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Identifikimi i rrezikut

Kategoria e rrezikut
Identifiko kategorinë e rrezikut nga alternativat e
paraqitura më poshtë

Sqarim :
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Niveli i rrezikut

Masat zbutëse

Institucioni/organi përgjegjës

Përshkrimi/komenti

Përshkrimi/komenti

Prioritetet/Objektivat
Gjasa

Përshkrimi/komenti
Identifiko rreziqet ose kërcënimet të cilat ka gjasa që do të
ndikojnë në përmbushjen e objektivave me prioritet. Këtu
përfshihet identifikimi i rreziqeve ose kërcënimeve që mund
të ndikojnë negativisht në arritjen e ndonjë prioriteti të
caktuar

Prioriteti 1: Saktësia e treguesve makroekonomikë dhe
parashikimi i të hyrave

U
M K
L
U
M K
L
Varësisht nga vlerësimi i rreziqeve, duhet të identifikohet një
Vlerëso nivelin e gjasave dhe ndikimit të reagim i duhur ndaj tyre përmes identifikimit të masave për
rrezikut në ndonjë objektiv/aktivitet.
zbutje. Ju lutemi renditni masat që duhet të ndërmerren.
Përshkruaj shkurtimisht arsyet për këtë
vlerësim

L

Objektivi 1. Parashikim i kujdesshëm dhe real i të hyrave
buxhetore tregullta dhe i atyre të njëhershme

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

1.1 Sigurimi i kapacitetit të mjaftueshëm të stafit të trajnuar të
njësisë makroekonomike

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Kufizimet në punësim të ri në mungësë të buxhetit.
Gjithashtu niveli i ulët i pagesës karshi ekspertizës
profesionale të kërkuar.
Rreziku i mos respektimit të meritokracisë në
përzgjedhjen e zyrtarëve në njësinë e makroekonomisë.

1.2 Publikimi i metodologjisë së parashikimit të ndryshoreve
ekonomike

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Nuk parashihet rrezik në implementim të këtij aktiviteti.

1.3 Publikimi i kornizes makro-fiskale dhe indikatorëve
ekonomikë para miratimit të KASH dhe Ligjit për buxhetin vjetor

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Mungesa e pwrkushtimit politik ne publikimin e
kornizes makrofiskale para miratimit te KASH dhe Ligjit
te Buxhetit.

1.4 Vendosja e pavarësisë së njësisë makroekonomike

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

1.5 Nxjerrja e një rregulloreje që do ta kufizonte përfshirjen e të
hyrave të njëhershme

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Ndikimi

M

S

H

L

M

X

S

H

X

Sigurimi i mjaftueshëm i buxhetit.
Ministria e Financave
Zgjidhja e sistemit adekuat të pagesës për ekspertizën e ofruar.
Respektimi i meritokracisë me konkurs.

Implementimi i Rregullores për standardet minimale të OSHCve

X

X

Implementimi I Rregullores për standardet minimale te OSHCve

Adresimi përmes Planit strategjik Zhvillimor i MF

Mos aprovimi me kohë i rregullores

X

X

Përcaktoni se kush është përgjegjës prë ndërmarrjen e
secilit veprim për zbutjen e rreziqeve

Përfshirja në planin vjetor Legjislativ
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Identifikimi i rrezikut

Kategoria e rrezikut
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i
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i
p 2.1. Ndryshimet në LFPP /Rregullore
l
i
n
e

Ndikimi

Identifiko rreziqet ose kërcënimet të cilat ka gjasa që do të
ndikojnë në përmbushjen e objektivave me prioritet. Këtu
përfshihet identifikimi i rreziqeve ose kërcënimeve që mund
të ndikojnë negativisht në arritjen e ndonjë prioriteti të
caktuar

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Mos zbatimi i ligjeve egzistuese nga organizatat
buxhetore ndikon ne borxhin e brendeshem, po qe se
zbatohen ligjet dhe rregulloret shuma e borxhit
/vonesave ne pagesa do jet 0.
Mos zbatimi I LMFPP-se dhe rregulles per shpenzimin e
paras publike, mos komunikimi I SIMFK dhe Sistemit
elektronik te prokurimit publik,
Shkurtimet buxhetore gjate vitit, mungesa e stafit per
Monitorim te OB-ve

Masat zbutëse

Institucioni/organi përgjegjës

Përshkrimi/komenti

Përshkrimi/komenti

U
M K
L
U
M K
L
Varësisht nga vlerësimi i rreziqeve, duhet të identifikohet një
Përcaktoni se kush është përgjegjës prë ndërmarrjen e
Vlerëso nivelin e gjasave dhe ndikimit të reagim i duhur ndaj tyre përmes identifikimit të masave p[r zbutje. secilit veprim për zbutjen e rreziqeve
rrezikut në ndonjë objektiv/aktivitet.
Ju lutemi renditni masat që duhet të ndërmerren
Përshkruaj shkurtimisht arsyet për këtë
vlerësim

X

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Miratimi me kohe i ligjeve / modifikimi i
LMFPP

X

X

X

X

L

Prioriteti 2: Kontrollet efektive të zotimeve
Objektivi 2. Të zvogëlohet borxhi i pagesave duke e rritur
pajtueshmërinë me kontrollet e aplikueshme të zotimeve

Gjasa

Përshkrimi/komenti

Identifiko kategorinë e rrezikut nga alternativat e
paraqitura më poshtë

Sqarim :

F
i
s
c
a
l

Niveli i rrezikut

Prioritetet/Objektivat

M

S

H

L

M

S
X

H
Njoftimi I Titullarve te OB-ve per masat ndeshkuese sipas
LMFPP nese hyne ne borxhe pa pasur fonde te
zotuara/buxhetuara. Nderlidhja e sistemit elektronik te
prokurimit dhe SIMFK do pamundesonte hyrjen ne obligime
kontraktuale pa pasur fondet e buxhetuara dhe zotuara ne
SIMFK.

MF dhe Institucionet e prokurimit publik

MF-Thesari

2.2 Trajnimi dhe ndërtimi i kapaciteteve të kryeshefit (kryeshefave) 1) kufizimet financiare/buxhetore,
financiar
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

2.3 Futja e kontabilitetit të modifikuar në bazë akruale dhe
raportimi

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Mos raportimi i te arketushmeve dhe detyrimeve te OBve ne periudha vjetore.

2.4 Identifikimi dhe zhvillimi i kontrollit

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

kufizimet buxhetore /financiare

2.5 Zgjerimi i funksioneve të SIMFK

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Mos komunikimi I SIMFK me E-Prokurimin, Raportimi
I ekzekutimit te buxhetit nga SIMFK, Vjetersia e
serverve ku eshte SIMFK-ja,

2.6 Rishikimi i rregullores financiare për raportimin e vonesave në 1) kufizimet financiare/buxhetore,
pagesa
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Mos raportimi I saktë dhe me kohe I vonesave ne pagesa
nga OB-të

X

Ne raportet vjetore te OB-ve te raportohen te arketushmet dhe
detyrimet ku pastaj behet konsolidimi tek Raporti Vjetor
Financiar I Qeverisë dhe reflektimi tek ndarjet buxhetore ne
periudhat pasusese.

MF/OB/Thesari

komunikimi I SIMFK me E-prokurimin, SIMFK te ofroj
raportim te automatizuar dhe te shpejte sipas planit kontabel,
Blerja e serverve dhe paisjeve te reja qe sigurojn sigurin e te
dhanave dhe shpejtesi te marrjes se te dhanave financiare,

Qeveria/MF/Institucionet e prokurimit/Thesari

OB-te duhet zbatuar LMFPP, Ligjin e buxhetit dhe Rregullen
Financiare per shpenzimin e parase publike.

MF/OB

X

X

X

X

X

2.7 Raportimi i borxheve të brendshme nga Njësia e Borxheve

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Mos raportimi I borxheve nga OB-te

2.8 Sanksionimi i organizatave buxhetore në rastet e vonesës në
pagesa

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Mos zbatimi I LMFPP-se në ndeshkimin e Zyrtarve dhe
OB-ve qe kane shkaktuar vonesa ne pagesa.

