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Shkurtimet
NjQH – Njësia Qendrore Harmonizuese
SIMFK – Sistemi Informatik i Menaxhimit Financiar të Kosovës
SZHMB – Sistemi i Zhvillimit për Menaxhimin e Buxhetit (BDMS)
PIP – Programi i Investimeve Publike
SIP – Sistemi Informatik i Pagave
MSHP – Menaxhimi i Shpenzimeve Publike
DNVDF - Deklaratë të Nevojave dhe Vendosshmërisë për Disponueshmërinë e Fondeve
MSP – Menaxhimi i Sistemit të Pagave
SSP- Subjekti i Sektorit Publik
FDHLP – Formulari i të Dhënave të Listës së Pagave
SMVP – Sistemi i Menaxhimit të Vijueshmërisë së Punës
KAB – Korniza Afatmesme Buxhetore
KASH- Korniza Afatmesme e Shpenzimeve
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HYRJE
1. QËLLIMI I LIBRIT TË PROCESEVE
Libri i Proceseve shërben si model udhërrëfyes i të gjitha niveleve të menaxhimit të subjektit të
sektorit publik për implementimin e kërkesave të menaxhimit financiar dhe kontrollit me fokus në
menaxhimin e rreziqeve. Ai siguron njëtrajtshmëri në kryerjen e proceseve të punës, identifikimin
e aktiviteteve të kryera, përgjegjësive për kryerjen e një aktiviteti si dhe afatin kohor në të cilin
duhen zbatuar, shoqëruar me një pasqyrë të kontrolleve të brendshme,identifikuar gjatë një procesi,
duke siguruar përmbushjen e objektivave të procesit. Ai nxjerr në pah nëse ka ose jo dobësi lidhur
me përcaktimin e procesit, do të japë një pamje të përgjithshme të ndërlidhjeve ndërmjet proceseve
si dhe mundësitë për përmirësim të operacioneve të organizatave bugjetore.
Qëllimi i këtij libri të proceseve është:
- Të përshkruajë proceset e punës në fushën e menaxhimit të financave publike. Shembuj
të proceseve përfshijnë përgatitjen e buxhetit, ekzekutimin e buxhetit, menaxhimin e
shpenzimeve publike dhe menaxhimin e pagave (si një nënproces specifik);
- Identifikimi i rreziqeve për secilën objektivë;
- Vlerësimi i rreziqeve;
- Të krijojë një përgjigje ndaj rrezikut dhe një mekanizëm vëzhgimi duke lejuar zvogëlimin
e rreziqeve dhe arritjen e objektivit.
Objektivi është përshkrimi i qartë në mënyrë skematike:
 Organizata/Struktura/zyrtari (Kush bën Çfarë)
 Përshkrimi i proceseve, nënproceseve, aktiviteteve (Si bëhet puna);
 Pajtueshmëria me kornizën ligjore përkatëse të punës;
 Nivelet e ndryshme të miratimit dhe kontrollet e lidhura me to (zinxhiri i llogaridhënies);
 Modalitetet e kontrollit;
 Mjetet mbështetëse të kontrollit (lista e kontrolleve, dokumentacioni mbështetës, sistemet
TI);
 Raportimi mbi aktivitetet.
Burimet e informacionit gjatë përgatitjes së përshkrimit të Librit të Procesit përfshijnë:
 Intervista me zyrtarët kompetentë të Ministrisë së Financave, Departamenti i Buxhetit,
Thesari, Departamenti Administrativ (Divizioni i prokurimit, Divizioni i menaxhimit të
burimeve njerëzore, Divizioni i logjistikës), Divizioni i Financave, Zyrtari Çertifikues dhe
Zyrtarët e Komunës së Fushë Kosovës për çështje specifike lidhur me financat lokale;
 Kërkesat për pajtueshmëri (korniza ligjore, rregulla dhe udhëzime administrative);
 Struktura organizative dhe përshkrimet e punës;
 Sistemet informative të menaxhimit (SIMFK, SZHMB, PIP, SIP);
 Analiza e procesit dhe flukset e aktiviteteve me identifikim të qartë të operacioneve të
kryera dhe organizim të detyrave. Cilësia e dokumentacionit është subjekt kyç.
Përshkrimet e procesit janë të përbëra nga pjesët e mëposhtme:
1. Harta / Lista e proceseve;
2. Përshkrimi i aktiviteteve përbrenda procesit;
3. Diagrami (paraqitje skematike e ndërlidhjes mes organizatave/strukturave);
4. Rreziqet idenftifikohen dhe vlerësohen së bashku përfaqesuesit e departamenteve kryesore
të MF;
5. Aktivitetet e kontrolli për zvogëlimin e rreziqeve, të cilat janë propozuar dhe janë
dakorëduar (nënshkruar) me menaxhimin e mesëm të Ministrisë së Financave.
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2. STRUKTURA E LIBRIT TË PROCESEVE
Seksioni 1. Harta/ Lista e Proceseve
Harta e proceseve e njohur ndryshe edhe si lista e proceseve mund të përdoret për mbledhjen e të
dhënave për proceset dhe aktivitetet kryesore të tyre. Mënyra më e mirë për të identifikuar proceset
kyçe është përdorimi i objektivave organizative si pikë fillimi dhe më pas identifikimi i proceseve
kyçe që luajnë rol në arritjen e këtyre objektivave.
Harta e procesit është një pamje e përgjithshme e objektivave të procesit në katër dimensione
(strategjike, operacionale, pajtueshmëri dhe raportim), hapave vijues të procesit që zhvillohet
brenda një subjekti publik, produktet kryesore (produkte, rezultatet, raportet), departamentet,
subjektet të përfshira në proces. Kjo do të rezultojë në krijimin e një ideje të përgjithshme se si
subjekti menaxhon objektivat e tij.
Elementet e hartës së proceseve përfshijnë:
 Kreun, i cili përmban informacione mbi emrin e subjektit të sektorit publik “Ministria e
Financave“;
 Kodin e procesit, nënkupton një shënim numerik ose me shkronja të një procesi që
organizata mund t'ia caktojë proceset individuale si p.sh. MSHP -1 (Menaxhimi i
Shpenzimeve Publike - procesi 1 në libër);
 Titullin e procesit, i caktuar në momentin e përfshirjes në Formatin e Identifikimit të
Procesit. (titulli duhet të tregojë shkurtimisht dhe në mënyrë të përmbledhur se për cilin
proces bëhet fjalë si p.sh. MSHP).
 Objektivat e procesit në katër dimensione (strategjik, operacional, pajtueshmëria,
raportimi);
 Numërimin e nënproceseve ose fazave të identifikuara brenda një procesi;
 Pronarin e procesit – çdo proces duhet të ketë pronarin apo drejtuesin e tij, i cili është
përgjegjës për mbarëvajtjen e procesit. Pronar i një procesi mund të jetë vetëm një person.
Ky person përcakton mënyrën si duhet zbatuar procesi dhe autorizohet të bëjë ndryshime
në proces. Rekomandohet të vendoset emërtimi i pozicionit të punës sesa emri i tij. Kjo do
të shmangte nevojën e ndryshimit të të dhënave në librin e proceseve në rast të largimit të
personit nga subjekti. Për proceset standarde të përcaktuara nga Ministri i Financave, të
cilat zbatohen në të gjitha subjektet e qeverisjes qendrore dhe lokale, duhet të vendoset
pozicioni “Ministri i Financave“;
 Përshkrimin e shkurtër të procesit që përmban informacion për inputet, nënproceset ose
aktivitetet, sistemet që përfshihen dhe produktet / dokumentet që gjenerohen në përfundim
të procesit;
 Rreziqet e identifikuara dhe vlerësuara, të cilat ndikojnë në përmbushjen e objektivave. Ky
seksion plotësohet pasi përgatitet regjistri i rreziqeve;
 Lidhjet me Proceset/nënproceset/procedurat e tjera. Nëse një proces lidhet diku gjatë
zhvillimit me procese të tjera që zbatohen në subjektin publik, ose midis subjekteve ose
me nënprocese apo procedura të tjera, është e nevojshme të cilësohet lidhja midis tyre.
Mund të ndodhë që nuk ka lidhje të tilla me procese të tjera apo procedura dhe në këtë rast
ky rrjesht nuk plotësohet;
 Struktura apo subjekte të tjera të përfshira në proces dhe burimet e nevojshme. Lidhur me
burimet, duhet të identifikohen dhe të shkruhen burimet e përdorura apo që duhen për
përmbushjen e aktiviteteve përbërëse të procesit. Kjo mund të përfshijë punonjësit që
zbatojnë procesin, pajisjet që përdoren gjatë punës, etj;
 Korniza ligjore – Lista e ligjeve, rregulloreve, udhëzimeve relevante apo që lidhen me
proceset;
 Afatet- nëse ekzistojnë.
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Seksioni 2. Përshkrimi i aktiviteteve dhe pamja skematike (diagrami)
Ky seksion përshkruan në detaje hapat e ndryshme të procesit (aktivitetet) të renditura sipas radhës
së ndodhjes. Çdo aktivitet shoqërohet me personin apo departamentin e ngarkuar me kryerjen e
aktivitetit.Diagrami (gjurma e auditimit skematik) është një mjet menaxhimi që jep gjurmën e
procesit nga fillimi në fund dhe në të njëjtën kohë gjurmën ndërmjet departamenteve të themeluara
në subjekt. Aty ku duhet jepet edhe lidhja midis subjekteve publike që marrin pjesë në proces.
Qëllimi i përgjithshëm i përshkrimit të procesit dhe diagramit është të ndihmojë menaxhmentin
për vlerësimin e përshtatshmërisë së menaxhimit financiar dhe kontrollit, identifikimin e
mangësive, mbivendosjeve të detyrave midis zyrtarëve publik, strukturave të brendshme dhe/ose
midis subjekteve publike.
Seksioni 3. Regjistri i rrezikut
Rregjistri i rrezikut është një mjet për identifikimin, kontrollin dhe menaxhimin e rreziqeve që
lidhen me objektivat e procesit.
Çdo rrezik identifikohet, vlerësohet dhe adresohet përmes pyetjeve/procedurës së prezantuar në
modelin e regjistrit të rrezikut të përshkruar më poshtë:
Emërtimi i Procesit: _____________________________
Kategori/Aktiviteti/Nr. Kronologjik i Rrezikut
Strategjik, Rregullator, Operacional, Financiar, Punonjësit,
Menaxhment, Mashtrim, Politik, I jashtëm
Emërtimi i nënprocesit
Cilin objektiv prek ngjarja?
Përshkrimi i rrezikut, mundësinë e ndodhjes se tij apo të
ndikimit do të përpiqemi të zvogëlojmë.
Cilat janë rrethanat, shkaktarët që vetëm apo të marra bashkë
rrisin mundësinë e ndodhjes? Mund të jet më shumë se një

Numri i Referencës të Rrezikut

IDENTIFIKIMI I
RREZIQEVE

KATEGORIA
NËN PROCESI
OBJEKTIVI
NGJARJA E RREZIKUT
SHKAKU I RREZIKUT

Nëse rreziku ndodhë si do të ndikojë tek objektivi? Cilat janë
pasojat e grumbullimit afatgjate?
Çfarë bëhet tani për të zvogëluar mundësinë apo pasojën e
ndodhjes?
Sa mundet?
Sa i rëndë?
MxP

ANALIZA E
RREZIKUT

MASAT EKZISTUESE TE KONTROLLIT

MENAXHIMI / MASAT PËR VLERËSIMI
ZVOGËLIMIN E
RREZIKUT
RREZIQEVE

NDIKIMI / PASOJA

Prioriteti i rrezikut

Mundësia (1-5)
Pasoja (1-5)
Rezultati

Ekstrem, I lartë, I mesëm, I ulët
Jo ekzistente, Jo të përshtatshme, Të përshtatshme, Të forta,
Të tëpruara

Përshtatshmëria e masave ekzistuese

Do ta zvogëloni, monitoroni, transferoni apo shmangni
rrezikun?

VEPRIMI

Çfarë do të bëni për ta menaxhuar më mirë rrezikun?

MASA SHTESË PËR TRAJTIMIN

Çfarë forme do të marrë ky trajtim? P.sh Plan veprimi,plan
projekti,raportim,ndryshim ligjor etj.
Çfarë kërkohet për tu zhvilluar dhe implementuar masa e
propozuar?

FORMA E MASAVE
BURIMET QË KËRKOHEN

Kush do të drejtojë punën për trajtimin e rrezikut?
Kur do përfundojë masa e propozuar?

PRONARI I RREZIKUT
DATA E PËRFUNDIMIT

A lidhet ngjarja apo trajtimi i rrezikut me ndonjë strukturë apo
organizate tjetër? A ka pasoja tek ndonjë institucion tjetër.

NDËRLIDHJE ME STRUKTURA/
INSTITUCIONE TË TJERA

I Lartë, I mesëm, I ulët

STATUSI I RREZIKUT PAS MASAVE
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Analiza e Rrezikut bazohet në tabelat e referencës si vijon:
Kriteret e matjes së Mundësisë dhe Pasojës
Mundësia

Pikët

Pothuajse e
sigurt
Me shumë
mundësi
Ka mundësi

5

Pak e mundur

2

Pothuaj e
sigurt s'ndodhë

1

Pasoja

Pikët

4
3

Katastrofike

5

Të mëdha

4

Moderuara

3

Të vogla

2

Të
papërfillshme

1

Kriteret

Probabiliteti

Pritet të ndodhë. Patjetër që ndodhë këtë vit ose gjatë 80% - 100% ose disa
tre viteve të ardhshme
herë gjatë një viti
E presim të ndodhë. Do të ishte befasi që të mos ndodhë 61% - 79% ose të
paktën një herë në vit
PO aq e mundur të ndodhë sa edhe jo. Nuk presim të 40% - 60% ose një
ndodh, por ka një mundësi
herë në 3 vit
Nuk është parashikuar. Nuk ka vend për tu shqetësuar 11% - 39% ose një
herë në 5 vit
Do ishte befasi nëse ndodhë. Do të ishte një kombinim 0 - 10% ose një herë
i ngjarjeve të padëshiruara që do ta shkaktonin
në 10 vjet
Kritere/ Shembuj
Problem i madh prej të cilit s’ka rimëkëmbje; Dëmtim i madh i integritetit ose
emrit të mirë të Ministrisë; Humbje totale e aftësisë për të plotësuar objektivin.
Ngjarje që kërkon rishikim të mënyrës se si është kryer shërbimi; Ngjarje e
rëndësishme që kërkon priudhë të gjatë rimëkëmbjeje; Dështim i përmbushjës se
një angazhimi të rëndësishëm politik
Rimëkëmbja nga ngjarja kërkon bashkëpunim midis departamenteve;
Mund të gjeneron interesin e mediave.
Mund të trajtohet në nivel departamenti, por kërkon një njoftim tek manaxhmenti
i lartë; Vonese fondesh ose ndryshim në kriteret e financimit; Mbajtja e
shënimeve nga Udhëheqësi i Institucionit ose palët e treta që lidhen me të.
Mund të veprohet se brendshmi dhe në nivel zyre; Nuk ka përshkallëzim të
mëtejshëm; Nuk ka interes nga media.

Matrica e Analizës së rreziqeve

MUNDESIA E NDODHJES
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I ULET

I M ESEM

I LARTE

EKSTREM EKSTREM

I ULET

I M ESEM

I LARTE

I LARTE

EKSTREM

I ULET

I M ESEM

I M ESEM

I LARTE

I LARTE

I ULET

I ULET

I M ESEM

I M ESEM

I M ESEM

I ULET

I ULET

I ULET

4

3

2
1
I ULET

I ULET
1

2
PASOJA

3

4

E NDODHJES

Le gje nda :
Rezultati: M x P
1 deri 5

I Ulet

6 deri 10 I Mesem
12 deri 16 I larte
20 deri 25 Ekstrem
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3. NJË DOKUMENT I AZHURNUAR
Libri i proceseve nuk është një dokument i pandryshuar në të ardhmen mund të shtohen anekse,
disa prej të cilëve mund të jenë ndryshuar ose përmirësuar. Duhet rishikuar të paktën çdo herë që
ndryshohen objektivat. Si pasojë, duhen ndryshuar edhe dokumentat mbështetës të kontrollit të
brendshëm.
SIMBOLET E DIAGRAMIT
Aktiviteti ose veprimi – aktiviteti përshkruhet shkurtimisht në simbol.
Aprovimi – simboli i vendimarrjes. Simboli pozicionohet në procedure (një
pikë e procedurës) kur nevojitet një vendim për tu marrë. Simboli jep zgjedhjet
PO- JO si produkte të tij.
Fillimi ose Fundi i procedurës – simboli përdoret për të treguar fillimin dhe
fundin e procesit në diagram. Fjalët Fillim dhe Fund shkruhen në simbol.
Të dhënat – Ky simbol përdoret për të treguar rregjistrimet manual në tabelat
e eksel-it gjatë aktivitetit.
Drejtimi i Procesit – Ky simbol përdoret për të treguar drejtimin dhe radhën e
aktiviteteve në proces, p.sh tregon rrjedhën midis simboleve të tjera silartë,
poshtë dhe anash.
Dokument – Ky simbol përdoret për të treguar dokumentin e krijuar gjatë
zbatimit të aktivitetit brenda procesit.

Disa Dokumente – Simbol që përdoret për të treguar që krijohet më shumë se
një dokument gjatë aktiviteteve.

Operim manual – Simbol për veprimet manuale.

Bazë të dhënash – Simbol që përdoret për paraqitjen e bazës së të dhënave apo
sistemin e TI ku ruhen të dhënat e krijuara elektronikisht gjatë kryerjes së
aktivitetit.
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Subjekti i Sektorit Publik:
Dokumenti:
Kodi i Procesit:
Verzion:
Udhëhequr/përgatitur nga:
Datë:
Emri i Procesit
Nënproceset

Objektivi strategjik i
subjektit për
procesin e MSHP
Objektivat operative
të lidhura me
nënproceset

Objektivi i Procesit–
Pajtueshmëria
Objektivi i Procesit
– Raportimit

Pronari i Procesit

MINISTRIA E FINANCAVE
HARTA E PROCESIT – Seksioni 1
MSHP -1
Nr.1
NJËSIA QENDRORE E HARMONIZIMIT
10/06/2016

Menaxhimi i Shpenzimeve Publike
1. Kërkesa për inicim të shpenzimeve;
2. Zotimi dhe obligimi i fondeve;
3. Verifikimi dhe regjistrimi i shpenzimeve të ndodhura;
4. Pagesat;
5. Barazimi.
Objektivi Strategjik i Shtetit: “Kontrolli i Shpenzimeve/ Disiplina Fiskale”;
Objektivi i Subjektit "Menaxhimi i shpenzimeve publike siguron përdorim efikas
dhe ekonomik të fondeve publike dhe është në përputhje me buxhetin e miratuar
dhe me aktet tjera normative".
1. Shpenzimet e propozuara garantojnë përdorimin ekonomik & efektiv të
fondeve publike dhe janë në përputhje me aktivitetet e miratuara në buxhet
dhe planin e prokurimit;
2. Të gjitha obligimet për të paguar nga fondet publike duhet të nënshkruhen
VETËM pasi që fondet të zotohen dhe të regjistrohen me kohë në sistemin
e Thesarit;
3. Zotimi dhe obligimi përputhen në kohë në rastin e shpenzimeve pa
prokurim;
4. Të gjitha shpenzimet duhet të regjistrohen vetëm në bazë të dokumenteve
origjinale që dëshmojnë shërbimet e kryera dhe mallrat e pranuara;
5. Të gjitha pagesat duhet të kryhen në kuadër të kufijve buxhetor, në kohë dhe
në destinimin final të saktë.
“Të gjitha transaksionet financiare duhet të përputhen më kërkesat ligjore të Ligjit
për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësive, Ligji i Prokurimit Publik,
Rregullat e Thesarit dhe procedurat e MFK-se”.
1. Ekzekutimi i pagesave brenda 30 ditëve nga pranimi i mallrave dhe
shërbimeve;
2. Raportim Mujor në Thesar për pagesat e vonuara;
3. Aprovimi i procesit për çdo kërkesë të brendshme administrative duhet të
bëhet brenda 60 ditëve pune (Kodi Administrativ);
4. Regjistrimi i faturës në SIMFK brenda tre ditëve pas pranimit të faturës në
zyrën e ZKF.
Procesi Standard: Ministri i Financave;
Proces i MSHP të subjektit: Zyrtari Kryesor Financiar.

Përshkrimi i Procesit Qëllimi kryesor i procesit është procesimi i transaksionit të shpenzimit publik, qoftë
shpenzim operativ apo investim, që nga kërkesa e mbajtësit të buxhetit për fillimin
e kryerjes së shpenzimeve, zotimi ligjor dhe obligimi i fondeve, kryerja e
shpenzimeve, njohja në kontabilitet, pagesa dhe raportimi deri tek udhëheqësi i
subjektit publik.
Të gjitha hapat dhe aktivitetet në vijimësi të procesit MSHP jepet më poshtë në
mënyrë skematike:
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Kërkësa për Inicim të
Shpenzimeve:
- Kërkësa për shpenzim
- Vlerësim i nevojave dhe
aprovimi i kërkesës
- Kontrolli i fondeve sipas
buxhetit të aprovuar
- Aprovimi final i kërkesës për
shpenzime dhe për fillimin e
prokurimit.

Verifikimi dhe
regjistrimi i
shpenzimeve të
ndodhura.
- Aktiviteti i menaxhimit
të kontratës
- Pranimi i faturës
- Pranimi i mallrave dhe
shërbimeve
- Kontrolli i
pajtueshmërisë
- Regjistrimi i pasurive të
blera të përfituara
- Njohja e obligimit
financiar – Shpenzimi

Zotimi dhe obligimi i fondeve
- Zotimi i fondeve
- Procesi i prokurimit
- Procesi i kontraktimit
- Identifikimi i furnitorit në
Thesar
- Ndërmarrja e obligimeve
ligjore për pagesë.
- Lirimi i fondeve të
papërdorura

Pagesat
- Aprovimi i
pagesave
- Realizimi i
pagesave

Barazimi
- Barazimi i të
dhënave me
BQK (LLVTH)
- Raportimi i
pagesave të
kthyera
- Raportimi ditor
për pagesat

Për përshkrimin e detajuar referohuni në seksionin 2 të librit të proceseve
Dokumentet
- Kërkesa për shpenzim. Kopje Fizike;
kryesore dhe
- Deklaratë të Nevojave dhe Vendosshmërisë për Disponueshmërinë e Fondeve”
sistemet mbështetëse
(kopje fizike);
të informacionit.
- Dokumenti për Zotimin e Fondeve (SIMFK);
- Dokumenti për Obligimin për Pagesë (Urdhërblerja) SIMFK;
- Dokument i pranimit të mallrave dhe shërbimeve. Kopje Fizike dhe SIMFK;
- Dokumenti Urdhër Obligimi për Pagesë (shpenzimet pa prokurim) SIMFK;
- Dokumenti Urdhëresa për pagesëme prokurim SIMFK.
Rreziqet e
- Aprovimi i kërkesave të pabuxhetuara ose pa analize kosto-përfitim, ose në
identifikuara dhe të
mosrespekt te aktiviteteve të rena dakord më parë;
vlerësuara
- Përqindje e madhe e kërkesave të pabuxhetuara nga Mbajtësit e Buxhetit;
- Zotimi kryhet në të njëjtën kohë (ose me diferencë shumë të vogël në kohë) me
obligimin dhe faturën;
- Zotimet shumëvjeçare nuk regjistrohen në SIMFK, por kontrollohen;
- Zotimet / obligimet pa fonde në dispozicion/ jo në kohën e duhur apo pa i marrë
parasysh kërkesat teknike të përfituesit;
- Ndarja jo e saktë e detyrave dhe mungesë monitorimi;
- Mungesa e delegimit të përgjegjësive ose decentralizim total i përgjegjësive;
- Mospërputhja e shërbimit të kryer apo mallrave/pajisjeve të marra me Natyrën
e Kontratës, Termat e referencës dhe afatet;
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- Zgjatja e procesit të pranimit të shërbimit/mallrave dhe mos pagesa në kohë e
faturave;
- Dyfishimi i funksioneve/funksione paralele;
- Egzistenca e sistemeve paralele të paintegruara të TI;
- Pamjaftueshmëria e likuiditeteve në llogarinë e vetme të Thesarit (ngjarje e
papritur);
- Kthimi i pagesave nga sistemi bankar për arsye të destinacionit të gabuar final;
- Ngadalësimi i përformancës deri në bllokim të sistemeve financiare SIMFK
dhe SIP, apo Qasje e paautorizuar e të dhënave;
- Rreziku i mashtrimit ose paaftësisë profesionale.

Të tjera Subjekte
dhe struktura të
përfshira në proces
Korniza ligjore

Afatet

Për detaje mbi rreziqet e MSHP të identifikuara, vlerësuara dhe adresuara,
referohuni në Seksionin 3 të Librit të Proceseve.
Çdo subjekt (ZKA, ZKF, Mbjatës Buxheti, divizioni i logjistikës, divizioni i
prokurimit);
Ministria e Financave (Thesari dhe Departamenti i Buxhetit);
Banka Qendrore e Kosovës.
Lig për Menaxhimin e Financave publike dhe Përgjegjësive të Kosovës Nr.03/148
i rishikuar, Ligji i Prokurimit Publik Nr.04/L-042, Rregulli i Thesarit Nr.1/2010,
Rregulli i Thesarit Nr.2/2013, Procedurat e MFK, Manuali SIMFK.
Ky proces zbatohet gjatë gjithë vitit fiskal për çdo transaksion financiar të subjektit
dhe raportimi përgatitet të paktën çdo muaj.
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Subjekti i Sektorit Publik:
Dokumenti:
Kodi i Procesit:
Verzion:
Udhëhequr/përgatitur nga:
Datë:
Emri i Procesit
Nënproceset

Objektivi strategjik
i subjektit për
procesin e MSP
Objektivat
Operativë të
lidhura me
nënproceset

Objektivi i Procesit
– Pajtueshmëria
Objektivi i Procesit
– Raportimit

Pronari i Procesit
Përshkrimi i
Procesit

MINISTRIA E FINANCAVE
HARTA E PROCESIT – Seksioni 1
SP -1
Nr.1
NJËSIA QENDRORE E HARMONIZIMIT
10/06/2016

Menaxhimi i Sistemit të Pagave të Punonjësve Publik
1. Krijimi (regjistrimi) i punonjësve të rinj;
2. Koha dhe vijueshmëria;
3. Menaxhimi i listës së pagave;
4. Llogaritja e pagave;
5. Pagesa e pagave dhe Barazimet.
Objektivi Strategjik i Shtetit: Kontrolli i Shpenzimeve/ Disiplina Fiskale.
Objektivi i Subjektit:"Menaxhimi i sistemit të pagave të sigurojë përdorimin efikas
dhe ekonomik të fondeve publike dhe të jetë në përputhje me Buxhetin e miratuar dhe
aktet tjera normative".
1. Pajtueshmëria e sistemit të vendimarrjes;
2. Orët e punuara në realitet për përllogaritjen e pagave;
3. Të dhëna të besueshme për pagat;
4. Zbatimi i kujdesshëm dhe i rregullt i pagave;
5. Sigurimi i zbatimit korrekt të pagesave brenda ndarjeve të buxhetit dhe planit
të parasë së gatshme përpara pagesës.
Të gjitha transaksionet duhet të jenë në pajtim me legjislacionin dhe të gjitha
rregulloret e pagave të punonjësve publike.
1. Përgatitja e listës së ndryshimeve mbi pagat dhe dorëzimi në Thesar deri në
datën 11 të muajit pasardhës;
2. Llogaritja e pagave nga Thesari (divizioni i pagave) deri në datë 24 të muajit;
3. Kontrolli buxhetor i pagave nga Thesari (divizioni i pagesave) nga data 24
deri në 30 të muajit dhe Pagesat brenda ditës së parë të muajit pasardhës.
Procesi Standard: Ministri i Finacave.
Proces i MSP të subjektit: Menaxheri i Burimeve Njerëzore.
Qëllimi kryesor i procesit është procesimi i transaksionit të shpenzimit për paga të
punonjësve të administratës publike, duke përfshirë të gjitha hapat që nga krijimi i
bazës së të dhënave për personelin, listë prezencën, llogaritjen e pagave, njohja në
kontabilitet, pagesa në llogarinë bankare të punonjësit dhe barazimi me Bankën
Qendrore të Kosovës.
Të gjitha hapat dhe aktivitetet në vijimësi të procesit MSHP jepen më poshtë në
mënyrë skematike:
Krijimi i
punonjësve të rinj
- Emërimi i
Punonjësit të Ri
- Firmosja e
kontratës se Punës
- Krijimi i bazës se
të dhënave të
personelit

Koha dhe
vijueshmëria
- Matja e Kohës së
Punës
- Urdhëresa për
orët e punës
jashtë orarit
- Aprovimi i orëve
të punës se
punonjësit gjatë
muajit
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Menaxhimi i listës së pagave.
- Formulari i të dhënave për
listën e pagave
- Formulari i ndryshimeve të
pagave dhe pagesat retroaktive
për periudhën mujore
- Kontrolli nga Thesari i
pajtueshmërisë se të dhënave
me numrin e punonjësve,ID,
referencat bankare, etj
- Regjistrimi i të dhënave për
pagat në Thesar

Llogaritja e pagave
- Kontrollet buxhetore nga
Thesari
- Llogaritja e pagave për
muajin paraardhës
- Krijimi i Urdhër Pagesës
dhe Listës se Pagave

Pagesa e pagave dhe
Barazimet
- Kryerja e pagesës se pagave.
- Barazimi i të dhënave me
BQK (LLVTH)
- Raportimi i pagesave të
kthyera dhe barazimi me SIP
- Raportimi ditor për pagesat

Dokumentet
kryesore dhe
sistemet
mbeshtetëse të
informacionit.
Rreziqet e
identifikuara dhe të
vlerësuara

Të tjera Subjekte
dhe struktura të
përfshira në proces

Procesi i detajuar përshkruhet në Seksionin 2 të librit të proceseve
- Formulari i të dhënave për pagat (kopje fizike);
- Lista e ndryshimeve në Paga (kopje fizike);
- Dokumenti i Pagave Mujore me komponentet e pagave për çdo punonjës - SIP;
- Urdhër Pagesa dhe Lista e pagave – SIP.
-

Mungesa e procedurave të shkruara;
Sisteme të TI të paintegruara (Sistemi i Pagave me SIMFK);
Rreziku i qasjes se paautorizuar në të dhënat;
Personi nuk vjen në punë, por figuron në listë prezencë;
Vërtetësia e dokumenteve justifikuese të paraqitura;
Rreziku i kontrolleve inefektive, gabimeve njerëzore, cilësisë se të dhënave.

