 

zhvillimet politike në vend. Sfiduese vlerësohet zbatimi i indikatorëve në vijim.  

Tek Prioriteti 4, Shmangia në mes të kufirit të dhënë me KASH- 2020 dhe buxhetit të aprovuar 

për vitin 2020 është 6.02% (vlera e synuar për vitin 2020 është 5%). Krahasimi është në total 

të buxhetit dhe jo mesatarja e devijimit për arsye sepse buxheti i aprovuar 2020 ka pasur 

ndryshime të mëdha në strukturën organizative, me ç’rast është bërë ulje e numrit të ministrive 

dhe fuzionimi i tyre në disa ministri të tjera. Gjatë hartimit të KASH-it 2020-2022 kanë qenë 

të planifikuara 21 ministri, ndërsa me buxhetin e aprovuar në Mars të vitit 2020 janë gjithsej 

15 ministri. Me këtë numri i Organizatave Buxhetore është zvogëluar dukshëm, nga 57 

ekzistuese në 52 aktuale. 
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Prioriteti 6, indikatori Ruajtja e nivelit të shpenzimeve kapitale të planifikuara në raport me 

strukturën e shpenzimeve të përgjithshme është ndikuar nga pandemia Covid19. Në vitin 2020 

përqindja e pjesëmarrjes së shpenzimeve kapitale në strukturën e buxhetit të aprovuar në 

muajin Mars të vitit 2020 ishte 29%, ndërsa me buxhetin e rishikuar në Gusht 2020 vlera është 

28% (vlera e synuar për vitin 2020 është 33.5%).  

Tek Prioriteti 12, indikatori lidhur me arritjen e një mënyrë sistematike, të qëndrueshme dhe 

të integruar të ngritjes së kapaciteteve të nëpunësve civilë në Menaxhimin e Financave Publike 

duke e shfrytëzuar ekspertizën vendore, të administratës publike dhe atë të jashtme nuk ka 

zhvillime. Mbetet që ky indikatorët sfidues të rishikohet me rastin e hartimit të planit të 

Veprimit të SRMFP për vitin 2021. 

 

 

Pasqyra përmbledhëse 
 

Raporti vjetor për zbatimin e SRMFP 2016-2020 në periudhën janar-shtator 2020 është bazuar 

në planin e rishikuar të veprimit 2019-2020, duke raportuar në nivel të aktiviteteve dhe 

mundësisht edhe të indikatorëve. Procesi i përgatitjes së këtij raporti gjashtë mujor ka ndjekur 

procedurat dhe praktikat e rregullta që Ministria e Financave (MF) i zbaton. Procesi filloi me 

mbledhjen e të dhënave nga institucionet përgjegjëse në përputhje me planin e veprimit në 

tremujorin e tretë të vitit 2020. Konteksti i krijuar me pandeminë e Covid-19 rezultoi me 

vështirësi të reja për mbledhjen e të dhënave, kështu që platformat online u përdorën për qasje 

dhe diskutim të të dhënave. Per shkak të rrethanave të vështirësuara dhe mungesës së 

mbështetjes nga projekti i AT të SBS në MFP, mbledhja e të dhënave përfundoi në fund të 

Tetorit 2020, dhe filloi procesi i analizës së kontributeve duke përfshirë rishikimin e raporteve 

dhe materialeve të tjerë relevante. Kjo gjithashtu përfshiu konsultime online me anëtarët e 

GKMFP, me theks tek anëtarët e strukturave kryesore përgjegjëse për secilin nga 12 prioritetet 

e SRMFP. 

Si rezultat i procesit të analizës së të dhënave, u përgatit drafti fillestar tabelar i raportit, në 

përputhje me manualin e rishikuar dhe aprovuar në vitin 2020. Hapi i ardhshëm përfshiu 

filtrimin dhe verifikimin e informatave për të përgatitur Raportin Tabelar Vjetor Janar-Shtator 

për vitin 2020, i cili siguroi pamjen e përgjithshme, trendin ekzistues dhe bazën për zhvillimin 

e raportit narrativ. Ngarkesa e punës për MF është rritur ndjeshëm si rezultat i Covid-19, 

veçanërisht në planifikimin dhe zbatimin e politikave për lehtësimin e ndikimit negativ të 

pandemisë. Për shkak të ndikimit të pandemisë Covid-19, raporti nuk u diskutua me shoqërinë 

civile, si rezultat i vështirësive logjistike dhe teknike për të akomoduar një proces të tillë. Kjo 

shënon herën e parë që raporti nuk është konsultuar me OSHC-të.  

Për sa i përket kontekstit më të gjerë të zbatimit të veprimeve të planifikuara të reformës në 

2019, është e rëndësishme të theksohet se ka pasur një moment të rëndësishëm pozitiv që është 

krijuar me mbështetjen e BE-së, konkretisht me konfirmimin nga ana e Komisionit Evropian, 

të Transhit fiks shtesë si dhe Rishikimit të Indikatorëve variabil për vitin 2020. Sidoqoftë, si 

rezultat i zhvillimeve jashtë ndikimit të MF, ka pasur vështirësi në koordinimin dhe 

mobilizimin e institucioneve si në zbatimin e veprimeve të planifikuara ashtu edhe monitorim 

dhe raportim. Grupi Koordinues i MFP (GKMFP), i ndihmuar nga Sekretariati (DIEKP/MF) 

përkundër vështirësive objektive të shkaktuara me Covid19, hartoi Raportin për periudhën 

Janar-Shtator 2020. GKMFP gjithashtu ka përgatitur Raportin Vjetor 2019 mbi zbatimin e 

SRMFP.  

Pavarësisht nga vështirësitë, rezultatet për vitin 2020 në lidhje me zbatimin e Aktiviteteve të 

planifikuara në SRMFP janë të kënaqshme, me 78% të tyre të zbatuara apo në zbatim sipas 

planit, dhe 22% të pa zbatuara apo me vonesa serioze. Raporti konkludon trend të kënaqshëm 

të zbatimit të SRMFP në periudhën kohore Janar-Shtator 2020. Në vijim është prezantuar 

Kartela raportuese e zbatimit të aktiviteteve gjatë periudhës Janar-Shtator 2020. 
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Tabela 1.- Kartela raportuese e nivelit të rezultateve të Aktiviteteve për SRMFP, Janar-

Shtator 2020 

Aktiviteti Pika e referimit për 2020 

ARRITSHMËRIA 

E zbatuar apo në 

zbatim sipas planit 

E pa zbatuar apo 

me vonesa serioze 

Shtylla 1: Disiplina fiskale 

Prioriteti 1.- Saktësia e parashikimit të indikatorëve makroekonomik dhe të hyrave 

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.   

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.  

1.3 Avancimi i modelit Makro-

Ekonomik me qëllim të përmirësimit 

të parashikimit të indikatorëve 

kryesorë makroekonomik përfshirë 

edhe të hyrat tatimore. 

Së paku katër nën-modele 

(kumulativ) për parashikimin e 

indikatorëve makroekonomik dhe 

fiskal, të krijuara. 

 

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). 

Adresimi i opsionit të dakorduar 

me palët e interesit. 

 

Prioriteti 2.- Kontrollet efektive te zotimeve 

2.1 Plotësim ndryshimet legjislative 

dhe zbatimi i Rregulloreve financiare. 

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.  

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.   

2.3 Zgjerimi i funksioneve të SIMFK. Vonesat në pagesa të monitoruara 

nga thesari nëpërmes SIMFK dhe 

Arkivës elektronike.  

2.4 Zbatimi i Ligjit për Kontroll të 

Brendshëm të Financave Publike 

(KBFP). 

Së paku 70 zyrtarë financiarë të 

trajnuar për zbatimin e Ligjit për 

KBFP.  
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2.5 Monitorimi i kontrollit të 

brendshëm në OB. 

Gjashtë (8) Rishikime të kontrollit 

të brendshëm, të realizuara. 

 

Gjashtë (8) Raporte të hartuara pas 

çdo monitorimi të 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 

qendror.  

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.  

2.8 Hartimi i infrastrukturës ligjore 

për rregullimin e zotimeve tre-

vjeçare. 

Zbatimi i zotimeve tre-vjeçare. 

 

Prioriteti 3.- Mbledhja e qëndrueshme e të hyrave  

3.1 Rritja e përmbushjes së deklarimit 

me kohë. 

 Zbatimi i modulit për menaxhimin 

e mos deklaruesve dhe deklaruesve 

me vonesë. 

 

Ngritja e kapaciteteve të Njësisë 

per trajtimin e mos deklaruesve 

dhe deklaruesve me vonesë.  

3.2 Vlerësimi automatik i rreziqeve 

për të mundësuar aprovimin e 

menjëhershëm dhe pagesën për TVSh 

të cilat janë me rrezik të ulët. 

Zbatimi i plotë i procedurave për 

përforcimin e vlerësimit të rrezikut 

në mënyrë automatike të kërkesave 

për rimbursim të TVSH.  

3.3 Modernizimi i sistemit të 

teknologjisë informative. 

Përfundimi i fazës së dytë të 

projektit/vënia në funksion e 

sistemit.  

3.4 Intensifikimi i aktiviteteve për 

luftimin e kontrabandës 

Rritja e kontrolleve/patrullimeve 

për zbulim të rasteve të 

kontrabandimeve krahasuar me 

vitin paraprak.   

3.5 Luftimi i kontrabandimit të 

mallrave dhe lehtësimi i tregtisë. 

Monitorimi i plotë i lëvizjes dhe 

transitit të dërgesave, përmes 

sistemit RFID (sistemi i 

monitorimit doganor).  

3.6 Ngritja e kapaciteteve në DK për 

mbledhje të qëndrueshme të të 

hyrave. 

Kapacitet njerëzore të ngritura 

përmes Trajnimeve. Punëtorive, 

Konferencave etj.   

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 2019. 

 

Shtylla 2: Efikasiteti alokues 

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

 

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.  

4.3 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.  

Prioriteti 5.- Besueshmëria dhe kontrolli i ekzekutimit të buxhetit vjetor    

5.1 Zbatimi i Udhëzimit 

Administrativ (UA) për transferimet – 

ri-alokimet. 