2.9 Monitorimi i OB-ve duke u bazuar në SIMFK dhe në arkivin
elektronik

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Mos zbatimi I rregulles per planin kontabel

2.10 Zhvillimi i kapaciteteve në Njësinë për Monitorim(NJM)

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Kufizimet në kapacitete (njerëzore);

X

X

X

X

X

OB-te duhet zbatuar LMFPP, Ligjin e buxhetit dhe Rregullen
Financiare per shpenzimin e parase publike.

Qeveria/MF/

X

MF- Qeveria do aplikoj masat ndeshkuese ndaj Zyrtave dhe OB- MF-Thesari
ve qe kanë shkaktu vonesa ne pagesa qe do reflektoj menjeher
tek zvoglimi I vonesave te te gjitha OB-te.

X

Njesia per Monitorim ne Thesar te monitoroj OB-te duke
krahasuar dokumentacionin financiar me regjistrimin ne
SIMFK.

X

Njesia per Monitorim ne Thesar te fuqizohet duke shtuar stafin MF-Thesari
ku maksimumi i OB-ve qe monitorhen nga nje zyrtar te jet 20
organizata buxhetore.

MF-Thesari
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Identifikimi i rrezikut

Kategoria e rrezikut
Identifiko kategorinë e rrezikut nga alternativat e
paraqitura më poshtë

Explanantion :
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Niveli i rrezikut

Masat zbutëse

Institucioni/organi përgjegjës

Përshkrimi/komenti

Përshkrimi/komenti

Prioritetet/Objektivat

Prioriteti 3: Mbledhja e qëndrueshme e të hyrave
Objektivi 3. Ta zgjerojë bazën e të hyrave duke e luftuar evazionin
1) kufizimet financiare/buxhetore,
fiskal dhe kontrabandimin e mallrave
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

D 3.1 Krijimi i Agjencisë Tatimore dhe Doganës së Kososëvs
i (ATDK)
s
c
i
p
l
i 3.2 Fillimi i shërbimit elektronik e-fatura
n
e

3.3 Modernizimi i sistemit të teknologjisë informative

Gjasa

Përshkrimi/komenti
Identifiko rreziqet ose kërcënimet të cilat ka gjasa që do të
ndikojnë në përmbushjen e objektivave me prioritet. Këtu
përfshihet identifikimi i rreziqeve ose kërcënimeve që mund
të ndikojnë negativisht në arritjen e ndonjë prioriteti të
caktuar

Ndikimi

U
M K
L
U
M K
L
Varësisht nga vlerësimi i rreziqeve, duhet të identifikohet një
Vlerëso nivelin e gjasave dhe ndikimit të reagim i duhur ndaj tyre përmes identifikimit të masave për
rrezikut në ndonjë objektiv/aktivitet.
zbutje. Ju lutemi renditni masat që duhet të ndërmerren.
Përshkruaj shkurtimisht arsyet për këtë
vlerësim

L

M

Kapacitete të vogla njerëzore dhe administrative/njohuri;
Mungesë e buxhetit të dedikuar për trajtimin e
segmenteve të caktuara të identifikuara si me rrezik për
evazion tatimor

S

H

M

S

H
Sigurimi se stafi adekuat pranon trajnime adekuate; Identifikimi Menaxhmenti i Lartë/Komisioni për Trajnim dhe
i duhur i projekteve me buxhet të nevojshëm për zbatimin e tyre Zhvillim;
Menaxhmenti i Lartë ATK

X

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Mos aprovimi me kohe i Ligjit perkates

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

1. Mos Alokimi i mjeteve financiare.
2. Mos Alokimi/dedikimi i kapaciteteve /burimeve
njerëzore te mjaftueshme dhe adekuate si ne
komponentët e proceseve te punesa ashtu edhe ne
komponentët e Teknologjisë Informative.
3. Mungesa e Infrastrukturës Ligjore. Përgatitjet dhe
implementimi duhet te kenë mbështetje te plote me Akte
ne-ligjore dhe udhëzimet përkatëse per funksionet e
sistemit si dhe detyrimet per tatimpagues.
4. Mungesa e mekanizma ligjore – teknike per aplikimin
e certifikatave dhe nënshkrimit elektronike.
Infrastruktura ligjore dhe teknike per Infrastrukturës e
çelësit Publik IÇP/PKI.
5. Mbeshtjae Operatoreve bashk-implementues te
projektit.

X

1. Mos Alokimi i mjeteve financiare.
2. Mos Alokimi/dedikimi i kapaciteteve /burimeve
njerëzore te mjaftueshme dhe adekuate si ne
komponentët e proceseve te punesa ashtu edhe ne
komponentët e Teknologjisë Informative.
3. Mungeza e zotimit te menaxhmentit te ATK ne
aplikmimin dh eperkrahjes e ndryshimeve ne kontest te
modernizimit te proceseve te punes.
4. Mungesa e Infrastrukturës Ligjore. Përgatitjet dhe
implementimi duhet te kenë mbështetje te plote me Akte
ne-ligjore dhe udhëzimet përkatëse per funksionet e
sistemit.
5. koordinimi i aktiviteteve te perbashketa me
Institucionet tjetra si ARBK, Dogana, Thesar si dhe
Institucioent tjetra relevante.
6. Mbeshtjae Operatoreve bashk-implementues te
projektit.

X

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

L

Përcaktoni se kush është përgjegjës prë ndërmarrjen e
secilit veprim për zbutjen e rreziqeve

X

X

X

X

X

Aprovimi dhe miratimi me kohe I Ligjit perkates

MF

1. Përgatitja dhe implementimi i sistemit per aplikimin e
faturave elektronike ka kosto financiare si projekt kapital ne
vlera 4-5 Milion €.
2. Angazhim ne numer dhe ekzpertize/aftesis/shkathesi
adekaute nga proceset e punes dhe Teknologjia Informative per
dizajnim dhe menaxhim te projektit gjate fazes se
implementimit.
3. Pergatija
me kohe e udhezimeve administrative dhe akteve tjera juridike
per kerkesat e ATK-se dhe detyrimet per tatimpagues.
4. Sigurimi i Autoritetit Certrifikues per Certifikata Digjitale,
nese nuk ka ndonje perkrahje nga Institucionet tjera te ndertohet
Autoriteti Certifikues ne kuadert te ATK-se.
5. Problemet e mundeshme eventuale qe lidhen me
stabilitetitin/ qendrueshemrine e Operatorit Ekonimik gjate
implementimit te projektit per cak dueht te sigurihet kontratata
dhe pergatitjet per menaxhmim te procesit deri ne implementim
te plote.

1. ATK/MF

1. Përgatitja dhe implementimi i sistemit Inforamtiv te Ri ka
kosto te larte fianaciare (perafersishte 10 Milion EURO) dhe
kerkon bashkëfinancim me donator. Ne kete rast EU eshte ende
donator potencial, mirepo ka vonesa ne proces. ATK nuk mund
te pret pafundesisht deri sa EU te jete e gatshme keshtu qe
duhet gjete alterativa tjastra per sigurim te mjetve financiare.
2. Angazhim ne numer dhe ekzpertize/aftesis/shkathtesi
adekaute nga proceset e punes dhe Teknologjia Informative per
dizajnim dhe menaxhim te projektit gjate fazes se
implementimit.
3. ATK duhet te zotohet me kohe per aplikimin e ndryshimeve
dhe te sponzorizoj projektin me prioritete dhe mbeshtjet dhe
vendimarjen gjate pergatitjes dhe implementimit te projektiti.
4. Pergatitjja me kohe e udhezimet administrative dhe akteve
tjera juridike per kerkesat e ATK-se dhe detyrimet per palet
tjetra Institucionet dhe tatimpaguesit.
5. Harmonizoj proceset e perbashkta te punes dhe te perkrahe
nderveprimin ne mes te sistemeve perkatese duke siguruar
funksionim te mirefillet kontroll dhe automatizim per keto
procese.
6. Problemet e mundeshme eventuale qe lidhen me
stabilitetitin/ qendrueshemrin e Operatorit Eknonomik gjate
implementimit te projektit per cak duhet te sigurohet kontratata
dhe pergatitej per menaxhmim te procesit deri ne implementim
te plote

1. MF/EU.

2. ATK

3.- ATK/MF.