Për detaje mbi rreziqet e pagave të identifikuara, vlerësuara dhe adresuara
referohuni në seksionin 3 të librit të proceseve.
Ministria e Administratës Publike;
MF Thesari (divizioni i pagave);
Subjekti Publik: ZKA, Menaxheri i BNJ dhe ZKF.

Kuadri Ligjor

LMFPP Nr 03.- L048, Ligji i Shërbimit Civil, Ligji i Administratës Publike, Ligji i
Pagave Publike, Katalogu i Vendeve të Punës, Kriteret e rekrutimit dhe përshkrimet
e punës të aprovuara nga Qeveria, Mars 2015.

Afatet

Ky proces zbatohet për çdo transaksion financiar të subjektit, procesohet çdo muaj
gjatë vitit fiskal dhe raportimi përgatitet të paktën çdo muaj.
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SEKSIONI 2 – PËRSHKRIMI I PROCESEVE
Titulli i procesit: Menaxhimi i shpenzimeve publike - Përshkrimi i procesit dhe rreziqet
Objektiva Strategjike: Kontrolli i shpenzimeve / disiplina fiskale

Hapat
kronol
ogjik

I
1

Dokumentet e
gjeneruara apo
Objektiva e
Objektiva e
të pranuara
Vendimi Po/Jo raportimit
pajtueshmërisë Aktivitetet e kontrollit
(specifiko nëse
Aktivitetet/
(Ref. në
(Tregon kush çka bën dhe nr. i niveleve të
janë gjeneruar
(Qarkullimi
detyrat
(afatet e fundit
kornizën
aprovimit)
në mënyrë
dokumenteve) të raportimit
ligjore)
automatike dhe/
nëse plikohet)
apo nga sistemi i
TI-së)
Nënprocesi: INICIMI I PROCEDURAVE - Objektiva operative: shpenzimet e propozuara garantojnë përdorimin ekonomik &
efektiv të fondeve publike dhe do të jenë në përputhje me buxhetin dhe planin e prokurimit
Kërkësa për
Neni 3, 17 i
Kush: Zyrtarët e departamenteve operative 1. Kërkesa për
I dërgohet
Nuk ka afate
shpenzim
LMFPP nr.
përgatisin:
mallra / shërbime MB
specifike të
03/148.
(në kopje fizike)
fundit (të
Rregullorja e
1. Kërkesën për shpenzime të mallrave dhe 2. Identifikimin e
gjitha
Thesarit nr.
shërbime të përgjithshme të cilat nuk janë nevojave për
dokumentet
01/2010 neni 2, parashikuar me buxhet të departamentit:
trajnime,udhëtime
administrative
7.
(i) një kërkesë për kategorinë e mallrave
, etj.
të aprovohen
Rregullorja e
dhe shërbimeve;
brenda 60
Thesarit nr.
(ii) si rregull, kërkesa duhet të parashihet
ditëve)
02/2013 neni 18
gjatë procesit të planifikimit të buxhetit;
(iii) duhet të jepet arsyetimi.
2. Kërkesat për shpenzime përgatiten sipas
nevojave dhe sipas buxhetit të departamentit
(trajnimet, mëditjet, tarifat e pranimit, etj.)
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2

Vlerësim i
nevojave dhe
aprovim i
kërkesës për
shpenzime

Neni 3, 17 i
Kush: Pranuesi i buxhetit Kontrollet:
LMFPP nr.
03/148.
(i)
natyrën dhe fushëveprimin e saktë të
Rregullorja e
nevojave që shërbimi i kërkuar synon të
Thesarit nr.
përmbush;
01/2010 neni 2,
(ii) vlera e parashikuar dhe lloji e termet e
7.
materialit të propozuar të kontratës
Rregullorja e
publike që do t’i nënshtrohen prokurimit
Thesarit nr.
të parashikuar;
02/2013 neni 18. (iii) specifikimet e propozuara funksionale të
Ligji për
secilit objekt/ projekt;
Prokurimin
(iv) fitimet e pritura;
publik nr. 04/L- (v) në rast të pajisjeve, mallrat dhe punët e
042, neni 9.1.
qëndrueshme, një vlerësimi të kostos së
Procedura e
pronësisë për të gjithë jetën operative të
MFK-së nr. 9
objektit, dhe përfshirë blerjen, operimin
dhe mbajtjen e kostove dhe vlerës së
mbetur;
(vi) një indikacion nëse një aktivitet i tillë i
prokurimit
është
përfshirë
në
parashikimin e prokurimit dhe, nëse jo,
një deklaratë me arsye se pse nuk është
përshirë ajo; dhe
(vii) një deklaratë të qartë se si do të promovoj
prokurimi objektivat institucionale;
(viii) nënshkruaj pjesën II.1 deklaratë të
nevojave dhe vendosshmërisë për
disponueshmërinë e Fondeve –Vlerësimi i
nevojave.
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1. Kërkesa për
I dërgohet
mallra /shërbime
ZKF-së
(Kopje fizike) apo
Kërkesë për
shpenzime
2.Vlerësimi i
nevojave (kopje
fizike)
3.Deklarata e
nevojave dhe
vendosshmërisë
për
disponueshmërinë
e fondeve
(DNVDF) Kopje
fizike

Shih fazën 1

3

4

Kontrolli i
fondeve sipas
buxhetit të
aprovuar

Aprovimi
final i
kërkesës për
shpenzime
dhe për
inicimin e
prokurimit.

Neni 3, 17 i
LMFPP nr.
03/148.
Rregullorja e
Thesarit nr.2
neni 18.5.
Ligji për
Prokurimin
publik nr. 04/L042, neni
9.2.&9.3
Doracaku i
procedurave
.

Kush: ZKF formalisht siguron që:

Ligji për
prokurimin
publik nr.04/L042, Neni 9.
APP – Agjencia
e Prokurimit
Publik

Kush: ZKA

(i)

(ii)

(iii)

(i)
(ii)

fondet janë ndarë për prokurimin në fjalë
nëse ajo shumë që është e mjaftueshme të
përmbush çfarëdo obligimi financiar që
mund të lind gjatë vitit aktual fiskal;
plotëson dhe nënshkruan Pjesën II.2 të
DNVDF - Disponushmërinë e fondeve
lidhur me fondet në dispozicion;
në rast të një kontrate shumë vjeçare, ZKF
duhet të përfshij një dispozitë në kontratën
në fjalë që qartë jep termet e zbatimit të
obligimeve në të ardhmen për
dizponueshmërinë e fondeve, sipas
legjislacionit të ardhshëm për ndarje
buxhetore.

i përcakton se vlerësimi i nevojave
arsyeton zbatimin aktivitetit të prokurimit;
kontrollon nëse është kërkesë e re dhe
lidhet me departamentin dhe objektivat e
subjektit.
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Kontrollet në
SZHMB
Dokumentet e
gjeneruara nën
fazën 2
nënshkruhen

Po: I dërgohet
ZKA-së

Shih fazën 1

Deklarata e
nevojave dhe
vendosshmërisë
të fondeve në
dispozicion
( DNVDF) Kopja
fizike

Po: i dërgohet
ZKF, ZP dhe
APP
Jo: kthehet në
fazën 2 apo
refuzohet

Shih fazën 1

II
5

5/1

Nënprocesi – ZOTIMI I FONDEVE- Objektiva operative "të gjitha obligimet për të paguar nga fondet publike duhet të
nënshkruhen VETËM pasi që fondet të zotohen dhe të regjistrohen me kohë në sistemin e Thesarit”
Zotimi i
LMFPP (neni
Kush: Analisti i buxhetit / zyrtari administrativ
1. "Kërkesa e
PO: i dërgohet Nuk ka afate
fondeve
36.1 & 37.1)
zotimit për
DNVDF në
të veçanta
kërkon që
(i)
verifikon në SIMFK nëse fondet janë në blerje". (Kopje
kopje fizike
zotimi të
dispozicion nën linjën e kërkuar fizike)
përmes ZKF.
nënshkruhet
buxhetore dhe përgatit "Kërkesën e 2."Kërkesa për
JO: i tërë
para prokurimit.
zotimit për Blerje" i regjistron kodet e mallra dhe
procesi
Rregullorja e
klasifikimit buxhetor (kodin e fondeve, shërbime"(e
ndalohet dhe i
Thesarit
kodin e organizatës, programin, projektin, krijuar në SIMFK dërgohet
01/2013 neni
funksionin, kodet ekonomike) sasinë dhe –moduli i blerjes ZKA-së
12, 13, 16, 17,
vlerën dhe vendos nënshkrimin.
dhe i nënshkruar
19
Niveli i aprovimit: ZKA apo personi i deleguar nga Zyrtari
sigurojnë disponueshmërinë e fondeve.
zotues)
3. DNVDF
Zyrtari i zotimit (zyra e ZKF-së):
pranohet nga ZKF
(i)
i regjistron të dhënat në SIMFK aty ku
kryhen kontrollet automatike për
diponueshmërinë e fondeve sipas linjës së
kërkuar buxhetore dhe fondet e kërkuara
ngrihen për obligimin ardhshëm;
(ii) regjistron datat e mundshme për pagesa.
Zotimi i
fondeve për
shpenzimet
operative pa
prokurim

Rregullorja e
Thesarit
01/2013 neni.
17 & 21

Kush: analisti i buxhetit; ZKA apo person i
deleguar, zyrtari i zotimit: Për shpenzimet
operative pa prokurim, regjistrimin e zotimeve
dhe obligimeve zbatohet në të njëjtën kohë dhe
vetëm atëherë kur fatura dhe raporti i pranimit të
jetë pranuar.
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Kërkesë për
shpenzime,
Fatura; raporti i
pranimit të gjitha
pranohen në
kopje fizike);
"urdhër zotimi
për pagesë"
(pjesa A)- e
krijuar në SIMFK
– moduli i
aprovimit

ZKF

Tri ditë pasi të
pranohet
fatura nga
ZKF

6

Procesi i
prokurimit

7

Procesi i
kontraktimit

8

Identifikimi i
furnitorit në
Thesar

LMFPP
Kush: Menaxheri i prokurimit
neni.13, 36.1 &
(i)
e plotëson pjesën e parë pjesën e parë të
Ligji për
DNVDF; dhe
Prokurimin
(ii) vazhdon me procesin e prokurimit.
Publik 04/L-042
Agjencia Qendrore e Prokurimit, nëse
neni.8, 23;
propozohet nga MF dhe emërohet nga
Rregullorja e
Qeveria, zbaton aktivitetet e konsoliduar
Thesarit
apo të përbashkëta të prokurimit.
02/2013 neni 20
Ligji i
Kush:
Prokurimit
(i)
Menaxheri i prokurimit, ZKF dhe ZKA ri
Publik 04/L-042
konfirmojnë që informatat financiare
neni 26, 42;
mbesin ashtu siç janë të përshkruara në
KRPP –
DNVDF (nënshkruajnë DNVDF pjesa 3);
Komisioni
(ii) Menaxheri i prokurimit i nënshkruan
Rregullativ i
kontratat e punës nën 500.000 Euro dhe
Prokurimit
kontratat për furnizime/ shërbime nën
Publik.
125.000 Euro. Nën shkrimi konfirmon që
Rregullorja e
kontrata është dhënë në pajtim me LPPThesarit
në;
02/2013 Neni
(iii) ZKA & Ministri nënshkruajnë kontratat
15, 16, 17
për shuma më të larta përveç menaxherit
të prokurimit, duke i pranuar të drejtat dhe
obligimet e vendosura me kontratë dhe
duke konfirmuar se kontrata është në
pajtim të plotë me LPP.
Rregullorja e
Kush: ZKF apo personi i deleguar verifikon
Thesarit
identitetin e furnitorit, përgatit formularin e
02/2013
kërkuar dhe i dërgon Thesarit referencat bankare
neni.20.2
të furnitorit / pranuesit të parave publike.
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1. DNVDF
(Kopja fizike)
2.Sistemi i
prokurimit

1. DNVDF (kopje
fizike)
2. Kontrata
(kopje fizike)

I dërgohet
ZKA dhe
ZKF

Kontrata
nënshkruhet
vetëm pas
nënshkrimit të
DNVDF dhe
10 ditë pas
publikimit të
njoftimit për
dhënie të
kontratës nga
KRPP.

Formulari i
identifikimit të
furnitorit dhe
referencave
bankare.

Njofton
menaxherin e
prokurimit.

Menjëherë
pasi kontrata
të
nënshkruhet
dhe para se të
gjenerohet
urdhëresa për
blerje në
SIMFK dhe të
nënshkruhet.

9

Ndërmarrja e
obligimeve
ligjore për
pagesë.

Rregullorja e
Thesarit
01/2010 dhe
02/2013 neni
15. Procedura e
MFK nr 2;
Procedura e
Thesarit për
rregullat e
qasjes në
SIMFK 2009
Ligji për
Prokurimin
Publik 04/L-042
neni 81

Kush: Menaxheri i prokurimit krijon obligimet e Urdhëresa për
fondeve në SIMFK pas nënshkrimit të kontratës blerje në SIMFK
dhe pas regjistrimit të referencave bankare në
Thesar. I korrigjon datat e pagesave. Përveç kësaj,
kërkohet nënshkrimi i furnizuesit për ri
konfirmimin e afateve të fundit për kryerjen e
shërbimeve.

I dërgohet
ZKF

Tri ditë pas
nënshkrimit të
kontratës

10

Aktiviteti i
menaxhimit
të kontratës

Kush: ZKA e cakton menaxherin e kontratës
duke i përshkruar të gjitha përgjegjësitë.
Menaxheri i kontratës apo i projektit (Pranuesi i
buxhetit apo zyrtari i logjistikës) e përgatit planin
e menaxhimit të kontratës i cili përfshinë aspektet
ligjore, organizative, ekonomike dhe teknike të
menaxhimit të kontratës; menaxhimi i pagesave/
kërkesave; procedurat e ankesave; etj., dhe
(i)
emri i zyrtarit (ëve) përgjegjës për
menaxhimin e kontratës;
(ii) numri dhe kategoria për asistimin e
personelit në dispozicion për të;
(iii) orari kohor, diagramet e gantit, diagramet
për aktivitetet që përfshijnë kohëzgjatjen e
kontratës.

Njofton ZKF
dhe PB
(pranuesi i
buxhetit)

Menjëherë
pasi të
nënshkruhet
kontrata

III

Nënprocesi – Objektiva operative: verifikimi i shpenzimeve të ndodhura në pajtueshmëri me ligjin dhe rregulloret

11

Pranimi i
faturës

1. Vendimi për
caktimin e
menaxherit të
kontratës (kopje
fizike);
2.Plani i
menaxhimit të
kontratës/projektit
i nënshkruar nga
menaxheri i
kontratës dhe
furnizuesi.

Kush: Menaxheri i kontratës: Fatura e pranuar Fatura dhe
përmes zyrës së arkivit.
dokumentet
mbështetëse (nëse
funksionojnë ato
civile) të bazuara
në letër.
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I dërgohet
zyrtarit të
logjistikës.

12

Pranimi i
mallrave dhe
shërbimeve

13

Kontrolli i
pajtueshmëri
së

14

Verifikim në
rast të
parregullsive

15

Regjistrimi i
pasurive të
blera

LMFPP,
Rregullorja e
Thesarit nr.
02/2013,
Procedura e
Thesarit për
rregullat e
qasjes në
SIMFK 2009;
Procedura e
MFK nr.
2&5&11
LMFPP,
Rregullorja e
Thesarit nr.
01/2010 dhe
02/2013,
Procedura e
MFK nr. 6

Kush? Menaxheri i kontratës: Monitoron
kontratën dhe pranimin final të mallrave/
shërbimeve. E krijon (nëse nevojitet) komisionin
për pranimin e mallrave/shërbimeve me
përfaqësuesin nga pranuesi i buxhetit; Zyrtari
përgjegjës për logjistikë: Kontrollon nëse fatura,
procesverbali dhe dokumenti i depos, pranohet
nga personi adekuat; respektim i kontratës, dhe
fatura dhe gjenerojnë raportin e pranimit.

1. Procesverbali i
komisionit (në
letër)
2. Dokumenti i
depos (në letër)
3. Raporti i
pranimit
(SIMFK)

Kush: Zyrtari i çertifikimit: ekzaminimi fizik i Dokumente në
dokumenteve siç e kërkojnë rregulloret: (kërkesa letër
për shpenzime, DNVDF, zotimin e fondeve në
SIMFK, urdhëresa për blerje në SIMFK, faturat/t
e kontratës, procesverbali dhe raporti i pranimit).
I jep aprovimin për të vazhduar tutje me procesin

Krijon komisionin e kohëpaskohëshëm për 1. Vendimi i
verifikimin e procedurave. Procesi bllokohet deri masave
LMFPP
në vendimin final.
administrative
2. Aprovimi i
procesit
Rregullorja e
Kush: ZKF- Zyrtari i pasurive: e pranon Dokumenti
Thesarit
dokumentin e depos. Prapë kërkon nënshkrimin e printohet nga
02/2013;
pranuesit të buxhetit dhe zyrtari i logjistikës për softveri lokal;
Procedura e
secilën pasuri afatgjatë. Regjistron inventarin dhe barkodet krijohen
MFK nr. 2&5;
të gjitha pasuritë fizike. Mban gjurmët e nga E-pasuria të
Procedura për të lokacionit dhe personat përgjegjës për çdo pasuri. cilat vendosen në
drejtat e qasjes
secilën pajisje; të
në SIMFK ,
dhënat financiare
mars 2009
në SIMFK
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I dërgohet
zyrtarit të
çertifikimit.

Nuk ka afat të
fundit specifik

Po: i dërgohet
ZKF
Jo: i raporton
ZKA

Nuk ka afat të
fundit specifik

Po: Vazhdo

I dërgohet
zyrtarit
shpenzues

16

Njohja e
obligimit/det
yrimit
financiar

17

Lirimi i
fondeve të
papërdorura

IV
18

Rregullorja e
Thesarit
01/2010 dhe
02/2013;
Procedura e
MFK nr. 2&6;
Procedura për të
drejtat e qasjes
qasje në
SIMFK, mars
2009
LMFPP,
Procedura e
Thesarit për të
drejtat e qasjes
në SIMFK,
mars 2009

Kush: ZKF Zyrtari i shpenzimeve kontrollon:
(i)
nëse natyra e zotimit është në përputhje
me natyrën e shpenzimeve;
(ii) kontrollon nëse të gjithë dokumentet e
mbështetjes janë bashkëngjitur;
(iii) kontrolli e pagesës është në kuadër të
alokimeve në dispozicion. Nëse jo, ZKF
i/e korrigjon planin tremujor të alokimeve.

1.Urdhërpagesa e
pagesave SIMFK;
2.Urdhëresa për
obligim për
pagesë pa
prokurim në
SIMFK;
3. Rishikon
planin e alokimit.

1&2 në pritje
për aprovim
nga zyrtari i
çertifikimit,
dok.
3 për Thesarin

Brenda tri
ditëve nga
pranimi i
dokumenteve
në zyre

Kush:
Zyrtari i shpenzimeve kontrollon vlerën totale të
faturave kundrejt fondeve të zotuara dhe përgatit
kërkesë për Thesarin për lirimin fondeve të
papërdorura (si diferencë në mes të zotimit dhe
shpenzimeve aktuale).
Aprovomi i parë nga ZKF;
Aprovimi i dytë nga ZKA para se kërkesa të
dërgohet zyrtarisht tek Thesari.

Kërkesa për
Po; i dërgohet
lirimin e fondeve Thesarit
të papërdorura (në
letër)

Nuk ka afat të
fundit

Nënprocesi – PAGESAT - Objektiva operative: "Të gjitha pagesat duhet të kryhen në kuadër të kufijve buxhetor, në kohën e duhur
dhe për destinimin e saktë final”
Aprovimi i
Rregullorja e
Kush: Zyrtari i çertifikimit e kontrollon afatin e Aprovimi i
Në pritje për
Brenda tre
pagesave
Thesarit
fundit për përfundimin e kontratës, vlera dhe pagesave në
aprovim në
ditëve
01/2010 dhe
referenca bankare e pranuesit/furnitorit final.
SIMFK
Thesar
02/2013;
Procedura e
MFK-së nr. 06;
Procedura e
Thesarit për të
drejtat e qasjes
në SIMFK,
mars 2009
21

19

Realizimi i
pagesave

LMFPP,
Rregullorja e
Thesarit
02/2013;
procedura e
MFK- nr.06

Kush: Thesari (Divizioni i pagesave). Kontrollet Pagesat
për likuiditete të LLVTH dhe i realizon pagesat elektronike të
nga LLVTH në rendin kronologjik.
centralizuara

V

Nënprocesi - BARAZIMI Objektiva operative: Konfirmimi i pagesës nga Thesari/procesi i barazimit për raportimin e saktë financiar

20

Barazimi i të
dhënave me
LLVTH

LMFPP,
Rregullorja e
Thesarit
02/2013;
procedura e
MFK- nr.06

21

Raportimi i
pagesave
ditore

LMFPP,
Rregullorja e
Thesarit
02/2013;
procedura e
MFK- nr.06

Kush:
BQK e gjeneron pasqyrën bankare elektronike
dhe dosjen e pagesës së gabuar (e kthyer nga
sistemi bankar).
Thesari komunikon me ZKF-n të institucionit
për pagesat e gabueshme dhe i korrigjon dosjet në
më se largu të nesërmen.
Kush: ZKF (zyrtari i shpenzimeve) kontrollon
ndonjë dallim në mes të datës së faturës, urdhërit
të pagesës dhe datës së pagesës (Gjeneron raporte
për të pagueshmet dhe të arkëtueshmet dhe
pagesat dhe e krijon databazën e vet).

22

Raportet e
gjeneruara nga
BQK dhe të
komunikuara nga
Thesari

Raporton çdo ditë
për të pagueshmet
dhe pagesat në
SIMFK; Eksel

Brenda tri
ditëve nga
urdhëresa për
pagesë

Komunikim
me e-mail me
ZKF

Brenda ditës
së nesërme

Pagesat duhet
të bëhen
brenda 30
ditëve nga
data e faturës

Diagrami 1
Menaxhimi i Shpenzimeve Publike (MSHP) - Rrjedha e Informacionit
ID

Diagrami

Përshkrimi i
Aktivitetit

Përgjegjësia
Ekzekutuese

Sistemi

Dokumentet e
Gjeneruara

Fillimi

1.

Fillimi i Shpenzimeve

Mallra dhe
Shërbimet
Trajnimet dhe
Mëditjet
1.1

(i) Forma
për
Kërkesë
përgatitet nga eksperti
operacional për Mallra /
Paisje / Shërbime që nuk
janë të parashikuara në
buxhet nga departamenti
dhe
aprovohet
nga
udheheqesi i departamentit;
(ii) Kërkesa për shpenzime
pergatitet nga eksperti
operacional bazuar në
nevojat dhe buxheti i
departamentit. Aprovohet
nga
udhëheqësi
i
departamentit.
Kodifikim
i
Kërkesës
(Protokolli i Brendshëm).

Pranuesi
Buxhetit

i

Dokument
Shtypur

i

1.
Forma
për
Kërkesën për Mallra
dhe Shërbime;
2.
Kërkesë
për
Trajnime
dhe
Mëditje.

Zyrtari
Logjistikës

i

Softver lokal

1. Forma për Kërkesë

Aprovimi fillestarë:
Kontrollet dhe
disponueshmëria e fondeve.

ZKF

SZHMB, PIP

1. Forma për Kërkesë

Forma për
Kërkesë
1.2

Forma për
Kërkesë
1.3

23

Forma për
Kërkesë
1.4

Aprovimi Final:
Nëse JO, ZKA shkruan një
Shënim.

ZKA

Krijimi i Dosjes dhe njoftimi i
zyrtarit të logjistikës.

Zyrtari
Logjistikës

PO, Përgatite Deklaratën e
Nevojave dhe Vendosshmërisë
për
Disponueshmërinë
e
Fondeve (DNVDF); Pranuesi i
buxhetit nënshkruan si kërkuesi
i shërbimeve.

Zyrtari
Prokurimi
Pranuesi
Buxhetit

Formalisht sigurohet për fondet
e gatshme.

ZKF

Dokument
Printuar

i

1. Forma për Kërkesë

i

Dokument
Printuar

i

i
dhe
i

Dokument
Printuar

i

DNVDF

Softver Lokal

DNVDF

Shënim
ZKA
Jo

Po

Krijimi i Dosjes
1.5

1.6

1.7

Deklarata e Nevojave
dheVendosshmërisë për
Disponueshmërinë e Fondeve

Aprovimi nga
ZKF
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Aprovimi Final për fillimin e
procesit të prokurimit.

ZKA

Dokument
Printuar

i

Ekzekutimi i procedurave të
prokurimit.