Rreth 100 zyrtarë të OB të trajnuar 

për UA për transferimet –ri- 

alokimet.  

5.2 Hartimi i dokumentit analitik për 

menaxhimin e performancës. 

  

 

Prioriteti 6.- Cilësia e informatave të buxhetit kapital 

6.1 Aprovimi i udhëzimit 

administrativ (UA) për 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”.  

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.  

6.3 Aprovimi i Udhëzimit 

Administrativ (UA) për definimin e 

projekteve kapitale. 

Rreth 100 zyrtarë të OB-ve të 

trajnuar per “UA per definimin e 

projekteve kapitale”.  

Shtylla 3: Efikasiteti operacional 

Prioriteti 7.- Prokurimi Publik 

7.1 Zhvillimi i procedurave të 

centralizuara. 

Zbatimi i procedurave dhe 

metodologjisë së re nga AQP për 

të lehtësuar prokurimin dhe 

menaxhimin de kontratave.  

7.2 Fuqizimi i AQP me personelin e 

nevojshëm dhe ngritja e kapaciteteve 

profesionale. 

Kapacitetet profesionale të AQP, 

të ngritura. 

 

7.3 Avancimi dhe fuqizimi i sistemit 

të e-prokurimit në kryerjen e 

aktiviteteve të 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.  

7.4 Monitorimi gjithëpërfshirës i 

ciklit të aktiviteteve të prokurimit 

Identifikimi i rasteve të 

procedurave të anuluara dhe 

përfshirja në raportin vjetor të  
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publik me qëllim uljen e numrit të 

aktiviteteve të anuluara. 

KRPP-së. 

 

Monitorimi i aktiviteteve të 

prokurimeve përmes platformës së 

e-prokurimit, si dhe evidentimi i 

lëshimeve, gjatë procesit të 

prokurimit. 

7.5 Ndryshimet ligjore në sistemin e 

Prokurimit Publik. 

Nxjerrja e Ligjit të Ri për 

Prokurim Publik, i aprovuar. 

 

Nxjerrja e akteve të reja nënligjore 

për implementimin e Ligjit të ri të 

PP.  

7.6 Trajnimi i zyrtarëve të prokurimit 

publik në nivel bazik dhe të avancuar.  

223 zyrtarë të trajnuar për nivel të 

avancuar për prokurim publik. 

 

60 zyrtarë të trajnuar për trajnimin 

themelor profesional për prokurim 

publik.  

Prioriteti 8.- Fuqizimi i auditimit të brendshëm 

8.1 Harmonizimi i metodologjisë për 

monitorimin e NjAB me kërkesat e 

reja të Ligjit për KBFP. 

Zbatimi i metodologjisë për 

monitorimin e NjAB. 

 

8.2 Monitorimi i Njësive të auditimit 

të brendshëm 

10 Njësi të auditimit të brendshëm, 

të monitoruara.  

8.3 Hartimi i planit të trajnimit për 

auditorët e brendshëm dhe organizimi 

i trajnimeve sipas planit. 

150 auditorë të brendshëm, të 

trajnuar.  

 

Prioriteti 9.- Fuqizimi i auditimit të jashtëm 

9.1 Ruajtja e pavarësisë institucionale 

të ZKA-së. 

Ruajtja e pavarësisë dhe mandatit 

të ZKA-së, sipas Standardeve 

Ndërkombëtare të Institucioneve 

Supreme të Auditimit (SNISA).  

9.2 Avancimi i metodologjisë së 

auditimit, përmes automatizimit. 

Funksionalizimi i plotë i softuerit 

për automatizim të auditimeve.  

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.  

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. 

 

17 Raporte të Performancës të 

publikuara.  

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.  
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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.  

Shtylla 4.- Çështjet e ndërlidhura të MFP 

Prioriteti 10.- Përmirësimi i sistemeve të TI 

10.1 Integrimi i sistemeve të TI në 

MF dhe agjencitë e saja vartëse. 

Mirëmbajtja dhe zhvillimi i 

sistemit raportues (BI-Bussines 

Intelegence).  

10.2 Krijimi i qendrës së të dhënave 

financiare (Disaster Recovery 

System). 

Funksionalizimi i plotë i të 

dhënave financiare (Disaster 

Recovery System).  

Prioriteti 11.-   

11.1 Modifikimi i SIMFK për ta 

mundësuar përgatitjen e automatizuar 

të raporteve të buxhetit në pajtim me 

GFSM 2014. 

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.  

11.2 Rishikimi i planit kontabël të 

Qeverisë. 

Zbatimi i rregullores për planin 

kontabël në procesin e buxhetimit 

dhe ekzekutimit.  

11.3 Hartimi i Dokumentit të 

Buxhetit Miqësor (Narrativ). 

Dokumenti i Buxhetit Miqësor 

(Narrativ) për vitin 2020, i hartuar 

dhe i publikuar online.  

11.4 Raportimi i rregullt financiar për 

ekzekutimin e Buxhetit të Republikës 

së Kosovës. 

Raportet mujore, tre-mujore dhe 

vjetore, të publikuara. 

 

Funksionalizimi i plotë i Portalit të 

Transparencës.  

Prioriteti 12.-   

12.1 Zhvillimi i studimit të fizibilitetit 

mbi Qendrën e Trajnimeve për MFP, 

përfshirë vlerësimin e nevojave për 

trajnime. 

Adresimi i rekomandimeve që 

dalin nga përfundimi i studimit të 

fizibililetit. 
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Shtylla I: Disiplina Fiskale 
 

Shtylla e parë synon të krijojë një kornizë të kujdesshme makroekonomike dhe politikë fiskale 

me synimin për të forcuar mbikëqyrjen financiare dhe administrimin e rreziqeve fiskale. 

Ministria e Financave (MF) vazhdoi të punojë në përforcimin e kornizës afatmesme makro-

fiskale dhe eliminimin e rrezikut të paragjykimeve sistematike në parashikimet e të hyrave. 

Shtylla e Disiplinës Fiskale përfshinë tre prioritete që kanë të bëjnë me forcimin e 

parashikimeve makroekonomike, uljen e vonesave të pagesave dhe zgjatjen e bazës tatimore 

duke luftuar evazionin fiskal. Gjatë vitit 2020, gjithsej 19 aktivitete janë planifikuar për 

disiplinën fiskale, dhe gjithsej trembëdhjetë (13) janë zbatuar apo në zbatim e sipër sipas planit 

ndërsa gjashtë (6) aktivitetet e mbetura nuk janë zbatuar ose kanë vonesa serioze.  

 

Në prioritetin e parë, saktësia e parashikimit të treguesve makroekonomik dhe të të hyrave, 

raporti vlerëson si në vijim. Nga katër (4) aktivitetet e planifikuara janë zbatuar apo janë në 

zbatim sipas planit dy (2) aktivitete (aktivitetet 1.1, dhe 1.3), ndërsa dy (2) aktivitete vlerësohet 

të jenë tё pa zbatuara apo kanë vonesë serioze (aktiviteti 1.2 dhe 1.4). 

 

1.1 Sigurimi i kapaciteteve të mjaftueshme të njësisë së makroekonomisë.  

Gjatë periudhës Janar-Shkurt janë mbajtur trajnime me ekspertin e kontraktuar në projektin 

“Mbështetja për Zyrën e Planifikimit Strategjik” të financuar nga Komisioni Evropian, mirëpo 

pas mbylljes për shkak të pandemisë trajnimet janë ndërprerë, gjithashtu gjatë periudhës 

Janar-Shtator janë mbajtur trajnime me ekspertin e kontraktuar nga USAID-i, pas përhapjes 

së pandemisë dhe masave të ndërmarra nga Qeveria për lëvizje të lirë të qytetarëve trajnimet 

janë mbajtur në mënyrë virtuale. Do të vazhdohet të mbahen trajnime të rregullta virtuale me 

ekspertin e kontraktuar nga USAID. 

1.2 Publikimi i metodologjisë së hartimit të parashikimeve ekonomike.  

Nuk ka veprime në lidhje me këtë aktivitet. Do të shqyrtohet mundësia që në të ardhmen të 

publikohet metodologjia e hartimit të parashikimeve makro-fiskale. 

1.3 Avancimi i modelit Makro-Ekonomik me qëllim të përmirësimit të parashikimit të 

indikatorëve kryesorë makroekonomik përfshirë edhe të hyrat tatimore. 

Gjatë kësaj periudhe nuk janë krijuar nën-modele të reja për parashikimin e indikatorëve 

makro-fiskal. Mirëpo, me ndihmën e ekspertit të kontraktua nga USAID-I, (që është edhe 

krijues i modelit që është në përdorim), është punuar në avancimin e modelit ekzistues. 

Në të ardhmen do të vazhdohet me avancimin e mëtejshëm të modelit, dhe aty ku nuk është e 

mundur të avancohet modeli ekzistues të krijohen nën-modele të ndërlidhura me modelin 

ekzistues. 

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). 

Është krijuar grupi punues i cili ka filluar punën në hartimin e një studimi i cili do të 

identifikojë opsionet për krijimin e këshillit fiskal. Pritet që të diskutohen opsionet me palët e 

interesit, duke përfshirë edhe Komisionin Evropian. Ky aktivitet shënon vonesë nё zbatim. 

 

Lidhur me prioritetin e dytë, kontrollin efektiv të zotimeve, raporti vlerëson si në vijim. 

Nga tetë (8) aktivitetet e planifikuara janë zbatuar apo janë në zbatim sipas planit shtatë (7) 

aktivitete (aktivitetet 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 dhe 2.7), ndërsa në një (1) aktivitet vlerësohet 

të ketë vonesë serioze (aktiviteti 2.8). 
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2.1 Plotësim ndryshimet legjislative dhe zbatimi i Rregulloreve financiare. 