4. ATK

5. ATK/OE

2. ATK/MF

3. ATK/MF.

4. ATK/MF.

5. ATK/ARBK/DOGANA/MF/BQK si dhe
institcioent tjetra te sundimti te ligjit.

6. ATK/OE

3.4 Rritja e aftësive dhe shkathtësive të stafit / Ndërtimi i
kapaciteteve të Divizionit për Menaxhimin e Rrezikut

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

1) kufizimet financiare per te investuar ne zhvillimin e
veglave te reja si ato te biznes intelegjences etj.
kufizojne ne mase te madhe menaxhimin me informata,
kufizimet financiare per stimulimin/motivimin e stafit te
cilet punojne ne kete divizion.
2) Kufizimet ne kapacitetet profesionale njerezore dhe
avancimi i vazhdueshem i ketyre kapaciteteve permes
trajnimeve te vazhdueshme dhe vizitave studimore
afatgjata jashte vendit per te pare praktikat e vendeve te
tjera paraqesin njeren nga sfidat me te medha e divizionit
te riskut

3.5 Trajnimi i stafit operativ për aplikimin e teknikave të reja për
zbulimin e mallrave të kontrabanduara

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

1. Arsyet buxhetore mund të jene pengesë për trajnimin
e gjithë stafit opertiv

X

X

1. DK do të mundohet që përmes fondeve të ndryshme nga
Dogana e Kosovës/ Sektori I trajnimeve
Ambasadat e huaja apo edhe nga programet e caktuara trajnuese
të përfitojë trajnime në fushat e zbulimit të mallrave të
kontrabanduara

3.6 Trajnimi i shtuar dhe zhvillimi i kapaciteteve për zyrtarët
doganorë në fushat për vlerësimin dhe prejardhjen e mallrave

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

1. Arsyet buxhetore mund të pengesë për trajnimin e
gjithë stafit opertiv

X

X

1. DK do të mundohet që përmes fondeve të ndryshme nga
Dogana e Kosovës/ Sektori I trajnimeve
Ambasadat e huaja apo edhe nga programet e caktuara trajnuese
të përfitojë trajnime në fushat e vlersimit të mallrave

3.7 Azhurnimi i rregullt i profileve të rrezikut, në mënyrë që të
luftohet rreziku i mallrave të nënvlerësuara

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Nuk ka risk

3.8 Fillimi i patrullimeve në vijën kufitare me fokus në lokacionet 1) kufizimet financiare/buxhetore,
e njohura me rrezik të lartë.
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

1. Si risk mund të jetë fakti I numrit jo të lartë të
zyrtarëve në njësitet e antikontrabndës por edhe fakti që
këto njësite vazhdimisht janë të angazhuara në aktivitete
të ndryshme për parandalim të dukurive kontrabnduese
2. Risk tjetër është edhe fakti që këto aktivitete duhet të
koordinohen me policinë kufitare dhe të bashkërëndohen
veprimet

3.9 Aktivizimi i sistemit të kamerave (donacion nga EXBIS) për
kontrollimin e kufirit të gjelbër

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Nuk ka risk

3.10 Aplikimi i kontrollave të përbashkëta me Policinë Kufitare

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Koordinimi dhe bashkërëndimi i aktiviteteve ditore të dy X
agjencioneve mund të paraqes risk

3.11 Shtimi i informatave nga sektori i inteligjencës për drejtoritë
rajonale

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Mungesa e bashkpunimit të mjaftueshëm midis njësive
qendrore dhe atyre rajonale apo eedhe e kundërta mund
të paraqes risk të shkëmbimit të informatave

X

X

1) Duhet te investohet ne ndertimin dhe funksionalizimin e
ATK
plote te nje sistemi perkrahes te biznes intelegjences i cili do
mundesonte analiza te avancuara krahasimore dhe modelimeve
te ndryshme. Investime ne ngritjen e nje sistemi te ri te integruar
te menaxhimit te riskut duke u bazuar ne nderlidhjen e te
dhenave nga terreni dhe profileve te riskut po ashtu vazhdimi i
punes ne perfundimin e plote te modulit aktual te riskut.
2) Ngritja dhe avancimi i resurseve njerezore permes rekrutimit
te resurseve te reja njerzore te bazuara ne nje perzgjedhje
adekuate te stafit profesional duke u bazuar edhe ne resurse te
jashtme (jasht Institucionit), krijimi i stimujve materjal per
stafin e brendshem me qellim te terheqjes se stafit adekuat,
avancimi i ketyre resurseve permes trajnimeve te vazhdueshme
si brenda njashtu edhe jasht vendit, realizimi i vizitave
studimore afatgjata per te pare pervojat e vendeve te ndryshme
(te pakten dy vizita studimore per vit).
3) Avancimi i shkembimit elektronik te te dhenave ne mes te
institucioneve te ndryshme dhe zgjerimi i bazes se ketyre
shkembimeve edhe me institucione tjera.

Rifreskimi I profileve të riskut bëhet në baza të rregullta apo sa Dogana e Kosovës/ Drejtoria e zbatimit të ligjit
herë të paraqitet nevoja dhe si rrjedhojë ky veprim nuk ka risk

X

X

1. Rritja e numrit të zyrtarëve pranë këtij departamenti do të
Dogana e Kosovës, PK
mundësojë edhe planifikimin e patrullimeve të rregullta në disa
pjesë të cilat identifikohen si lokacione me risk të lartë.
2. Rritja e planeve për patrullimeve të përbashkëta me Policinë
kufitare

Kamerat I posedojmë dhe kohë pas kohe ato shfrytëzohen
varësisht prej nevojave

X

X

Dogana e Kosovës

Planifikimi I mëhershëm I patrullimeve si dhe rritja e numrit të Dogana e Kosovës
zyrtarëve në antikontrabandë

X

Rritja e bashkpunimit dhe shkëmbimit të informatave regjion
qendër dhe e kundërta

Dogana e Kosovës

3.12 Zbatimi i duhur i metodave për vlerësimin e mallrave

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Nuk ka risk

Dogaan I vlerëson mallrat duke u bazuar në 6 metodat e
vlerësimit

Dogana e Kosovës

Shty
llat
Identifikimi i rrezikut

Niveli i rrezikut

Masat zbutëse

Institucioni/organi përgjegjës

Përshkrimi/komenti

Përshkrimi/komenti

Prioritetet/Objektivat

Kategoria e rrezikut

Identifiko rreziqet ose kërcënimet të cilat ka gjasa që do të
ndikojnë në përmbushjen e objektivave me prioritet. Këtu
përfshihet identifikimi i rreziqeve ose kërcënimeve që mund
të ndikojnë negativisht në arritjen e ndonjë prioriteti të
caktuar

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Aprovimi i strategjive sektoriale pa mbështëtje
financiare/jashtë kornizës makro fiskale

4.1 Funksionalizimi i Grupit Drejtues për Planifikim Strategjik
(GDPS) dhe Komisionit pë Planifikim Strategjik

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Mos thirrja me kohë e takimeve nga ana e kryesuesit te
GDPS dhe KPS

x

4.2 Trajnimi për fuqizimin e vlerësimit të ndikimit fiskal

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Mos organizimi me kohe I trajnimeve per zyrtaret
financiar dhe ligjor te OB, si pasoje e mbingarkeses se
stafit te Dep. te Buxhetit

4.3 Përgatitja e njoftimeve sqaruese për devijimin ndërmjet kufirit 1) kufizimet financiare/buxhetore,
KASH dhe kufirit të Buxhetit Vjetor
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Rreziku i mosimplementimit për shkak të mungesës së
kapaciteteve njerëzore

4.4 Vlerësimi i rrezikut nga Organizatat Buxhetore në planifikimin 1) kufizimet financiare/buxhetore,
e buxhetit
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Niveli i ulët i njohurive të stafit përgjegjës për vlerësim
të rrezikut gjatë planifikimit të Buxhetit. Lëvizje e
shpeshtë e stafit.