Zyrtari
Prokurimit

Përcaktimi i Menaxherit të
kontratës duke përshkruar të
gjitha përgjegjësitë

ZKA

Dokument
Printuar

Si
rregull
ZKF
pranon
dokumentet nga zyra e
protokolit dhe i dorëzon tek
zyrtari i financave. Kontrollon
nesë fatura është paguar/
procesuar më pare.

ZKF

Softver për
arkivimin e
financave

DNVDF

Aprovimi nga
ZKF
1.8

1.9

i

Sistemi
Manual

Kontrata

Procedurat e Prokurimit

2. Zotimi i Fondeve

Përcaktimi i Menaxherit të
Kontratës

i

2.1

Përgjegjësitë
ZKF
2.2
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Vendimi
përcaktimin
menaxherit
kontratës.

për
e
të

2.3

1 . Kërkesa për
zotim të blerjeve
2. Forma
Bankare

2.4

1 – Kërkesa
për zotim të
blerjeve
2 – Forma
Bankare

Regjistrimi i dokumenteve
të krijuara më parë nga
zyrtari financiar
2.5

2.6

Kontrollon kompletimin e
dokumenteve dhe shkruan
kodet e klasifikimit buxhetore
(Kodet e Fondeve, Kodin e
organizatës,
Programin,
Projektet, Funksionet, kodet
ekonomike) Sasinë dhe vlerën.
Dëgon tek Thesari referencën
bankare të furnizuesit.

Zyrtari Financiar
për
shpenzime
kapitale,
shpenzime
operative
me
vlera të larta.

Manual dhe
Softver lokal
për financa

Vetëm me pranimin e faturës
dhe Raportit të Pranimit.
Kontrollon kompletimin e
dokumenteve dhe shkruan
kodet buxhetore dhe referencat
e domosdoshme.
I dërgon
Thesarit referencën bankare të
furnizuesit/pranuesit të fondeve
publike.

Zyrtari Financiar
Shpenzime
operative
pa
prokurim.

Manual dhe
Softver lokal
për financa

Regjistrimi i Dokumenteve të
Krijuara më parë nga zyrtari
financiar (Zotimin e Fondeve
ne SIMFK ku kontrollet
automatike
realizohen
ne
diponueshmerinë fondeve ndër
linjën e kërkuar buxhetore dhe
fondet e kërkuara bllokohen për
obligimin në të ardhmen.
Regjistrimi i datave për pagesat
e kontratave.

Zyrtarin
Angazhuar

e

SIMFK

Sigurohet që kërkesa përputhet
me fondet e disponueshme.

ZKA/
Udhëheqesi
departamentit

i

Dokument
Printuar

Sigurohet që kërkesa
përputhet me fondet e
disponueshme
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1. Kërkesa për zotim
të blerjeve;
2.Forma e referencës
Bankare
të
furnizuesit.

1. Kërkesa për zotim
të blerjeve;
2.Forma e referencës
Bankare
te
furnizuesit.

Kërkesa për Mallra
dhe Shërbime.

i

Kërkon
blerje.

zotim për

Obligimi i fondeve
nënshkrimit të kontratës.
2.7

3.

pas

Obligimi i fondeve pas
nënshkrimit të kontratës

Zyrtari i
Prokurimit
Shpenzime
kapitale
shpenzime
operative me
prokurim.

SIMFK

Porosi për Blerje

Softver Lokal
dhe
Kopje
Fizike.
(Jo
version
të
unifikuar)

1.
Plan
menaxhimin
kontratës;

Verifikimi dhe Regjistrimi i Shpenzimeve

Monitorimi i Kontratës dhe
pranimit final të mallrave
dhe shërbimeve

Monitorimi i Kontratës dhe
pranimit final të mallrave dhe
shërbimeve. Porosia kryhet nga
menaxheri i kontratës.

Menaxheri
Kontratës

i

3.1

për
e

2. Pranimi i faturës
në kopje fizike;
3. Proces Verbali i
Porosise;

3.2

3.3

Kontrollon nëse
fatura pranohet
nga personi
adekuat

Kontrollon nëse fatura pranohet
nga personi adekuat; Proces
verbali dhe dokumenti i depos
përputhet me kontratën dhe
faturën dhe gjeneron raportin e
pranueshmërisë.

Zyrtari
Logjistikës

Aprovimin për të gjitha
shpenzimet mbi 1000 Euro.

ZKA

Raporti i
Pranueshmërisë
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i

SIMFK

Kopje fizike
(Printuar nga
SIMFK)

4.
Dokumenti
Depos.
Raporti
Pranueshmërisë

i

Raporti
Pranueshmërisë

i

i

3.4

Kontrolli i
përputhshmërisë i të
gjithë dokumenteve

Inventari dhe
regjistrimi i
aseteve
3.5

1. Kërkesa e Pagesës
2. Obligimi i pagesës pa
prokurim

Kontrolli i përputhshmërisë:
Kontrolli fizik i dokumenteve
siq e kërkon rregullorja.

Zyrtari
çertifikimit

Pranimi i dokumentave nga
depoja.
Kërkohet
prap
nënshkrimi
i
pranuesit
buxhetore dhe zyrtarit të
logjistikës për çdo aset
afatgjatë. Regjistimi i inventarit
dhe aseteve fizike. Mban
shënim për lokacionin dhe
përsonin përgjegjës për çdo
aset.

Zyrtari i Aseteve

Kontrollon nëse natyra e
zotimit përputhet me natyrën e
shpenzimit, kontrollon të gjitha
dokumentet e bashkanagjitura.

Zyrtar
Shpenzimeve

Kontrollon vlerën totale të
faturave kundrejt përkushtimit
të fondeve dhe përgatite një
kerkës për thesarin për
zhbllokimin e fondeve për
diferencën.
Zyrtari
i
Shpenzimeve merr aprovimin
nga ZKF dhe ZKA para
dërgimit zyrtare të kërkesës tek
Thesari.

Zyrtar
Shpenzimeve,
ZKF dhe ZKA

i

Dokument
Printuar

i

Të gjithë dokumentet
e cekura me sipër

SIMFK për
pasuri
mbi
1000 Euro. EPasuria për
gjithë
inventarin
dhe
pasurit
afatgjata.
Softver lokal
poashtu

Dokument i printuar
nga software lokal
dhe
barkodet
e
krijuara
nga
Epasuria që janë të
vendosura në të
gjitha paisjet.

i

SIMFK

1. Kërkesa e Pagesës
2. Obligimi i pagesës
pa prokurim

i

Dokument
Printuar

3.6

3.7

Kërkesë për
zhbllokimin e
fondeve
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i

Kërkese
zhbllokimin
fondeve

për
e

4.

Pagesa
Dërgimi i dokumenteve tek
zyrtari çertifikues.

Zyrtare i arkivës
financiare

Afati i fundit për përfundim të
kontratës, vlera dhe referenca
bankare e pranuesit/furnizuesit
të fundit.

Zyrtari
Çertifikues

SIMFK

Aprovimi i Pagesës

Regjistron faturën dhe pagesën.
E printon Pejrolli nga sistemi i
burimeve
njerëzore
dhe
nënshkruhet bashkë me ZKA.
Nuk procedohet më tutje.

Zyrtar Financiar

Softver lokal
për financa

Raportet gjenerohen
nga ZKF

Protokolli dhe Arkiva duhet të
ruajnë dokumentet për 7 vite.

Zyrtare për
arkivën e
financave

Softver të
thjeshtë

Administrimi i
Dokumenteve

Protokoll
formatin
Eksel

në

4.1

Aprovimi i
Pagesës
4.2

4.3

Regjistrimi i
Faturës dhe
Pagesës

Ruajtja e dokumenteve
4.4
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5.

Bashkërendim
Zyrtare për
shpenzime

Eksel,
SIMFK

Raporti Ditore

Kontroll nëse ka ndonjë
diference kohore në mes të
datës së fatures, porosisë së
datës së pagesës dhe datës së
pagesës.

Thesari

SIMFK

Gjeneron Raporte

Gjeneron raporte mbi pagesat
dhe gabimet në pagesa (të
kthyera nga sistemi bankare)
dhe
komunikon
me
institucione.

5.1

5.2

Fund
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Raporti ditore për të
pagueshmet (që do të
paguhen brenda
ditës) dhe të
paguarat

Përshkrimi i Procesit: Përgatitja e Buxheti të Republikës së Kosovës
Përgatitja dhe Përmbajtja e Propozim Buxheti i Republikës së Kosovës
Objektivi Strategjik: Procesi i përgatitjes së buxhetit

Hapat

III
1

2

Proceset/Nën
proceset

Objektivi i
përshtatshmërisë
(Ref. nr.Korniza
Legale)

Kontrollit Aktivitetet (Trego kush bën çfarë dhe nr. e
niveleve të miratimit)

Dokumentet e
krijuara ose të
pranuara (specifikoni
nëse të krijuara me
dorë dhe / ose të
sistemit IT)

Procesi i Buxhetit ne Departamentin e Buxhetit-Ministria e Financave
Përgaditja e
Ligji Nr.03/L-048 1. Kabineti i Ministrit të Financave e pranon deklaratën e Instruksioni dërgohet në
Instruksionit për
per Menaxhimin e
prioriteteve nga Zyra e Kryeministrit;
formatin PDF (I punuar
Organizata Buxhetore Financave Publike 2. Nga Drejtori i Departamentit të buxhetit formohet grupi në Word).
lidhur me Kornizën
dhe Pergjegjesitë,
punues brenda Departementit, kjo me qëllim të
Afatamesme të
neni 19.
përgaditjes së instruksionit të KASH-it (punëtorë të
Shpenzimeve.
departmentit të buxhetit janë pjesë e grupit punues);
3. Në këtë Instruksion kërkohet nga organizatat buxhetore
të fokusohen edhe në prioritetet sektoriale si dhe
organizative mirëpo gjithënjë duke pas parasysh
ndërlidhjen me prioritetet e Qeverisë;
4. Në Instruksionin e KASH-it lëshohet edhe Aneksi me
shembull për formatin e përgatitjes së KASh-it (si pjesa
tekstuale ashtu edhe ajo tabelare). Instruksioni i KASHit nënshkruhet nga Ministri i MF dhe iu dorëzohet të
gjitha OB në formë zyrtare (e protokuluar).
Pranimi i
dokumentacionit të
përgatitur nga
Organizatat
Buxhetore - për
KASH-in.

Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 19.

Bazuar në Instruksionin e lëshuar nga MF, OB-te janë të Në word dokument dhe
obliguara të përgatisin materialin e kërkuar dhe të Eksel.
dorëzojnë në MF më së largu deri më 01. Prill. Analistët
mbajnë takime dhe janë në kontakt të vazhdushëm gjatë
gjithë kohës për dhënie të ndihmës dhe këshillave
profesionale.
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Po / Jo
vendim
(Qarkul
limi i
dokume
nteve)

Raport
imi
(Afatat
et e
Raport
imit)

Po

Më së
largu
deri me
15
Mars

Po

Me se
largu
01 Prill

3

Përgatitja e Kornizës
Afatmesme të
Shpenzimeve.

Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 19.

1. Pranohen materialet nga të gjitha organizatat buxhetore
të nivelite qendror:
a) Pranohen përmes arkivësë me protokoll;
b) Arkiva e dërgon materialin në departamentin e
buxhetit në zyre të drejtorit, ku pastaj e dërgon të
analistët përkatës.
2. Të gjithë analistët i pranojnë materialet për organizatat
për të cilat janë përgjegjës;
3. Analistët i analizojnë këto dokumente të pranuara nga
organizatat buxhetore;
4. Brenda Departmentit të buxhetit mbahen takime të
vazhdueshme me qëllim të harmonizimit të inputeve të
organizatave buxhetore me Instruksionin e KASH (të
lëshuar nga MF). Kjo ndodh deri në përgatitjen finale të
dokumentit të KASH. Korniza afatmesme e
shpenzimeve duhet të miratohet në Qeveri më së largu
deri me 30 prill të vitit fiskal.

Në word dokument

Po

30 Prill

4

Përgaditja e Qarkores Ligji Nr.03/L-048
së parë buxhetore.
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 20.

1. Pas aprovimit të KASH nga Qeveria, përpilohet
Qarkorja e parë buxhetore;
2. Qarkorja buxhetore pergatitet nga departamenit i
buxhetit (drejtori i departamenit ne bashkpunim me
kabinetin e Ministrit);
3. Në qarkore janë të dhëna, instruksionet e detajuara për
planifikimin e buxhetit. Gjithashtu në këtë dokument
ipet edhe kalendari i gjithë procesit si dhe kufijtë
buxhetor në nivel të OB për kategori ekonomike dhe
numër të punetorëve. Qarkorja e nëshkruar nga Ministri
i MF ju dërgohet me protokol Kryesuesve të
Organizatave Buxhetore.

Në word dokument

Po

15 Maj
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5

Organizatat
Buxhetore bëjnë
dorëzimin e
kërkesave buxhetore
konform Qarkorës së
parë buxhetore.

Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 20.

1. Bazuar në Qarkorën e lëshuar nga MF, OB-të janë të
obliguara të përgatisin materialin dhe të dorëzojnë në
MF më së largu deri më 25 Qershor;
2. I gjithë procesi përgaitet përmes sistemeve të PIP dhe
SZHMB-së;
3. Analiste e buxhetit si dhe zyrtaret pergjegjese për
sistemet SZHMB dhe PIP gjatë gjithë kohës janë në
kontakt të vazhdushëm me te gjitha OB per te ju
ndihmuar në planifikimin e Buxhetit sipas kufive të
dhënë me qarkore buxhetore;
4. OB përgatisin shkresën përcjellëse në formatin Word në
të cilën arsyetohen kërkesat buxhetore si dhe kërkesat
eventuale mbi kufijt e lejuar buxhetor. Të gjitha shkresat
bashkë me materialet përcjellëse vijnë të nënshkruara
nga Sekretari i Përgjithshëm (ZKA).

6

Analiza e kërkesave
buxhetore nga
Departamenti i
Buxhetit MF.

Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 5

1. Pranohen materialet nga të gjitha organizatat buxhetore SZHMB, PIP dhe në
të nivelite qendror:
word dokument.
a) Pranohen përmes arkivësë me protokoll;
b) Arkiva e dergon materialin ne departamentin e
buxhetit në zyre të drejtorit ku pastaj e dërgon të
analistët përkatës).
2. Të gjithë analistët i pranojnë materialet për organizatat
për të cilat janë përgjegjës. Analistët e Buxhetit
analizojnë në detaje kërkesat e organizatave buxhetore
dhe së bashku me Drejtorinë japin rekomandimet e tyre
për kërkesat e dorëzuara;
3. Gjatë tërë kohës analistët e buxhetit janë në komunikim
të vazhdueshëm me organizatat buxhetore;
4. Analistët përkatës kërkojnë sqarime shtesë nga
organizatat buxhetore në lidhje me kërkesat specifike që
tejkalojnë kufijtë e dhënë buxhetor për kategori
ekonomike.
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Dokumnetet dorëzohen
përmes sisitemit të
SZHMB-së dhe PIP si
dhe në word dokument

Po

25
Qersho
r

Po

Korrik
Gusht

7

Qarkorja e dytë
buxhetore (sipas
nevojës).

Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 20.

8

Dorëzimi i kërkesave Ligji Nr.03/L-048
buxhetore nga OB pas për Menaxhimin e
Qarkoresë së dytë.
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 5.

9

Analiza e kërkesave
të dyta buxhetore nga
Departamenti i
Buxhetit MF.

Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 5.

1. Pergatitet qarkores se dytë buxhetore nga Departameni
i Buxhetit në bashkëpunim të ngusht me Kabinetin e
Ministrit;
2. Përmes arkives dorëzohet të të gjitha organizatat
buxhetore;
3. Qarkorja e dytë buxhtore pranohet me protokol nga
Kryesuesit e Organizatave Buxhetore;
4. Përveq instruksioneve të përgjithshme, në Qarkoren e
dytë jepen edhe informacionet e detajuara në lidhje me
dëgjimet buxhetore për të gjitha organizatat buxhetore
ku caktohet data, ora për secilën organizatë buxhetore se
kur do të mbahen dëgjimet buxhetore.
1. Të gjitha OB duhet të përgatisin kërkesa e tyre buxhetor
mbi bazë të Qarkoresë së dytë;
2. Të gjitha kërkesa duhet të përgatiten përmes sistemeve
PIP dhe SZHMB;
3. Gjatë gjithë kohës zyrtar nëpër organizate buxhetor janë
në kontake të vazhdushëm me zyrtaret përgjegjës për
sistemet PIP dhe SZHMB si dhe me analiste përkatëse
për t’i barazur të dhënat sipas kufirit buxhetor;
4. Pas barazimi të të dhënave dhe aprovimit sipas neveleve
të aprovimit në sistemet PIP dhe SZHMB i gjithë
materiali i kërkesave të dyta buxhetore gjenerohet nga
sistemet PIP dhe SZHMB dhe dorëzohen në MF,
sebashku me shkresë përcjellëse që përmban
arsyeshmërinë e kërkesës si dhe kërkesat shtesë.
1. Pranohen materialet nga të gjitha organizatat buxhetore
të nivelite qendror:
a) Pranohen përmes arkivësë me protokoll;
b) Arkiva e dërgon materialin në departamentin e
buxhetit në zyre të drejtorit ku pastaj e dërgon të
analistët përkatës.
2. Të gjithë analistët i pranojnë materialet për organizatat
për të cilat janë përgjegjës;
3. Analistë e buxheti pas pranimit të kërkesave të dyta
buxhtore, përgatitin materialin për dëgjime buxhtore;
4. Për përgatitjen e materialit shërbehen me të dhënat e
dorëzuara nga OB dhe të dhënat nga sistemi PIP,
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Në word dokument.

SZHMB, PIP dhe në
word dokument.

SZHMB dhe PIP (PCF
1, 2, 3,4 dhe 3.2)
SIMFK.

Po

15
Gusht

10

Dëgjimet Buxhetore.

Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 5.

1.
2.

3.

4.

11

Qarkorja e Tretë Ligji Nr.03/L-048
buxhetore me kufijtë për Menaxhimin e
e fortë buxhetor.
Financave publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 6.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

SZHMB dhe nga SIMFK, si dhe duke gjeneruar raporte
nga keto dy sisteme.
Dëgjimet buxhetore mbahen në Ministrin e Financave;
Në dëgjime buxhetore janë të obliguara të marrin pjesë
të gjitha organizatat buxhetore në bazë të orarit të
caktuar me Qarkoren e dytë;
Në dëgjimet marrrim pjesë, nga organizata buxhetore:
Ministri, Sekretari Përgjitheshëm, ZKF, Kryeshefat e
Agjensioneve dhe Drejtorët e Departmenteve;
Nga Ministria e Financave marrin pjesë Ministri,
Zëvendësministri, Drejtori i Buxhetit, Analisti i buxhetit,
Shefi i divizionit dhe përgjegjësit e sistemeve SZHMB
dhe PIP.
Në bazë të konkluzioneve nga dëgjimet buxhetore, nga
departamenti i buxhetit lëshohet Qarkorja e trete
buxhetore me kufit e fortë buxhetor;
Përmes arkives dorëzohet të të gjitha organizatat
buxhetore;
Qarkorja e tretë buxhtore pranohet me protokolI nga
Kryesuesit e Organizatave Buxhetore;
Organizatat buxhetore duhet t’i azhurojnë të dhënat në
sistemet SZHMB-së dhe PIP dhe t’i harmonizojnë me
vlerat e dakorduara në dëgjimet buxhetore;
Të dhënat e azhuruara nga organizatat buxhetore,
kontrollohen nga anlistët përkatës;
Përgjegjëset për sistemin e SZHMB dhe PIP e bëjnë
kontrollin final të buxhetit konform kufijve të fortë
buxhetor;
Kur vërtetohet se tabela 3.2 dhe 3.1 dhe 3.1A janë të
barazuara sipas kufive të fortë buxhetor atëhere bëhet
importimi i të dhënave për projekte Kapitale nga sistemi
i PIP në sistemin e SZHMB-së në nivel të zërave
buxhetor (Plani kontabël);
Tabela 3.1 dhe 3.1a per shpenzime operative si dhe tabel
3.2 për projekte kapitale printohen nga sistemet SZHMB
dhe PIP dhe ju bashkangjitën tabelave tjera të buxheti si
dhe draft ligjit të buxhetit për dërguar në Qeveri. Zyra e
Ministrit- MF e përcjell projektligjin për aprovim në
Qeveri.
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SZHMB dhe PIP ( PCF
1, 2,3,4 dhe 3.2).

Lijgi i buxhetit në form
tekstuale si dhe të gjitha
tabelat e buxheteve nga
SZHMB
dhe
PIP
përgaditen
në
një
dokument unik në PDF
dhe
dorëzohen
në
Qeveri.

Po

Shtator

12

Përgaditja e Draft
Ligjit të buxhetit dhe
dërgimi në Qeveri për
miratim/ndryshimet e
aprovuara
nga
Qeveria.

Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 7.

1. Ministri i MF prezenton Draft Ligjin e Buxhetit para
Kabinetit Qeveritar;
2. Ministri i MF njofton Departamentin e Buxhetit për
ndryshimet e mundshme që kanë ndodhur në mbledhjen
e Qeverisë;
3. Departmenti i Buxhetit i njofton organizatat buxhetore
për këto ndryshime;
4. Organizatat buxhetore i bëjnë ndryshimet në PIP dhe
SZHMB;
5. Departmenti i Buxhetit i kontrollon/ verifikon
ndryshimet që janë bërë konform aprovimit të Draft
Ligjit nga Qeveria;
6. Kur vërtetohet se tabela 3.2 dhe 3.1 dhe 3.1A janë të
barazuara konform aprovimit të draft ligjit në Qeveri
atëhere bëhet importimi i të dhënave për projekte
Kapitale nga sistemi i PIP në sistemin e SZHMB-së në
nivel të zërave buxhetor (Plani kontabël);
7. Tabela 3.1 dhe 3.1a për shpenzime operative si dhe tabel
3.2 për projekte kapitale printohen nga sistemet SZHMB
dhe PIP dhe ju bashkangjiten tabelave tjera te buxheti si
dhe draft ligjit te buxhetit për dërguar në Kuvend. Zyra
e Ministrit - MF i përcjell Zyrës së Kryeminisrit
projektligjin me ndryshimet aprovuara në Qeveria për të
proceduar në Kuvend.

13

Përgaditja e Draft
Ligjit të buxhetit dhe
dorzimi në Kuvend
nga ana e Qeverisë.

Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 22.1

Qeveria duhet të aprovoj dhe ta dorëzoj Draft Ligjin e PDF (SZHMB dhe PIP)
Buxhetit në Kuvendin e Kosovës jo më larg se data 31 tetor dhe në Word Korniza
e vitit fiskal.
makrofiskale.

Po

Deri
me 31
Tetor

14

Shqyrtimi i Draft
Ligjit të Buxhetit në
Koomisionin
për
Buxhet dhe Financa si
dhe në Komisionet
tjera Paralamentar.

Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 22.2

Komisioni për buxhet dhe Financa si dhe Komisionet tjera PDF (SZHMB dhe PIP)
Paralamentare të Kuvendit të Kosovës e shqyrtojnë Draftin
e Ligjit të Buxhetit të propozuar nga Qeveria e Kosovës.

Po

Nëntor
Dhjetor

36

Lijgi i buxhetit në form
tekstuale si dhe të gjitha
tabelat e buxheteve nga
SZHMB
dhe
PIP
përgaditen
në
një
dokument unik në PDF
dhe
dorëzohen
në
Qeveri.

15

Amandamentimet në
Draft Ligjin e
Buxhetit nga
Komisioni për
Buxhet dhe Financa.

16

Aprovimi i Buxhetit
në Kuvend.

17

Përgatitja e
Instruksionit për
Ndryshimin dhe
Plotësimin e Ligjit të
Buxhetit (Rishikimit
të Buxhetit) -nëse
është e nevojshme.

18

Organizatat
Buxhetore bëjnë
dorëzimin e
kërkesave buxhetore
konform Instruksionit
të Rishikimit të
Buxhetit.

Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 22.2

1. Komisioni për Buxhet dhe Financa i Kuvendit të PDF (SZHMB dhe PIP)
Kosovës propozon amandamentim të Ligjit të Buxhetit; në word.
2. Pasi që Amandamentet të aprovohen nga Kuvendi i
Kosovës, MF-Departamenti i Buxhetit njoftohet për këto
ndryshime përmes Komisionit për Buxhet dhe Financa;
3. Departamenti i Buxhetit i paraqet të gjitha ndryshimet e
ndodhura në Ligjin e Buxhetit në sisitemin e PIP-it dhe
SZHMB-së;
4. Tabela 3.1 dhe 3.1a për shpenzime operative si dhe
tabela 3.2 për projekte kapitale printohen nga sistemet
SZHMB dhe PIP dhe ju bashkangjiten tabelave tjera të
Ligjit të Buxhetit.

Po

Dhjetor

Kuvendi i Kosovës duhet të aprovoi buxhetin deri me 31 PDF (SZHMB dhe PIP)
Dhjetor të vitit fiskal.

Po

deri me
31
Dhjetor

Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 25.

1. Ministra e Financave - departamenit i buxhetit në Në word dhe eksel
bashkëpunim të ngusht me kabinetin e Ministrit përgatit
instruksionin e Rishikimit të buxhetit;
2. Instruksioni nënshkruhet nga Ministri i MF dhe përmes
arkives dorëzohet të të gjitha organizatat buxhetore;
3. Instruksioni i Rishikimit pranohet me protokol nga
Kryesuesit e Organizatave Buxhetore;
4. Në Instruksione/ udhëzime detale rreth mundësisë së
ndryshimit të ndarjeve buxhetore për OB (kursimet,
transferet, rialokimet, kërkesat shtesë,vendimet) si dhe
informata tjera që Ministria e Financave i konsideron të
nevojshme.

Po

Pa datë

Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 25.

Bazuar në Instruksionin e Rishikimit të Buxhetit dhe në
konsultim të vazhdushëm me analistet e buxhetit, OB-të
janë të obliguara të përgatisin materialin me arsyeshmëri
për ndryshim të buxhetit dhe të dorëzojnë në MF.

Po

Pa datë

37

Dokumnetet dorëzohen
përmes sisitemit të
SZHMB dhe PIP si dhe
në word dokument.

19

Analiza e kërkesave
buxhetore lidhur me
Rishikimin e buxhetit
nga Departamenti i
Buxhetit MF.

Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 25.

1. Pranohen shkresat për rishikimin te buxhetit nga të SZHMB, PIP dhe në
gjitha organizatat buxhetore të nivelite qendror:
word dokument
a) Pranohen përmes arkivësë me protokoll;
b) Arkiva e dergon materialin ne departamentin e
buxhetit në zyre të drejtorit, ku pastaj e dërgon te
analistët perkatës).
2. Kërkesat vijnë te analisti përkatës dhe analizohen;
3. Analistët e Buxhetit analizojnë në detaje kërkesat e
organizatave buxhetore dhe së bashku me Drejtorinë
japin rekomandimet e tyre;
4. Kërkesat diskutohen edhe në Kabinet të Minstrit dhe
merret vendimi;
5. Dokumenti final për ndryshime dërgohet te përgjegjësit
për sistemet e PIP dhe SZHMB të cilët në bashkëpunim
me analistët i bëjnë ndryshimet në sistem. Përgjegjësit
për sistemet PIP dhe SZHMB pas reflektimit të të gjitha
ndryshimeve të aprovuar me proces të rishikimit në
tabelat 3.1 dhe 3.1a dhe 3.2 dhe pas sigurimit se janë
përfshirë të gjitha ndryshimet i printojnë tabelat nga
sistemet në formatin PDF;
6. Departamenti i buxhetit përgatit draft ligjin për
Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit të Buxhetit me të
gjitha tabelat përcjellëse për tu derguar në Qeveri.

Po

Pa datë

20

Përgaditja e Draftit të
Ndryshimit
dhe
Plotësimit e të Ligjit
të
Buxhetit
dhe
dërgimi në Qeveri për
aprovim.