Thesari nё fillim tё vitit 2020 ka dërguar një shkresë njoftuese për tё gjitha Organizatat 

Buxhetore lidhure me procesin e monitorimit tё regjistrave kontabël nё SIMFK dhe zbatimin 

e afateve kohore për regjistrim tё transaksioneve nё SIMFK. Gjatë vitit 2020 janë monitoruar 

OB-tё e kryesisht Zyrtarët Çertifikues dhe zbatimi i afateve për çertifikim tё shpenzimeve nё 

SIMFK. 

Po ashtu, janë pranuar dhe konsoliduar raportet për vonesat nё pagesa nga OB-tё dhe i njëjti 

raport ёshtё dërguar tek Departamenti i Buxhetit për ti dhёnё prioritet këtyre obligimeve gjatë 

planifikimit buxhetor. Monitorimi i shpenzimeve të regjistruara nё SIMFK nga Organizatat 

Buxhetore ka shënuar 28 kërkesa/e-maila, dhe 149 lëndë. Monitorimin e aprovimit të kuponit 

të shpenzimit, janë dërguar 100 vërejtje dhe 689 kuponë tё shpenzimit.  

Nё tremujorin e fundit 2020 planifikohet aprovimi i procedurës së monitorimit ku parashihet 

edhe avancim nё procesin e monitorimit tё regjistrave kontabël nё SIMFK. 

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

Nё raportin vjetor financiar 2019 janë prezantuar elemente si: tё arkëtueshme, tё pagueshmet, 

pasuritë kapitale jo financiare, tё cilat krijojnë bazë për një avancim tё lehtë nё drejtim tё fazës 

tranzitore nё kesh tё modifikuar. 

Fillimisht kërkohen ndryshime legjislative dhe trajnim intensiv i stafit tё MF dhe 

Organizatave Buxhetore, pastaj avancim i SIMFK dhe sistemeve tjera. 

2.3 Zgjerimi i funksioneve të SIMFK. 

Nё kuadër tё SIMFK ёshtё bёrё obligative bashkangjitja e kontratës dhe faturës gjatë procesit 

tё regjistrimit tё një shpenzimi nё SIMFK. Kjo mundëson që auditimi tё ketë tё dy informatat 

nё një vend gjegjësisht transaksionin financiar dhe dokumentacionin financiar tё skanuar dhe 

bashkangjitur nё SIMFK. 

Gjatë vitit 2021 parashihet avancim i niveleve tё kontrollit nё SIMFK dhe kjo do krijoj 

mundësi që OB-tё tё monitorohen nëse gjatë shpenzimeve kanë shkaktuar vonesa nё pagesa. 

2.4 Zbatimi i Ligjit për Kontroll të Brendshëm të Financave Publike (KBFP). 

Ligji i KBFP ёshtё i zbatueshëm për tё gjitha OB-tё. NJQH/MFK në bashkëpunim me USAID 

ka mbajtur në nivelin lokal 3 punëtori lidhur me kёtё çështje ku janë trajnuar 36 pjesëmarrës. 

NjQH ka planifikuar trajnime me datë 17-18-19 dhe 20 Nëntor /2020 për të gjitha OB. Janë 

përgatitur agjenda dhe materialet për zhvillimin e këtij trajnimi. 

Është paraparë  trajnimi i 60 pjesëmarrësve nga  SSP (duke pasur parasysh situatën e rënduar 

me Covid19 rrezik ёshtё që kjo mund tё dështoj) ne jemi duke bёrё përgatitjet që këto trajnime 

mundësisht ti organizojmë online). 

2.5 Monitorimi i kontrollit të brendshëm në OB. 

Gjatë periudhës raportuese janë realizuar gjashtë (6) Rishikime të kontrollit të brendshëm. 

Janë hartuar katër (4) Raporte pas çdo monitorimi të OB, ndërsa dy (2) prej tyre janë në formë 

të draftit, nё pritje tё komenteve nga SSP-tё e monitoruara për finalizimin e këtyre raporteve. 

Në proces tё monitorimit janë edhe dy SSP. Në programin e monitorimit ёshtё monitorimi i 

tetë (8) SSP për MFK. Përkundër përpjekjeve për realizimin e planit, për shkak të Covid19, 

dy (2) monitorimet e fundit mund tё vihen nё rrezik. 

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

Libri i përshkrimit të proceseve ёshtё i zbatueshëm për tё gjitha OB-të. Libri i përshkrimit tё 

proceseve ёshtё nё zbatim nga tё gjitha SSP e nivelit qendror.  

Aktualisht  NJQH/MFK në bashkëpunim me USAID ёshtё duke punuar, monitoruar 15 

komuna per implementimin e librit përshkrimin e proceseve, pjesë e së cilës ёshtё edhe 

menaxhimi i rrezikut. Deri nё fund tё vitit do tё kemi rezultate nga këto komuna. 

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

e KBFP. 
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Janë pranuar dhe analizuar 104 Pyetësorët vet-vlerësues, për vitin 2019. NjQH ka pranuar 

gjithashtu 68 raporte nga NjAB nga Niveli Qendror dhe Lokal dhe 19 raporte nga NjAB nga 

ndërmarrjet publike për aktivitet e zhvilluara në fushën e auditimit të brendshëm gjatë vitit 

2019. 

Raportit vjetor i konsoliduar per sistemin e KBFP për vitin 2019 është procesuar te Ministri i 

Financave. Raporti ёshtё aprovuar nga Ministri dhe Qeveria e Republikës sё Kosovës (QRK). 

QRK më datë 07.06.2020 ka nxjerr një vendim ku ka dhёnё disa rekomandime. Vendimi 

obligon SSP që ti zbatojnë rekomandimet e dala, me qëllim të përmirësimit të sistemit të 

KBFP. 

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

Thesari ka realizuar zhvillimet e nevojshme dhe ka funksionalizuar SIMFK për zotimet 

shumëvjeçare. Implementimi i zotimeve shume vjeçare në SIMFK është i ndërlidhur me 

buxhetin shume vjeçar në SIMFK.  

Evidentimi i zotimeve shumë-vjeçare ne SIMFK për projektet kapitale (kontratat e reja), 

Testimi i funksionalitetit dhe modifikimet e nevojshme për OB-tё, do tё mund tё ndodhё pas 

implementimit tё modulit tё Kesh dhe implementimit tё zotimeve shumëvjeçare nё sistemin 

e buxhetit. Ky aktivitet shënon vonesë në zbatim. 

 

Tek prioriteti i tretë, Mbledhja e qëndrueshme e të hyrave, kemi rezultatet si në vijim. Nga 

shtatë (7) aktivitetet e planifikuara janë zbatuar apo janë në zbatim sipas planit katër (4) 

aktivitete (aktivitetet 3.1, 3.2, 3.4, dhe 3.6), ndërsa në tri (3) aktivitete vlerësohet të jenë të pa 

zbatuara apo të kenë vonesë serioze (aktiviteti 3.3, 3.5 dhe 3.7). 

 

3.1 Rritja e përmbushjes së deklarimit me kohë. 

Me qëllim të ngritjes së numrit të tatimpaguesve deklarues, në mënyrë të rregullt është duke 

u zbatuar aktiviteti i pastrimit të regjistrit të tatimpaguesve duke i larguar nga regjistri ata 

tatimpagues që nuk janë aktiv dhe duke i monitoruar mos-deklaruesit, përmes veglës së 

menaxhimit të mos deklaruesve. Gjatë periudhës raportuese janë hartuar procedurat për 

pastrimin e llogarive tatimore dhe janë aprovuar. Me implementimin e procedurave për 

pastrimin e llogarive tatimore, është bërë pastrimi i llogarive tatimore për Bizneset në TVSH; 

Bizneset Individuale dhe Personat Juridik. Në total janë pastruar 4,573 llogari tatimore. 

Lidhur me ngritjen e kapaciteteve në Njësinë e mos deklaruesve dhe deklaruesve, gjatë 

periudhës raportuese është shtuar një zyrtar, ndërsa si njësi nuk ka nevojë për trajnime meqë 

është e ngarkuar vetëm për administrimin dhe monitorimin e këtyre dy kategorive të 

tatimpaguesve. 

Me qëllim të përmirësimit të deklarimit të tatimeve me kohë, në bashkëpunim me GIZ dhe 

Bankën Botërore planifikohet të realizohen aktivitete komunikuese me tatimpaguesit e këtyre 

dy kategorive. Aktivitetet të cilat priten të realizohen janë: realizimi i anketave të ndryshme 

online për të identifikuar faktorët e mos deklarimit; dërgimi i letrave njoftuese duke i 

përkujtuar afatin e deklarimit; duke realizuar thirrje përmes Qendrës së Thirrjeve për t'i 

njoftuar për mos-deklarimin dhe deklarimin me vonesë. 

3.2 Vlerësimi automatik i rreziqeve për të mundësuar aprovimin e menjëhershëm dhe pagesën 

për TVSh të cilat janë me rrezik të ulët. 

Në Janar 2020 ka filluar të funksionojnë Njësia e konsoliduar e Menaxhimit të rimbursimeve 

ku tani si funksion është i përqendruar vetëm në një njësi dhe i mbulon kërkesat në tërë 

territorin e Kosovës. Për periudhën Janar-Shtator 2020, të dhënat lidhur me rimbursimet e 

kërkuara- aprovuara për llojin e tatimit TVSH janë si më poshtë: 

- numri i kërkesave online për TVSH përmes modulit tё rimbursimeve është 470 kërkesa, 

- numri i kërkesave të aprovuara është: 322 dhe nga kjo: 

o me vizitë të shkurtër janë aprovuar  269 ( 83.5% nga totali ) kërkesa, 
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o me kontroll janë aprovuar 53 ( 16.5% nga totali ).  

- Mesatarja e ditëve për rimbursim është 22.7 ditë (tё dhënat janë marrё nga raporti 

statistikor përmbledhës). 

Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, janë të dhënat si më poshtë: 

- 195 kërkesa të aprovuara më pak nё krahasim me periudhat e njëjta tё vitit paraprak; 

- me vizitë të shkurtër 163 kërkesa tё aprovuara me pak se nё periudhat e njëjta tё vitit 

paraprak; 

- me kontroll 32 rimbursime tё aprovuara më pak se nё vitin paraprak. 