4.5 Zbatimi i qasjes sektoriale në përgatitjen e KASH-it.

Nuk parashihet rrezik në implementim të kësaj mase

Prioriteti 4: Zhvillimi i Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve
(KASH)
Objektivi 4. Avancimi i mëtejmë i rolit të KASH si dokument
ndërlidhës ndërmjet Strategjisë Nacionale dhe planifikimit të
buxhetit për tre vjetët e ardhshëm.

i
a
l
o
k
i
m
e
v
e

L

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Ndikimi

U
M K
L
U
M K
L
Varësisht nga vlerësimi i rreziqeve, duhet të identifikohet një
Përcaktoni se kush është përgjegjës prë ndërmarrjen e
Vlerëso nivelin e gjasave dhe ndikimit të reagim i duhur ndaj tyre përmes identifikimit të masave p[r zbutje. secilit veprim për zbutjen e rreziqeve
rrezikut në ndonjë objektiv/aktivitet.
Ju lutemi renditni masat që duhet të ndërmerren
Përshkruaj shkurtimisht arsyet për këtë
vlerësim

Identifiko kategorinë e rrezikut nga alternativat e
paraqitura më poshtë

Sqarim :

E
f
i
k
a
s
i
t
e
t
i

Gjasa

Përshkrimi/komenti

M
x

S

H

L

M
x

S

H
Përfshirja e kostos së strategjive sektoriale brenda kornizës
buxhetore. Mos aprovimi i strategjive sektoriale pa mbulesë
buxhetore.

MF, ZKM , OB

x

Komunikimi me kohe me ZKM

MF ZKM

x

x

Planfikimi i duhur i kohës së trajnimeve

MF, OB

x

x

Përfshirja e tabelës standarde në planifikimet buxhetore

MF, Departamenti i Buxhetit

x

Ofrimi i trajnimeve në fushën e vlerësimit të rrezikut

MF, Donatorët

x

S
h
t
y
l
l
a
t

Identifikimi i rrezikut

Kategoria e rrezikut
Identifiko kategorinë e rrezikut nga alternativat e
paraqitura më poshtë

Explanantion
Sqarim : :

E
f
i
k
a
s
i
t
e
t
i
i
a
l
o
k
i
m
e
v
e

Niveli i rrezikut

Masat zbutëse

Institucioni/organi përgjegjës

Përshkrimi/komenti

Përshkrimi/komenti

Prioritetet/Objektivat
Gjasa

Përshkrimi/komenti
Identifiko rreziqet ose kërcënimet të cilat ka gjasa që do të
ndikojnë në përmbushjen e objektivave me prioritet. Këtu
përfshihet identifikimi i rreziqeve ose kërcënimeve që mund
të ndikojnë negativisht në arritjen e ndonjë prioriteti të
caktuar

U
M K
L
U
M K
L
Varësisht nga vlerësimi i rreziqeve, duhet të identifikohet një
Përcaktoni se kush është përgjegjës prë ndërmarrjen e
Vlerëso nivelin e gjasave dhe ndikimit të reagim i duhur ndaj tyre përmes identifikimit të masave p[r zbutje. secilit veprim për zbutjen e rreziqeve
rrezikut në ndonjë objektiv/aktivitet.
Ju lutemi renditni masat që duhet të ndërmerren
Përshkruaj shkurtimisht arsyet për këtë
vlerësim

L

Prioriteti 5: Besueshmëria e buxhetit vjetor dhe kontrolli i
ekzekutimit
Objektivi 5. Fuqizimi i besueshmërisë së buxhetit vjetor përmes
përmirësimit të planifikimit buxhetor dhe besueshmërisë së tij,
përfshirë planifikimin paraprak në nivel të programeve, në mënyrë
që të sigurohet hartimi i buxhetit në përputhje me kornizën makrofiskale dhe objektivave strategjike të Qeverisë

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Mos aprovimi me kohë i Ligjit përkatës për ndryshim të
qasjes së buxhetimit.
Mungesa e përkrahjes politike për ndryshim të qasjes në
përgaditje të buxhtit bazuar në programe.

5.1 Përgatitja e udhëzimit administrativ për Transferet dhe Rialokimet buxhetore

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Nuk parashihet rrezik për hartimin e UA

5.2 Modeli i buxhetimit të bazuar në programe

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Mos aprovimi me kohë I Ligjit përkatës për ndryshim të
qasjes së buxhetimit.Mungesa e përkrahjes politike për
ndryshim të qasjes në përgaditje të buxhtit bazuar në
programe

5.3 Përgatitja e planit strategjik për buxhetimin e bazuar në
programe

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Ndikimi

M

S

H

L

x

M

S

H

x

x

x

x

MF, Departamenti I Buxhetit

x

Angazhimi I duhur për finalizim të Ligjit për Buxhetim bazuar MF,ZKM, PartneretZhvillimor
në programe

S
h
t
y
l
l
a
t

Identifikimi i rrezikut

Kategoria e rrezikut

i

Masat zbutëse

Institucioni/organi përgjegjës

Gjasa

Përshkrimi/komenti

Ndikimi

Përshkrimi/komenti

Përshkrimi/komenti

U
M K
L
U
M K
L
Varësisht nga vlerësimi i rreziqeve, duhet të identifikohet një
Përcaktoni se kush është përgjegjës prë ndërmarrjen e
Vlerëso nivelin e gjasave dhe ndikimit të reagim i duhur ndaj tyre përmes identifikimit të masave p[r zbutje. secilit veprim për zbutjen e rreziqeve
rrezikut në ndonjë objektiv/aktivitet.
Ju lutemi renditni masat që duhet të ndërmerren
Përshkruaj shkurtimisht arsyet për këtë
vlerësim

Identifiko kategorinë e rrezikut nga alternativat e
paraqitura më poshtë

Identifiko rreziqet ose kërcënimet të cilat ka gjasa që do të
ndikojnë në përmbushjen e objektivave me prioritet. Këtu
përfshihet identifikimi i rreziqeve ose kërcënimeve që mund
të ndikojnë negativisht në arritjen e ndonjë prioriteti të
caktuar

Objektivi 6. Menaxhimi më efikas dhe efektiv i planifikimit dhe
monitorimit të investimeve publike nga OB-të në sistemin e PIP-it i
cili do të ndikojë në planifikimin e duhur të projekteve kapitale që
do të ndërlidhen me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe me
prioritetet e Qeverisë

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Mos krijimi i kapaciteteve institucionale dhe
administrative për adresim të problemit të buxhetimit
kapital.

6.1 Nxjerrja e një rregulloreje/udhëzimi nga ana e Qeverisë për ta
fuqizuar Departamentin e Buxhetit e cila paraqet një kornizë të
qartë për politikë-bërësit dhe përdoruesit e PIP lidhur me
metodologjinë e vlerësimit dhe përzgjedhjes së projekteve.

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Rreziku i mos aprovimit me kohë i Rregullores nga ana x
e Qeverisë

x

Përfshirja e hartimit të Rregullores ne PVPQ 2018

MF , Dep. Ligjor, Dep. i Buxhetit

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Interesim i ulët nga OB për ndjekje të trajnimit

x

x

Emërimi i zyrtarëve kompetent për pjesëmarrje

MF Dep. i Buxhetit

6.3 Nxjerrja e një udhëzimi i cili qartazi e përcakton se çka duhet të 1) kufizimet financiare/buxhetore,
trajtohet si projekt kapital
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Vonesa në hartimin e UA

x

x

Themelimi me kohë i GP për hartim të UA

MF, Dep. Buxhetit

6.4 Mirëmbajtja dhe zhvillimi i sistemit të PIP

Kompletimi me kohë i stafit;
Mungesa e fondeve buxhetore

Zhvillimi i procedurave të rekrutimit;
Përfshirja e kostos së pagave të zyrtarëve me planifikim të
buxhetit.