Ligji Nr.03/L-048 Qeveria aprovon Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit të PDF (SZHMB dhe PIP)
për Menaxhimin e Buxhetit.
dhe në Word Korniza
Financave Publike
makrofiskale.
dhe Përgjegjësitë,
neni 25.

Po

Pa datë

21

Shqyrtimi i Draftit të
Rishikimit të
Buxhetit në
Komisionet
Paralamentare.

Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 25.

Po

Pa datë

Komisionet parlamentare të Kuvendit të Kosovës e PDF (SZHMB dhe PIP)
shqyrtojn Draftin e Rishikimit të Buxhetit të propozuar nga dhe në Word Korniza
Qeveria e Kosovës.
makrofiskale.
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22

Amandamentimet në
Draftin e Ndryshimit
dhe Plotësimit të
Ligjit të Buxhetit.

Ligji Nr.03/L-048 1. Komisionet parlamentare të Kuvendit të Kosovës PDF (SZHMB dhe PIP)
për Menaxhimin e
propozojnë amandamentim në Draftin për Ndryshimin dhe në Word dokument
Financave Publike
dhe Plotësimin e Ligjit të Buxhetit;
dhe Përgjegjësitë, 2. Pasi që Ligji të aprovohet nga Kuvendi i Kosovës,
neni 25.
Departamenti i Buxhetit i paraqet të gjitha ndryshimet në
sistemin e PIP-it dhe SZHMB-së;
3. Tabela 3.1 dhe 3.1a për shpenzime operative si dhe
tabela 3.2 për projekte kapitale printohen nga sistemet
SZHMB dhe PIP dhe ju bashkëngjitën tabelave tjera për
Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit të Buxhetit.

Po

Pa datë

23

Aprovimi i
Ndryshimit dhe
Plotësimit të Ligjit të
Buxhetit (Rishikimit)
në Kuvend.
Lëshohet instruksioni
për nenin e 7.

Ligji Nr.03/L-048 Kuvendi i Kosovës duhet të aprovoi Ndryshimin dhe PDF (SZHMB dhe PIP)
për Menaxhimin e Plotësimin e Ligjit për Buxhetin e Kosovës.
dhe në Word dokument
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 25.
Ligji i Buxhetit 1. MF- departameni i buxhetit lëshon instruksionin për Word dokument
neni 7.
mbulimin e obligimeve të kontraktuara në projekte
shumëvjeqare nga vitet e kaluara;
2. Oraganizatat buxhetore janë të obliguara që krahas
kërkesës për mbulimin e obligimeve të bashkangjesin
edhe kontratat përkatëse - në word dokument me një
arsyeshmëri për mbulimin e këtyre obligimeve.

Po

Pa datë

Zbatimi i nenit të 7.

Ligji i Buxhetit 1. Pranohen shkresat per zbatim te nenit 7 nga të gjitha PDF (SZHMB dhe PIP)
neni 7.
organizatat buxhetore të nivelite qendror:
dhe në Word dokument
a) Pranohen përmes arkivësë me protokoll;
b) Arkiva e dërgon materialin në departamentin e
buxhetit në zyre të drejtorit, ku pastaj e dërgon të
analistet përkatës).
2. Kërkesat vijnë të analisti përkatës dhe analistet i
analizojnë kërkesat si dhe kontratat se a janë në
përputhje me shpenzimet duke përdorur sistemin e PIP
(shpenzimet për projeket);
3. Analistat i dërgojnë ndryshimet në eksel të përgjegjësi i
sistemit PIP;
4. Përgjegjësi për sistem i reflekton të gjitha ndryshimet për
projekte individuale në PIP ndërsa në SZHMB

24

25

39

30 ditë
pasi të
publikoh
et ligji
në
webfaqe

Gjatë
Janarit

ndryshimet reflektohen vetëm si total të nënprogrameve;
5. Tabelat në PDF 3.2, 3.1 dhe 3.1A të gjeneruar nga
sistemet dërgohen në Qeveri për aprovim.
26

Zbatimi i nenit të 7.

Ligji i Buxhetit
neni 8.

Kuvendi njoftohet nga Kabineti Qeveritar për ndryshime. PDF (SZHMB dhe PIP)
Udhëzon ZKA, të ZKM (Zyra e Kryeministrit) që tabelat dhe në Word dokument
t’i përcjell në Kuvendin e Kosovës.
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Gjatë
Shkurtit

Diagrami 2
Procesi i Buxhetit në Nivelin Qendror- Rrjedha e Informacionit
ID

Diagrami

Përshkrimi i
Aktivitetit

Përgjegjësia
Ekzekutuese

Dokumentet e
Gjeneruara

1. Kabineti i Ministrit të Financave pranon
deklaratën e prioriteteve nga zyra e
kryeministrit;
2. Drejtori i departamentit të buxhetit
rregullon një grup punues brenda
departamentit, me qëllim të përgatitjes së
udhëzimeve për KASH (Punonjësit e
departamentit të buxhetit janë pjesë e grupit
punues);
3. Organizatat buxhetore në këtë udhezues u
kërkohet të fokusohen në prioritetet
sektoriale dhe organizuese, por gjithmone
duke konsideruar lidhjen me prioritetet
qeveritare;
4. Në instruksionet e KASH, në aneksin që
përmban format mostrën e KASH-it
publikohet në web faqën e Ministrisë se
Financave (gjithashtu edhe teksti tabelar).
Instruksionet nënshkruhen nga Ministri i
Financave dhe u dorezohet të gjitha
organizatave buxhetore në formë zyrtare (të
protokolluar).
Instruksionet e lëshuara nga MF, kërkohjne
nga organizatat buxhetore që të përgatitet
materiali i kërkuar dhe të dorëzohen tek MF më
së largu me 1 Prill. Analistet mbajnë takime,
dhe janë në kontakt të vazhdueshëm në çdo
kohë që të sigurohet mbështetje dhe këshillim
professional.

Instruksionet dërgohen
në PDF dhe Word
document.

Fillimi

Procesi i Buxhetit në Departamentin e Buxhetit – Ministria e Financave

Instruksionet në
PDF dhe Word
dokument

Përgatitja e
instuksioneve për
strukturën ekornizës
afatmesme të
shpenzimeve për
organizatat buxhetore.

1

Në Word dokument dhe
eksel

Pranimi i dokumenteve
të
përgatitura
nga
organizatat buxhetore.

2
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Në Word dokument
dhe eksel.

Përgatitja e kornizës
afatmesme të
shpenzimeve (KAP).

1. Materialet pranohen nga të gjitha
organizatat buxhetore të nivelit qendror:
a) Pranohen nga arkivat në protocol;
b) Arkiva dërgon materialet tek
departamenti i buxhetit tek asistenti
drejtues, që u dërgon analisteve).
2. Të gjithë analistet pranojnë dokumentet nga
organizatat buxhetore;
3. Analistet analizojne materialet të pranuara
nga organizatat buxhetore;
4. Takime të rregullta mbahen brenda
departamentit me qëllimin e harmonizimit
të inputeve të organizatave buxhetore me
instuksione të KASH (të leshuara nga MF)
Kjo ndodh deri në fund të përgatitjeve të
dokumenteve të KASH. duhet të aprovohet
në qeveri më së largu deri me 30 Prill të vitit
fiskal.

Në Word dokument

Përgatitja e Qarkores së
Parë Buxhetore.

1. Pas aprovimit të KASH nga Qeveria,
qarkorja e parë e buxhetit është kompletuar;
2. Qarkorja e Buxhetit përgatitet nga
departamenti i buxhetit (drejtori i
departamentit në bashkëpunim me
kabinetin e ministrit);
3. Në qarkore ka të dhëna dhe instuksione për
planifikimin e buxhetit. Gjithashtu në këtë
document është i dhënë një kalendar i gjithë
procesit dhe limiteve buxhetore të
kategorive ekonomike të organizatës
buxhetore dhe numrit të punonjësve.
Qarkorja e nënshkruar nga Ministri i
Ministrisë së Financave dërgohet me
protokol tek Drejtuesit e organizatave
Buxhetore.

Në Word dokument

Në Word
dokument

3

Në Word
dokument

4
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Dokumentet
dërgohen përmes
sistemit SZHMB,
dhe PIP dhe në
Word dokument

Organizatat Buxhetore
bëjnë kërkesat e tyre
duke dërguar mbrapa
dokumenteve në pajtim
me
instruksionet
e
qarkores së parë të
buxhetit.

1. Bazuar në qarkoren e lëshuar nga MF,
organizatat buxhetore u kërkohet të
përgatisin dhe të dërgojnë materialet MF më
së largu me 25 Qershor;
2. I gjithë procesi përgatitet nga sistemi PIP
dhe SZHMB;
3. Analistët buxhetorë janë përgjegjësit
buxhetore për SZHMB dhe PIP sistemet,
janë në kontakt të vazhdueshëm me secilën
organizatë buxhetore për të ndihmuar me
planifikimin buxhetore në pajtim me limitet
e vendosura në qarkoren buxhetore;
4. Organizatat buxhetore përgatisin shënimet
në Word dokument në të cilën kërkesat
buxhetore justifikohen me kërkesat
përfundimtare brenda buxhetit të caktuar.
Të gjitha
shënimet
me
material
nënshkruhen nga Sekretari i Përgjithshëm
(ZKA).

Dokumentet dërgohen
përmes sistemit SZHMB
dhe PIP dhe në Word
document.

Analizimi i kërkesave
buxhetore nga
departamenti i buxhetit
në Ministrinë e
Financave.

1. Materialet pranohen nga çdo organizatë
buxhetore e nivelit qendror:
a) Pranohen nga arkivat në protokol;
b) Arkiva dërgon materialet tek
departamenti i buxhetit tek asistenti
drejtues, që u dërgon analistëve).
2. Të gjithë analistet pranojnë materialet nga
organizatat buxhetore që ata janë
përgjegjës. Analistet buxhetore analizojne
në detaje kërkesat e organizatave buxhetore
dhe së bashku me departamentin japin
rekomandimet e tyre në materialet e
dërguara;
3. Në çdo kohë analistet buxhetore janë në
kontakt me organizatat buxhetore;
4. Analistet kërkojne sqarime shtesë për
organizatat buxhetore për kërkesat specifike
që tejkalojnë limitet e përcaktuara të
buxhetit për kategoritë ekonomike.

SZHMB, PIP në Word
dokument

5

SZHMB, PIP në
Word dokument

6
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Lëshimi i qarkores së
dytë buxhetore (Në bazat
e nevojshme).
Në Word
Dokument

7

Dërgimi i kërkesave për
buxhet nga Organizatat
Buxhetore mbas
qarkores së dytë.
SZHMB, PIP
në Word
Dokument

8

9

SZHMB dhe
PIP( PCF 1, 2,
3,4 dhe 3.2)
SIMFK

Dërgimi i kërkesave për
buxhet nga Organizatat
Buxhetore mbas
qarkores së dytë.
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1. Përgatitja e qarkores së dytë buxhetore nga
Departamenti i Buxhetit në bashkpunim të
ngushte me kabinetin e Ministrit;
2. Dërgohet tek të gjitha organizatat buxhetore
përmes arkives;
3. Qarkorja e dytë buxhetore pranohet përmes
protokollit nga drejtuesit e Organizatave
Buxhetore;
4. Përveq instruksioneve në qarkoren e dytë,
informacione shtesë mirren edhe nga
dëgjimet nga organizatat buxhetore, që
përcakton një kohë dhe datë për dëgjimet e
mbajtura nga çdo organizatë buxhetore.
1. Të gjitha Organizatat buxhetore duhet të
përgatisin kërkesat e tyre duke u bazuar në
qarkoren e dytë;
2. Të gjitha kërkesat duhet të bëhen përmes
sistemit PIP dhe SZHMB;
3. Në çdo kohë zyrtarë të Organizatave
Buxhetore janë në kontakt me zyrtare
përgjegjës të sistemeve PIP dhe SZHMB
dhe me analiste që të krahasoj të dhënat me
limitet buxhetore;
4. Mbas krahasimit të të dhënave dhe
aprovimit në pajtueshmeri me nivelet e
aprovuara të PIP dhe SZHMB, i gjithë
materiali i qarkorës së dytë buxhetore
gjenerohet nga sistemi PIP dhe SZHMB dhe
dërgohet në MF, bashkë me shënimet
plotësuese që përmban shpjegimin e
kërkesave si dhe shpjegime tjera.
1. Materialet pranohen nga çdo organizatë
buxhetore e nivelit qendrore:
a) Pranohen nga arkivat në protokol;
b) Arkiva dërgon materialet tek
departamenti i buxhetit tek asistenti
drejtues, që u dërgon analisteve.).
2. Të gjithë analistet pranojnë materialet nga
organizatat buxhetore që ata janë
përgjegjës;
3. Analistet buxhetore pasi pranojnë kërkesat
e qarkores së dytë, përgatisin materialet për
dëgjimet buxhetore. 4. për përgatitjen e

Në Word Dokument

SZHMB, PIP në Word
Dokument.

SZHMB dhe PIP
(PCF 1, 2, 3,4 and 3.2)
SIMFK

materialeve, ata sigurohen me të dhëna të
dërguara nga Organizatat Buxhetore dhe
nga sistemet PIP dhe SZHMB dhe nga
SIMFK, si dhe raportet e gjeneruara nga
këto sisteme.
Dëgjimet Buxhetore
SZHMB dhe
PIP ( PCF 1,
2,3,4 dhe 3.2)

10

SZHMB dhe
PIP përgatiten
në një PDF
dosje

11

1. Dëgjimet Buxhetore mbahen në Ministrine
e Financave;
2. Në dëgjimet buxhetore të gjitha organizatat
buxhetore u kërkohet të marrin pjesë në
orarin e përcaktuar nga qarkorja e dytë;
3. Nga organizatat buxhetore pjesmarrsit
perfshine: Ministri, Sekretari, ZKF,
Udhëheqësit e Agjencive, dhe drejtuesit e
departamenteve;
4. Nga Ministria e Financave pjesëmarrës
duhet të jenë: Ministri, Zëvendës Ministri,
Drejtori i Buxhetit, Analistet e Buxhetit,
Shefi i Divizionit dhe stafi përgjegjës i PIP
dhe SZHMB.
Qarkorja e tretë e 1. Bazuar në konklusionet nga dëgjimet
buxhetit
me
limite
buxhetore, qarkorja e trete buxhetore lirohet
buxhetore të forcuara.
nga departamenti i buxhetit me limite
buxhetore të forcuara;
2. Dëgohet nga arkiva tek çdo organizatë
buxhetore;
3. Qarkorja e trete buxhetore pranohet me
protokoll nga udhëheqësit e organizatave
buxhetore;
4. Organizatat Buxhetore duhet të përditësojnë
të dhënat në PIP dhe SZHMB dhe të
harmonizojne ato me vlerat e pajtuara në
dëgjimet buxhetore;
5. Përditësimi i të dhënave nga organizatat
buxhetore kontrollohet nga analistet;
6. Stafi përgjegjës nga PIP dhe SZHMB bëjnë
kontrollin e fundit në buxhet në pajtim me
limitet buxhetore;
7. Kur të provohet së tabela 3.2 dhe 3.1. 3.1A
është në pajtim me limitet buxhetore,
importi i të dhënave nga projektet kapitale
nga PIP dhe SZHMB bëhet në nivelin e
shprendarjes buxhetore (Lista e Llogarive);
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SZHMB dhe PIP
(PCF 1, 2,3,4 dhe 3.2)

Ligji i buxhetit në
formen e shkruar dhe
të
gjitha
tabelat
buxhetore nga SZHMB
dhe PIP përgatiten në
PDF dosje që dërgohet
në Qeveri.

Përgatitjet e Draft Ligjit
në buxhet dhe dërgimi në
Qeveri për aprovim.
SZHMB dhe
PIP përgatiten
në PDF dosje

12

13

Në PDF SZHMB
dhe PIP) dhe në
Word Korniza
makrofiskale

Dorëzimi i draft ligjin e
buxhetit në parlament
nga Qeveria.
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8. Tabelat 3.1 dhe 3.1A për shpenzimet
operative dhe tabela 3.2 për projektet
kapitale printuar nga SZHMB dhe sistemi
PIP dhe tabelat tjera i bashkohen buxhetit,
dhe drafti i ligjit të buxhetit dërgohet në
Qeveri. Zyra e Kryeministrit – MF dërgon
projektligjin për aprovim në Qeveri.
1. Ministri i MF prezanton draft ligjin
buxhetore para kabinetit Qeveritare;
2. Ministri i MF njofton departamentin e
buxhetit për ndryshimet e mundshme në
mbledhjen e Qeverisë;
3. Departamenti i buxhetit njofton organizatat
buxhetore për këto ndryshime;
4. Organizatat buxhetore i bëjnë këto
ndryshime në sistemin PIP dhe SZHMB;
5. Departamenti i Buxhetit kontrollon/
verifikon ndryshimet e bëra në pajtim me
draft ligjin e aprovuar nga Qeveria;
6. Kur të verifikohet së tabela 3.2 3.2 dhe 3.1,
3.1A janë barazuar në pajtim me draft ligjin
e aprovuar nga qeveria, atëher të dhënat
importohen për projektet kapitale nga
sistemet PIP dhe SZHMB në nivelin e
shpërndarjes buxhetore (Lista e Llogarive);
7. Tabela 3.1 dhe 3.1a për shpenzimet
operative dhe tabela 3.2 për projektet
kapitale printohen nga sistemi PIP dhe
SZHMB dhe bashkohen me tabelat tjera të
buxhetit dhe draft ligjit të buxhetit që
dergohet në Kuvend. Zyra e Ministrit-MF
dërgon projektligjin me ndryshimet të
aprovuara në qeveri në Zyrën e
Kryeministrit, dhe më vonë në Kuvend.
Qeveria duhet të aprovoj dhe ta dorëzoj Draft
Ligjin e Buxhetit në Kuvendin e Kosovës jo më
larg së data 31 tetor e vitit fiskal

Ligji i buxhetit në
formen Text dhe të
gjitha
tabelat
buxhetore nga SZHMB
dhe PIP përgatiten në
PDF dosje që dërgohet
në Qeveri.

Në PDF (SZHMB dhe
PIP) dhe në Word
Korniza makrofiskale.

14

Në PDF
(SZHMB dhe
PIP)

Rishikimi i Draft Ligjit
për
Buxhet
nga
Komisioni Parlamentar.

Komisioni për buxhet dhe financa dhe
komisionet tjera parlamentare të Kuvendit
rishikojnë Draft Ligjin për Buxhet të propozuar
nga Qeveria.

Në PDF (SZHMB dhe
PIP)

Amandamentet
potenciale për Ligjin e
Buxhetit.

1. Komisioni për Buxhet dhe financa i
Kuvendit propozon ndryshimin e ligjit të
buxhetit;
2. Kur ndryshimet të aprovohen nga Kuvendi,
MF, departamenti i buxhetit njoftohet për
këto ndryshime nga komi-sioni për buxhet
dhe financa;
3. Departamenti i buxhetit dërgon të gjitha
ndryshimet e bëra në Ligjin e Buxhetit në
sistemin PIP dhe SZHMB;
4. Tabela 3.1 dhe 3.1A për shpenzimet
operative dhe tabela 3.2 për shpenzimet
kapitale printohen nga sistemi PIP dhe
SZHMB dhe bashkohen me tabelat tjera të
Ligjit të Buxhetit.

PDF (SZHMB dhe
PIP) në Word
dokument

Aprovimi i Ligjit në
Buxhet nga Parlamenti.

Kuvendi i Kosovës duhet të aprovoj buxhetin
më së largu me 31 dhjetor të vitit fiscal.

Në PDF (SZHMB dhe
PIP)

Përgatitja e
instuksioneve për
rishikim të buxhetit në
rast nevoje.

1. Ministria e Financave – Departamenti i
Buxhetit në bashkëpunim me kabinetin e
Ministrit përgatite instruksionet për
rishikim të buxhetit;
2. Instruksionet nënshkruhen nga Ministri i
MF dhe dërgohet përmes arkives në çdo
organizatë buxhetore;
3. Instruksionet e rishikimit pranohen me
protokoll nga udhëheqësit e departamenteve
të buxhetit;
4. Ka ndryshime dhe detale të siguruara me
instruksione për mundësinë e ndryshimit

Në Word dokument
dhe eksel

Në PDF
(SZHMB dhe
PIP) në Word
dokument

15

16

Aprovimi i Ligjit të
Buxhetit nga Parlamenti

Në Word dokument dhe
eksel

17
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për organizatat buxhetore (Kursimet,
Transfere, rialokimet, Kërkesat shtesë,
vendimet) si dhe informata tjera që Ministri
i Financave i konsideron të rëndësishme.

18

Dokumentet
dërgohen përmes
SZHMB dhe PIP
në Word
Dokument

SZHMB dhe PIP
në Word
Dokument

Organizatat Buxhetore
bëjnë kërkesa
buxhetore, që pësojne
lëshimin e
instruksioneve për
rishikim të buxhetit.

Bazuar në instruksionet për rishikim të
buxhetit, dhe në konsultim të vazhdueshëm me
analist buxhetore, organizatat buxhetore u
kërkohet të përgatisin materialet në mënyrë të
arsyeshme amandamentet buxhetore dhe t’i
dërgojnë MF-së.

Dokumentet dërgohen
përmes SZHMB dhe
PIP në Word
Dokument

Analizimi i Kërkesave
Buxhetore nga
organizatat buxhetore në
pajtim me instruksionet
e dhëna nga rishikimi i
buxhetit

1. Materialet pranohen nga çdo organizatë
buxhetore e nivelit qendrore:
a) Pranohen nga arkivat në protokol;
b) Arkiva dërgon materialet tek
departamenti i buxhetit tek asistenti
drejtues, që u dërgon analisteve.).
2. Të gjithë analistet pranojnë materialet nga
organizatat buxhetore që ata janë
përgjegjës. Kërkesat vijnë tek analistet që të
analizohen;
3. Analistet buxhetore vlerësojnë kërkesat e
organizatave buxhetore dhe së bashku me
departamentin japin rekomandime;
4. Kërkesat diskutohen në kabinetin e
Ministrit dhe merren vendime;
5. Dokumentet finale i dërgohen stafit të PIP
dhe SZHMB për ndryshimet, që në
bashkëpunim me analistet bëjnë ndryshimet
në sistem. Stafi përgjegjës i sistemit PIP dhe
SZHMB pas reflektimit të ndryshimeve të
aprovuara me procesin e rishikimit në
tabeln 3.1, 3.1a, dhe 3.2 dhe pasi sigurohen
së të gjitha ndrryshimet janë të përfshira,
tabelat printohen në formatin PDF;
6. Departamenti i Buxhetit përgatite Draft
ligjin për ndryshimet dhe përmbushjen e
Ligjit Buxhetor me të gjitha tabelat e
bashkangjitura që të dërgohen në Qeveri.

SZHMB, PIP Word
Dokument

19
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20

21

22

23

24

Në PDF (SZHMB
dhe PIP) dhe Makro
Korniza në Word
dokument

Në PDF (SZHMB
dhe PIP) dhe
Makro Korniza në
Word dokument

Në PDF
(SZHMB dhe
PIP) në Word
Dokument

Aprovimi i rishikimit të
buxhetit nga Parlamenti

Në Word
Dokument

Përgatitja e Draftit me
ndryshimet dhe dërgimi
në
Qeveri
për
ndryshimet në buxhet
pas rishikimit.

Qeveria aprovon ndryshimet dhe plotësimet e
Ligjit të Buxhetit.

Në PDF (SZHMB dhe
PIP) dhe Korniza
makrofiskale në Word
document.

Rishikimi i Drafit me
ndryshimet në buxhetin e
vitit të tanishëm për
Komisionin Parlamentar.

Komisioni Parlamentar i Parlamentit të
Kosovës ekzaminon (shqyrton) Draftin e
Rishikimit të Buxhetit të propozuar nga
Qeveria e Kosovës.

Në PDF (SZHMB dhe
PIP) dhe Korniza
makrofiskale në Word
document.

Amandamenti Potencial
dhe shtesat në Draft dhe
ndryshimet në buxhetin e
vitit
të
tanishëm
(rishikim).

1. Komisioni Parlamentar i Kuvendit të
Kosovës propozon amandamente në Draft
Ligjin për ndryshime dhe plotesime të
buxhetit;
2. Pasi të aprovohet ligji nga Kuvendi i
Kosovës, departamenti i bugjetit prezanton
të gjitha ndryshimet në sistemet PIP dhe
SZHMB;
3. Tabela 3.1 dhe 3.1a për shpenzimet
operative dhe tabela 3.2 për projektet
kapitale printohen nga SZHMB dhe sistemi
PIP dhe i bashkohen tabelave tjera për
Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit të
Buxhetit.
Kuvendi i Kosovës duhet të aprovoj
ndryshimet dhe plotësimet mbi Ligjin e
Buxhetit të Kosovës.

Në PDF (SZHMB dhe
PIP) në Word
Dokument

Aprovimi i rishikimit të
buxhetit nga Parlamenti.

Instruksionet nga neni 7 1. MF- departamenti i bugjetit publikon
i ligjit të buxhetit.
instruksionet për mbulimin e marrëveshjeve
me kontraktor për projektet disavjeçare që
kanë filluar viteve të shkuara;
2. Organizatat buxhetore për mbulimin e
obligimeve duhet të bashkangjesin kontratat
e krijuara – në Word Dokument me një
shpjegim të arsyeshëm për mbulimin e
obligimeve.
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Në PDF (SZHMB dhe
PIP) në Word
Dokument

Në Word Dokument

Implementimi i neni të
7të.

1. Materialet për implementimin e nenit të 7të
pranohen nga të gjitha organizatat
buxhetore të nivelit qendror:
a) Pranohen nga arkivat në protokol;
b) Arkiva dërgon materialet tek
departamenti i buxhetit tek asistenti
drejtues, që u dërgon analisteve.
2. Të gjithë analistet pranojnë materialet nga
organizatat buxhetore që ata janë
përgjegjës;
3. Kërkesat ju vijnë analisteve që të analizojne
kërkesat si dhe nese kontratat janë në
përputhje me shpenzimet duke përdorur
Sistemin PIP dhe SZHMB (Shpenzimet e
Projekteve);
4. Analistet bëjnë ndryshime në Eksel dhe ja
dërgojnë stafit përgjegjës për PIP;
5. Stafi Përgjegjës për këtë sistem reflekton të
gjitha ndryshimet për projektet individuale
në PIP, kurse në SZHMB ndryshimet
reflektohen vetëm si total i sub-programeve;
6. Tabelat në PDF 3.2, 3.1 dhe 3.1a të
gjeneruara nga sistemi dërgohen në Qeveri
për aprovim.

Në PDF (SZHMB dhe
PIP) në Word
Dokument

Implementimi i nenit të
7të.

Kuvendi njoftohet nga Kabineti Qeveritar për
Ndryshimet. ZKA porosite ZKM të dorëzoj
tabelat në Kuvendin e Kosovës.

Në PDF (SZHMB dhe
PIP) në Word
dokument

Në PDF
(SZHMB dhe
PIP) në Word
Dokument

25

26

Në PDF
(SZHMB dhe
PIP) në Word
dokument

Fund
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Përshkrimi i Procesit: Përgatitja e Buxhetit të Komunave në Republikën së Kosovës
Përgatitja dhe Përmbajtja e Propozim Buxhetit të Komunave të Republikës së Kosovës

Hap
at

III
1

Proceset/Nën
proceset

Objektivi i
përshtatshmërisë
(Ref. nr.Korniza
Legale)

Procesi i Buxhetit në Komuna
Qarkorja e parë Ligji Nr.03/L-048
nga Ministria e per Menaxhimin e
Financave.
Financave Publike
dhe Pergjegjesitë,
neni 19.