- Mesatarja e shqyrtimit tё lёndёve tё rimbursimit me aktivitet për lёndёt tё cilat sistemi i 

kategorizon ne kategorinë A është 7, për ato që sistemi i kategorizon nё kategorinë B – 

me aktivitet është 15 ditë, ndërkaq për ato tё kategorisë C, që shqyrtohen me kontrolle 

është 30 ditë. 

Duke marrë parasysh se aktiviteti nuk është zbatuar në tërësi, për faktin se koha e shpenzuar 

për shqyrtimin e kërkesave e përmbush kriterin prej 30 ditë, por koha e transferit të mjeteve 

financiare në llogarinë e biznesit nuk realizohet brenda 30 ditëve, planifikohet të ri-shikohen 

edhe njëherë kriteret e rimbursimit. Përveç kësaj planifikohet që të bëhen ndryshime në 

procese të punës ashtu që njësia për menaxhimin e rimbursimeve të kryejë kontrolle në rastet 

kur gabimet në kërkesë janë të vogla dhe periudhat tatimore për të cilat kërkohet rimbursim 

nuk janë të gjata. 

3.3 Modernizimi i sistemit të teknologjisë informative. 

Sa i përket ecurisë së Projektit Modernizimi i Sistemit të TI sipas Kërkesave dhe Nevojave të 

ATK-së, projekti është përbrenda afateve kryesore të kontratës dhe është kryer Faza Fillestare 

me përmbajtjen Plani, Arkitektura, softueri dhe licenca. Ndërsa, tashmë jemi në fazën ku pritet 

qё të pranojmë modulin e Menaxhimit të Rrezikut dhe Kontrollit, nga e cila pritet të kemi 

trajnimet dhe më pas të bëjmë testimet. 

Faza e dytë e projektit është lancimi i funksionit të shërbimit me tatimpagues, ku në kohën e 

ri-shikimit të planit të veprimit në koordinim me operatorin implementues të projektit, është 

paraparë që faza e dytë të shtyhet për shkak të situatës së pandemisë. 

3.4 Intensifikimi i aktiviteteve për luftimin e kontrabandës 

Përgjatë periudhës raportuese Janar-Shtator 2020, janë zhvilluar në total 4396 aktivitete me 

qëllim zbulimin e rasteve të mallrave të kontrabanduara. Aktivitetet do të vazhdojnë edhe në 

të ardhmen. 

3.5 Luftimi i kontrabandimit të mallrave dhe lehtësimi i tregtisë. 

Si rrjedhojë e situatës së krijuar nga pandemia por edhe si rezultat i faktit se tenderimi i këtij 

projekti ka dështuar disa herë, DK ka vendosur që ky projekt të pezullohet për këtë vit. 

Buxheti për këtë projekt është bartur për vitin 2022. Ky aktivitet shënon vonesë në zbatim. 

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

Si rrjedhojë e situatës pandemike, plani i trajnimeve nuk ka arritur të zbatohet në plotëni. 

Gjatë kësaj periudhë kohore janë mbajtur 27 Aktivitete trajnuese dhe janë trajnuar 183 zyrtar 

doganor. DK do të vazhdon me mbajtjen e aktiviteteve trajnuese online aty ku është e mundur. 

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. 

Gjatë periudhës raportuese të hyrat nga tatimi në pronë kanë shënuar ulje prej 5.9 mil. Euro 

në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak, apo një rënie prej 28.5%. Kjo rënie ka të 

bëjë me situatën e krijuar nga pandemia Covid19. Vlera e synuar për këtë aktivitet nuk është 

arritur. 
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Shtylla II: Efikasiteti Alokues 
 

Shtylla II synon të sigurojë përdorim efikas dhe efektiv të resurseve të miratuara buxhetore 

duke forcuar ekzekutimin efikas të buxhetit përmes lidhjes së Strategjisë Kombëtare dhe 

planifikimit të buxhetit për tre vitet e ardhshme. Progresi është shënuar në realizimin e 

aktiviteteve, veçanërisht në zhvillimin e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve (KASH). Kjo 

shtyllë përfshin tre prioritete që kanë të bëjnë me rritjen e mëtejshme të rolit të KASH si 

dokument planifikimi, forcimin e besueshmërisë në buxhetin vjetor dhe menaxhim më efikas 

dhe efektiv të investimeve publike. Gjatë vitit 2020 janë planifikuar gjithsej tetë (8) aktivitete 

për efikasitetin e alokimet, ku gjithsej shtatë (7) janë zbatuar apo në zbatim e sipër sipas planit 

ndërsa një (1) aktivitet i mbetur nuk është zbatuar ose ka vonesa serioze. 

Forcimi i besueshmërisë së buxhetit vjetor përmes përmirësimit të planifikimit të buxhetit dhe 

pajtueshmërisë me kornizën makro-fiskale, si dhe objektivave strategjikë të Qeverisë, është 

një përparësi e vazhdueshme e SRMFP. Është vlerësuar se ekziston një trend i qëndrueshëm 

në zbatimin e aktiviteteve, përkundër vështirësive të krijuara nga COVID19, që mund të 

ndikojnë në mos arritjen e indikatorëve. 

 

Në prioritetin e katërt, zhvillimi i një Kornize Afatmesme të Shpenzimeve (KASh) duke 

rritur më tej rolin e KASh si një dokument që lidh Strategjinë Kombëtare dhe planifikimin e 

buxhetit, Raporti vlerëson gjendjen e zbatimit të aktiviteteve si në vijim. Nga tri (3) aktivitetet 

e planifikuara janë zbatuar apo janë në zbatim sipas planit që të tri (3) aktivitetet (aktivitetet 

4.1, 4.2 dhe 4.3). 

 

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

qeveritare.  

Gjatë periudhës Janar-Qershor, deri sa ёshtё formuar Qeveria e re nuk ka pasur aktivitete për 

nisma tё reja qeveritare, prandaj pas formimit tё Qeverisё sё re, gjatë periudhës Qershor-

Shtator janë këshilluar 30 zyrtar. Po ashtu, për kёtё aktivitet ёshtё planifikuar që tё mbahen 

trajnimet nё T4 tё vitit 2020, mirëpo tani më çdo gjë varet nga pandemia e shkaktuar nga 

virusi CORONA. Sipas nevojave dhe kërkesave tё OB-ve, do tё vazhdohet tё këshillohen 

zyrtarët relevant. 

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

Ekziston harmonizim i sektorëve të KASh-it me SKZH-nё, OB-tё janë të obliguara që 

kërkesave të tyre të i japin prioritet masave dhe aktiviteteve të cilat janë të parapara në SKZH. 

KASh-i hartohet në bazë të Deklaratës së Prioriteteve të Qeverisё, pra OB-tё janë të obliguara 

që në planifikimin e buxheteve të tyre me KASh të ju jepet prioritet DP, këto të dhëna 

kërkohen edhe me instruksionin e lëshuar nga MF për përgatitjen e KASh nga OB-tё.  

OB-të do të vazhdojnë që t’i zbatojnë me përpikëri instruksionet që lëshohen nga MF për 

përgatitjen e KASh, dhe të jenë në harmoni të plotë me SKZH dhe me Deklaratën e 

Prioriteteve të Qeverisё. 

4.3 Vlerësimi i ndikimit të politikave të propozuara me ndikim fiskal në të hyrat dhe 

shpenzimet buxhetore. 

Gjatë periudhës raportuese sipas kërkesave nga kabineti i MF-së, janë bërë analiza të ndikimit 

fiskal për politikat e propozuara nga Qeveria e Kosovës. Në mënyrë që të kemi informata sa 

më të hollësishme lidhur me ndikimin e politikave qeveritare në të hyrat dhe shpenzimet, do 

të vazhdohet me analiza të vlerësimit të impaktit buxhetor. 

Në opinionet e vlerësimit të ndikimit buxhetor është përfshirë edhe një detaj nga DB ku 

deklarohemi se kostoja e paraqitur ne formularin e vlerësimit të ndikimit buxhetor, vërtetohet 

nga Departamenti i Buxhetit, se a është vlerësuar realisht kostoja e paraqitur në formular tё 

VNB-sё. Departamenti i Buxhetit do tё vazhdoj ti verifikoj tё dhënat e paraqitura nё formular 

tё VNB të plotësuar nga OB-tё dhe nё rast se vëren mospërputhje tё tё dhënave do tё kërkoj 

informata shtesë nё lidhje me këto mospërputhje tё paraqitura nё formularin e VNB. 
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Në prioritetin e pestë, indikatori që lidhet me përqindjen e devijimit të ekzekutimit të 

përgjithshëm të buxhetit krahasuar me buxhetin e aprovuar në nivelin qendror, Raporti 

vlerëson gjendjen e zbatimit të aktiviteteve si në vijim. Nga dy (2) aktivitetet e planifikuara, 

janë zbatuar apo janë në zbatim sipas planit një (1) aktivitet (aktiviteti 5.1), ndërsa një (1) 

aktivitet ka vonesa serioze (aktiviteti 5.2). 

 

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

Për zbatimin e këtij UA përmes IKAP-it janë trajnuar 70 zyrtarë (Tetor). Ka qenë e planifikuar 

që tё mbahen mё shumë trajnime, mirëpo për shkak tё pandemisë nuk janë organizuar këto 

trajnime mё herët. Pritet  që tё ketë edhe trajnime tjera deri nё fund tё vitit për kёtё UA, mirëpo 

tani më çdo gjë varet nga pandemia e shkaktuar nga virusi CORONA. 

5.2 Hartimi i dokumentit analitik për menaxhimin e performancës. 

Nuk ka zhvillime për zbatimin e këtij aktiviteti. Pritet tё formohet grupi punues për hartimin 

e këtij dokumenti. 

 

Në prioritetin e gjashtë, indikatori në lidhje me numrin e ri- alokimeve për OB-të e nivelit 

qendror ka shënuar rezultat të mirë deri më sot, ku në këtë periudhë të raportimit (Janar-

Shtator) janë bërë gjithsejtë 14 rialokime. Zbatimi i aktiviteteve raportohet si në vijim. Nga 

tri (3) aktivitetet e planifikuara janë zbatuar apo janë në zbatim sipas planit që të tri (3) 

aktivitetet (aktivitetet 6.1, 6.2 dhe 6.3). 