MF, TI

Sqarim :

E
f
i
k
a
s
i
t
e
t
i

Niveli i rrezikut

Prioritetet/Objektivat

L

Prioriteti 6: Cilësia e informatave mbi buxhetin kapital

a
l
o
k
i
m 6.2 Organizimi i trajnimeve për sistemin PIP (trajnimi i zyrtarëve të
e rinj dhe freskimi i njohurive për zyrtarët ekzistues).
v
e

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

M

S

H

L

x

x

M
x

x

S

H
Implementimi i aktiviteteve të mëposhtme me qëllim të krijimit MF, Dep. Buxhetit, Dep. Ligjor
të kapacitetve për adresim të problemit të buxhetimit kapital.
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Identifikimi i rrezikut

Kategoria e rrezikut
Identifiko kategorinë e rrezikut nga alternativat e
paraqitura më poshtë

Sqarim :
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a
l

Niveli i rrezikut

Masat zbutëse

Institucioni/organi përgjegjës

Përshkrimi/komenti

Përshkrimi/komenti

Prioritetet/Objektivat
Gjasa

Përshkrimi/komenti
Identifiko rreziqet ose kërcënimet të cilat ka gjasa që do të
ndikojnë në përmbushjen e objektivave me prioritet. Këtu
përfshihet identifikimi i rreziqeve ose kërcënimeve që mund
të ndikojnë negativisht në arritjen e ndonjë prioriteti të
caktuar

Prioriteti 7: Prokurimi publik

Ndikimi

U
M K
L
U
M K
L
Varësisht nga vlerësimi i rreziqeve, duhet të identifikohet një
Përcaktoni se kush është përgjegjës prë ndërmarrjen e
Vlerëso nivelin e gjasave dhe ndikimit të reagim i duhur ndaj tyre përmes identifikimit të masave p[r zbutje. secilit veprim për zbutjen e rreziqeve
rrezikut në ndonjë objektiv/aktivitet.
Ju lutemi renditni masat që duhet të ndërmerren
Përshkruaj shkurtimisht arsyet për këtë
vlerësim

L

M

Objektivi 7. Sigurimi i përdorimit efikas, transparent dhe të drejtë 1) kufizimet financiare/buxhetore,
të fondeve publike, duke e bazuar parimin kyç të “vlerës për para” 2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
në prokurimin publik.
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Mos kryerja e obiligimeve per shkak te mungeses se
mjeteve financiare dhe kapaciteteve njerezore.

7.1 Krijimi i sistemit të e-prokurimit për kryerjen e aktiviteteve të
prokurimit

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Rezikimi i funksionimit te sistemit te e-prokurimit
shkaku i mungeses se mjeteve per mirembajtjen e tij.
Vonesat ne rekrutim te stafit te Ti.

7.2 Zhvillimi dhe zbatimi i aktiviteteve të prokurimit të
centralizuar

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Mungesa e kapaciteteve njerezore karshi numrit dhe
vlerave te aktiviteteve te prokurimit.
Mungesa e bashkepunimit institucional ne mes te AQP
dhe Autoriteteve Kontraktuese (AK).

x

7.3 Monitorimi i aktiviteteve të prokurimit publik

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Mungesa e stafit profesional per monitorim, analiza dhe
raportim te te dhenave te grumbulluara nga monitorimet.

x

7.4 Ngritja e vetëdijesimit më të gjerë publik rreth rregullave të
prokurimit publik

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Mungesa e mjeteve financiare per trajnimet e parapara
per Operatoret Ekonomik (OE) Ghjjygjetare, Prokurore,
Auditore etj.

x

7.5 Trajnimi i zyrtarëve të prokurimit

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Mungesa e mjeteve financiare

S

H
x

L

M

S

x

x

H
x

x

x

x

Sigurimi i mjeteve financiare dhe rritja te kapaciteteve njerzore KRPP, MF

Sigurimi i mjeteve financiare sa me pare.
Ngritja e kapaciteteve te KRPP ne fushen e TI, per
administrimin e eprokurimit.

KRPP, MF

x

Ritja e stafit te AQP.
Rritja e bashkepunimit ne mes te AQP dhe AK lidhur me
permiresimin e planifikimeve perfundimtare me theks ne
specifikime teknike.

AQP, MF

x

Plotesimi i vendeve te punes, dhe ngritja e kapaciteteve.

KRPP

Sigurimi i mjeteve per keto trajnime.

KRPP, IKAP

Sigurimi i mjeteve

KRPP, IKAP, MF
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Identifikimi i rrezikut

Kategoria e rrezikut
Identifiko kategorinë e rrezikut nga alternativat e
paraqitura më poshtë

Sqarim :

E
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a
s
i
t
e
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k
s
i
o
n
a
l

Niveli i rrezikut

Masat zbutëse

Institucioni/organi përgjegjës

Përshkrimi/komenti

Përshkrimi/komenti

Prioritetet/Objektivat
Gjasa

Përshkrimi/komenti
Identifiko rreziqet ose kërcënimet të cilat ka gjasa që do të
ndikojnë në përmbushjen e objektivave me prioritet. Këtu
përfshihet identifikimi i rreziqeve ose kërcënimeve që mund
të ndikojnë negativisht në arritjen e ndonjë prioriteti të
caktuar

Prioriteti 8: Fuqizimi i auditimit të brendshëm

U
M K
L
U
M K
L
Varësisht nga vlerësimi i rreziqeve, duhet të identifikohet një
Përcaktoni se kush është përgjegjës prë ndërmarrjen e
Vlerëso nivelin e gjasave dhe ndikimit të reagim i duhur ndaj tyre përmes identifikimit të masave p[r zbutje. secilit veprim për zbutjen e rreziqeve
rrezikut në ndonjë objektiv/aktivitet.
Ju lutemi renditni masat që duhet të ndërmerren
Përshkruaj shkurtimisht arsyet për këtë
vlerësim

L

Objektivi 8. Fuqizimi i funksionit të auditimit të brendshëm si
shërbim me vlerë të shtuar ndaj menaxhimit llogaridhënës

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

8.1 Rishikimi i Ligjit për funksionin e auditimit të brendshëm

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

8.2 Azhurnimi i manualit për auditimin e brendshëm

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

8.3 Krijimi i programit vendor për certifikimin e auditorëve të
brendshëm dhe trajnimi i auditorëve të brendshëm

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Mungesa e fondeve buxhetore;
pa mjaftushum i AB për OB ;

Numri i

Ndikimi

M

S

H
X

L

M

S

H
X

8.5 Monitorimi i zbatimit të rekomandimeve të auditimit të
brendshëm

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Ministria e Financave ; Organizatat Buxhetore

Vonesat e miratimit të ligjit për KBFP

X

X

Azhuriteti i komisioneve në kuvend

Kuvendi

Kufizimi i kapaciteteve njerzore dhe ekspertëve
Mungesa e buxhetit

X

X

Përkrahja nga ekspert e projekteve - SIGMA

Ministria e Financave ; fondet e BE

Përkrahja me fonde buxhetore -

Buxheti i Kosovës - IKAP

Mungesa e fondeve buxhetore;

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
8.4 Trajnimi i auditorëve të brendshëm rreth auditimit të fondeve të 3) arsyet institutionale;
BE-së.
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Shtimi i fondeve nga ana e qeveris ;
Rritja e numrit të AB ;

Mungesa e kapaciteteve trajnuse dhe kapaciteteve
audituse për fondet e BE

X

X

Buxhet i mjaftushëm për trajnim e kapaciteteve për auditimin e Ministria e Financave
fondeve te BE

Mos implementimi i rekomandimeve nga ana e
menaxhmentit

X

X

Përcjella e implemntimit nga ana e menaxhmentit

Organizatat Buxhetore
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Niveli i rrezikut
Identifikimi i rrezikut

Gjasa
Kategoria e rrezikut
Identifiko kategorinë e rrezikut nga alternativat e
paraqitura më poshtë

Sqarim :

E
f
i
k
a
s
i
t
e
t
i
f
u
n
k
s
i
o
n
a
l

Masat zbutëse

Institucioni/organi përgjegjës

Përshkrimi/komenti

Përshkrimi/komenti

Prioritetet/Objektivat

Identifiko rreziqet ose kërcënimet të cilat ka gjasa që do të
ndikojnë në përmbushjen e objektivave me prioritet. Këtu
përfshihet identifikimi i rreziqeve ose kërcënimeve që mund
të ndikojnë negativisht në arritjen e ndonjë prioriteti të
caktuar

U
M K
L
U
M K
L
Varësisht nga vlerësimi i rreziqeve, duhet të identifikohet një
Përcaktoni se kush është përgjegjës prë ndërmarrjen e
Vlerëso nivelin e gjasave dhe ndikimit të reagim i duhur ndaj tyre përmes identifikimit të masave p[r zbutje. secilit veprim për zbutjen e rreziqeve
rrezikut në ndonjë objektiv/aktivitet.
Ju lutemi renditni masat që duhet të ndërmerren
Përshkruaj shkurtimisht arsyet për këtë
vlerësim

L

Prioriteti 9: Fuqizimi i auditimit të jashtëm

M

Objektivi 9. Zhvillimi i një institucioni të lartë të auditimit me
performancë të mirë i cili kryen auditime në përputhje me
standardet e auditimit në sektorin publik të pranuara
ndërkombëtarisht.