Kontrollit Aktivitetet (Trego kush bën çfarë
dhe nr. e niveleve të miratimit)

Dokumentet e krijuara
ose të pranuara
(specifikoni nëse të
krijuara me dorë dhe /
ose të sistemit TI)

1. Dokumenti i Ministrit të Financave pranohet Qarkorja Buxhetore
me protokoll nga Kryetari; Kryetari më pas e Në word dokument
adreson tek (Në word i adresohet Kryetarit,
ZKF, Drejtoret e Drejtorive komunale dhe
Drejtorit të Buxhetit).

2

Hartimi i
qarkores së
brendshme të
komunës.

Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 19.

2. ZKF dhe drejtori i buxhetit e hartojnë Qarkorja e Brendshme
qarkoren
e
brendshme
(programe, Në word dokument
nënprograme, sektore).
2.1 Futja e dhënave në tabela bëhet nga
shefi i planifikimit të buxhetit në
bashkëpunim me zyrtarët i/e financave
për arsim dhe zyrtari i financave për
shëndetësi (bazë është informatat e
buxhetit të vitit të kaluar që janë marrë
nga SZHMB);
2.2 Këto informata pastaj kontrollohen
nga drejtori i buxhetit.

3

Distribuimi/dergi
mi i qarkores së
brendshme të
komunës.

Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 19.

3. Drejtori për buxhet dhe ZKF e lëshon Qarkorja e Brendshme
qarkoren e brendshme. (Njoftohen të gjithë Në word dokument
drejtoret e shkollave, shefat e sektorëve,
qerdhe, QKMF, mjekësia familjare).
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Po / Jo
vendim
(Qarkullimi i
dokumenteve)

Po

Raportimi
(Afatet e
Raportimit)

15 Maj

15-22 Maj

Po

22 Maj

4

Plotësimi i
qarkores së
brendshme në
nivel PCF1.

Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 20.

4. Të gjithë akterët e cekur më lartë e kanë Qarkorja e Brendshme
obligim ta plotësojnë ketë dokument në word. Në word dokument
4.1 Drejtorët sjellin planin për investime
kapitale për paga dhe mallra shërbime.
Si referencë është buxheti i vitit të
kaluar. Secili drejtor e ka buxhetin e
vet që e nxjerr. Drejtori për buxhet dhe
financa i komunës e nxjerr buxhetin
nga SZHMB për QMFK dhe shkollave
dhe ju jep atyre.

Përpilimi i
Kornizës
Afatmesme për
Buxhet – KAB.

Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 20.

5. Pasi të kthehen informatat nga qarkroja e KAB (në word)
brendshme krijohet KAB nga zyra për buxhet.

6

Prezentimi i
KAB në 2
Komitete.

Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 5.

6. Kryetari i Komunës, e bën prezentimin e
KAB në komitetin për politike dhe financa, si
dhe komitetin për komunitete (këtu
prezantimin e bën edhe drejtori i buxhetit dhe
shefi i planifikimit të buxhetit).

10-25 Qershor

7

Inputet nga
Komitetet.

7. Nëse ka vërejtje nga komitetet, bëhen
korrigjimet duke u bazu në inputet. Këto
korrigjime i bën shefi për planifikim të
buxhetit.

25-30 Qeshor

8

KAB në Kuvend
Komunal.

8. Pastaj KAB shkon në kuvend komunal dhe Korniza afatmesme e
aprovohet
shpenzimeve në Kopje

Para 30
Qeshor

9

Dorëzimi i KAB
në MF

Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 20.
Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 5
Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 5.

9. Dorëzimi në Ministrin e financave nga zyra KAB në MF
për buxhet e dorëzon në MF.

30 Qeshor

5

5.1 Kjo i përcillet kryetarit nga Drejtori për
buxhet dhe financa, i drejtohet për miratim
paraprak nga Kryetari i Komunës.
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5 Qeshor

Pret aprovim
nga kryetari.
dërgohet në
Komitet për
financa; JO:
kthehet për
rishikim

10 qeshor,
KAB

10

Dëgjimet publike

11

Qarkorja e dytë
nga Ministria e
Financave.

12

Hartimi i
qarkores së dytë
të brendshme të
Komunës.

13

Dërgimi dhe
plotësimi i
qarkores së dytë
të nivelet e
departmenteve/nj
ësive.

14

Kontrollimi
Qarkores së dytë.

15

Futja e të
dhënave në
SZHMB

Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 5.
Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 6.
Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 7.
Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 22.1.

10. Fillojnë dëgjimet publike me qytetar KAB u prezentohet
(obligative jane tri). Në dëgjime merr pjesë qytetarëve të
kryesuesi i kuvendit, ZKF drejtorët e interesuar.
drejtorive.

Korrik, Gusht
Shtator

11. Nga MF vjen qarkorja e dytë (Ministrit i Qarkorja e dytë në
drejtohet Kryetarit, ZKF dhe drejtorëve të word dokument
drejtorive).

në korrik
(vitin e kaluar
është sjell me
4 gusht)

12. Bëhet hartimi i qarkores së dytë të Qarkorja e dytë
brendshme prej drejtorit të buxhetit dhe ZKF brendshme në word
(futen inputet nga dëgjimet e brendshme).
dokument

vitin 2016
brenda ditës
është berë
sepse ka ardh
vonë)
kanë pasur një
jave afat vitin
e kaluar.
Normal ky
afat është një
muaj

Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 22.2.
Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 22.2

14. Kontrollohen informatat e marra nga njësit
përkatëse nga shefi i planifikimit të buxhetit
dhe drejtori i buxhetit.

13.1 Drejtori i buxhetit me ZKF i dërgohet të Qarkorja e dytë e
gjithe akterve (shefave, drejtorëve si më brendshme në word
lartë), bëhet njoftimi me kufijt dokument
preliminar për kategorit ekonomike;
13.2 Të njejtit zyrtar i bëjnë plotësimet duke
u bazuar në të njejtit kufij.

15. Bëhet futja e të dhënave në sistemin e Formularët e SZHMB
SZHMB për të gjitha kategoritë ekonomike PCF 1,2,3 3
(Paga/mëditje, mallra dhe shërbime, projekte
kapitale, subvencione dhe transfere, shërbime
komunale). Futja bëhet prej zyrtarit të arsimit
zyrtaret e financave i futë të gjitha shkollat
(pfc1, pcf2). Zyrtari i shëndetësisë i futë
shënimet për QKMF për (pcf 1, pcf2). Shefi i
planifikimit e bënë futjen e administratës së
komunës (të gjitha). 15. kontrollohen nga ZKF
dhe drejtori i buxhetit.
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Prej Gushtit
hapet sistemi.
1 muaj kohë
me fut të
dhëna.

16

Aprovimi dhe
përcjellja te
Kryetari i
Kuvendit.

17

Dëgjime publike
shtesë.

18

Shqyrtimi i
kërkesës nga
dëgjimet në 2
komitete.

19

Prezentimi në
Kuvendin
Komunal.

20

Korigjime në
Dokumentin e
buxhetit duke u
bazuar në inputet
e Dëgjimeve/
Komiteteve/Kuve
ndit.
Aprovimi i
buxhetit nga
Kuvendi
Komunal.

21

22

Azhurimi i
buxhetit nëse ka
pas ndryshime
gjatë aprovimit
në kuvend.

16. Pasi të plotësohen, shtypen dhe Formularët e SZHMB
nënshkruhen nga secili drejtor i drejtorive dhe PCF 1,2,3 4
drejtori i buxhetit. Të nënshkruara i dorëzohen
kryetarit të kuvendit.

1 shtator

Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 25.
Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 25.
Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 25.
Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 25.

17. Dëgjime publike në shtator (në këtë pjesë
mund të ndryshoj pjesa e investimeve kapitale
pasi që kufijtë për katergorite tjera ekonomike
janë paracaktuar.

1-12 shtator

18. Prej dëgjimeve publike mundën me shku në
KPF dhe KPK.

1-12 shtator

19. Pastaj del në kuvend ku prap mundet me
ndryshu.

1-12 shtator

20 Ndryshimet nga dëgjime, komitetet dhe
kuvendi kthehen për ndryshim dhe futën në
SZHMB prej zyrtarëve të njëjtë.

12-20 shtator

Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 25.
Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 25.

21 Aprovimi i buxhetit nga kuvendi komunal.

20-25shtator

22. Nëse ka ndryshime ato rregullohen në Buxheti komunal
SZHMB nga shefi për planifikim.

20-25shtator
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23

Njoftimi i
analistëve në MF
& Kontrolli
Final.

Ligji Nr.03/L-048
për Menaxhimin e
Financave Publike
dhe Përgjegjësitë,
neni 25.

23 Njoftohen analistat e buxhetit në Ministri të
Financave para se të shtypet buxheti që edhe
ata t’i bëjnë një kontroll finale se a është në
rregull.
23.1 Nëse është në rregull atëherë analistët në
MF e konfirmojnë dhe udhëzojnë që të
shtypet raporti.

24

Dorëzimi i
Buxhetit në
Ministrin e
Financave.

Ligji i Buxhetit
neni 7.

24. Dorëzimi i buxhetit në MF (i nënshkrum
prej kryesuesit të kuvendit që u aprovu në
kuvend
24.1 Shkresa përcjellëse nga Kryetari i
komunës për Ministrinë;
24.2 PCF 3, 4.1. 4.2. 4.3 (të hyrat vetanake).
Nënshkruhen nga drejtori i buxhetit dhe
kryetari i komunës;
24.3 PCF 4 është buxheti i detajuar.

25

Kontrolli final
dhe aprovimi i
buxhetit nga
analistët e MF.

Ligji i Buxhetit
neni 7.

25. Bëhet edhe kontrolli nga MF (analistët
buxhetor) a është buxheti brenda kufijëve të
caktuar me qarkoren e dytë në të 5 kategoritë
ekonomike.
25.1 Nëse nuk janë aprovuar kufijtë atëherë
buxheti kthehet mbrapa nga MF.

55

25 Shtator

Shkresa përcjellëse në
word, Tabelat nga
SZHMB kompje fizike
dhe elektronike

30 shtator

brenda
shtatorit.

Diagrami 3
Procesi i Buxhetit në Nivelin Komunal
ID

Diagrami

Përshkrimi i
Aktivitetit

Përgjegjësia
Ekzekutuese

Dokumentet e
Gjeneruara

1. Dokumenti nga Ministria e Financave
pranohet nga protokolli i kryetarit.

Qarkorja buxhetore
në Word Dokument

Fillimi

1. Procesi i Buxhetit në Komuna
1
Qarkorja
buxhetore në
Word
Dokument

2
Qarkorja e
brendshme
në Word
dokument

3
Qarkorja e
brendshme në
Word
dokument

Qarkorja buxhetore nga
Ministria e Financave

2. Kryetari e dërgon tek drejtori financiar
(ZKF), drejtori financiar u dërgon
dokumentin të gjitha drejtorive në formatin
Word
Zhvillimi i qarkores
brendshme të Komunave

së

2. Drejtori Financiar dhe Drejtori i buxhetit
zhvillojnë qarkoren e brendshme (Programet,
subprogramet, sektoret).
2.1. Regjistrimi i të dhënave kryhet nga
udhëheqesi i planifikimit buxhetorë
në bashkëpunim me zyrtarin e
financave për edukim si dhe
zyrtarin e financave për shëndetësi
(Duke u bazuar në të dhënat e
buxhetit nga viti i kaluar të marra
nga SZHMB);
2.2. Këto informata kontrollohen nga
Drejtori i Buxhetit.

Qarkorja e
brendshme në Word
dokument

Distribuimi / Shpërndarja e
qarkores së brendshme të
Komunave.

3. Drejtori i Buxhetit dhe Drejtori Financiar
lëshojne qarkoren e brendshme. (Informojne
të gjithë drejtorët e shkollave, udhëheqës të
njësiteve, qerdheve, QKMF (mjekësia
familjare).

Qarkorja e
brendshme në Word
dokument
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4
Qarkorja e
brendshme në
Word
dokument

Kompletimi i qarkores së
brendshme në njësinë PCF1
(PCF - formular i postimit të
programit).

Korniza afatmesme
buxhetore (KAB)

5
KAB (në Word
dokument)

6

Prezantimi i KAB pranë dy
komisioneve

6. Kryetari prezanton KAB pranë komitetit
për Politike dhe Financa dhe komitetit për
Komunitete (Prezantimi bëhet bashkë me
Drejtorin e buxhetit dhe Drejtorin e
planifikimit buxhetor).

Propozimet nga komitetet

7. Nëse ka paralajmërim nga komitetet,
korrigjimet bëhen në bazë të propozimeve.
Këto korrigjime bëhen nga Drejtori i
planifikimit buxhetor.

Prezantimi i KAB pranë
dy komisioneve

7

4. Të gjitha palet e cekura më lartë kanë për
obligim plotesimin e dokumentit ne Word.
4.1. Drejtorët sjellin planin për investime
kapitale për paga, të mira materiale
dhe shërbime. Si referencë përdoret
buxheti i vitit të kaluar. Çdo drejtor
është përgjegjës për nxjerrjen e
buxhetit të tij. Drejtori për buxhet
nxjerr buxhetin nga sistemi SZHMB
për QKMF dhe shkollat dhe ju
dorëzon.
5. Kur informacioni arrinë nga qarkorja e
brendshme, KAB krijohet nga zyra e buxheti.
5.1 Kjo i përcillet kryetarit nga Drejtori i
Buxhetit dhe Financave.

Propozimet
nga komitetet
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Qarkorja e
brendshme në Word
dokument

KAB (në Word
dokument)

8
Struktura e
kornizës
fatmesme të
shpenzimeve
(KAB) në
kopje fizike.

9

KAB në Asamblenë
Komunale

8. KAB dërgohet në Asamblenë Komunale
për aprovim.

Korniza afatmesme
buxhetore në kopje
fizike.

Paraqitja e KAB në MF

9. KAB dërgohet nga zyra e buxhetit tek MF.

MTBF në MF

Dëgjimi publik

10. Dëgjimi publik para qytetarëve fillon (tri
janë obligative). Pjesë e dëgjimeve publike
janë: Kryetari, Drejtori Financiar dhe
Drejtorë të Departamenteve.

KAB prezantohet
para qytetarëve të
interesuar

Qarkorja e dytë nga Ministria
e Financave.

11. Qarkorja e dytë vjen nga Ministria e
Financave. (Përcillet nga Ministri tek
Kryetari i Komunës. Kryetari i Komunës e
percjellë tek Drejtori Financiar, dhe Drejtorë
të Departamenteve).

KAB në MF

10
KAB
prezantohet
para qytetarëve
të interesuar

11
Qarkorja e
dytë
Në Word
dokument
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Qarkorja e dytë
Në Word dokument

12

Qarkorja e
dytë
Në Word
dokument

13
Qarkorja e
dytë
Në Word
dokument

14

Zhvillimi i dytë i qarkores së
brendshme të Komunave.

12. Zhvillimi i dytë i qarkores së brendshme
të Komunave bëhet nga Drejtori i Buxhetit
dhe Drejtori Financiar (Informacion i futur
nga dëgjimi i brendshëm).

Qarkorja e dytë
Në Word dokument

Dërgimi dhe kompletimi i
qarkores
së
dytë
në
departamente/njësi.

13.1 Drejtori i buxhetit me ZKF i dërgohet
të gjithë akterve (shefave, drejtorëve
si më lartë), bëhet njoftimi me kufijt
preliminar për kategorit ekonomike;
13.2 Të njëjtit zyrtarë i bëjnë plotësimet
duke u bazuar në të njëjtit kufij.

Qarkorja e dytë
Në Word dokument

Ekzaminimi i qarkores së
dytë.

14. Informacioni i pranuar nga njësite nga
Drejtori i Buxhetit dhe Drejtori i Planifikimit
buxhetor ekzaminohen.

PDF (SZHMB dhe
PIP)

Regjistrimi i të dhënave në
SZHMB.

15. Regjistrimi i të dhënave në SZHMB për të
gjitha kategorite ekonomike (Pagat, të mirat
materiale, shërbimet, projektet kapitale,
subvencionet,
transferet,
shërbimet
komunale). Futja bëhet prej zyretarit të
arsimit, financa i futë të gjitha shkollat (pfc1,
pcf2). zyrtari i shëndetësisë i futë shënimet
për QKMF për (pcf 1, pcf2). Shefi i
planifikimit e bën futjen e administratës se
komunës (të gjitha). 15. kontrollohen nga
ZKF dhe Drejtori i Buxhetit.

SZHMB Forma PCF
1,2,3 3

SZHMB dhe
PIP në PDF

15
SZHMB
Forma PCF
1,2,3 3
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16
SZHMB
Forma PCF
1,2,3 4

17

Aprovohet dhe përcillet tek
Kryetari i Parlamentit.

16. Pas përfundimit, printohen dhe
nënshkruhen
nga
çdo
Drejtori
i
departamenteve të buxhetit. I dërgohen
Kryetarit të Parlamentit.

Dëgjim Publik Shtesë.

17. Dëgjimi publik në Shtator (në ketë pjesë,
pjesa e investimeve kapitale mund të
ndryshojë pasi që limitet për kategori tjera
ekonomike janë paracaktuar.

Ekzaminimi i aplikimit nga
dëgjimet publike me dy
komitetet.

18. Mund të dërgohen nga dëgjimet buxhetore
tek KPF (komisoini për politike dhe financa)
dhe KPK (komisioni për pakica dhe
komunitete).

Prezantimi në
Komunale.

Asamblenë

19. Pastaj dërgohet në asamble, por ende
mund të pësoj ndryshime.

Korrigjime
në
buxhet,
dokumente
bazuar
nga
dëgjimet Publike/ komiteti/
asamblesë.

20. Ndryshimetnga dëgjimet/ komitetet/
asamblea dërgohen për ndryshime të
mundshme ku më vonë regjistrohen në
sistemin SZHMB nga zyrtarët e njejtë.

Dëgjim Publik Shtesë

18
Ekzaminimi i
aplikimit nga
dëgjimet publike
me dy komitetet

19

Prezantimi në
Asamblenë
Komunale

20
Korrigjime në
Buxhet
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SZHMB Forma PCF
1,2,3 4

Aprovimi Buxhetor
Asamblea Komunale.

21

nga

21. Aprovimi Buxhetor nga Asamblea
Komunale.

Përditësimi i buxhetit në rast
të ndryshimeve të mundshme
në Parlament.

22. Në rast të ndryshimeve, ato rregullohen në
SZHMB nga Drejtori i Planifikimit.

Njoftimi i analistëve në MF &
Kontrolli Final.

23. Analistet buxhetore në MF njoftohen për
një kontroll final në buxhet që gjithçka të jetë
në rregull para printimit.
23.1 Në rast se është në rregull, analistet e
MF konfirmojnë ekzaminimin dhe
aprovohet për printim raporti.

Paraqitja e Buxhetit në MF.

24. Dorëzimi i buxhetit në MF (aprovuar nga
Kryetari i Parlamentit dhe aprovuar në
asamble).
24.1 Shënim shoqërues nga Kryetari tek
Ministri;
24.2 PCF 3, 4.1. 4.2. 4.3 (Të hyrat
Vetanake). Firmosur nga Drejtori i
Buxhetit dhe Kryetari;
24.3 PCF 4 përmbanë buxhetin e detajuar.
25. Ekzaminimi kryhet nga MF (analistët
buxhetor) nëse buxheti është Brenda limiteve
të përcaktuara në qarkoren e dytë në 5
kategoritë ekonomike.
25.1 Nëse limitet nuk aprovohen, buxheti
kthehet mbrapa nga MF.

Aprovimi buxhetor nga
Asamblea Komunale

22
Buxheti
Komunal

23
Njoftimi i
analisteve në
MF &
Kontrolli final

24
Shënim shoqërues
në Word. Tabelat
nga SZHMB në
kopje elektronike
dhe fizike.

25
SZHMB dhe PIP
në PDF Word
dokument

Kontrolli final dhe aprovimi i
buxhetit
nga
analistët
buxhetorë.

Fund
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Buxheti Komunal

Shënim shoqërues në
Word. Tabelat nga
SZHMB në kopje
elektronike dhe fizike.

SZHMB dhe PIP në
PDF Word dokument

Nënprocesi i Menaxhimit të Pagave të Punonjësve Publikë
Shënim: Kjo pjesë është përgatitur sipas intervistave me zyrtarët e MF-së
Aktivitetet për
pagat

Ref

Personat
përgjegjës

1

Çdo punonjës

2

Kontrollet kryesore

Dokumentet e gjeneruara

Plotëson të dhënat dhe nënshkruan lidhur me të dhënat
1. Të dhënat individuale dhe
Në letër
personale të tij /saj (emri, mbiemri, datëlindja, numri i
komponentët e pagës. 2. Aplikimi
letërnjoftimit, vendndodhja, kombësia, statusi civil, adresa,
për transferin bankar
edukimi, profesioni, kualifikimet, data e nisjes së punës në MF,
Numri personal, pozicioni, departamenti, grada, kohe e
plote/pjesore, paga, eksperienca të tjera, llogaria bankare dhe
emri i bankës.

Përgatit letrën emërimit të punonjësit të ri në përputhje me
Menaxheri i BNJ- katalogun e vendeve të punës. Ky proces ndodh pasi kanë
së
mbaruar procedurat e prokurimit dhe kandidatet jane
perzgjedhur bazuar ne rregullat e MAP

3

ZKA

4

Sistemet

(i) Aprovimi final në SMIBNJ dhe në kopje fizike.(ii) Nënshkruan
kontatën me punonjësin e ri. (iii) Emëron menaxherin e BNJ-së
si personin e tij të deleguar për manaxhimin e BNJ dhe të listës
së pagave. (iv) Qasje në SMIBNJ për të parë dhe gjeneruar
raporte (nese do te jete funksional).

1. Në letër;

Afatet e
raportimit/
dërgimit

Në zyrën e BNJ-së
mbahen kopje fizike
në të dosjeve të
personelit

dërguar tek ZKA.

s'ka afat

1. Dokumentin e emërimit të
punojësit të ri;

1. Dokumentin e emërimit të
1. Në letër;
punojësit të ri; 2. Kontrata. 3.
2.SMIBNJ
Dokumenti për emërim të
menaxherit të BNJ-së si autoritet i
deleguar

(i) skanon të gjitha letrat dhe i dërgon ato në MAP, që i
1.Dokumentin elektronik për
rregjistron në HRMIS; (ii) krijon një bazë të thjeshtë të dhënash punonjësin e ri
ne word për punonjësit (fut emrin e institucionit, lokacionin,
Zyrtari i BNJ-së departamentin, emrin&mbiemrin e punonjësit të ri, diplomat e
fituara, datëlindjen, pozitën dhe shkallën e gradën e pagës).
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Dërguar

1.SMIBJN që
adminstrohet
nga MAP (jo
funksional)

PO: 1. Dërguar tek s'ka afat?
menaxheri BNJ-së
përmes zyrës së
protokollit. 2. Njofton
Thesarin dhe MAP;
JO: I anuluar/I refuzuar

dërgohet të MAP

s'ka afat

5
Zyrtari i BNJ

baza e të dhënave për
Regjistron në Sistemin e menaxhimit të dhënat e vijimit në
punë për secilin punonjës (emri, mbiemri, pozita, departamenti, vijueshmërinë në kohë
institucioni, vendndodhja e zyrës, adresa e shtëpisë, numri I
letërnjoftimit, adresa e emailit, numer telefoni)

Në pritje për aprovim

6

(i) Kontrolli i dytë dhe i aprovon të dhënat në SMVP. (ii)
Menaxheri i BNJ Punonjësit i dorëzon kartelat magnetike

7

urdhëresa për nevojën e punës
Urdhëresa për punën jashtë orarit të punës në raste të veçanta/ jashtë orarit të punës.
Ministri, apo ZKA emergjente

e-mail apo në
letër

I dërgohet
udhëheqësve të
departamenteve

8

Gjeneron raportet mujore (apo sipas kërkesës) për
Lista e vijueshmërisë për një
vijueshmërinë ditore të secilit punonjës të grupuar në
periudhë të caktuar (mujore)
Menaxheri i BNJ departamente (kontrolli automatik i kohës dhe vijueshmërisë së
punonjësve përmes SMVP).

SMVP që
administrohet
nga MAP

I dërgohet me e-mail Në ditën e parë
(udhëheqësve të
të muajit (ose
departamenteve)
sipas kërkesës)

9
Udhëheqësi i
departamentit

10
Udhëheqësi i
departamentit

11

Gjeneron kartelën e hyrjes me
barrekod për secilin punonjës

SMVP që
administrohet
nga MAP

SMVP që
administrohet
nga MAP

(i) Kontrollon kohën e vijueshmërisë për secilin punonjës,
(ii)Merr dokumentin e arsyetimit/ mbështetës në rast të
mungesës së punonjësit që ka nën mbikëqyrje; (iii) Çfarëdo
kërkese për ri kalkulim nga muaji paraprak nga punonjësi; (iv) I
konfirmon apo jo, modifikimet e kohës dhe vijueshmërisë

Lista e vijueshmërisë e aprovuar, E-mail
raporti mjekësor; arsytetimi (nëse
ka) për mungesë, kërkesë për
rishikimin e kalkulimeve, etj.

I dërgohet
menaxherit të BNJsë

Në rast të orëve shtesë të kryera, ai/ajo (i) Kontrollon nëse orët
shtesë i referohen urdhëreses së Ministrit/ ZKA-së (ii) Nëse
puna zbatohet dhe kryhet sipas urdhëresës (iii) Përgatit
kërkesë zyrtare për aprovim nga ZKA apo Ministri

Kërkesë për aprovimin e orëve të dokument në
punuara jashtë orarit të punës.
letër
Dokumentet mbështetëse: Lista e
vijueshmërisë së punonjësve;
urdhri për nevojën e për punë
jashtë orarit të punës.

në pritje për aprovim

Aprovon orët jashtë orarit të punës nëse rezultatet e punës
plotësojnë pritjet e tyre

Dokumenti i aprovimit për orët e
punuara jashtë orarit të punës

Po: I dërgohet
menaxherit të BNJsë përmes zyrës së
protokollit. JO: I
refuzohet
Udheheqesit të
departamentit

ZKA, Minsitri
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dokument në
letër

brenda datës 5,
të muajit

Zyrtari i BNJ

Përgatit të dhënat për listën e pagave: kodin institutiocnal dhe
buxhetor, lokacioni, departamenti, emri&mbiemri i punonjësit,
datëlidnja, data e hyrjes në institucion, ID, kodi i pagesës,
pozita dhe kodi i pagës, koeficientët shtesë, orët mujore, dhe
vlera bruto.

Zyrtari i BNJ-së

Për ndryshimet gjatë muajit dhe pagesat retroaktive, zyrtari i
BNJ-së i kontrollon dokumentet e pranuara të cilat autorizojnë
ndryshimet dhe përgatit një dokument të veçantë më të dhënat
shtesë lidhur me (i) artikullin e ndryshuar nga FDHLP –
dokumenti kryesor; (ii) arsyetim për ndryshimin përkatës (iii)
data e ndryshimit

12

13

14

15

(i) Kontrolli i dytë i formularit të databazës për listën e pagave
dhe listës së ndryshimeve (kontrolli i dokumenteve të
bashkëngjitura të cilat provojnë ndryshimet) (ii) Konsulton ZKFnë për ndarjet e buxhetit në dispozicion te departamenteve në
Menaxheri i BNJ
rast të orëve jashtë orarit të punës. (iii) Aprovon dokumentet
(iv) Në rast se nuk ka fonde për pagesë të orëve shtesë, ai/ajo i
kalkulon shumën përkatëse, ai/ajo kalkulon shumën përkatëse
dhe i shndërron në ditë pushimi

Formulari i të dhënave për listën e dokument në
pagave për secilin punojës
letër
(FDHLP) - Dokumenti kryesor

në pritje për aprovim

dokument në
letër

në pritje për aprovim

1. Lista e ndryshimeve të krijuara
nga zyrtari i BNJ-së; dokumentet
mbështetëse (urdhri nga ministri;
ZKA; lista e vijueshmërisë apo
dokumenti i nënshkruar nga
udhëheqësi i departamenteve;
raportet mjekësore, etj.).