 

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

projekteve kapitale. 

Për zbatimin e këtij UA përmes IKAP-it janë trajnuar 70 zyrtarë (Tetor), po ashtu nё ueb faqen 

e MF-DB është lancuar video E-mësimi për financat publike për kёtё UA. 

Nëse paraqitet nevoja për trajnime edhe pas kësaj periudhe, DB ёshtё i gatshëm tё mbaj 

trajnime për kёtё UA, mirëpo tani më çdo gjë varet nga pandemia e shkaktuar nga virusi 

CORONA. 

6.2 Organizimi i trajnimit për sistemin PIP (trajnimi i zyrtarëve të rinj si dhe rifreskimi i 

njohurive të zyrtarëve ekzistues). 

Përmes IKAP-it janë trajnuar 88 zyrtar pёr PIP (Shtator- Tetor). 

Nëse paraqitet nevoja pёr trajnime edhe pas kësaj periudhe, DB ёshtё i gatshëm tё mbaj 

trajnime pёr kёtё UA, mirëpo tani më çdo gjë varet nga pandemia e shkaktuar nga virusi 

CORONA. 

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

Për zbatimin e këtij UA përmes IKAP-it janë trajnuar 70 zyrtarë (Tetor), po ashtu nё ueb faqen 

e MF-DB është lancuar video E-mësimi për financat publike për këtë UA. 

Nëse paraqitet nevoja pёr trajnime edhe pas kësaj periudhe, DB ёshtё i gatshëm tё mbaj 

trajnime pёr kёtё UA, mirëpo tani më çdo gjë varet nga pandemia e shkaktuar nga virusi 

CORONA. 

 

Shtylla III: Efikasiteti Operacional 
 

Shtylla III efikasiteti operacional, përfshin tre prioritete dhe synon përmirësimin e fushës së 

prokurimit publik, avancimin e auditimit dhe kontrollin e brendshëm si dhe avancimin e 

auditimit të jashtëm. Gjatë vitit 2020 janë planifikuar gjithsej pesëmbëdhjetë (15) aktivitete, 

ku gjithsej trembëdhjetë (13) aktivitete janë zbatuar apo në zbatim e sipër sipas planit ndërsa 

dy (2) aktivitetet e mbetura kanë vonesa serioze. 
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Në prioritetin e shtatë - Prokurimi Publik, është arritur progres në zbatimin e aktiviteteve të 

parapara. Në këtë periudhë të raportimit zbatimi i aktiviteteve raportohet si në vijim. Nga 

gjashtë (6) aktivitetet e planifikuara janë zbatuar apo janë në zbatim sipas planit katër (4) 

aktivitetet (aktivitetet 7.1, 7.2, 7.4, dhe 7.6), ndërsa dy (2) aktivitete kanë vonesa serioze 

(aktiviteti 7.3 dhe 7.5). 

 

7.1 Zhvillimi i procedurave të centralizuara. 

AQP ka zhvilluar procedura sipas UA-06/2018 dhe vendimit të Qeverisë Nr. 06/27, datë: 

30.04.2020. Ka nënshkruar dy (2) marrëveshje publike kornizë që ndihmojnë në lehtësimin e 

prokurimit publik. Deri në fund të vitit pritet përfundimi i dy procedurave që janë në zhvillim. 

Aktiviteti "Shfrytëzimi afatgjatat i automjeteve me qira" është pezulluar pas vendimit të 

Qeverisë nr. 05/36, datë 19.10.2020. 

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

Kapacitetet profesionale të AQP gjatë periudhës raportuese janë ngritur. Shtatë (7) zyrtarë të 

AQP-së kanë ndjekur Programin e Trajnimit Themelor Profesional për Prokurim. Dy (2) 

zyrtarë kanë ndjekur trajnimin e trajnerëve nё fushën e prokurimit publik nga ITC-ILO. 

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

Moduli për menaxhimin e kontratave të nënshkruara përmes sistemit tё e-prokurimi nuk ka 

filluar tё zbatohet për shkak tё situatës së krijuar me pandeminë Covid19. Në periudhën K4-

2021, deri 100% e kontratave të prokurimit publik do të menaxhohen përmes sistemit të 

prokurimit elektronik. Vonesa mund të shkaktohen për shkak të situatës sё krijuar me 

pandeminë Covid19. 

Pilotimi i veglave dhe teknikave të prokurimit, ankandit dhe ankandit-reversë ose blerjes 

dinamike në sistem të prokurimit elektronik, nuk është bërё për shkak tё mungesës sё bazës 

ligjore. Me ndryshimet ligjore do tё krijohet baze ligjore për zbatimin e këtyre veglave dhe 

teknikave te prokurimit në sistem te e-prokurimit. 

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

numrit të aktiviteteve të anuluara. 

KRPP, gjatë kësaj periudhe raportuese ka bërë monitorimin e aktiviteteve të prokurimit të 

ngritura dhe të publikuara në platformën e e-prokurimit. Janë monitoruar gjithsej 272 njoftime 

për anulim të aktiviteteve të prokurimit, e dhënë kjo e përfshirë edhe në raportin e punës sё 

Departamentin të Monitorimit të KRPP për periudhën Janar-Shator 2020, me të dhëna mё të 

detajuara në lidhje me këtë çështje. Me qëllim që të bëhet evidentimi, parandalimi dhe 

eliminimi i lëshimeve eventuale që kanë të bëjnë me respektimin e ligjit të prokurimit publik 

nga autoritetet kontraktuese, ngritjes së nivelit të punës me qëllim të shfrytëzimit të drejt, 

transparent dhe efikas të mjeteve të buxhetit të konsoliduar të Kosovës, KRPP do të vazhdoj 

me monitorime të aktiviteteve të prokurimit përmes sistemit tё e-prokurimit si dhe monitorime 

sipas rastit. 

Gjithashtu, janë monitoruar edhe lloje të tjera të njoftimeve gjatë implementimit të aktiviteteve 

të prokurimit nga AK. Janë kryer edhe monitorime të aktiviteteve të prokurimit sipas kërkesave 

të operatorëve ekonomik dhe palëve të tjera të interesuara. 

7.5 Ndryshimet ligjore në sistemin e Prokurimit Publik. 

Koncept Dokumenti për trajtimin e legjislacionit në fushën e prokurim publik  është aprovuar 

nga Qeveria me dt. 09.09.2020, me vonesa të shkaktuara nga ndryshimet e menaxhmentit, 

politike si dhe gjendja me pandeminë Covid19. Sipas Vendimit të dt. 06.10.2020, është 

themeluar Ekipi përgjegjës për hartimin e Ligjit të ri me afat të draftimit tё ligjit deri mё 

01.03.2021. Me dt. 16.10.2020, është mbajt takimi i parë i Ekipit përgjegjës. Synimi është qё 

deri nё Dhjetor 2020, tё përgatitet dhe dorëzohet nё Qeveri draft Ligji i Prokurimit Publik. 
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Vonesa në hartimin dhe aprovimin e ligjit tё ri për prokurim publik mund të shkaktohen për 

shkak të situatës sё krijuar me pandeminë Covid19. 

Nxjerrja e akteve të reja nënligjore për implementim te Ligjit të ri për prokurim publik do të 

bёhet brenda një periudhe 6 mujore pas aprovimit tё ligjit. 

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

Deri nё fund tё vitit, rreth 230 zyrtar do të trajnohen për nivelin e avancuar për prokurim publik. 

Trajnimi pritet tё filloj nё Nëntor 2020. Numri i zyrtarëve tё prokurimit që do tё trajnohen 

mund tё ndryshoj duke marrё parasysh situatën me pandeminë, lёvizshmёrinё e tyre, ndërrimin 

e vendit tё punës, etj. Kjo vlen sidomos për nivelin e avancuar tё trajnimit nё fushën e 

prokurimit publik që ёshtё i paraparë tё bёhet brenda 3 viteve nga kur zyrtarët e kryejnë nivelin 

themelor tё trajnimit. 

Pika e referimit për vitin 2020 është tejkaluar sa i përket 60 zyrtarëve të trajnuar për trajnimin 

themelor profesional për prokurim publik. 160 zyrtarë kanë vijuar trajnimin e nivelit bazik për 

prokurim publik. Trajnimi është mbajtur nё formatin online, për shkak të situatës sё krijuar me 

pandeminë Covid19. 

 

Në Prioritetin e tetë, fuqizimi i mëtejshëm i auditimit të brendshëm, gjithashtu është arritur 

progres në zbatimin e aktiviteteve të parapara. Në këtë periudhë të raportimit zbatimi i 

aktiviteteve raportohet si në vijim. Nga tri (3) aktivitetet e planifikuara janë zbatuar apo janë 

në zbatim sipas planit që të tri (3) aktivitetet (aktivitetet 8.1, 8.2, dhe 8.3). 

 

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

KBFP. 

NjQH është duke e zbatuar metodologjinë për monitorimin e NjAB. Metodologjia për 

monitorimin e NjQH rregullon monitorimin e cilësisë  së auditimit të brendshëm në Njësitë e 

auditimit të brendshëm në SSP që bëhet nga NjQH/AB. Monitorimi i cilësisë së auditimit të 

brendshëm përbëhet nga: Analiza e pyetësorit për vlerësim të cilësisë të NjAB. Analiza e 

informatave të marra nga raportet e Njësive të auditimit të brendshëm mbi aktivitetet e 

zhvilluara në fushën e auditimit të brendshëm dhe vizitave në teren.  

8.2 Monitorimi i Njësive të auditimit të brendshëm 

Janë monitoruar 6 NjAB . Monitorimi i aktiviteteve të auditimit të brendshëm në NjAB në SSP  

bëhet sipas Nenit 30 të Ligjit Nr. 06/L-21 për Kontrollin e Brendshëm për Financa Publike. 