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

9.1 Sigurimi i pavarësisë institucionale

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Kufizimet buxhetore mund të ndikojnë në pavarësinë
operative të ZKA-së, pasi që mund të vonohet rekrutimi
i personelit të nevojshëm për implementimin e Planit
Vjetor të Auditimit, pajisja me mjetet dhe softverët për
auditim, etj.
Poashtu, përmbajtja e legjislacionit ose vonesa në
procedimin e tij, mund të ndikoj në pavarësinë
institucionale të ZKA-së, ashtu sic mund të ndikojnë
zhvillimet politike.

X

9.2 Trajtimi i zbrazëtirës mes praktikës së auditimit nga ZAP dhe
SNILA

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Mos implementimi i plotë i SNISA-ve

X

9.3 Azhurnimi i Udhëzuesit për auditimin e rregullsisë

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Nuk parashihet ndonjë rrezik domethënës për
azhurnimin e Udhëzuesit për Auditime të Rregullsisë,
përveç që do të ishte ndihmesë ekspertiza nga

X

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Raportet e auditimeve të performancës mund të mos e
arrijnë shtrirjen dhe cilësinë e duhur, si dhe të mos e
kenë efektin e dëshiruar.

9.4 Zhvillimi i mëtejmë i praktikës së ZAP për auditimin e
performancës

Ndikimi

Përshkrimi/komenti

S

H

L

M

S

X

X

H

a. Pas miratimit të ligjit organik, ZKA është në proces të
a. ZKA
hartimit të legjislacionit sekondar dhe rregulloreve të
b. ZKA, Presidenca, Kuvendi, ZKM, MF
brendshme.
b. Paraqitja me kohë dhe prezantimi i kërkesave buxhetore te
Ministria e Financave dhe Komisioni përkatës parlamentar
dhe takimet me drejtuesit më të lartë të institucioneve
përkatëse. Kuvendi i Kosovës të shqyrtoj kërkesat buxhetore
me një komunikim të drejtpërdrejt me ZKA-në.

a. Bashkëpunimi me Zyrën Kombëtare të Auditimit të Suedisë Zyra Kombëtare e Auditimit
(SNAO) 2017-2018;
b. Projekti me Bankën Botërore;
c. Projekti me Zyrën e BE-së;
d. Integrimi në organizatat regjionale dhe ndërkombëtare të
ISA-ve.

X

Bashkëpunimi me Zyrën Kombëtare të Auditimit të Suedisë
(SNAO) 2017-2018. Projekti me Zyrën e BE-së dhe projekti
me Bankën Botërore.

Zyra Kombëtare e Auditimit - Departamenti për
Menaxhimin e Cilësisë në Auditim.

ndonjë organizatë partnere.

X

X

a. Azhurnimi i Doracakut për Auditime të Performancës
Zyra Kombëtare e Auditimit
b. Bashkëpunimi me Zyrën Kombëtare të Auditimit të Suedisë
(SNAO) dhe partnerë të tjerë me qëllim të adaptimit të
praktikave më të mira për auditime të performancës dhe
zhvillimin e kapaciteteve brenda ZKA-së për kontrollin e
cilësisë së auditimeve.
c. Zhvillimi i trajnimeve dhe pergatitja e nje skeme formale
për certifikimin e auditorëve të performancës.

9.5 Përfshirja e Kuvendit.

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

a. Mungesa e një mekanizmi për monitorimin dhe
përcjelljen e vazhdueshme të implementimit të
rekomandimeve të dhëna në raportet e Auditorit të
Përgjithshëm nga OB (jo vetëm diskutimi formal i
rekomandimeve), mund të ndikoj në objektivin e ZKAsë për përmirësimin e qeverisjes.
b. Zhvillimet politike në të kaluarën kanë pasur ndikim
negativ në përfshirjen e Kuvendit e sidomos të
komisioneve parlamentare në shqyrtimin e raporteve
të AP.

X

X

a. Kuvendi i Kosovës të kërkoj nga Qeveria që të hartoj një
a. Kuvendi i Kosovës.
raport kthyes në lidhje me implementimin e rekomandimeve b. Sekretaria e Komisioneve parlamentare
dhe të krijoj një mekanizëm për monitorim/përcjellje të
c. ZKA
vazhdueshme.
b. Komisionet parlamentare të hartojnë një kalendar të
takimeve për të shqyrtuar raportet e AP, përfshirë raportet e
auditimit të performancës
c. Organizimi i punëtorive dhe takimeve nga ZKA me
Komisionet parlamentare për të informuar anëtarët e
komisioneve me përmbajtjen e raporteve. Poashtu përgatitja
e përmbledhjeve ekzekutive të raporteve me qëllim të
lehtësimit të shqyrtimit të raporteve.
d. Mungesa për organizimin e punëtorive dhe fushatave
informuese (vetdijësuese) për implemenntimin e
rekomandimin e AP.
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Identifikimi i rrezikut

Niveli i rrezikut

Kategoria e rrezikut

Identifiko rreziqet ose kërcënimet të cilat ka gjasa që do të
ndikojnë në përmbushjen e objektivave me prioritet. Këtu
përfshihet identifikimi i rreziqeve ose kërcënimeve që mund
të ndikojnë negativisht në arritjen e ndonjë prioriteti të
caktuar

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Stafi adekuat dhe profesional, nderlidhja e sistemeve te
IT, teknologjia e vjetruar,

e
n
d
ë
r
l
i
d
h
u
r
a
t
ë
M
F
P

Institucioni/organi përgjegjës

M

Mungesa e stafit profesional ne menaxhimin e projektit
te Integrimit te sistemeve te TI.
Mos koordinimi I bartesve te sistemeve ekzistuese me
departamentin e TI ne MF.

X

10.2 Modernizimi i SIMFK, përmirësimi i kapaciteteve të TI-së në 1) kufizimet financiare/buxhetore,
Thesar
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

kufizimet buxhetroe /fianciare ndikon ne mos zgjerimi
I funksioneve te SIMFK gjejgjesisht modernizimin e
SIMFKne ngritjen e kapaciteve te IT ,
pamundesia financiare ne blerjne e serverve qe
perkrahë dhe rrite sigurine e te dhenave financiare

X

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

kufizimet financiare / buxhetore ne mas te madhe
rrezikon krijimi e arkives elekronike neper OB (
integrimi I arkives elektonike ne kuader te SIMFK)
shkeputja e lidhjes se informatave financiare gjegjesisht
dokumentacionit financiar dhe transakcioneve ne
SIMFK.

S

H

L

M

X

10.1 Integrimi i sistemeve të TI-së të MeF dhe Agjencive vartëse të 1) kufizimet financiare/buxhetore,
saj
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

10.3 Krijimi i arkivës elektronike për organizatat buxhetore

Ndikimi

Përshkrimi/komenti

Përshkrimi/komenti

U
M K
L
U
M K
L
Varësisht nga vlerësimi i rreziqeve, duhet të identifikohet një
Përcaktoni se kush është përgjegjës prë ndërmarrjen e
Vlerëso nivelin e gjasave dhe ndikimit të reagim i duhur ndaj tyre përmes identifikimit të masave p[r zbutje. secilit veprim për zbutjen e rreziqeve
rrezikut në ndonjë objektiv/aktivitet.
Ju lutemi renditni masat që duhet të ndërmerren
Përshkruaj shkurtimisht arsyet për këtë
vlerësim

L

Prioriteti 10: Përmirësimi i sistemeve të TI-së
Objektivi 10. Përmirësimi i sistemeve të TI-së që përdoren në
Ministrinë e Financave me qëllim të përmirësimit të cilësisë së
informatave financiare

Gjasa

Përshkrimi/komenti

Identifiko kategorinë e rrezikut nga alternativat e
paraqitura më poshtë
Sqarim :

Ç
ë
s
h
t
j
e
t

Masat zbutëse

Prioritetet/Objektivat

X

S

H
X

Stafit profesional ti ofrohet mbeshtetje institucionale per te
Qeveria/MF/
nderlidhur sistemet por edhe duke I perkrahur me teknologji te
avancuar dhe te sigurtë per menaxhimin e financave publike dhe
aseteve.