1. FDHLP - për secilin punojës të
ri; kontrata, shkresa e emërimit,
etj; 2. Lista e ndryshimeve gjatë
muajit 3. dokumenti për pagesa
retroaktive

Thesari administron SIP- sistemin informatik të pagave (i)
1. Lista e protokollit të
Zyrtari i Thesarit formalisht i kontrollon dokumentet e pranuara dokumenteve. 2. lista elektronike
dhe protokollon ato; (ii) E regjistron FDHLP një herë në sistem e punonjesve publike.
dhe çdo muaj rregjistron listën me ndryshime në SIP. (iii)
Kontroll fizik i dokumenteve mbështetëse për punonjësit e
Thesari (Divizioni rinj.p.sh kontrata, shkresa e emerimit. (iv) Kontrolle automatike
nëse punonjësi ka më shumë se dy vende pune në
i Pagave)
administratë (vetëm 1 pagë primare dhe 1 sekondare duhet te
ketë). (v) Kontroll i dyfishtë me ATK për të dhënat e punonjësve
prej rregjistrit civil (Thesari ka qasje direkte ne sistemin e
taksave ku bashkëlidh listën e punonjësve).
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dokument në
letër

Zyrtari i BNJ-së
personalisht i dërgon
Thesarit të gjitha
dokumentet së
brenda datës
bashku me
11 të muajit
referencat bankare.
Njofton punonjësit
për ditët e pushimit.

Dokument në
Një kopje e firmosur nga data 11
letër dhe SIP- mbahet nga zyrtari i deri 18 e muajit
sistemi i TI-së
BNJ-së I insititucionit
për menaxhimin
e pagave

16

(i) Kontrolli buxhetor: kontrollon numrin e punonjësve për
secilin departament kundrejt numrit total të aprovuar në buxhet;
Thesari (Divizioni (ii) kalkulimi automatik dhe gjenerimi i listës së pagave (në
I Pagave)
hollësi përfshirë orët jashtë orarit të punës dhe bonuset) për
secilin punonjës dhe të gjitha zbritjet nga saj lidhur me
sigurimet sociale, tatimin në të hyra, pagesat e sindikatave, etj.

Qasje direkte ne SP. Printon gjithë dokumentet (merr
Menaxheri i BNJ
nënshkrimin e gjithë punonjësve për listën e ceqeve)

1.Dokumenti i pagave mujore për
secilin punojës (që ndryshe quhet
kartela e punonjësit ose"çeqet").
2.Urdhëri I Pagesave dhe 3. Lista
e Pagave; 4. tabela analitike te
pagave sipas vendodhjes

Sistemi I listës
së pagave I TIsë (çeçet
gjenerohen në
PDF)

dokumentet e mësipërme në letër në letër

17

e-mail në letër
Vënë re pagën e muajit dhe në rast se të mos pajtimit ka të
Punonjësi

drejtë të aplikoj për rishikim të kalkulimit lidhur me
vijueshmërinë kohore, kodin e pagës, zbritjet, ëetj.

Kërkesë për rishikim të kalkulimit
të pagës

18
Merr listën e pagave dhe urdhërat e pagesave nga manaxheri I Lista mujore e pagave dhe Urdhër në letër
BNJ dhe i firmos bashkë me ZKA. (ii) Regjistron shumën totale pagesa
Zyrtari i financave
në programin e financave të institutionit?. Nuk ka kontrolle
19
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Cdo përdorues I SP
ka qasje për të parë
nga data 13
listat dhe ti printojë
deri ne 23 te
ato. Dërgon doc 2 &
muajit
3 tek Thesari
(divizioni I pagave)

Ceqet e firmosura
mbahen në tetër tek
nga data 23
zyra e BNJ. Dërgon
deri 25 e muajit
dok 2 &3 tek zyrtari I
financave

I dërgohet
udhëheqësit të
departamentit apo
menaxherit të BNJsë apo ZKA-së. Shih
aktivitetin "Koha dhe
vijueshmëria"
dokumentet mbahen
ne arkiven e finances

Ri kalkulimi
reflektohet në
listën e
ndryshimeve si
"pagesa
retrospektive" në
muajin në vijim

Pas pranimit të listës së pagave thesari (i) kontrollon numrin
total te punonjësve dhe shumën totale te pagave kundrejt
Thesari (divizioni i
buxhetit vjetor dhe alokimit mujor për pagat.(ii)ZKF i dergohet
pagesave)
për informim vetëm në mungesë të fondeve në SIMFK
20

SIMFK

plani i alokimit mujor i rishikuar

Në letër

Software i Thesarit
për paranë e
gatshme

menjehere pas
njoftimit

22

(i) Përgatit blloqe (files) pagesash për çdo bankë komerciale.
Thesari (Divizioni (ii) Kryen transfertat bankare elektronike në llogarite e
pagesat elektronike në kohë e duhurTI sistem - SIP
i Pagave)
punonjesve) (iii)Punojnësit marrin njoftim elektronik nga banka
komerciale për kreditimin e llogarisë

Bashkëpunim i
ndërsjelltë me
Divizionin e
pagesave

dita e pare e
muajit ne
vazhdim

Në letër dhe
SIMFK

dërgohet BQK

deri ne fund te
muajit

23

(i) Përgatit urdhër pagesat në total për cdo bankë komerciale
(ii) urdhër pagesa aprovohet nga Drejtori i Thesarit (iii) Dërgon
Thesari (divizioni i zyrtarisht në Bankën Qendrore të Kosovës për ekzekutim
Urdhër pagesa nga LLFKK
transfertën e parase së gatshme nga LLFKK në secilën Bankë
pagesave)
Komerciale (iv) Regjistron shpenzimet e pagave (v) Regjistron
pagesen
(i) Merr pasqyrën e gjendjes ditore të LLFKK nga Banka e
Kosovës së bashku me dokumentin elektronik të gabimeve
Thesari (divizioni i
dokumentet elektronike te
(nëse ka pagesave të kthyera mbrapsht) dhe njofton
pagesave)
pagesave te kthyera
institucionin. (ii) Bën rakordimet/barazimet ndërmjet sistemeve
të SIMFK dhe BQK dhe ndërmjet SIMFK dhe PS)

SIMFK - SIP

Njofton me email
ZKF/ ZShpenzimeve maksimumi ne
nëse ka gabime
ditën në vijim
(pagesa të kthyera)

SIMFK

dërgon dok 2 tek
menaxheri I BNJ

ZKF
21

24

25

Zyrtari i
Shpenzimeve

Manaxheri i BNJ
26

Rishikon planin e parasë se gatshme (alokimi I fondeve) ne
rast se eshte me i vogel sesa shuma e pagave per tu paguar
gjate muajit dhe kryen rregullimet.

Aprovimi ose Jo me email

JO: njoftohet ZKF;
nga data 24
Raporti dergohet me deri 30 te
email tek Thesari
muajit
(divizioni I pagave)

(i) Gjeneron raportin e pagesave ditore (ii) Printon dokumentin
e gabimeve (pagesave të kthyera)

Ndjek hapat e përshkruara në seksionin e "menaxhimit të
pagave" dhe përgatit pagesat retroaktive në listën e
ndryshimeve të muajit pasardhës.
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1.Raporti i pagesave të kryera;
2.Raporti për Pagesat e kthyera

Dërgon listën e
ndryshimeve në
Thesar (divizioni I
Pagave)

çfarëdo kohe
pas datës 1 te
muajit

Diagrami 4
Procesi i menaxhimit të pagave
ID

Aktiviteti
Përshkrimi

Ekzekutimi
Përgjegjësi

Plotëson me dorë dhe nënshkruan
të gjitha të dhënat individuale
(emrin, mbiemrin, ditëlindjen,
numrin e ID, vendndodhja,
kombësia, gjendja civile, adresa,
arsimi, profesioni, kualifikimet,
data e fillimit në MF, numrin e
sigurimit
social,
pozicioni,
departamenti, klasën e pagave,
kohë të plotë / me kohë të
pjesshme, shuma e pagave,
përvoja të tjera, llogari bankare,
emri i bankës.
Përgatit aktin e emërimit për
punonjës të ri në përputhje me
katalogun e vendeve të punës. Ky
proces zhvillohet pas procesit të
rekrutimit dhe kandidatët janë
përzgjedhur
në
bazë
të
procedurave të MAP.

Çdo i punësuar

Diagrami

Ekzekutim
Afati i fundit

Mbështetës
Dokumentat

Fillimi

1.

1.1

Krijimi i Punonjësit

Të dhënat
personale
Llogaria
Bankare

Përgatitja e aktit
të emërimit

1.2

(i)

Kontrata

1.3

Miraton
emërimin
e
punonjës të ri;
(ii) Nënshkruan kontratën me
punonjës të ri;
(iii) Emëron menaxherin e
burimeve njerëzore, si
personin e tij të deleguar për
BNJ dhe menaxhimin e
pagave;
(iv) Qasje në SIMBNJ për të
bërë hulumtime dhe të
gjenerojë
raporte
(jo
funksionale).
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1. Të dhënat
personale të
nëpunësit civil.
2. Fletëparaqitja për
transfer bankar

Menaxheri i BNj

ZKA

1. Letër për
emërimin e
punonjësit të Ri

1. Letër për emërimin
e punonjësit të ri;
2. Kontrata e
punësimit;
3. Letër për emërimin
e menaxherit të
burimeve njerëzore si
autoritet i deleguar.

(i) Skanon të gjitha dokumentet
dhe për të dërguar ato për të
MAP-it, e cila ato i ngarkon
në SIMBNJ;
(ii) Krijon një bazë të thjeshtë të
dhënave në fjalë për të
punësuarit (shkruani emrin e
institucionit, vendndodhja,
departamenti, emri dhe
mbiemri i punonjësit të ri, të
diplomës
të
marra,
ditëlindjen, pozicioni dhe
normë pagave, klasën dhe
shkallë).

Zyrtari i BNJ

1. Dokumenti
elektronik për
punonjës të ri.

Zyrtari i BNJ

SIMBNJ administruar nga
MAP
(Ende jo funksional)

Hyn në Sistemin e Menaxhimit të
të dhënave për regjistrimin e të
punësuarit si çdo punonjës
(emrin,
mbiemrin,
pozitën,
departamentin,
institucionin,
vendndodhjen zyra, adresën e
shtëpisë, numrin e identifikimit,
email adresën, numër telefoni).

Regjitrimi në bazën
së të dhënave për të
punësuarin
dhe
kohën.

Menaxheri i BNJ

Data miratimit

(i) Kontroll i dytë dhe miraton të
dhënat në SMVP;
(ii) Jep kartat magnetike (ID) për
të punësuarit.

Gjenerojnë kartën e
hyrjes
me
një
barkodë për çdo
punonjës.

Urdhëresa për punë jashtë orarit
të punonjësve në raste të veçanta
/ të emergjencës.

Ministri, ose
ZKA

Urdhëresa si nevojë
për punë jashtë orarit
që do të kryhet.

Gjenerojë raporte mujore (ose
sipas kërkesës) për vijueshmërinë
e përditshme të çdo punonjësi të
grupuara
në
departamente
(kontroll automatik i kohës dhe
pjesëmarrjes së punonjësve
nëpërmjet SMVP).

Menaxheri i BNJ

SIMBNJ administruar nga
MPA
(Ende jo funksional);

1.4

2.

2.1

2.2

Koha e regjistrit të punojësve

Dokumenti pëcjellsë

2.3

Raporti mujor

2.4
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nga një ditë të
muajit dhe sipas
kërkesës

Lista e vijimit për një
përiudhë të caktuar
(në muaj).

Lista e miratuara të
vijimit

2.5

Kërkesa zyrtare për
miratim

2.6

Dokumenti i miratimit

2.7

3.

Drejtori i
Departamentit

brenda datës 5 të
muajit vijues

Lista e vijimit të
miratuar;
raport
mjekësor; Justifikimi
(nëse
ka)
për
mungesën, kërkesë
për shqyrtimin e
llogaritjeve, etj.

Në rastin e orëve jashtë orarit të
kryera ai / ajo
(i) kontrollon nëse orët shtesë
janë referuar në mënyrë që
ministri / ZKA;
(ii) nëse puna është kryer dhe
kryhet sipas kërkesave;
(iii) përgatit një kërkesë zyrtare
për miratim nga ZKA ose
Ministri.

Drejtpri i
Departamentit

Kërkesë
për
miratimin e orëve
jashtë
orarit
të
kryera. Dokumentet
mbështetëse: Lista e
vijimit
të
të
punësuarve;
Urëdhrëse e nevojës
për punë jashtë orarit
të punës.

Miraton orët jashtë orarit. Në
qoftë se rezultatet dhe pritjet e
tyre janë përmbushur.

ZKA, Ministri

Dokumenti
i
miratimit për orë
jashtë orarit të punës
kryhet.

3. Përgatitja e futjes
së të
dhënave në listën e pagave: hyrja
institucionale dhe kodi buxhetor,
vendndodhjen,
departamenti,
emri & mbiemri i punonjësit,
ditëlindjen, data e hyrjes në
institucion, ID, kodi Pagesave,
pozitën dhe kodin e pagave,
koeficientët shtesë, orët mujore,
dhe vlera bruto.

Zyrtari i BNJ

Menaxhimi Pagave

3. Përgatitja e futjes së të
dhënave në listën e pagave

3.1

(i) Kontrollon vijimin në kohë
për çdo të punësuar;
(ii) Merr dokumentin arsyetim /
mbështetje në rast të
mungesës nga punonjësit nën
mbikëqyrjen e tij;
(iii) Çdo kërkesë për rillogaritje
nga muaji i kaluar;
(iv) Punonjësi vërteton apo jo
ndryshimet e kohës dhe të
prezencën.
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Në pritje për
aprovim

Formulari
i
të
dhënave në listën e
pagave Databaza për
secilin
punëtor
(FDHLP) - Dokumenti
kryesor.

Lista e ndryshimeve të
krijuara nga zyrtari BNJ

3.2

FDHLP - për secilin
punëtor të ri

3.3

Lista e protokollit të
dokumentacionit

3.4

Zyrtari BNJ për ndryshimet
mujore
dhe
për
pagesat
retroaktive
të
kontrolluar
dokumentet e marra të cilat
autorizojnë ndryshimet dhe
përgatit një dokument të veçantë
me të dhëna të tjera të lidhura
(i) për të ndryshuar pika nga
FLDHP - dokumenti kryesor;
(ii) arsyetimi për ndryshimin
përkatës;
(iii) data e ndryshimit.

Zyrtari i BNJ

(i) Kontroll i dytë i formës e
futjes bazës së të dhënave
listën e pagave dhe për listën
e ndryshimeve (të kontrolluar
dokumentet e bashkangjitura
të cilat dëshmi ndryshimet);
(ii) këshillohet me ZKF për fond
e ndarjeve
buxhetore /
shpërndarjen në dispozicion
në rast të orëve jashtë orarit të
punës;
(iii) miraton dokumentet;
(iv) në rast se nuk ka fonde për
pagesën e orëve jashtë orarit
të punës, ai / ajo llogarit
shumën
përkatëse
dhe
shndërrimin e tyre për ditë
pushime.
Thesari administron sistemin e
listës së pagave
(i) Zyrtari i Thesarit zyrtarisht
kontrollon dokumentet e
marra dhe protokollet e tyre;
(ii) e regjistron FDHLP një herë
në sistem dhe për çdo muaj
regjistron
listën
e
ndryshimeve në Sistemin
Informativ të pagave;
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Në pritje për
aprovim

1. Lista e
ndryshimeve të
krijuara nga zyrtari
BNJ; Dokumenteve
mbështetëse
(urdhëresë nga
Ministri; ZKA, lista
e pjesëmarrjes ose
letër të nënshkruar
nga Shefat e
Departamenteve,
raportet mjekësore,
etj).

Menaxheri i BNJ

Brenda datës 11
të muajit

1. FDHLP - për çdo
punonjës të ri, letrën
e emërimit,
kontratën;
2. Lista e
ndryshimeve gjatë
muajit;
3. Dokumenti i për
pagesat retroaktive

Thesari
(Divizioni për
Listën e pagave)

Nga data 11 deri
më 18 të muajit

1. Lista e protokolli i
dokumenteve.
2.Lista elektronike e
punonjësve publik
dërgohen në sistemin
e taksave.

(iii) kontrolli fizik dokumenteve
mbështetëse për punonjësit e
rinj. Përkatësisht, kontrata
(akt emërimi);
(iv) Kontrollet e automatizuar në
qoftë se punonjësi është duke
punuar në më shumë se dy
vende
në
kuadër
të
administratës publike (vetëm
1 primare dhe 1 pagë
dytësore janë të lejuara), emri
i të dyfishtë përmendur;
(v) kontrolloni i dyfishtë me
administratën tatimore në
referencat e punonjësve nga
regjistri civil (Thesari ka
qasje të drejtpërdrejtë në
sistemin e taksave, ku i
bashkëngjet
listën
e
punëtorëve);
(vi) llogaritjen e ditëve të punës,
numrin e saktë të IBAN-it.
4.

Menaxhimi dhe Kalkulimi

Urdhërpagesa

4.1

(i) Kontrolli
automatik
buxhetor; kontrollon numrin
e punonjësve për çdo
departament ndaj numrit të
përgjithshëm të miratuar në
buxhet;
(ii) llogaritjen automatike dhe
gjenerimin e pagave (në
detaje, duke përfshirë orët
jashtë orarit dhe shpërblimet)
për çdo punonjës dhe të
gjitha zbritjet prej saj që
lidhen me sigurimet sociale,
tatimin mbi të ardhurat,
tarifat e sindikatave, etj
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Thesari
(Divizioni për
Listën e pagave)

nga data 13 deri
23 të muajit

1. Dokumenti mujor
i pagave për çdo
punonjës (të quajtur
ndryshe dosja
punonjës ose
"çeqe");
2. Urdhërpagesa;
3. Listën e pagave;
4. Lista analitike
pagave sipas vendit
të punësimit.

"çeqe"

4.2

Kërkesa për rishikimin e
llogaritjes së pagave

4.3

Kërkesa për rishikimin e
llogaritjes së pagave

4.4

5.

Menaxheri i BNJ

nga 23 deri 25
muaj

Merr njoftimin e pagës të muajit
dhe në rast të pakënaqësisë ka të
drejtë të bëjë kërkesë për
rishikimin e llogaritjes për sa i
përket pjesëmarrjes në kohë,
kodin e pagës, zbritjeve, etj

Punonjësi

(i) Merr listën e pagave dhe
urdhërpagesën
nga
menaxheri
i
Burimeve
Njerëzore
dhe
do
të
nënshkruajë atë së bashku me
ZKA;
(ii) regjistron shumën totale në
softver
(programin)
të
financave të institucionit.
Nuk ka kontrolle të realizuara

Zyrtari Financiar

Pas pranimit të listës se pagave
dosja kontrollet nga Thesari
(i) numrin e përgjithshëm të
punësuarve dhe totalin e
pagave kundrejt përvetësimit
vjetor të buxhetit dhe
fondeve në dispozicion të
alokuara në muaj;
(ii) informonë ZKF në rast se
nuk ka ndarje në dispozicion.

Thesari
(Divizioni i
pagesave)

nga 24 në 30 të
muajit

Miratimi ose jo me
e-mail.

Rishikon planin e alokimit të
fondeve në rast se ajo është më e
vogël se pagesat e nevojshme për
përiudhën përkatëse.

ZKF

Menjëherë pas
njoftimit

Rishikuar planin e
alokimeve mujore.

Rillogaritja
pasqyrohet në
listën e
ndryshimeve si
"pagesa
retroaktive" në
muajin e
ardhshëm

Të gjitha
dokumentet e
mësipërme në letër.

Kërkesa për
rishikimin e
llogaritjes së pagave.

Lista mujore e
pagave dhe
Urdhërpagesa.
Fajlli mbahet në
zyrën e arkivit të
financave.

Menaxhimi i pagesave

Urdhërpagesa

5.1

Rishikuar planin mujor
të alokimit

5.2

Qasje të drejtpërdrejtë në
sistemin e Listën e pagave.
Printon të gjitha dokumentet (të
marrë nënshkrimin e çdo
punonjësi për "çeqe")
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5.3

Pagesat elektronike në
kohë reale

Mënyra e pagesë

5.4

5.5

5.6

Merr pasqyrën bankare nga
BQK-ja me dosjet gabim

Gjenerojë raportin e pagave
dhe dosjet e gabimeve

5.7

(i) Përgatit dosjet e veçanta,
pagesa për secilën bankë
komerciale;
(ii) Transferet bankare për çdo
llogari bankare të punonjësve
(si anëtar të sistemit të
pagesave
në
Bankën
Qendrore).

Thesari
(Divizioni i
pagesave)

Diten e parë e
muajit të
ardhshëm

Pagesat elektronike
në kohë reale.

(i) Përgatitja e urdhërpagesës
për çdo bankë komerciale
(shumës totale);
(ii) urdhërpagesa është miratuar
nga Drejtori i Thesarit;
(iii) I dërgohet zyrtarisht Bankës
Qendrore për ekzekutim;
(iv) Regjistron shpenzimet dhe
pagesat në SIMFK.

Thesari
(Divizioni i
pagesave)

Nga fundi i
muajit

Urdhërpagesa
nga
LLFKK në çdo
bankë komerciale.

(i) Pranimi i deklaratës nga
BQK me dosje gabim (nëse
ka)
dhe
të
njoftojë
institucionin;
(ii) Barazimi në mes të SIMFK
dhe BQK dhe mes SIMFK
dhe SIP.

Thesari
(Divizioni i
pagesave)

Të nesërmen më
së largu

(i) Gjeneron raportin e pagesave
ditore;
(ii) Gjeneron raportin me dosje
gabim.

Zyrtari për
shpenzim

Çdo kohë pas
datës 1

Ndjek hapat e përshkruar në
"menaxhimin e pagave" dhe
paraqet pagat retroaktive në listën
e
ndryshimeve
muajin
e
ardhshëm.

Menaxheri i BNJ

Fund
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Dosjet Gabim

Gjenerojë raporte të
pagave dhe raport të
dosjes së gabimeve.

Diagami 4.1
Procesi: Krijimi i Punonjësit të Ri
Fillimi

Plotësoni
formularin me dorë
dhe e nënshkruajnë

Përgatit aktin e
emërimit për
punonjës të ri

Miraton emërimin
dhe nënshkruan
kontratën(Aktin)

SIMBNJ administruar nga
MAP
(Ende jo funksional)

1. Të dhënat personale të
nëpunësit civil;
2. Aplikimi për Transfer bankar.

Letër për emërimin e punonjësit të
ri.

Plotësohet me dorë dhe do të nënshkruajë të gjitha të
dhënat individuale (emrin, mbiemrin, ditëlindjen,
numrin e ID, vendndodhja, kombësia, gjendja civile,
adresa, arsimi, profesioni, kualifikimet, data e
fillimit në MF, numrin e sigurimit social, pozicioni,
departamenti, klasën e pagave, kohë të plotë / me
kohë të pjesshme, shuma e pagës, përvoja të tjera,
llogari bankare, emri i bankës.
Përgatit aktin e emërimit për punonjës të ri në
përputhje me katalogun e vendeve të punës. Ky
proces të zhvillohet pas procesit të rekrutimit dhe
kandidatët janë përzgjedhur në bazë të procedurave
MAP

1. Letër për emërimin e punonjësit
të ri;
2. Kontrata e punësimit (Akti i
emrimit);
3. Letër emërimi i dërgohet
menaxherit
të
burimeve
njerëzore si autoritet i deleguar.

(i) Miraton emërimin e punonjës të ri;
(ii) Nënshkruan kontratën me punonjës të ri;
(iii) Emëron menaxherin e burimeve njerëzore, si
personin e tij deleguar për BNJ dhe menaxhimin
e pagave;
(iv) Qasje në SIMBNJ për të bërë hulumtime dhe të
gjenerojë raporte (jo funksionale).

1. Dokumenti
elektronik
punonjës të ri.

(i) Skanon të gjitha dokumentet dhe për të dërguar
ato për të MAP-it, e cila ato i ngarkon në
SIMBNJ;

për

(ii) Krijon një bazë të thjeshtë të dhënave në fjalë
për të punësuarit (shkruani emrin e
institucionit, vendndodhja, departamenti, emri
dhe mbiemri i punonjësit të ri, të diplomës të
marra, ditëlindjen, pozicioni dhe normën e
pagave, klasën dhe shkallë).

Fund
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SEKSIONI 3 – REGJISTRI I RREZIKUT (Renditja e rreziqeve sipas prioriteteve)
Përmbajtja:
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të rëna dakord më parë................................................................................................................................................................76
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obligimin dhe faturën.................................................................................................................................................................79
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75

Regjistri i rrezikut për “Aprovimi i kërkesave të pabuxhetuara ose pa analizë kosto-përfitim, ose
në mosrespekt të aktiviteteve të rena dakort më parë”
Numri i Referencës
(Kategoria; Nënprocesi;
Nr.rëndor i rrezikut)
KATEGORIA

IDENTIFIKIMI I RREZIQEVE

NËNPROCESI 1
OBJEKTIVI
NGJARJA E
RREZIKUT

SHKAKU I
RREZIKUT

MENAXHIMI / MASAT PËR (
ZVOGËLIM) E RREZIQEVE

VLERË
SIMI

ANALIZA E
RREZIQEVE

NDIKIMI / PASOJA

Rr. 1. 1
Rregullator
Kërkesa për Inicimin e Shpenzimeve Publike
Shpenzimet e propozuara garantojnë përdorimin ekonomik dhe efektiv të fondeve
publike dhe janë në përputhje me aktivitetet e miratuara në buxhet dhe planin e
prokurimit.
Aprovimi i kërkesave të pabuxhetuara ose pa analizë kosto-përfitim, ose në
mosrespekt të aktiviteteve të rena dakort më parë.
1. Nuk ka procedura të shkruara për kontrolle në rast se pajisjet dhe shpenzimet
tjera operative buxhetohen nën departamentin administrativ për tërë subjektin;
2. Nuk ka procedura të shkruara si veprohet me kërkesat e paparashikuara në
buxhet;
3. Mungojnë ose nuk janë të qarta kontrollet apo obligimi për regjistrimin e
DNVDF “Deklaratë të Nevojave dhe Vendosshmërisë për Disponueshmërinë
e Fondeve”;
4. Në SIMFK, DNVDF kërkohet vetëm me LPP dhe nuk kërkohet me LMFPP
apo me ndonjë rregullore të MFK-së gjatë procesit të zotimit të fondeve.
Transparenca e ulët në procesin e marrjes se vendimeve. % e lartë e rialokimeve
të buxhetit midis departamenteve pa ose me dijeni të Mbajtësit të Buxhetit.

MASAT EKZISTUESE
TË KONTROLLIT

1. ZKA duhet të vendose shënim për arsyet e refuzimit të kërkesës se aplikimit;
2. Protokol i brendshëm për kërkesat, edhe nëse janë të kthyera mbrapsht nga
ZKF;
3. DNVDF përdoret vetëm për shpenzimet me prokurim, por jo si dokument
mbështetës për zotimin e fondeve nga drejtoria për buxhet dhe financa.