Qëllimi i monitorimit të aktiviteteve të auditimit të brendshëm është të vlerësojë nëse aktivitetet 

e auditimit të brendshëm janë në pajtueshmëri me kërkesat themelore të standardeve të Institutit 

të Auditimit të Brendshëm, kërkesave ligjore që rregullojnë funksionin e auditimit të 

brendshëm në Kosovë, metodologjinë e përpiluar nga NjQH/AB-ja dhe gjithashtu të ofrojë 

rekomandime për përmirësime. 

Monitorimi i aktiviteteve të auditimit të brendshëm është përqendruar në fushat e mëposhtme: 

- Vendosjen organizative të funksionit të auditimit të brendshëm; 

- Menaxhimin e funksionit të auditimit të brendshëm; 

- Kryerjen e angazhimeve të auditimit të brendshëm; 

- Ndikimin e aktiviteteve të auditimit të brendshëm. 

Katër monitorime janë të planifikuar të realizohen në K4. Gjatë muajit Tetor NjQH tashmë ka 

filluar edhe me monitorimin e dy NjAB. 

8.3 Hartimi i planit të trajnimit për auditorët e brendshëm dhe organizimi i trajnimeve sipas 

planit. 

Është hartuar plani për trajnimin e auditorëve të brendshëm. Programin për trajnim dhe 

certifikim e kanë përfunduar me sukses 19 pjesëmarrës. Në bashkëpunim me USAID-in është 

organizuar një punëtori për 26 pjesëmarrës me temën "Auditimi i performancës" dhe një 
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punëtori për hartimin e planit për zbatimin e rekomandimeve të auditimit për 49 pjesëmarrës. 

Për arritjen e pikës së referimit për periudhë K4 janë planifikuar të mbahet një punëtori dhe dy 

trajnime. Megjithatë realizimi i këtyre aktiviteteve varet nga situata e krijuar nga COVID19.  

 

Prioriteti i nëntë ka të bëjë me fuqizimin e auditimit të jashtëm. Në këtë periudhë të raportimit 

zbatimi i aktiviteteve raportohet i suksesshëm. Nga gjashtë (6) aktivitetet e planifikuara janë 

zbatuar apo janë në zbatim sipas planit që të gjashtë (6) aktivitetet (aktivitetet 9.1-9.6). 

 

9.1 Ruajtja e pavarësisë institucionale të ZKA-së. 

Raporti konstaton se nuk ka ndryshime. 

9.2 Avancimi i metodologjisë së auditimit, përmes automatizimit. 

Sistemi Informativ i Auditimit (SIA) është zhvilluar tërësisht, testuar dhe është futur  në 

përdorim tani në Tetor 2020. Ky sistem është në pronësi të ZKA-së dhe është zhvilluar duke u 

bazuar në metodologjitë përkatëse të auditimit që i zbaton ZKA-ja. Në veçanti SIA do të lejojë 

që auditorët në mënyrë të automatizuar të kenë qasje në informacionin e nevojshëm, në një 

kohë të shkurtër si dhe të përdorin një numër metodash dhe të bëjnë llogaritjet audituese në 

mënyrë efektive dhe efikase. Ekipet e auditimit kanë ndjekur trajnimet e nevojshme dhe kanë 

filluar futjen e të dhënave dhe përdorimin e sistemit për sezonën audituese 2020/2021. Ekipi 

për mbështetje profesionale dhe tavolina ndihmëse për çështjet teknike janë krijuar dhe do t'i 

ofrojnë mbështetje të plotë auditorëve në rast nevoje. Pjesa dërmuese e aktiviteteve punuese 

janë zhvilluar në kushte të pandemisë dhe ka qenë mjaft sfiduese për ekipin që një projekt i 

këtyre përmasave të realizohet suksesshëm përmes punës nga distanca. 

9.3 Përditësimi i Udhëzuesit për Auditime të Rregullsisë. 

Doracaku për auditime të rregullsisë është përditësuar gjatë vitit 2020 dhe tani  quhet Doracaku 

për auditime financiare dhe të pajtueshmërisë. Ky përditësim është bërë në pajtueshmëri të 

plotë me SNISA, bazuar edhe në propozimet për ndryshime të nevojshme dhe me përkrahjen 

profesionale të projektit të Binjakëzimit. Gjithashtu, këtë vit është bërë edhe rishikimi dhe 

përditësimi i pakos së Letrave të punës, bazuar në kërkesat dhe sipas metodologjisë së re të 

auditimit. 

9.4 Zhvillimi i mëtejshëm i praktikës së auditimit të performancës së ZKA. 

Doracaku për auditimet e performancës  është nё proces të përditësimit, ndërsa gjatë vitit 2020 

ёshtё përditësuar Pakoja e letrave të punës për auditimet e performancës. 

Pika e referimit prej 17 raporteve të performancës nuk mund tё arrihet për shkak të ndikimit që 

ka pasur pandemia. Kjo vlerë për auditimet e performancës është ambicioze dhe nuk përkon 

me planin vjetor të punës për vitin 2020/2021, ku janë planifikuar vetëm 8 auditime të 

performancës duke marrë parasysh se mund të kemi situatë të vështirësuar nga pandemia të 

paktën deri në pranverën e vitit 2021.  

9.5 Përfshirja e Kuvendit në shqyrtimin e raporteve të Auditimit. 

Zyra Kombëtare e Auditimit ka vazhduar bashkëpunimin me Kuvendin respektivisht 

komisionet parlamentare me qëllim të rritjes së llogaridhënies në sektorin publik. Për këtë 

qëllim janë mbajtur takime dhe është komunikuar me Kryetaren e Kuvendit, Kryetarin e 

Komisionit për Mbikëqyrje të Financave Publike dhe Kryetarin e Komisionit për Buxhet dhe 

Transfere, si dhe me deputetë e zyrtarë tjerë të Kuvendit sipas nevojës.  

Edhe pse në kushte të jashtëzakonshme të punës ZKA ka arritur të përfundoj të gjitha auditimet 

individuale dhe me kohë ka dorëzuar në Kuvend Raportin Vjetor të Auditimit për vitin 2019. 

Auditori i Përgjithshëm ka prezantuar në seancë plenare këtë raport. Sa i përket shqyrtimit të 

raporteve individuale të auditimit në komisionet parlamentare, edhe pse në kushte pandemie 

vërehet një trend pozitiv. Komisioni për Mbikëqyrje të Financave Publike, deri tani ka 

shqyrtuar gjithsejtë pesëmbëdhjetë (15) raporte të auditimit për organizatat buxhetore dhe 
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Raportin Vjetor të Auditimit për buxhetin e shtetit si dhe Raportin Vjetor të Performancës së 

ZKA-së.  

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

Gjatë muajit shtator 2020 është aprovuar në Qeveri Plani mbi zbatimin e rekomandimeve tё 

ZKA-së pёr vitin 2019. Në vendim parashihet raportimi Gjashtë mujor. 

 

 

Shtylla IV: Çështjet e ndërlidhura të MFP 
 

Shtylla e katërt, çështjet që lidhen me MFP adresohen përmes tre Prioriteteve në SRMFP, 

përfshinë tre prioritete që lidhen me përmirësimin e sistemeve të TI-së, avancimin e raportimit 

në përputhje me standardin e FMN-së GFSM 2014 dhe rritjen sistematike dhe të qëndrueshme 

të kapaciteteve të nëpunësve civilë në MFP. Gjatë vitit 2020 janë planifikuar gjithsej shtatë (7) 

aktivitete, ku pesë (5) aktivitete janë zbatuar apo në zbatim e sipër sipas planit ndërsa dy (2) 

aktivitete janë të pazbatuara apo kanë vonesa serioze. 

 

Në prioritetin e dhjetë, në lidhje me përmirësimin e sistemeve të TI-së, gjatë periudhës 

raportuese zbatimi i aktiviteteve raportohet si në vijim. Nga dy (2) aktivitetet e planifikuara 

është zbatuar apo është në zbatim sipas planit një (1) aktivitetet (aktiviteti 10.1), ndërsa një (1) 

aktivitet ka vonesa serioze (aktiviteti 10.2). 

 

10.1 Integrimi i sistemeve të TI në MF dhe agjencitë e saja vartëse. 

Kontrata pёr integrim e sistemeve dhe zhvillimin e sistemit raportues BI/DWH (BI-Bussines 

Intelegence/Data Ware House) përfundoj nё muajin Tetor 2020, ndërsa pёr vazhdimin e 

kontratës pёr mirëmbajtjen dhe avancim nuk janë zhvilluar asnjë procedurë. Pritet marrja e 

vendimit pёr tё lidhur një kontratë tё re kornizë pёr mirëmbajtje dhe avancim tё BI /DWH. 

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

DMSTI nuk ka ndërmarr asnjë aktivitet, si rezultat i faktit sё krijimin e Qendrës sё 

Rimëkëmbjes Nacionale e ka marrё përsipër për ta krijuar Agjencia e Shoqërisë së 

Informacionit (ASHI). Jemi në koordinimi me ASHI për këtë aktivitet. Nё momentin që tё jetë 

e gatshme qendra e tё dhënave financiare, Thesari ёshtё i gatshëm tё bashkëpunoj pёr 

vendosjen e tё dhënave tё Thesarit. 

 

Në prioritetin njëmbëdhjetë, Transparenca për buxhetin, gjatë periudhës raportuese zbatimi 

i aktiviteteve raportohet si në vijim. Nga katër (4) aktivitetet e planifikuara janë zbatuar apo 

janë në zbatim sipas planit që të katër (4) aktivitetet (aktiviteti 11.1, 11.2, 11.3 dhe 11.4). 

 

11.1 Modifikimi i SIMFK për ta mundësuar përgatitjen e automatizuar të raporteve të buxhetit 

në pajtim me GFSM 2014. 

Nё harmoni me kërkesat e LMFPP ёshtё përgatit një tabelë ndërlidhëse ku tё dhënat e 

gjeneruara nga SIMFK mund tё konvertohen shumë shpejt nё formatin sipas GFSM 2014. 