X

Rritja e Stafit te TI ne MF,
Krijimi I ekpive te perbashketa ne mes te DK, ATK, MF.
Funskionalizimi I Komiteteve drejtues dhe teknik.

MF, ATK, DK.

X

SIMFK te shtoj kapacitetet ne funksion te menaxhimit sa ma
te mire te financave publike, te rrise sigurine e te dhenave,
dhe gjenerim te shpejt te raporteve ne te gjitha modulet.

MF - Thesari ,

X

ruajtja e dokumnetacionit financiar te OB-ve edhe ne Serveret MF - Thesari -OB
e Thesarit/MF

S
h
t
y
l
l
a
t

Identifikimi i rrezikut

Niveli i rrezikut

Kategoria e rrezikut
Identifiko kategorinë e rrezikut nga alternativat e
paraqitura më poshtë

Sqarim :

e
n
d
ë
r
l
i
d
h
u
r
a
t
ë

Gjasa

Përshkrimi/komenti
Identifiko rreziqet ose kërcënimet të cilat ka gjasa që do të
ndikojnë në përmbushjen e objektivave me prioritet. Këtu
përfshihet identifikimi i rreziqeve ose kërcënimeve që mund
të ndikojnë negativisht në arritjen e ndonjë prioriteti të
caktuar

Institucioni/organi përgjegjës

Ndikimi

Përshkrimi/komenti

Përshkrimi/komenti

U
M K
L
U
M K
L
Varësisht nga vlerësimi i rreziqeve, duhet të identifikohet një
Përcaktoni se kush është përgjegjës prë ndërmarrjen e
Vlerëso nivelin e gjasave dhe ndikimit të reagim i duhur ndaj tyre përmes identifikimit të masave p[r zbutje. secilit veprim për zbutjen e rreziqeve
rrezikut në ndonjë objektiv/aktivitet.
Ju lutemi renditni masat që duhet të ndërmerren
Përshkruaj shkurtimisht arsyet për këtë
vlerësim

L

Prioriteti 11: Transparenca e buxhetit
Ç
ë
s
h
t
j
e
t

Masat zbutëse

Prioritetet/Objektivat

M

S

H

L

M

S

H

Objektivi 11. Sigurimi i përputhsmërisë së informatave të Buxhetit 1) kufizimet financiare/buxhetore,
të Kosovës me FMN/standardi 2001 GFS
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Eshte i nevojshm trajnimi i stafit ne menyre qe te kete
avancime ne metodologjinë dhe raportimin ne
metadatat e GFS-FMN dhe kërkesat për raportim ne
EUROSTAT.
Mungesa e mjeteve financiare per trajnime dhe
munges ne kapacitete njerezore

X

X

Shtim dhe trajnime te domosdoshme per stafin

11.1 Modifikimi i SIMFK për ta mundësuar gjenerimin automatik 1) kufizimet financiare/buxhetore,
të raporteve buxhetore sipas GFS
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

azhurnimi I planit kontabel dhe perpunimi I raportev
nga SIMKF -ja sipas GFS 2014, Ngritja e kaciteteve
raportuese te SIMFK-se.

X

X

marrja e masave te nevojshem lidhur
MF- Thesari
me modifikiet ne SIMFK ( azhurnimi I planit kontabel ne
harmoni me kodet sipas MGFS ) dhe raportimi direkt nga
SIMFK-ja. Pergatitja e nje dokumenti per nderlidhjen e kodeve
SIMFK-GFS-IPSAS

11.2 Rishikimi i planit kontabël të Qeverisë

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

azhurnimi I planit kontabel/
rishikimi I rregulles

11.3 Miratimi i një strukturë e re të harmonizuar me IPSAS dhe
GFS dhe të inkorporuar në SIMFK.

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

azhurnimi I planit kontabel/
rishikimi I rregulles

X

11.4 Manuali për statistikat financiare qeveritare duhet të
përkthehet në gjuhën shqipe në mënyrë që punonjësit të trajnohen
rreth zbatimit të strukturës së re kontabël

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

perkthimi I materialeve - standartet per GFS 2014 per
stafin qe punon me të ( d.m.th. kuptimesia e
pershkimeve )

X

11.5 Publikimi i serive kohore të hyrave dhe shpenzimeve për
qeverinë e përgjithshme

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Aprovimi per publikim te serive kohore

11.6 Përgatitja e dokumenteve buxhetore të kuptueshme
(përshkrimi)

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

M
F
P

X

X

X

X

aprovimi dhe implementimi me kohe

MF- Thesari

X

miratimi me kohe I rregulloreve

MF- Thesari

X

Perkthimi I manualit ne gjuhen shqipe

MF- Thesari

te behet ne baza mujore publikimi I serive kohore duke
perfshi te dhenat prej vitit 2006 qe nenkupton me shume se
10 vite te dhena financiare per te hyrat dhe shpenzimet e
qeverise se pergjithshme.

MF- Thesari

X

X

MF- Thesari

S
h
t
y
l
l
a
t

Gjasa

Përshkrimi/komenti

Masat zbutëse

Institucioni/organi përgjegjës

Identifiko rreziqet ose kërcënimet të cilat ka gjasa që do të
ndikojnë në përmbushjen e objektivave me prioritet. Këtu
përfshihet identifikimi i rreziqeve ose kërcënimeve që mund
të ndikojnë negativisht në arritjen e ndonjë prioriteti të
caktuar

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Mos realizimi i Studimit te Fisibilitetit.
Vonesa ne marrjen e vendimit per modelin e
organizimit te ngritjes se kapaciteteve ne fushen e
MFP.
Mungesa e perkrahjes financiare, alokimit te mjeteve
ne KASH dhe Buxhet.

x

Mungesa e përkrahjes politike dhe financiare për
zhvillim të studimit të fizibilitetit për Qendrën e
Trajnimeve për MFP

x

L

Prioriteti 12: Ngritja e qëndrueshme e kapaciteteve në MFB
Objektivi 12. Të sigurohet një mënyrë sistematike, e qëndrueshme
dhe e integruar për ngritjen e kapaciteteve të shërbyesve civilë në
fushën e menaxhimit të financave publike duke përdorur
ekspertizën vendase nga administrata publike

Ndikimi

Përshkrimi/komenti

Përshkrimi/komenti

U
M K
L
U
M K
L
Varësisht nga vlerësimi i rreziqeve, duhet të identifikohet një
Përcaktoni se kush është përgjegjës prë ndërmarrjen e
Vlerëso nivelin e gjasave dhe ndikimit të reagim i duhur ndaj tyre përmes identifikimit të masave p[r zbutje. secilit veprim për zbutjen e rreziqeve
rrezikut në ndonjë objektiv/aktivitet.
Ju lutemi renditni masat që duhet të ndërmerren
Përshkruaj shkurtimisht arsyet për këtë
vlerësim

Identifiko kategorinë e rrezikut nga alternativat e
paraqitura më poshtë
Sqarim :

Ç
ë
s
h
t
j
e
t

Niveli i rrezikut

Identifikimi i rrezikut
Prioritetet/Objektivat

M

S

H

L

M

S

H

x

Sigurimi i perkrahjes ne berjen e Studimit te Fisibilitetit.
Ndermarrja me kohe e masave per zbatimin e rezultatit te
Studimit.