Mundësia (1-5)

4

Pasoja (1-5)

4

Rezultati

16

Prioriteti i rrezikut

I LARTË

Përshtatshmëria e
masave ekzistuese

Të pamjaftueshme

VEPRIMI

MASA SHTESË PËR
TRAJTIMIN

FORMA E MASAVE
BURIMET QË
KËRKOHËN

Trajtim dhe zvogëlim
Afat shkurtër:
1. Aktet nënligjore të rishikohen dhe kompletohen me aktivitete kontrolli dhe
zinxhirin e llogaridhëniës për aprovimin e kërkesave të reja dhe për shërbimet
e përgjithshme;
2. DNVDF ( e përshtatur ) për tu përdorur në të gjitha llojet e shpenzimeve;
3. Udhëheqësi i Institucionit të monitorojë çdo vit nëpërmjet Auditit të
Brendshëm pajtueshmërinë për procesin e vendimarrjes.
Akt nënligjor për menaxhimin e rrezikut dhe për procesin standard të menaxhimit
te shpenzimeve.
Integritet dhe angazhim i punonjësve dhe manaxhmentit

76

PRONARI I
RREZIKUT
DATA E
PEËRFUNDIMIT
NDËRLIDHJE ME
STRUKTURA/
INSTITUCIONE TE
TJERA
STATUSI I RREZIKUT
PAS MASËS SE MARRË

1. Ministri i Financave (mbështetje nga NjQH);
2. ZKA për respektimin e procedurave;
3. Udhëheqësi i Institucionit për monitorimin (nëpërmjet Auditimit të
Brendshëm).
Prill 2016 për udhëzimet. ZKA gjatë vitit fiskal. Udhëheqësi – monitorim vjetor.

Ministria e Financave (NjQH dhe Departamenti i Administratës)
I ULËT

Regjistri i rrezikut për “Përqindje e madhe e kërkesave të pabuxhetuara nga Mbajtësit e Buxhetit”
M&Rr.1.2

Numri i Referencës
KATEGORIA

IDENTIFIKIMI I RREZIQEVE

NËNPROCESI 1
OBJEKTIVI
NGJARJA E
RREZIKUT

Përqindje e madhe e kërkesave të pabuxhetuara nga Mbajtësit e Buxhetit.

SHKAKU I
RREZIKUT

MASAT EKZISTUESE
TË KONTROLLIT

ANALIZA E
RREZIQEVE

Inicimi i Shpenzimeve Publike
Shpenzimet e propozuara garantojnë përdorimin ekonomik & efektiv të fondeve
publike dhe janë në përputhje me aktivitetet e miratuara në buxhet dhe planin e
prokurimit

NDIKIMI / PASOJA

VLERË
SIMI

Manaxhmenti; Rregullator

1. Nivel i ulët i përgjegjësisë manaxheriale (llogaridhënia) gjatë analizës së
buxhetimit dhe gjatë zbatimit të buxhetit;
2. Mungesë e profesionalizmit të përsonelit për kryerjen e analizave kostopërfitim;
3. Mbajtësi i Buxhetit i painformuar nga ZKA për aktivitetet e aprovuara dhe
buxhetin përkatës;
4. Rrethana të jashtëzakonshme.
1. Refuzimi i kërkesave të reja (edhe kur janë të justifikuara apo të kërkuara gjatë
procesit të buxhetimit);
2. Rritje e presionit mbi buxhetin e aprovuar dhe rishikim i mundshëm i
prioriteteve.
Centralizim i përgjegjësive tek ZKA

Mundësia (1-5)

4

Pasoja (1-5)

4

Rezultati

16

Prioriteti i rrezikut

I LARTË

Përshtatshmëria e
masave ekzistuese

Të papërshtatshme

VEPRIMI

Trajtim dhe monitorim
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MENAXHIMI / MASAT PËR ZVOGËLIMIN E RREZIQEVE

MASA SHTESË PËR
TRAJTIMIN

FORMA E MASAVE

1. Të kompletohen procedurat nënligjore me masat administrative përkatëse (të
futën me ligjin e kontrollit të brendshëm të financave publike- që është në proces
hartimit). Të futet detyrimi ligjor i ZKA për të informuar të gjithë Mbajtësit e
buxhetit lidhur me aktivitetet e aprovuara dhe indikatorët e monitorimit;
2. Kordinim më i mirë i punëve nga ana e ZKA gjatë procesit të buxhetimit. Procesi
i buxhetimit duhet të bazohet mbi rreziqet që prekin objektivat;
3. Udhëheqësi i subjektit të ndërmerr masa administrative (të dokumentuara) në
rast të kërkesave të reja të përsëritura të pajustifikuara (pse nuk janë bërë gjatë
buxhetimit) deri në heqjen e delegimit të përgjegjësisë për zbatimin e buxhetit
nga Drejtuesi i departamentit/ agjencisë;
4. Analiza e nevojave dhe Trajnim nga IKAP për personelin.
Ligj I KBFP, Udhëzimi i Buxhetit (i rishikuar) Udhëzuesi për menaxhimin e
rrezikut. Njoftimi i MB për aktivitet e aprovuara. Regjistri i rrezikut (lista e
prioriteteve) Analiza e nevojave dhe kërkesa tek IKAP për trajnime.

BURIMET QË
KËRKOHEN

Mbështetje nga projekti KBFP për shkrimin e procedurave. Fonde shtesë për
përmirësimin e kapaciteteve.

PRONARI I
RREZIKUT

1. Ministri i Financave (NjQH, Departamenti i Buxhetit), 2, 3 dhe 4. ZKA për
zbatimin. Udhëheqësi për monitorimin.

DATA E
PËRFUNDIMIT

Projekti Ligji për KBFP, Mars 2016.
Prill 2016 për draftet e akteve nënligjore,
Analizë e nevojave Korrik 2016. Rregjistri i rrezikut Korrik 2016. Trajnimi Shtator
2016?

NDËRLIDHJE ME
STRUKTURA/
INSTITUCIONE TË
TJERA
STATUSI I
RREZIKUT PAS
MASËS SE MARRË

Mbështetje tek IKAP, Qeveria, Parlamenti
Brenda MF – Departamenti i Buxhetit
Ndikimi: tek të gjitha Organizatat Buxhetore
M: 2; P:4 Mesatar

IDENTIFIKIMI I RREZIQEVE

Regjistri i rrezikut për “Përqindje e lartë e kërkesave të pabuxhetuara nga Mbajtësit e Buxhetit”
Numri i Referencës

SO.1.3

KATEGORIA

Sistemet Operacionale

NËNPROCESI 1

Inicimi i Shpenzimeve

OBJEKTIVI

Shpenzimet e propozuara garantojnë përdorimin ekonomik & efektiv të fondeve
publike dhe janë në përputhje me aktivitetet e miratuara në buxhet dhe planin e
prokurimit

NGJARJA E
RREZIKUT

Përqindje e lartë e kërkesave të pabuxhetuara nga Mbajtësit e Buxhetit

SHKAKU I
RREZIKUT

1. Mungesa e sistemeve informatike, apo bazë e të dhënave mbi aktivitetet e
planifikuara, të kërkuara, të përfunduara, të mbetura;
2. Kontrolle manuale gjatë zbatimit të buxhetit;
3. Mungesa e informacionit për kërkesat e pranuara në buxhet.

NDIKIMI / PASOJA

S’ka kontroll menaxherial mbi rezultatet

78

VLERËSI
MI

ANALIZA E
RREZIQEVE

MASAT
EKZISTUESE TË
KONTROLLIT

Formate në eksel mund të ketë

Mundësia (1-5)

4

Pasoja (1-5)

4

Rezultati

16

Prioriteti i rrezikut

I Lartë

Përshtatshmëria e
masave ekzistuese

joekzistente

VEPRIMI

Trajtim dhe zvogëlim

MENAXHIMI / MASAT PER ZZVOGËLIMIN E RREZIQEVE

Afat mesëm:
-

MASA SHTESË
PËR TRAJTIMIN

Zgjerimi i SZHMB dhe PIP për buxhetimin mbi bazë aktivitetesh, rezultatesh/
produktesh.

Afat shkurtër:
-

Zhvillimi i një softëare të thjeshtë për regjistrimin e aktiviteteve të planifikuara
dhe burimet që duhen lidhur me to sipas qendrave të kostos (departamente/
divizione/ zyra); për regjistrimin e kërkesave për inicimin e shpenzimeve;
aktivtetet e realizuara, burimet e mbetura hap pas hapi; si dhe monitorimin e
rezultateve gjatë zbatimit të buxhetit.

FORMA E
MASAVE

Termat e Referencës për programin informatik; Strategjia për zgjerimin e SZHMB dhe
PIP dhe një projekt plan (nën strategjinë e Financave Publike).

BURIMET QE
KERKOHEN

Fonde shtesë për 2017 për zgjidhjen afatshkurtër. Aplikimi për projekte dhe tërheqjen
e fondeve nga donatoret për zgjidhjen afatgjate

PRONARI I
RREZIKUT
DATA E
PËRFUNDIMIT
NDERLIDHJE ME
STRUKTURA/
INSTITUCIONE TE
TJERA
STATUSI I
RREZIKUT PAS
MASËS SË MARRË

Departament i Buxhetit
Termat e Referencës 2016; Blerja e Sofverit të ri 2017; Trajnime teknike 2017.
SZHMB and PIP në 2022
Departamenti administrativ. ZKF të institucioneve pilote

I ULËT

IDENTIFIKIMI I
RREZIQEVE

Regjistri i rrezikut për “Zotimi kryhet në të njëjtën kohë (ose me diferencë shumë të vogël në kohë)
me obligimin dhe faturën”
Numri i Referencës
Rr&P.1.4
KATEGORIA

Rregullator dhe Pajtueshmëria

NËNPROCESI 2

Zotimi dhe Obligimi i Fondeve

OBJEKTIVI

Zotimi duhet të bëhet përpara Obligimit Ligjor (Kontratës)

NGJARJA E
RREZIKUT

Zotimi kryhet në të njëjtën kohë (ose me diferencë shumë të vogël në kohë) me
obligimin dhe faturën
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SHKAKU I
RREZIKUT

NDIKIMI / PASOJA

MENAXHIMI / MASAT PËR ZVOGËLIMIN E RREZIQEVE

VLERËSI
MI

ANALIZA E
RREZIQEVE

MASAT
EKZISTUESE TE
KONTROLLIT
Mundësia (1-5)

1. Ndërhyrja/ mospërputhja midis akteve ligjore dhe interpretimi i akteve
nënligjore ka sjellë diferenca midis fazës se II dhe III të procesit të
shpenzimeve.(LPP, LMFPP, Rreg Thesarit 2013, Manuali i SIMFK);
2. Dublikimi i dokumenteve të kërkuara nga ligjet e rregulloret (tre dokumente
lidhen me zotimet). DNVDF e kërkuar nga Ligji PP nuk merret në konsiderate
nga rregullat e MFK dhe nuk rregjistrohet në SIMFK;
3. Regjistrimi i zotimit në datën e nënshkrimit të kontratës;
4. Nuk zbatohen siç duhet kërkesat e Rregullit të Thesarit 2013 (që shkakton
burokracinë e fund vitit). Thesari nuk merr masa ndëshkuese.
Dështim në arritjen e objektivit.
Krijimi i pagesave të vonuara.
1. Ligji i Prokurimit Publik kërkon zotimin e fondeve përpara nisjes se prokurimit;
2. Dokumenti i DNVDF nënshkruhet nga Mbjatësi i Buxhetit, ZKF dhe ZKA;
3. Ndalimi i zotimeve pas 31 Tetorit.
5
5
25
EKSTREM

Pasoja (1-5)
Rezultati
Prioriteti i rrezikut
Përshtatshmëria e
masave ekzistuese

I pamjaftueshëm

VEPRIMI

Shmangie

MASA SHTESË PËR
TRAJTIMIN

Afat Shkurtër
Rishikim i rregullit të Thesarit 2013 dhe rregullave të MFK:
1. Dokumenti aktual “Kërkesë për blerje”të zëvendësohet nga dokumenti DNVDF.
Të futet detyrimi që akti i zotimit t fondeve të prodhohet nga SIMFK në të
njëjtën datë me datën e protokollit të DNVDF (nënshkrimin e ZKA ose personit
të deleguar për vlera të vogla) dhe të jet pjesë integrale e DNVDF-seksioni II).
Datat dhe vlerat e dy dokumenteve duhet të jenë të njëjta (ose me diferencë
1(një) ditë pune) dhe të jenë subjeët kontrolli nga ZKF dhe monitorimi nga
Thesari dhe Auditimi i Brendshëm. Menaxheri i prokurimeve e nënshkruan
DNVDF (dhe ia dërgon atë AQP-së në rast se nuk është i paraparë në plan të
prokurimit) vetëm pas gjenerimit të dokumentit të zotimit nga SIMFK (duke e
vendosur atë si aneks të saj). Pjesa III nuk nevojitet (fondet janë zotuar dhe
lirohen vetëm me aprovim të thesarit);
2. Thesari të propozojë masa administrative ose të raportojë tek ZAP dhe
Udhëheqësi i institucionit, për ZKA dhe ZKF që nuk respektojnë kërkesat
ligjore.
Rihikimi i Ligjit Vjetor t Buxhetit neni 4.1 « …të autorizuara deri në nivelin e
buxhetit të aprovuar ».

FORMA E MASAVE

BURIMET QË
KËRKOHEN
PRONARI I
RREZIKUT

Rregulli i Thesarit 2013 i rishikuar. Akti nënligjor i MFK-së.
DNVDF i përshtatur për të gjitha shpenzimet
Ligji vjetor i Buxhetit i Rishikuar
Mbështetje nga NjQH për shkrimin e akteve nënligjore. Seminare ndërgjegjësuese
me ZKA dhe ZKF dhe AB
Thesari dhe NjQH
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DATA E
PËRFUNDIMIT
NDËRLIDHJE ME
STRUKTURA/
INSTITUCIONE TË
TJERA
STATUSI I RREZIKUT
PAS MASËS SË MARRË

Prill 2016
Mbështetje tek: Thesari
Ndikimi: tek të gjithë organizatat
Asnjë rrezik nëse plotësohet edhe SO .1.3

IDENTIFIKIMI I RREZIQEVE

Regjistri i rrezikut për “Zotimet shumëvjeçare nuk regjistrohen, por kontrollohen’’
Numri i Referencës
S.1.5
KATEGORIA

Strategjik

NËNPROCESI 2

Zotimi dhe Obligimi i Fondeve

OBJEKTIVI

Zotimi duhet të bëhet përpara Obligimit Ligjor (Kontratës)

NGJARJA E RREZIKUT

Zotimet shumëvjeçare nuk regjistrohen në SIMFK, por kontrollohen

SHKAKU I RREZIKUT
NDIKIMI / PASOJA

MENAXHIMI / MASAT PËR
ZVOGËLIMIN E RREZIQEVE

VLERËS
IMI

ANALIZA E
RREZIQEVE

MASAT EKZISTUESE
TË KONTROLLIT

1. Mungojnë politikat për mbartjen e ndarjeve buxhetore për projektet
shumëvjeçare;
2. Mungojnë kërkesat ligjore për kontrollin e zotimeve shumëvjeçare
Krijimi i pagesave të vonuara
Faturat/pagesat e vonuara raportohen çdo muaj në Thesar (nuk regjistrohen në
SIMFK)

Mundësia (1-5)

5

Pasoja (1-5)

5

Rezultati

25

Prioriteti i rrezikut

EKSTREM

Përshtatshmëria e masave
ekzistuese

Të pamjaftueshme

VEPRIMI

Trajtim dhe zvogëlim

MASA SHTESË PËR
TRAJTIMIN

FORMA E MASAVE

Afat gjatë:
Kuadri i kontratave shumë vjeçare të jetë pjesë e KASH dhe të miratohet në
parlament (pra fondet të jenë të siguruara deri në fund të kontratës) – Kërkese ligjore
që duhet të përfshihet në LMFPP.
Afat shkurtër / afatmesëm:
1. Kontrolli nga Buxheti dhe Thesari për alokimin e fondeve lidhur me kontratat
shumë vjeçare përpara çdo alokimi tjetër;
2. Shih SO.1.3.
Rregullorja e Thesarit për alokimet e fondeve, e rishikuar
Plani strategjik / Strategjia e MFP-së për përfshirjen e zotimeve shumë vjeçare në
KASH
Plani i projektit për përkrahjen e strategjisë;
Urdhërese e veçantë nga Ministri i Financave për kontrollet e alokimeve buxhetore
në fillim të vitit.
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BURIMET QE
KËRKOHEN

Bashkëpunimi i të gjitha palëve kryesore (Buxheti, Thesari, Makro në kuadër të MFsë, Qeverisë, Politikanët, etj.). Kërkohet përkrahje nga BB dhe FMN dhe donatorët
tjerë për zbatimin e strategjisë

PRONARI I RREZIKUT

Ministri i Financave

DATA E PËRFUNDIMIT
NDËRLIDHJE ME
STRUKTURA/
INSTITUCIONE TË
TJERA
STATUSI I RREZIKUT
PAS MASËS SË MARRË

Udhëzimi Administrativ brenda vitit 2016
Plani strategjik (afati i fundit për strategjinë e MFP-së?)
Agjencia e Prokurimit, Qeveria, Parlamenti

I MESËM në periudhë afatmesme

IDENTIFIKIMI I RREZIQEVE

Regjistri i rrezikut për “Zotimet regjistrohen në të njëjtën kohë me obligimet ligjore dhe faturën”
Numri i Referencës
SO.1.6
KATEGORIA

Sistemet Operacionale

NENPROCESI 2

Zotimi dhe Obligimi ligjor i Fondeve

OBJEKTIVI

Zotimi duhet të bëhet përpara Obligimit Ligjor (Kontratës)

NGJARJA E RREZIKUT

SHKAKU I RREZIKUT

NDIKIMI / PASOJA

VLERËS
IMI

ANALIZA E
RREZIQEVE

MASAT EKZISTUESE
TË KONTROLLIT

Zotimet regjistrohen në të njëjtën kohë me obligimet ligjore dhe faturën
1. Mungon kontrolli në SIMFK ose indikatori i monitorimit për zotimet dhe
obligimet;
2. Kontrolli i zotimeve dhe obligimeve në SIMFK kryhet kundrejt alokimeve në
vend që të kryhet kundrejt ndarjeve të buxhetit vjetor;
3. Mungojnë kontrolle ose indikatore monitorimi në SIMFK për zotimet shumë
vjeçare;
4. Mungesa e kontrolleve menaxheriale dhe /ose indikatore monitorimi në SZHMB
dhe PIP lidhur me fondet e buxhetuara për kontratat shumë vjeçare.
Dështim në arritjen e objektivit
Krijim i pagesave të vonuara
Asnjë

Mundësia (1-5)

5

Pasoja (1-5)

5

Rezultati

25

Prioriteti i rrezikut

EKSTREM

Përshtatshmëria e masave
ekzistuese

Jo ekzistente

VEPRIMI

Trajtim deri në shmangie
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MENAXHIMI / MASAT PER ZVOGËLIMIN E RREZIQEVE

MASA SHTESË PËR
TRAJTIMIN

FORMA E MASAVE

Afatsh kurtër / mesëm:
1. Link nëse është mundur ndërmjet SIMFK dhe Prokurimit elektronik ose SIMFK
të prodhojë raporte për numërin e ditëve midis DNVDF dhe Aktit të Zotimit në
sistem;
2. Rikonfigurimi i kontrollit për zotimin dhe obligimin në SIMFK (dhe për faturat
e komunave) kundrejt ndarjeve vjetore të buxhetit në bazë të ndryshimit të ligjit
vjetor të buxhetit neni 4.1 (shih R7P 1.3);
3. Ndërkaq për zotimet shumë vjeçare SIMFK të ofrojë mundësi për regjistrimin e
zotimeve shumë vjeçare dhe prodhimin e informacioneve historike lidhur me
zotimet shumë vjeçare për Buxhetin, Organizatën Buxhetore, ZAP;
4. Rishikimi i të drejtave të qasjes në SIMFK dhe futja e niveleve vertikale të
aprovimit.
Afat gjatë:
1. Zhvillimi i SZHMB dhe PIP që të përballoje kërkesat e reja të KASH, të
kontrolloje ndarjet buxhetore bazuar në zotimet shumë vjeçare (kontratat në
proces) dhe t’i alokojë fondet në fillim të çdo viti fiskal;
2. Paralel me PIP dhe SZHMB të kryhen konfigurimet në SIMFK për kontrollin e
kontratave shumë vjeçare.
Kontrollet e SIMFK të përditësuara/ ri konfiguruara. Doracaku teknik për të drejtat
e qasjes i rishikuar. Planti strategjik për zhvillimet e SZHMB dhe PIP.

BURIMET QË
KËRKOHEN

Financim shtesë për zhvillim të mëtejmë të sistemeve të TI-së. Ri alokim i
mundshëm i fondeve brenda vitit 2016 për ri konfigurimet në Thesar.

PRONARI I RREZIKUT

MF (Thesari dhe Buxheti)

DATA E PËRFUNDIMIT

Viti 2017

NDËRLIDHJE ME
STRUKTURA/
INSTITUCIONE TE
TJERA
STATUSI I RREZIKUT
PAS MASËS SË MARRË

Të gjitha organizatat buxhetore preken nga vendimet e Ministrit të Financave
I ULËT

IDENTIFIKIMI I
RREZIQEVE

Regjistri i rrezikut për “Zotimet / obligimet pa fonde në dispozicion/ jo në kohën e duhur apo pa i
marrë parasysh kërkesat teknike të përfituesit”
Numri i Referencës
M.2.1
KATEGORIA

Manaxhmenti

NËNPROCESI 2

Zotimi dhe Obligimi ligjor i Fondeve

OBJEKTIVI

Zotimet duhet të behën në kuadër të buxhetit në dispozicion, të jenë në kohë dhe në
pajtueshmëri me nevojat e Pranuesit të buxhetit

NGJARJA E RREZIKUT

Zotimet / obligimet pa fonde në dispozicion/ jo në kohen e duhur apo pa i marrë
parasysh kërkesat teknike të përfituesit
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SHKAKU I RREZIKUT

NDIKIMI / PASOJA

MENAXHIMI / MASAT PËR ZVOGËLIMIN E RREZIQEVE

VLERËSI
MI

ANALIZA E
RREZIQEVE

MASAT EKZISTUESE
TE KONTROLLIT

1. Keq menaxhimi i shpenzimeve në fund të vitit (mungesë koordinimi në mes të
palëve kryesore në kuadër të organizatës);
2. Mungesë kordinimi në mes të qeverisë qendrore dhe lokale (veçanërisht në
projektet e qeverisë qendrore me komuna si përfitues që do t’i administrojnë
pasuritë e krijuara).
Krijimi i stoqeve të pagesave të vonuara
Raporti mujor i pagesave të vonuara kërkohet nga Thesari

Mundësia (1-5)

4

Pasoja (1-5)

5

Rezultati

20

Prioriteti i rrezikut

EKSTREM

Përshtatshmëria e masave
ekzistuese

E pamjaftueshme

VEPRIMI

Trajtim dhe Monitorim

MASA SHTESË PËR
TRAJTIMIN

Menaxhim më i mirë dhe monitorim i vazhdueshëm i resurseve publike dhe gjetjen e
zgjidhjeve alternative më pak të kushtueshme (diskutim dhe dëfinim i apetitit të
rrezikut dhe monitorimi i saj në përputhje me rrethanat). Plani i parasë së gatshme të
rishikohet më shpesh dhe zotimet të bëhen në baza mujore.
1. Udhëheqësi i SSP-së te emëroje ZKA-në si menaxher/pronar rreziku;
(i) për identifikimin e fushave ku mund të bëhen kursime apo përmirësim të
administrimit te të hyrave vetanake në mënyrë që të përfshihen të gjitha
pagesat e shërbimeve komunale në kohë;
(ii) të sigurojë menaxhim efektiv; dhe
(iii) të raportojë rregullisht tek Udhëheqësi për monitorimin e procesit të
shpenzimeve dhe bashkërendimin në mes të menaxherit të prokurimit,
menaxherit të kontratës, Mbajtësve të buxhetit, ZKF-se dhe Thesarit për
menaxhim më të mirë të burimeve.
2. Të përfshihet në qarkoren ebuxhetit nga MF, obligimin për Ministritë e Linjës
për paraqitjen e marrëveshjes me komuna në rast të projekteve me interesa të
përbashkëta. Marrëveshje jo thjesht në parim me kosto totale të bashkë
financimit, por në termat teknike të zbatimit të projektit dhe kostove të
mirëmbajtjes për një afat 10 vjeçar. Studimi i fizibilitetit apo termat e referencës
duhet të përgatiten së bashku me përfituesin e projektit i cili duhet të marrë
përsipër menaxhimin e pasurisë së krijuar;
3. Udhëheqësi i SSP-së i raporton përiodikisht MF-së/Thesarit për gjendjen e
shpenzimeve, çështjet e lidhura me kordinimin në mes të institucioneve, masave
të ndërmarra, dhe planet e veprimit për zvogëlim të mëtejme, kërkesa për
përkrahje specifike (jo vetëm financiare ) nga MF;
4. MF (Departamenti i Buxhetit) mund të veprojë si lehtësues dhe të siguroj
kordinimin në mes të Ministrive të Linjës dhe Komunave nëse është e nevojshme
për projekte;
5. Të bëhen në kohën e duhur parashikimet dhe kërkesa për shtesë fondesh nga
Komuna tek Ministria e Financave në hapësirat që i lëjon ligji (brenda muajit
Shtator të çdo viti).
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FORMA E MASAVE
BURIMET QE
KËRKOHEN

Urdhëzim Administrativ i MF-së, Raportet periodike për MF-në.
Kordinim i të gjithë palëve kryesore (MF, Ministria e Administrimit të Pushtetit
Lokal, Ministria e Arsimit, Ministria e Shëndetësisë)

PRONARI I RREZIKUT

Organizatat Buxhetore. MF (Buxheti) për monitorimin

DATA E PËRFUNDIMIT

Gjatë tërë vitit

NDËRLIDHJE ME
STRUKTURA/
INSTITUCION TË
TJERA
STATUSI I RREZIKUT
PAS MASËS SË MARRË

Ministritë e linjës, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
I mesëm (nëse nuk monitorohet siç duhet nga Udhëheqësit e Organizatave)

IDENTIFIKIMI I RREZIQEVE

Regjistri i rrezikut për “Ndarja jo e saktë e detyrave dhe mungesë monitorimi”
Numri i Referencës

Rr.2.2

KATEGORIA

Rregullator

NËNPROCESI 2

Zotimi dhe Obligimi ligjor i Fondeve
Marrja përsiper e Obligimeve Ligjore mënjëherë pas nënshkrimit të kontratës
dhe në përputhje me kornizën rregullator
Ndarja jo e saktë e detyrave dhe mungesë monitorimi.
ZKF është përgjegjës për parashikimin e rrjedhës se parasë, por nuk
konsultohet nga personat përgjegjës apo të japë aprovimin paraprak për planin
e pagesave të kontratës të lidhur ngushtë edhe me gjenerimin e dokumenteve
financiare në të gjitha fazat e shpenzimeve publike.