Vegla e krijuar ka mundësuar që edhe raportimi nё GFSFMN dhe EUROSTAT tё bёhet sipas 

GFSM 2014. Tabela ndërlidhëse Plani kontabël, GFSM 2014, ESA 2010 ёshtё publikuar nё 

ueb faqen e MF-sё5.  

11.2 Rishikimi i planit kontabël të Qeverisë. 

Thesari ka rishikuar planin kontabël dhe ka publikuar nё ueb faqen e MF dhe i njëjti plan 

kontabël përdoret gjatë buxhetimit, ekzekutimit dhe raportimit6.  

                                                           
5 https://mf.rks-gov.net/Page.aspx?id=1,36   
6 https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,128  

https://mf.rks-gov.net/Page.aspx?id=1,36
https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,128
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11.3 Hartimi i Dokumentit të Buxhetit Miqësor (Narrativ). 

Dokumenti i Buxhetit Miqësor (Narrativ) për vitin 2020, pёr shkak tё aprovimet me vonesë tё 

buxhetit dhe si pasojë e pandemisë COVID19, ёshtё publikuar në Nëntor 2020 në ueb faqen e 

MF. Do tё vazhdohet me kёtё aktivitet edhe viteve nё vijim. 

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

Në funksion të ngritjes së transparencës Thesari ka kërkuar nga zyra pёr informim publikimin 

në vazhdimësi të tё dhënave tё detajuara në baza mujore për ekzekutimin e buxhetit që 

publikohen nga Thesari - Seritë kohore mujore, dhe raportet tremujore nё portalin e 

transparencës si dhe informacione të tjera qё ngritin transparencën. Lidhur me raportet e 

ekzekutimit të buxhetit, Thesari raporton mbi baza mujore (seri kohore), tremujore (përfshirë 

portalin e transparencës) dhe raportimin vjetor financiar. Përveç këtyre raporteve, Thesari 

publikon raporte vjetore në Sistemin e FMN-së sipas klasifikimit, përkatësisht Statistikat 

Financiare Qeveritare (SFQ) bazuar ne Manualin per SFQ (GFSM 2014). 

 

Në prioritetin e dymbëdhjetë, i cili adreson ndërtimin e kapaciteteve në zonën e MFP në një 

mënyrë sistematike, të qëndrueshme dhe të integruar, është raportuar pa progres në zbatim. 

Raporti konstaton se i vetmi aktivitet (1) i paraparë për tu zbatuar në 2020, ka vonesa serioze 

(aktiviteti 12.1). 

 

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

e nevojave për trajnime. 

Përfundimi i Studimit është një parakusht për zbatimin e aktiviteteve të këtij prioriteti. Prioriteti 

dymbëdhjetë, synon të rrisë ndërtimin e kapaciteteve në fushën e MFP. Janë bërë shumë 

përpjekje, por ende Studimi i Fizibilitetit nuk është zbatuar. Edhe pse ka qenë i siguruar 

buxheti, ka një vonesë në procedurat e tenderit. Vlerësimi i nevojave për trajnim në fushën e 

MFP parashikohet të realizohet si pjesë e studimit të fizibilitetit. 
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Tabela 2: Kartela raportuese e zbatimit të Aktiviteteve të SRMFP në 2020 SIPAS Strukturave 

përgjegjëse 
AKTIVITETI STATUSI STRUKTURA 

PËRGJEGJËSE 

Shtylla 1: Disiplina Fiskale 

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

1.1 Sigurimi i kapaciteteve të mjaftueshme të njësisë së 
makroekonomisë. 

Zbatuar DPMBNF 

1.2 Publikimi i metodologjisë së hartimit të parashikimeve ekonomike.  Pa zbatuar DPMBNF 

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

Zbatuar DPMBNF 

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). 

Pa zbatuar MF 

Prioriteti 2: Kontrollet efektive të zotimeve 

2.1 Plotësim ndryshimet legjislative dhe zbatimi i Rregulloreve 
financiare. 

Zbatuar Thesari i 
Kosovës 
(THK) 

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

Zbatuar THK, Dep. i 
Buxhetit (DB), 
NJQH 

2.3 Zgjerimi i funksioneve të SIMFK. Zbatuar THK/OB 

2.4 Zbatimi i Ligjit për Kontroll të Brendshëm të Financave Publike 
(KBFP). 

Zbatuar NJQH 

2.5 Monitorimi i kontrollit të brendshëm në OB. 
 

Zbatuar NJQH 

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

Zbatuar NJQH 

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

Zbatuar  NJQH 

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

Pa zbatuar THK, DB 

Prioriteti 3: Mbledhja e qëndrueshme e të hyrave 

3.1 Rritja e përmbushjes së deklarimit me kohë. Zbatuar ATK 

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

Zbatuar ATK 

3.3 Modernizimi i sistemit të teknologjisë informative. Pa zbatuar ATK 

3.4 Intensifikimi i aktiviteteve për luftimin e kontrabandës Zbatuar Dogana e 
Kosovës (DK) 

3.5 Luftimi i kontrabandimit të mallrave dhe lehtësimi i tregtisë. Pa zbatuar DK 

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

Zbatuar DK 

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. 

Pa zbatuar DTP 

Shtylla 2: Efikasiteti alokues 

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

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

Zbatuar DB 

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

Zbatuar DB, ZKM/ZPS  

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

Zbatuar DPMBNF, DB 
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Prioriteti 5: Besueshmëria dhe kontrolli i ekzekutimit të buxhetit vjetor 

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

Zbatuar DB 

5.2 Hartimi i dokumentit analitik për menaxhimin e performancës. Pa zbatuar DB 

Prioriteti 6: Cilësia e informatave të buxhetit kapital 

6.1 Aprovimi i udhëzimit administrativ (UA) për kriteret përzgjedhëse 
dhe prioritizimin e projekteve kapitale. 

Zbatuar DB 

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

Zbatuar DB 

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

Zbatuar DB, THK 

Shtylla 3: Efikasiteti operacional 

Prioriteti 7: Prokurimi Publik 

7.1 Zhvillimi i procedurave të centralizuara. Zbatuar AQP 

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

Zbatuar AQP 

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

Pa zbatuar KRPP 

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

Zbatuar KRPP 

7.5 Ndryshimet ligjore në sistemin e Prokurimit Publik. Pa zbatuar KRPP 

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

Zbatuar KRPP 

Prioriteti 8: Fuqizimi i auditimit të brendshëm 

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

Zbatuar NJQH 

8.2 Monitorimi i Njësive të auditimit të brendshëm Zbatuar NJQH 

8.3 Hartimi i planit të trajnimit për auditorët e brendshëm dhe 
organizimi i trajnimeve sipas planit. 

Zbatuar NJQH, IKAP 

Prioriteti 9: Fuqizimi i auditimit të jashtëm 

9.1 Ruajtja e pavarësisë institucionale të ZKA-së. Zbatuar ZKA 

9.2 Avancimi i metodologjisë së auditimit, përmes automatizimit. Zbatuar ZKA 

9.3 Përditësimi i Udhëzuesit për Auditime të Rregullsisë. Zbatuar ZKA 

9.4 Zhvillimi i mëtejshëm i praktikës së auditimit të performancës së 
ZKA. 

Zbatuar ZKA 

9.5 Përfshirja e Kuvendit në shqyrtimin e raporteve të Auditimit. Zbatuar ZKA 

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

Shtylla 4: Çështjet e ndërlidhura të MFP 

Prioriteti 10: Përmirësimi i sistemeve të TI 

10.1 Integrimi i sistemeve të TI në MF dhe agjencitë e saja vartëse. Zbatuar DTI 

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

Pa zbatuar THK 

Prioriteti 11: Transparenca për buxhetin 

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

Zbatuar THK 

11.2 Rishikimi i planit kontabël të Qeverisë. Zbatuar THK, DB 

11.3 Hartimi i Dokumentit të Buxhetit Miqësor (Narrativ). Zbatuar DB 

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

Zbatuar THK 

Prioriteti 12: Ngritja e qëndrueshme e kapaciteteve në MFP 

12.1 Zhvillimi i studimit të fizibilitetit mbi Qendrën e Trajnimeve për 
MFP, përfshirë vlerësimin e nevojave për trajnime. 

Pa zbatuar DIEKP/Dep. 
Për Shërb. të 
Përgj. 
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Menaxhimi i Rrezikut 
 

Strategjia mbulon dymbëdhjetë prioritete dhe një shumëllojshmëri të aktiviteteve për secilin 

prioritet. Çdo aktivitet përballet me rreziqet e veta. Për të adresuar këto, një vlerësim i rrezikut 

në nivel të përgjithshëm si dhe propozimi i masave konkrete për uljen e tij do të trajtohen edhe 

në raportin e monitorimit Janar-Shtator 2020 të zbatimit të Strategjisë së Reformave në 

Menaxhimin e Financave Publike. Në nivelin e përgjithshëm të strategjisë, katër rreziqet 

kryesore të identifikuara lidhen me: Pandeminë Covid19, Përkushtimin politik, Kufizimet 

financiare dhe Mungesa e ekspertizës teknike. Nisur nga zhvillimet që nga tremujori i parë 

2020, është përfshirë edhe një nga rreziqet me impakt të lartë, tashmë i materializuar në këtë 

periudhë. Ky rrezik do të shtrijë efektin e vet në vitin 2020 dhe vitet në vijim në fushën e MFP-

së. Më poshtë paraqitet një analizë mbi këto rreziqe dhe propozimet për masat zvogëluese për 

secilën prej tyre: 

 

RREZIKU MASA PËR ZVOGËLIMIN E RREZIKUT 

Pandemia 

globale e 

COVID-19 

Ky rrezik është materializuar  

Institucionet financiare ndërkombëtare parashikojnë që ekonomia e Ballkanit 

Perëndimor do të ngadalësohet për vitin 2020, në linjë me zhvillimet e Evropës 

Perëndimore dhe ato globale. Konsumi pritet të nxisë rritje dhe do ketë një 

konkurrencë të fortë për tërheqjen e investimeve të huaja. Një pjesë e mirë e 

fondeve në Buxhetin e Shtetit do të alokohen për të përballuar situatën e krijuar. 