MF, DIEKP

Perkrahja nga ana e Donatorëve për mbështetje të këtij
procesi

MF, DIEKP

x

Kryerja me kohe e studimit të Fizibilitetit

MF

x

Kryerja me kohe e studimit të Fizibilitetit
Marrja e vendimit me koh

MF

e
n
d
ë
r
l
i
d
h
u
r
a

12.1 Kryerja e një studimi të fizibilitetit për Qendrën e Trajnimeve 1) kufizimet financiare/buxhetore,
për MFP përfshirë edhe vlerësimin e nevojave për trajnime
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike
12.2 Përgatitja e programit për Menaxhimin e Financave Publike

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Mungesa e realizimit të Studimit të Fizibilitetit,
Mungesa e fondeve buxhetore dhe vonesat në aprovim
të Vendimit për hartim të Programeve ne MFP

12.3 Realizimin e trajnimeve për zyrtarët publik në fushën e MFP

1) kufizimet financiare/buxhetore,
2) Kufizimet në kapacitete (njerëzore);
3) arsyet institutionale;
4) miratimi me kohë i ligjeve dhe rregulloreve;
5) bashkëpunimi ndërmjet njësive/institucioneve;
6) faktorët e jashtëm si zhvillimet politike

Mungesa e realizimit të Studimit të Fizibilitetit,
Mungesa e fondeve buxhetore dhe vonesat në aprovim
të Vendimit për hartim të Programeve ne MFP

t
ë
M
F
P

x

x

x

Shtylla 1: Disiplina fiskale
Prioriteti 1: Saktësia e treguesve makroekonomikë dhe parashikimit të hyrave
1

Objektivi
Parashikim i kujdesshëm dhe real i të
hyrave buxhetore periodike dhe i
atyre të njëhershme

Treguesi(t) për matjen e arritjes së objektivit

Niveli bazë Synimi 2020

• Shmangia mesatare e parashikimit të të hyrave në
krahasim me të hyrat e realizuara

•

7.7% •

3%

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

•

7.6% •

4%

Prioriteti 2: Kontrollet efektive të zotimeve
2 Objektivi
Treguesi(t) për matjen e arritjes së objektivit
Niveli bazë Synimi 2020
Të zvogëlohet borxhi i pagesave
• Borxhet e pakryera të pagesave deri në fund të vitit
duke e rritur pajtueshmërinë me
3.40%
0.50%
fiskal si % e totalit të shpenzimeve.
kontrollet e aplikueshme të zotimeve
Prioriteti 3: Mbledhja e qëndrueshme e të hyrave
3 Objektivi
Treguesi(t) për matjen e arritjes së objektivit
Niveli bazë Synimi 2020
Ta zgjerojë bazën e të hyrave duke e
• Numri i bizneseve të regjistruara për TVSH
16,583
35,000
luftuar evazionin fiskal dhe
• Numri i tatimpaguesve që i deklarojnë të ardhurat në
62,886
100,000
kontrabandimin e mallrave
mënyrë vullnetare.
16%
• Shkalla e mbledhjes së borxheve.
19%
Shtylla 2: Efikasiteti i aloimeve
4 Prioriteti 4: Zhvillimi i Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve (KASH)
Objektivi
Treguesi(t) për matjen e arritjes së objektivit
Niveli bazë Synimi 2020
Avancimi i mëtejmë i rolit të KASH
 Përqindja e shmangies mesatare ndërmjet kufirit të
7.15%
3.50%
si dokument ndërlidhës ndërmjet
KASH dhe kufirit vjetor buxhetor për OB-të.
Strategjisë Nacionale dhe planifikimit
të buxhetit për tre vjetët e ardhshëm.
 Numri i zyrtarëve të trajnuar për vlerësimin e ndikimit
80
120
buxhetor-VNB

buxhetor-VNB
Prioriteti 5: Besueshmëria dhe kontrolli i ekzekutimit të buxhetit vjetor
5 Objektivi
Treguesi(t) për matjen e arritjes së objektivit
Fuqizimi i besueshmërisë së buxhetit
 Përqindja e shmangies mesatare të ekzekutimit të
vjetor përmes përmirësimit të
përgjithshëm të buxhetit krahasuar me buxhetin e
planifikimit buxhetor dhe
aprovuar në fillim të vitit sipas OB të nivelit qendror.
besueshmërisë së tij, përfshirë
planifikimin paraprak në nivel të
programeve, në mënyrë që të
sigurohet hartimi i buxhetit në
 Numri i transfereve gjatë një viti fiskal
përputhje me kornizën makro-fiskale
dhe objektivave strategjike të
Qeverisë

Niveli bazë Synimi 2020
10.46%

5%

199

100

6 Prioriteti 6: Cilësia e informatave mbi buxhetin kapital

Objektivi
Treguesi(t) për matjen e arritjes së objektivit
Niveli bazë Synimi 2020
Menaxhimi më efikas dhe efektiv i
planifikimit dhe monitorimit të
• Numri i ri-alokimeve për OB të nivelit qendror.
55
25
investimeve publike nga OB-të në
sistemin e PIP-it i cili do të ndikojë
në planifikimin e duhur të projekteve
kapitale që do të ndërlidhen me
• Përqindja e zbatimit të buxhetit të investimeve
Strategjinë Kombëtare për Zhvillim
kapitale krahasuar me buxhetin e planifikuara brenda një
98%
100%
dhe me prioritetet e Qeverisë
viti fiskal.
Shtylla 3: Efikasiteti funksional
Prioriteti 7: Prokurimi publik
7 Objektivi
Treguesi(t) për matjen e arritjes së objektivit
Niveli bazë Synimi 2020
Sigurimi i përdorimit efikas,
• Përqindja e përdorimit të Procedurës së Negociuar pa
12,98%
7%
transparent dhe të drejtë të fondeve
publikim.
publike, duke e bazuar parimin kyç të
“vlerës për para” në prokurimin
• Përqindja e monitorimit të njoftimeve për kontratë.
5%
100%
publik
Prioriteti 8: Fuqizimi i auditimit të brendshëm

8 Objektivi

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

Treguesi(t) për matjen e arritjes së objektivit
•

Përqindja e auditorëve të brendshëm të certifikuar.

• Përqindja e implementimit të rekomandimeve nga
menaxhmenti.

Niveli bazë
50 % e AB
të certifikuar
51% e
implementim
it të
rekomandim
eve nga
menaxhmenti

Synimi 2020
90% e AB të
certifikuar
Implementimi mbi
65 % i
rekomandimeve
nga menaxhmenti

Prioriteti 9: Fuqizimi i auditimit të jashtëm
Objektivi
Treguesi(t) për matjen e arritjes së objektivit
Niveli bazë Synimi 2020
• Përqindja e raporteve të auditimit të shqyrtuara nga
10%
50%
Zhvillimi i një institucioni të lartë të
Komisioni për Mbikëqyrje të Financave Publike.
auditimit me performancë të mirë i
• Përqindja e rekomandimeve të adresuara të lëshuara
cili kryen auditime në përputhje me
32%
60%
nga Zyra Kombëtare e Auditimit
standardet e auditimit në sektorin
• Përqindja e rekomandimeve të pa adresuara të
publik të pranuara ndërkombëtarisht.
37%
20%
lëshuara nga Zyra Kombëtare e Auditimit.
Shtyllat 4: Ççështjet e ndërlidhura me MFP
# Prioriteti 10: Përmirësimi i sistemeve të TI-së
Objektivi
Treguesi(t) për matjen e arritjes së objektivit
Niveli bazë Synimi 2020
Përmirësimi i sistemeve të TI-së që
përdoren në Ministrinë e Financave
• Numri i sistemeve të Integruara
0
7
me qëllim të përmirësimit të cilësisë
së informatave financiare
# Prioriteti 11: Transparenca për buxhetin
Objektivi
Treguesi(t) për matjen e arritjes së objektivit
Niveli bazë Synimi 2020
Sigurimi i përputhsmërisë së
informatave të Buxhetit të Kosovës
me FMN/standardi 2001 GFS

Ka filluar
• Buxhetimi dhe raportimi sipas tabelës së llogaritjeve
publikimi i
që është në pajtim me GFS 2001.
te dhenave

Prioriteti 12: Ngritja e qëndrueshme e kapaciteteve në MFP
# Objektivi
Treguesi(t) për matjen e arritjes së objektivit

Standardi GFS
2001 në përdorim

Niveli bazë Synimi 2020

Të sigurohet një mënyrë sistematike,
e qëndrueshme dhe e integruar për
ngritjen e kapaciteteve të shërbyesve
civilë në fushën e menaxhimit të
financave publike duke përdorur
ekspertizën vendase nga administrata
publike

•

•

Numri i programeve të trajnimit për MFP

Numri i
Xx programe për
programeve fushën e MFP-së

Numri i zyrtarëve të trajnuar në fushën e MFP-së

Numri i
Xx zyrtarë të
zyrtarëve të
trajnuar për MFP
trajnuar