Rrjedhimisht në këto kushte, priten vështirësi/ngadalësim në zbatimit të 

reformave në fushën e financave publike. Në anën tjetër duhet vlerësuar sa më 

saktë ndikimin e pandemisë, në mënyrë që të ndërmerren masa korrigjuese. 

Gjithashtu vështirësitë do të amplifikohen në pamundësi të zhvillimit të punës 

normale të institucioneve.   

 

Për të përballuar situatën janë ndërmarrë disa masa7: (1) Fondi Monetar 

Ndërkombëtar (FMN), përmes Instrumentit të Financimit të shpejtë (Rapid 

Financing Instruments) ka aprovuar financimin për Kosovën në vlerë prej 51.6 

milion euro, mbi vlerësimin e ndikimit ekonomik dhe fiskal të masave që 

ndërlidhen me virusin COVID 19. (2) Asociacioni Ndërkombëtar për Zhvillim 

(pjesë e Bankës Botërore) ka nënshkruar marrëveshjen e radhës së grantit në vlerë 

prej 9.4 milion euro. (3) KfW nënshkruan dy marrëveshje granti në vlerë prej 13.5 

milion euro, (4) Komisioni Evropian ka aprovuar pakon “Macro-Financial 

Assistance” për vendet partnere që nuk janë anëtare të BE-së, përfshirë edhe 

Kosovën, prej së cilës pritet që Kosova të përfitoj 100 mil. Euro. Ndërkohë që një 

përqindje e lartë e stafit janë duke punuar nga zyra, pjesa tjetër siguron 

angazhimin e plotë me punën nga shtëpia. Masa të ndryshme, varësisht nga 

zhvillimet, pritet të ndërmerren. 

Përkushtimi 

politik 

Ky rrezik është materializuar pjesërisht. 

Një pjesë e konsiderueshme e iniciativave të reformës kërkojnë aprovim në 

Qeverinë e Republikës së Kosovës ose në Parlamentin e Republikës së Kosovës. 

Zhvillimet politike të fundit dëshmojnë se ky është një nga rreziqet konsistente.  

 

Për menaxhimin e këtij rreziku, kjo strategji është miratuar formalisht nga 

Qeveria dhe reflekton angazhimin politik për zbatimin e saj. Përveç kësaj, zbatimi 

i Strategjisë së Reformës në MFP është e përfshirë fuqishëm në strukturën për 

Reformën e Administratës Publike. Kjo do të sigurojë që vonesa në zbatim do të 

sinjalizohet tek udhëheqja politike dhe të mundësohet ndërhyrja politike në kohë.  

                                                           
7 https://mf.rks-gov.net/Page.aspx?id=1,165 
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RREZIKU MASA PËR ZVOGËLIMIN E RREZIKUT 

Kufizimet 

financiare 

Ky rrezik është materializuar pjesërisht. 

Me rishikimin e strategjisë u mundësua dhe kostimi i saj, i cili llogaritej në 

shumën 54.9 milion euro. Një pjesë e reformave do të mbështeten nga Buxheti i 

Republikës së Kosovës, një pjesë nga donatorët ndërkombëtarë si: Mbështetja 

Buxhetore Sektoriale dhe ndihma nëpërmjet projekteve IPA të BE-së, SIGMA, 

Banka Botërore, FMN etj. Gjendja  pandemisë në njërën anë pengon reformat 

edhe në aspektin financiar, kurse në anën tjetër krijon situatë të domosdoshme për 

reforma të caktuara.  

 

Për të minimizuar impaktin e këtij rreziku, në Dhjetor 2019 është realizuar 

transferi i transhit fiks, ndërsa në 2020 i transheve variabile 2018 dhe 2019 të 

Mbështetjes Buxhetore Sektoriale (SBS) për MFP. Duhet theksuar mbështetjen e 

vazhdueshme të BE-së. Gjatë vitit 2020 me kërkesë të MF, Komisioni Evropian 

është dakorduar me rishikimin e indikatorëve variabil për vitin 2020, si dhe ka 

aprovuar transhin fiks shtesë për MFP. Ndihma nga partnerët ndërkombëtar, 

përmes trajnimeve, pjesëmarrjes në konferenca, ofrimi i ekspertizës në fusha të 

ndryshme etj., është po ashtu ndihmesë në zbatimin e reformave. Rishikimi i 

Planit të Veprimit të SRMFP për vitin 2021 do të adresoj disa nga këto sfida. 

Mungesa e 

ekspertizës 

teknike 

Ky rrezik nuk është materializuar 

Disa prej reformave të MFP do të kërkojnë ekspertizë ndërkombëtare për të 

adresuar sfidat në Kosovë. Asistenca teknike, përcjellëse e SBS, është pritur të 

filloj të zbatohet nga viti 2020. Ekspertiza e tillë ndërkombëtare është ofruar 

shpesh nga partnerët zhvillimorë ndërkombëtarë të Kosovës si: Asistenca Teknike 

të ofruar nga projektet IPA dhe mbështetjes sektoriale buxhetore (SBS), Projektet 

e USAID, Bankës Botërore, SIGMA, GIZ, LuxDev etj.. 

 

Një nga masat kryesore për mitigimin e këtij rreziku do të jetë fillimi i 

mbështetjes nga projekti i Asistencës Teknike që përcjell SBS-in në MFP. Po 

ashtu konsultimet me partnerët zhvillimor që janë të interesuar për të mbështetur 

strategjinë e MFP-së do të adresojnë nevojat për asistencë dhe ekspertizë në 

fushën e SRMFP. Takimi i dialogut për MFP është vend i mirë për këtë. 

 

Duke konsideruar zhvillimet e fundit, është e nevojshme monitorimi dhe ndjekja e këtyre 

rreziqeve me qëllim të minimizimit të tyre. Në këto kushte, këto rreziqe të kombinuara me 

rreziqe të tjera do të amplifikojnë impaktin në rast të materializimit. Rritja e dialogut politik 

ashtu edhe vullneti i mirë ndërmjet palëve do të ndihmojnë për t’i shtyrë përpara reformat në 

fushën e financave publike. 

 

Sfidat në zbatimin e SRMFP gjatë vitit 2020  
 

Raporti thekson se shumica e aktiviteteve janë duke u zbatuar në përputhje me planin, ndërsa 

një numër i vogël po përballen me sfida apo ndalje të zbatimit të tyre. Konkretisht, disa nga 

sfidat e hasura gjatë zbatimit të reformës janë:  

1. Disa sfida janë evidentuar me ndikimin negativ shumë dimensional të pandemisë 

Covid19. Këto ndikime janë manifestuar me pengesa të punës normale institucionale, 

me ngarkesa institucionale me qëllim të tejkalimit të efekteve të pandemisë, vështirësi 

në hartimin e infrastrukturës ligjore, mungesë të mjeteve financiare etj. Në vijim janë 
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disa aktivitete apo pika të referimit që nuk ka pas mundësi të arrihen shkaku i ndikimit 

të pandemisë: 

o Monitorimi i plotë i lëvizjes dhe transitit të dërgesave, përmes sistemit RFID 

(sistemi i monitorimit doganor). 

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

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

prokurimit. 

2. Disa nga aktivitetet e parapara, nuk kanë arritur të realizohen shkaku i faktorëve të 

ndryshëm si kompleksiteti i aktivitetit mungesa e përkushtimit institucional, 

mbështetja politike, ndryshimet në Kuvend, Qeveri etj., si: 

o Publikimi i metodologjisë së hartimit të parashikimeve ekonomike.  

o Adresimi i rekomandimit të Komisionit Evropian nga takimi i dialogut 

ekonomik dhe financiar ndërmjet BE-së dhe Ballkanit Perëndimorë, 2018, 

(Shqyrtimi i opsioneve KEF). 

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

o Modernizimi i sistemit të teknologjisë informative. 

o Hartimi i dokumentit analitik  për menaxhimin e performancës. 

o Ndryshimet ligjore në sistemin e Prokurimit Publik.  

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

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

përfshirë vlerësimin e nevojave për trajnime. 

 

Në analizën e performancës së secilit aktivitet, paraqiten hapat e ardhshëm dhe masat që do 

të ndërmerren, duke marrë parasysh këto sfida me të cilat përballen. 

 

Fizibiliteti dhe Komunikimi  
 

Së shpejti pritet që nëpërmjet financimit të Bashkimit Evropian të fillojë projekti i Asistencës 

Teknike për Reformën në Menaxhimin e Financave Publike. Nëpërmjet këtij projekti synohet 

edhe hartimi i një strategjie komunikimi me qëllim të rritjes së ndërgjegjësimit dhe 

informimin e publikut rreth proceseve, sfidave dhe rezultateve të reformës së financave 

publike në Republikën e Kosovës. Fillimisht synohet një vlerësim gjithëpërfshirës i situatës 

aktuale të kapaciteteve të institucioneve pjesëmarrëse për këtë çështje. Më pas do të hartohet 

një Plan Veprimi, i cili do të përcaktoj teknikat më efektive për t’u përdorur në komunikim 

me secilin nga akterët e përfshirë. Duke ju referuar bartësve të zbatimit, më poshtë janë disa 

nga ngjarjet e zhvilluara në kuadër të informimit dhe promovimit të iniciativave të ndërmarra 

në fushën e financave publike. 

Të gjitha dokumentet lidhur me SRMFP si Strategjia, Raportet Vjetore të zbatimit të SRMFP, 

Raportet Gjashtë mujore, Raportet Vjetore të zbatimit të Indikatorëve variabil publikohen 

rregullisht në ueb faqen e MF në të tri gjuhët. Po ashtu rregullisht publikohet Dokumenti i 

Buxhetit Miqësor (Narrativ) si dhe Raportimi i rregullt financiar për ekzekutimin e Buxhetit 

të Republikës së Kosovës. Takimi i Dialogut për MFP, ku marrin pjesë edhe OSHC-të, 

paraqet mundësi të mirë për të rritur transparencën dhe zhvillu komunikimi me palët e 

interesit. 