OBJEKTIVI

NGJARJA E
RREZIKUT

Mundësia (1-5)
Pasoja (1-5)
Rezultati

1. Mos përputhja e akteve nënligjore të niveleve të ndryshme me aktet ligjore:
(i) Sipas LMFPP dhe Rregullit të Thesarit 01/2010 dhe 02/2013 nëni 15, personi
përgjegjës për obligimin ligjor është ZKF. Sipas Procedures se Thesarit për
rregullat e qasjes në SIMFK 2009 është menaxheri i prokurimeve;
(ii) Nuk ka rregulla të shkruara lidhur me hartimin e planit te pagesave të kontratës
dhe rolin e ZKF tek ky dokument.
Ulje e nivelit të përgjegjësise deri në zhveshje nga përgjegjësia për ZKF si dhe
koncentrimi i përgjegjësive tek një zyrtar i vetëm (prokurimi, kontraktimi (përfshi
planin e pagesave), marrja përsiper në kontabilitet të obligimit ligjor).
5
4
20

Prioriteti i rrezikut

EKSTREM

SHKAKU I RREZIKUT

VLERËSIMI ANALIZA E
RREZIQEVE

NDIKIMI / PASOJA

MASAT EKZISTUESE
TE KONTROLLIT
Përshtatshmëria e
masave ekzistuese

S’ka
Jo ekzistente
Trajtim në zvogëlim

VEPRIMI
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MENAXHIMI / MASAT PËR ZVOGËLIMIN E RREZIQEVE

MASA SHTESË PËR
TRAJTIMIN

FORMA E MASAVE
BURIMET
QËKËRKOHEN
PRONARI I RREZIKUT
DATA E
PËRFUNDIMIT
NDËRLIDHJE ME
STRUKTURA/
INSTITUCIONE TË
TJERA
STATUSI I RREZIKUT
PAS MASAVE

1. Rishikimi në plotësim i Rregullores së Thesarit 01/2010 dhe 02/2013, rishikimi i të
drejtave të qasjes dhe nivelet e aprovimit në SIMFK;
2. Rishikimi i formularit të dokumentit të Urdhër Blerjes, nënshkrimi i kontraktuesit
nuk nevojitet;
3. Të shikohet mundësia e kontrolleve në SIMFK midis vlerave të zotuara dhe të
obliguara duke anuluar/liruar fondet buxhetore për diferencën, me paraqitjen e
kopjes fizike të kontratës. Në rast dështimit të procesit të prokurimit dhe lirimi i
fondeve kërkohet për shumën totale të zotimit, duhet të kërkohet nga Thesari
konfirmimi i AQP (KRPP) për dështimin e prokurimit;
4. Treguesi i monitorimit në Thesar: SIMFK gjeneron raporte për numrin e ditëve
midis regjistrimit të obligimit ligjor dhe datës së kontratës (jo më shumë se 7 ditë
kalendarike). Thesari të propozoj masat administrative apo të raportoj tek ZAP dhe
Udhëheqësi i Subjektit për ZKA dhe ZKF-ë, të cilët nuk e respektojnë këtë obligim.
Një nga masat që mund të marrë Thesari në rast përsëritje të shkepjes është
mospranimi i ndryshimit të planit te rrjedhës së parasë.
Rregullorja e Thesarit 2013 e plotësuar. Rregullorja e Alokimeve të Fondeve e
plotësuarv Procedura e SIMFK e rishikuar. Raporte monitorimi të Thesarit
Kosto financiare për SIMFK lidhur me konfigurime nëse duhen për monitorimin
Ministri i Financave (Thesari dhe NjQH për mbështetje)
2016
Ndikimi për të gjitha Organizatat Buxhetore
I ULËT

IDENTIFIKIMI I RREZIQEVE

Regjistri i rrezikut për ”Mungesa e delegimit të përgjegjësive ose decentralizim total i përgjegjësive”
Numri i Referencës
M&Rr. 2.3
KATEGORIA

Menaxhmenti dhe Rregullator

NËNPROCESI 2

Zotimi dhe Obligimi ligjor i Fondeve
Rritja e nivelit të llogaridhëniës se manaxhmentit gjatë procesit të menaxhimit të
shpenzimeve publike në pajtim me aktet ligjore.
Mungesa e delegimit të përgjegjësive ose decentralizim total i përgjegjësive

OBJEKTIVI
NGJARJA E
RREZIKUT

SHKAKU I
RREZIKUT

1. Ndërhyrja e akteve ligjore apo nënligjore në zbatimin e përgjegjësive (p.sh Ligji i
Prokurimit sjell centralizim të përgjegjësive duke caktuar direkt menaxherin e
prokurimeve për nënshkrimin e kontratave në shuma të konsiderueshme (Një
përgjegjës për të gjithë procesin, për nënshkrimin e kontratës dhe marrjen përsipër
të obligimit ligjor në kontabilitet); akte të nivelit të tretë si.psh Manuali i SIMFK
ka sjellë decentralizim total të përgjegjësive të ZKF);
2. Mbajtësi i buxhetit nuk ka të drejtë as për aprovimin përfundimar të kërkesës për
shpenzim, të buxhetuar më parë; ZKA aprovon çdo transaksion;
3. Ndërhyrja e menaxhmentit tek zyrtarëte vartësise gjatë kryerjes se detyrave të tyre
sipas ligjit;
4. Mospërcaktimi i të drejtave që mund të delegohen ose jo tek aktet nënligjore të
MFK.
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MENAXHIMI / MASAT PËR ZVOGËLIMINE RREZIQEVE

VLERËSIMI

ANALIZA E
RREZIQEV
E

NDIKIMI / PASOJA

Mundësia (1-5)
Pasoja (1-5)
Rezultati
Prioriteti i rrezikut
MASAT
EKZISTUESE TE
KONTROLLIT
Përshtatshmëria e
masave ekzistuese
VEPRIMI

MASA SHTESË
PËR TRAJTIMIN

FORMA E
MASAVE
BURIMET QË
KËRKOHEN
PRONARI I
RREZIKUT
DATA E
PËRFUNDIMIT
NDËRLIDHJE ME
STRUKTURA/
INSTITUCIONE TE
TJERA
STATUSI I
RREZIKUT PAS
MASAVE

1. Centralizim të pushtetit në një dorë të vetme, përqendrimi në detaje të
parëndësishme nga ana e menaxhmentit të lartë dhe ulje e vigjilencës ndaj objektivit
kryesor të punës se tyre;
2. Ulje të nivelit të llogaridhënies nga ana e menaxhereve të programeve ose zhveshje
totale nga përgjegjësia dhe dalje e situates jashtë kontrollit (rasti i ZKF ose i ZKA
për kontratat nën 500,000 Euro).
5
4
20
EKSTREM
ZKA cakton komisionin e vlerësimit të ofertave dhe komisionin e marrjes në dorëzim.
Për prokurimet qendrore firmos AQP dhe Ministri i Financave
Të forta, tepër të forta në rastin e detyrimit të Ministrit të Financave për firmosjen e
kontratave të përqendruara. Jo efektive në raste të tjera
Trajtim
1. Të propozohet ndryshimi i ligjit të prokurimit publik që detyron Ministri
nenshkruajë kontratat. Ministri është përgjegjës për vendosjen e sistemeve të
kontrollit të brendshëm dhe të sigurohet që ato funksionojnë. Këtë nuk mund ta
kryejë duke qenë pjesëmarrës direkt në menaxhim;
2. Përcaktimi me akte nënligjore i përgjegjësive që mund të delegojë ZKA dhe ZKF:
P.sh jo delegim për vendimarrjen gjatë buxhetimit, por procesi i buxhetimit duhet
të bazohet në analizat e rrezikut që kercnon objektivat dhe negocimin me
menaxherët e programeve. Gjatë zbatimit:
(i) Delegim i vendimarrjes se ZKA të Mbajtesit e buxhetit gjatë procesit te
inicimit të shpenzimeve të buxhetuara më parë.
(ii) Të ngrihet niveli i përgjegjësisë gjatë procesit të kontraktimit. ZKA të firmosi
obligimet ligjore me prokurim. Të propozohet ndryshimi i Ligjit të
Prokurimit për ketë.
(iii) Menaxheri i Kontratës caktohet nga ZKA dhe duhet të jetë Mbajtësi i
Buxhetit/Menaxheri i fushës. Verifikimi dhe Rregjistrimi i shpenzimit: ZKA?
Apo ZKF? P.sh ZKA mund të kontrollojë fushat me rëndësi/rrezik të lartë.
(kosto të larta financiare në rast mos pagese në kohë). ZKF këtu s’ka delegim.
Shih rrezikun SO.1.3 « 4.Rishikimi i të drejtave të qasjes në SIMFK dhe futja
e niveleve vertikale te aprovimit »;
3. Monitorimi i Udhëheqësit të Subjektit për mënyrën e zbatimit të linjes se
llogaridhëniës dhe delegimit të përgjegjësive (nëpërmjet Auditorit të brendshëm).
Rregulla të MFK të plotësuara. Propozim zyrtar për rishikim të ligjit të prokurimit
publik. Raport i Auditimit të Brendshëm
Grup punë mund të krijohet me përfaqësues nga Buxheti, Thesari, NjQH, Agjencia e
Prokurimit Publik, të ftuar nga ZAP
Ministri i Financave
2016
Ndërlidhje me ZAP dhe Ministrinë e Administrimit Publik;
Impakt për të gjitha organizatat buxhetore.

I MESËM (I ULËT nëse monitorohet vazhdimisht)

87

VLERËSIMI

ANALIZA E
RREZIQEVE

IDENTIFIKIMI I RREZIQEVE

Regjistri i rrezikut për “Mospërputhja e shërbimit të kryer apo mallrave/pajisjeve të marra me
Natyrën e Kontratës, Termat e referencës dhe Afatet”
Numri i Referencës
Rr&M.2.4
KATEGORIA

Rregullator dhe Menaxhmenti

NËNPROCESI 3

Verifikimi dhe regjistrimi i Shpenzimeve të ndodhura

Mundësia (1-5)
Pasoja (1-5)
Rezultati

Menaxhimi dhe Verifikimi i shërbimeve, mallrave apo pajisjeve në pajtueshmëri me
ligjin dhe rregulloret.
Mospërputhja e shërbimit të kryer apo mallrave/pajisjeve të marra me Natyrën e
Kontratës, Termat e referencës dhe Afatet.
Mungon procedura e brendshme me shkrim lidhur me kriteret për caktimin e
menaxherit të kontratës nga ZKA, mënyrën si duhet të përmbushe përgjegjësite
menaxheri i kontratës dhe obligimin për konsultim me ZKF për menaxhimin e afateve
të kryerjes se shërbimit dhe pagesave.
Moscaktimi i personit të duhur dhe në pajtim me kërkesat teknike të produktit që
kërkohet apo objektivit që duhet të përmbushet, paqartësi në kryerjen e detyrës, dhe
mosnxjerrje e përgjegjësive në rast moszbatimi të kontratës.
4
4
16

Prioriteti i rrezikut

I LARTË

OBJEKTIVI
NGJARJA E
RREZIKUT

SHKAKU I RREZIKUT

NDIKIMI / PASOJA

MASAT EKZISTUESE
TE KONTROLLIT
Përshtatshmëria e
masave ekzistuese

MENAXHIMI / MASAT PËR ZVOGËLIMIN E
RREZIQEVE

VEPRIMI

MASA SHTESË PËR
TRAJTIMIN

FORMA E MASAVE

Vendimi nga ZKA për Menaxherin e Kontratës ku i ngarkohen të gjitha përgjegjësite
e mundshme. Si rregull caktohet Zyrtari i Logjistikes ose Menaxheri që ka përgatitje
profesionale sipas kërkesave për produktin. Pranimi i Faturës nga menaxheri i
kontratës në MF vetëm me protokoll qendror.
Të kujdesshme, por të paplota
Zvogëlim dhe Monitorim
Të përfshihet në procesin standard të përshkrimit të procesit dhe rregulloret e MFK
dhe të kërkohet rregullore e brendshme e detajuar në çdo organizate. Shih edhe SO.2.5
“Procesi i pranimit të faturës sipas MF të përfshihet në rregulloren standard për gjithë
institucionet”.
Udhëheqësi i Organizatës të monitorojë zbatimin e rregulloreve (nëpërmjet Auditimit
të Brendshëm).
Procedure e MFK së (aktin nenligjor), Procedura Standard e Menaxhimit të
Shpenzimeve Publike.

BURIMET QË
KËRKOHEN

Bashkëpunim midis departamenteve

PRONARI I
RREZIKUT

Ministri i Financave për kuadrin rregullativ. ZKA për zbatimin. Udhëheqësi i Subjektit
për monitorimin.

DATA E
PËRFUNDIMIT

2016

NDËRLIDHJE ME
STRUKTURA/
INSTITUCIONE TË
TJERA
STATUSI I RREZIKUT
PAS MASAVE

NjQH, Departamenti i Administratës, ZKF
I ULËT
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IDENTIFIKIMI I RREZIQEVE

Regjistri i rrezikut për ”Zgjatja e procesit të pranimit të shërbimit/mallrave dhe mos pagesa në
kohë e faturave”
Numri i Referencës
M&SO. 2.5
KATEGORIA

Menaxhmenti dhe Sistemet Operative

NËNPROCESI 3

Verifikimi dhe regjistrimi i Shpenzimeve të ndodhura
Verifikimi dhe pranimi në kohën e duhur i shërbimeve të ndodhura dhe pagesa e
faturave brenda 30 diteve nga data e pranimit.
Zgjatja e procesit të pranimit të shërbimit/mallrave dhe mos pagesa në kohë e faturave.

OBJEKTIVI
NGJARJA E
RREZIKUT

SHKAKU I RREZIKUT

MENAXHIMI / MASAT PËR E ZVOGËLIMIN E RREZIQEVE

VLERËSIMI

ANALIZA E
RREZIQEV
E

NDIKIMI / PASOJA
Mundësia (1-5)
Pasoja (1-5)
Rezultati
Prioriteti i rrezikut

MASAT EKZISTUESE
TE KONTROLLIT
Përshtatshmëria e
masave ekzistuese
VEPRIMI

MASA SHTESË PëR
TRAJTIMIN

1. Nuk është e qartë në akte nëse 30 ditët numërohen nga data e pranimit të faturës
apo mallit;
2. Abuzimi me detyren ose paaftësia e zyrtareve pranues të mallit;
3. Cilësi e dobët e shërbimeve/mallrave nga ana e kontraktorit;
4. Mungesa e burimeve financiare.
Dështimi i përmbushjës se objektivit dhe kosto shtesë financiare për vonesat ose
mospagesat.
3
4
12
I LARTË
Si rregull fatura lëshohet pasi palet bien dakort për cilësinë e shërbimit/mallit.
ZKA ka të drejtë të kryeje kontrolle kohëpaskohëshëm për procesin e pranimit të
mallrave.
Thesari ka të drejtë të paguajë furnizuesin brenda 60 ditëve me paraqitjen e tij dhe
kontrollin fizik të dokumenteve.
Të forta
Shmangie e rrezikut të brendshëm. Zvogëlim dhe transferim të rrezikut të jashtëm.
1. Te identifikohen kërkesat ligjore të paqarta lidhur me datën e pranimit apo datën e
faturës dhe të qartësohen. Procesi i pranimit të fatures sipas MF të përfshihet në
përshkrimin e procesit standard për gjithë institucionet. Po kështu të protokollohet
edhe situacioni i punimeve në datën që paraqitet në organizatë nga ana e furnitorit;
2. Organiata Buxhetore të krijojë evidence të saktë dhe gjurmën e procesit të marrjes
në dorëzim për shërbimet /mallrat me cilësi të dobët apo që nuk perputhen me
natyrën e kontratës, me qëllim të nxjerrjës së saktë të përgjegjësive në rast kontrolli
nga Thesari apo procesi gjyqesor;
3. Të ndryshohet Rregulli i Thesarit për Menaxhimin e Pasurisë lidhur me
përjashtimin e depoistit nga grupi i pranimit të mallit/shërbimit. Depoisti duhet të
regjistrojë hyrjen fizike të mallit me dokument fletë hyrje dhe numër kronologjik,
bazuar në fletën e dërgesës së mallit nga furnitori, pavarësisht pranimit ose jo të tij
nga komisioni. Në Rregull të kërkohet që fatura të mos pranohet përpara pranimit
të mallit/shërbimit;
4. Të përshihet në SIMFK data dhe numri i fletëhyrjes apo nr. protokollit të situacionit
të punimeve si fushë kontrolli (në dokumentin e pranimit të mallit apo shërbimit);
5. Futet tregues i monitorimit përiodik për Thesarin (raport nga SIMFK):
(i) nr.i ditëve në mes të datës së protokollit të faturës dhe data e urëdhërpagesës;
(ii) nr. i ditëve në mes të datës së fletë hyrjes së mallit apo datës së situacionit dhe
datës së rregjistrimit të shpenzimit. Thesari të informoj Udhëheqësin e
Subjektit (US) dhe t’i propozoj masa administrative US dhe Ministrit të
Financave në rast përseritjeje të shkeljes;
6. Për burimet financiare shih masat e S.1.5 dhe SO.1.3
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FORMA E MASAVE
BURIMET QË
KËRKOHEN
PRONARI I
RREZIKUT
DATA E
PËRFUNDIMIT
NDËRLIDHJE ME
STRUKTURA/
INSTITUCIONE TE
TJERA
STATUSI I RREZIKUT
PAS MASAVE

Akti/et ligjor nenligjor i saktësuar. Raporte periodike te monitorimit.
Bashkëpunim midis institucioneve, burime financiare për SIMFK
Ministri i Financave (Thesari), ZKA për zbatimin dhe Udhëheqësit e çdo Organizate
Buxhetore për të siguruar menjanimin e rrezikut.
2017

Thesari luan rolin kryesor
I ULËT nëse monitoron Thesari.
Rreziku nuk ndodh nëse Udhëheqësi merr masa administrative sipas përgjegjësive.

MENAXHIMI / MASAT PËR
ZVOGËLIM E RREZIQEVE

VLERËSIMI ANALIZA E IDENTIFIKIMI I RREZIQEVE
RREZIQEVE

Regjistri i rrezikut për “Dyfishimi i funksioneve/funksione paralele”
Numri ë Referencës

Rr 3.1

KATEGORIA

Rregullator

NENPROCESI 3

Verifikimi dhe regjistrimi i Shpenzimeve të ndodhura
Verifikimi i shpenzimeve publike të ndodhura në pajtueshmëri me ligjin dhe rregulloret

OBJEKTIVI
NGJARJA E
RREZIKUT

Dyfishimi i funksioneve/funksione paralele

Mundësia (1-5)
Pasoja (1-5)
Rezultati

1. ZKF dhe Z.Çertifikues përgjegjës sipas LMFPP për të njëjtin funksion/detyrë;
2. Kontroll joefektiv nga ana e Zyrtarit çertifikues në fazen e tretë (verifikimit të
shërbimit) pasi të gjitha procedurat janë përfunduar (kontrata firmosur, shërbimi
është pranuar) dhe kosto financiare mbetet në ngarkim të institucionit.
Ulje e nivelit të llogaridhëniës se ZKF i cili është përgjegjësi kryesor për kontrollin e
përputhshmërisë që nga faza e parë e zotimit (Ndarje e përgjegjeëive në nivele paralele).
5
3
15

Prioriteti i rrezikut

I LARTË

MASAT EKZISTUESE
TE KONTROLLIT
Përshtatshmëria e
masave ekzistuese
VEPRIMI

Në rast të mospërputhjes se dokumenteve kthehet mbrapsht dosja nga ZÇ për plotësim
ose raportohet tek ZKA për parregullsinë.
E dubluar. Këtë duhet ta bëjë ZKF

SHKAKU I RREZIKUT

NDIKIMI / PASOJA

MASA SHTESE PER
TRAJTIMIN

FORMA E MASAVE

Shmangie në afatgjatë
Përforcim me ligjin e KBFP i rolit kyç të ZKF për financat e organizatës dhe pozicionit
të tij në vartesi direkte të ZKA
Për diskutim: Rishikimi i funksionit të Zyrtarit Çertifikues si:
(i)
zyrtar i deleguar i ZKA dhe t’i raportojë ZKA për fushat me rrezik të lartë ku
kërkohet vëmendje e vecantë, kontrolle të pajtueshmërisë para nënshkrimit te
kontratës, etj apo
(ii)
kontrollor financiar pranë ZKF përpara njohjës se obligimit ligjor dhe
financiar, apo si
(iii)
kontrollor pas faktit në vartësi të Thesarit duke qenë se mungon kontrolli fizik
i dokumenteve në Thesar, etj
Kjo sjell natyrë të ndryshme të kontrolleve. Përshkrim i hollësishëm i detyrave me akte
nënligjore.
Ligji i KBFP( në proces) Ligji i LMFPP ose aktet nënligjore të rishikuara
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BURIMET QË
KËRKOHEN
PRONARI I
RREZIKUT
DATA E
PËRFUNDIMIT
NDËRLIDHJE ME
STRUKTURA/
INSTITUCIONE TE
TJERA
STATUSI I RREZIKUT
PAS MASAVE

Mund të ketë kursim të burimeve financiare
Ministria e Financave
2016 me periudhë tranzicioni për Ligjin e KBFP; 2017 Ligji i MFPP
Ministria e Administratës Publike, Qeveria, Parlamenti
I ULËT në afat shkurtër (ASNJË RREZIK në nivel afatgjatë)

Regjistri i rrezikut për “Egzistenca e sistemeve paralele të paintegruara të TI”
Numri i Referencës

SO & Rr. 3.2

KATEGORIA

Sistemet Operative dhe Rregullator

IDENTIFIKIMI I RREZIQEVE

NËNPROCESI 3
OBJEKTIVI

Të dhëna financiare të plota, të besueshme dhe të sakta në kontabilitetin financiar

NGJARJA E
RREZIKUT

Egzistenca e sistemeve paralele të paintegruara të TI

1. Sistemet ofrojnë zgjidhje të ndryshme kontabel, kanë kërkesa të ndryshme dhe
prodhojnë raporte financiare të ndara nga njëri tjetri ose të dubluara. SIMFK për
pasuri vetëm mbi 1000 Euro. E-pasuria për të gjithë inventarin dhe pasurit afat gjatë.
Softveri lokal gjithashtu;
2. E-pasuria dhe sistemet e SIMFK nuk janë fleksibile. Ato nuk ofrojnë mundësinë për
SHKAKU I RREZIKUT
të regjistruar transferet e pasurive në kuadër të institucionit; nxjerrja e pajisjeve nga
përdorimi – të gjitha këto transaksione kryhen vetëm nga Thesari me kërkesë zyrtare
(kopje fizike); E-pasuria nuk llogarit amortizimin; nganjëherë të dhënat dyfishohen;
3. Zyrtari i pasurive punon në tri sisteme paralele për çdo transaksion. Softveri lokal
përdorët për të barazuar dy sistemet e tjera të TI.

ANALIZA E
RREZIQEVE

NDIKIMI / PASOJA

VLERËSIMI

Verifikimi dhe regjistrimi i Shpenzimeve të ndodhura

Informacion financiar i copëzuar apo i munguar. Informacion jo i besueshëm sa i takon
sigurisë që shpenzimet operative të mirëmbajtjes, etj nuk regjistrohen si shpenzime
kapitale apo pasuri afatgjatë. Nuk jepet informacion sa nga shpenzimet kapitale janë
shndërruar në pasuri gjatë vitit fiskal, etj.

Pasoja (1-5)

5
3

Rezultati

15

Prioriteti i rrezikut

I LARTË

Mundësia (1-5)

MASAT EKZISTUESE
TE KONTROLLIT
Përshtatshmëria e
masave ekzistuese

Thesari kërkon informacionin e munguar një herë në vit nga organizatat buxhetore
Joefektive, E pamjaftueshme
Trajtim për zvogëlim

VEPRIMI
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MENAXHIMI / MASAT PËR ZVOGËLIMIN E RREZIQEVE

Afat mesme
Të kryhet identifikimi i të gjitha diferencave midis sistemeve lidhur me të dhënat
financiare që regjistrohen dhe raportet që prodhohen nga secila prej tyre.
Vendosja e komunikimit (ndrfaqes) midis SIMFK dhe E-Pasuria ku të dhënat të kalojnë
automatikisht pa qenë nevoja tu kërkohet institucioneve dhe pa qenë nevoja për
zhvillim të mëtejshëm të modulit të pasurisë/aseteve të SIMFK (evitimi i dyfishimit te
të dhënave).
MASA SHTESË PËR
TRAJTIMIN

FORMA E MASAVE
BURIMET QË
KËRKOHEN
PRONARI I
RREZIKUT
DATA E
PËRFUNDIMIT
NDERLIDHJE ME
STRUKTURA/
INSTITUCIONE TË
TJERA
STATUSI I RREZIKUT
PAS MASAVE

Thesari identifikon raportet që prodhojnë aktualisht programet lokale të kontabilitetit
që kërkojnë sot Institucionet me qëllim që këto raporte të prodhohen nga SIMFK ose
E-Pasuria dhe të menjanohet sa është e mundur përdorimi i sistemeve lokale (përveç
inventarit). P.sh Raportet me të dhënat historike mbi 1 (një) vit, kartelat e
aktiveve/pasurisë sipas përdoruesve, vlerës fillestare shpenzimeve të mëpasshme,
amortizimit të kalkuluar automatikisht, lëvizjeve brenda-jashtë, etj. Për ketë mund të
kryhen testime në klonin e SIMFK me rreth 4 institucione lokale dhe qendrore.
Zyrtari i Pasurisë të regjistrojë të dhënat e aktiveve afat gjata vetëm në 1(një) sistem
(E-Pasuria) dhe jo në tre sistemeve të ndryshme.
Plan Strategjik për rishikimin e sistemeve. (Konfigurime në SIMFK, dhe E-Pasuria,
Ndërfaqe komunikimi). Përgatitje e termave të referencës ( Aplikim për projekt.
Burime financiare afatgjata, Projekt me financim të huaj.
Ministria e Financave dhe Ministria e Administratës Publike
Termat e referencës 2017, Funksional 2019

3-4 Organizata Buxhetore Pilote
I ULËT

ANALIZA E
RREZIQEVE

IDENTIFIKIMI I RREZIQEVE

Regjistri i rrezikut për “Pamjaftueshmëria e likuiditeteve në llogarine e vetme të Thesarit (ngjarje
e papritur)”
Numri i Referencës

S&M. 3.3

KATEGORIA

Strategjik, Manaxherial

NËNPROCESI 4

Urdhëresat e Pagesave Publike
Pagesat Publike duhet të kryhen në kufijtë buxhetore, të gjitha në kohën e duhur dhe
me kosto sa më të ulët financiare.

OBJEKTIVI
NGJARJA E
RREZIKUT

Pamjaftueshmëria e likuiditeteve në llogarine e vetme të Thesarit (ngjarje e papritur)

1. Mosmenaxhimi i duhur i likuiditeteve (koordinimi midis divizionit të pagesave dhe
atij të borxhit, moskoordinim midis Thesarit, BQK, Tatimeve dhe Doganave);
SHKAKU I RREZIKUT
2. Faktorë të jashtëm të rritjes ekonomike apo veështirësi në sistemin bankar;
3. Planifikim shumë optimist i të ardhurave dhe i pashoqëruar me fond kontigjence.
Krijimi i pagesave të vonuara, reaksion zinxhir në sektorin privat.
NDIKIMI / PASOJA
Mundësia (1-5)
1
Pasoja (1-5)
5 (Katastrofike)
Rezultati
5
Prioriteti i rrezikut

I ULËT, por ka të bëjë me reputacionin e Qeverisë
92

VLERËSIMI
MENAXHIMI / MASAT PËR ZVOGËLIMIN E RREZIQEVE

MASAT EKZISTUESE
TË KONTROLLIT
Përshtatshmëria e
masave ekzistuese
VEPRIMI

MASA SHTESË PËR
TRAJTIMIN

FORMA E MASAVE
BURIMET QË
KËRKOHEN
PRONARI I
RREZIKUT
DATA E
PËRFUNDIMIT
NDËRLIDHJE ME
STRUKTURA/
INSTITUCIONE TË
TJERA
STATUSI I RREZIKUT
PAS MASAVE

Në ligjin e MFPP parashikohen prioritete të pagesave në ketë rast.
Pagesat kryhen sipas radhes kronologjike automatikisht nga SIMFK (hyrje e parë dalje
e parë)
E Përshtatshme (Të kujdesshme)
Zvogëlim e pasojave
1. Të ketë procedura të sakta të shkruara lidhur me mënyrën e hartimit të planit të
rrjedhës se parase nga institucionet, negocijimin me Thesarin në bazë të të dhënave
historike dhe miratimin e planit nga ana e Thesarit. Masat në rast të moszbatimit të
pajustifikuar të planit të rrjedhës se parase nga institucionet; koordinimi midis
divizioneve të Thesarit dhe me institucionet e tjera kyc; trajnim i punonjësve për
menaxhimin e likuiditeteve, rishikim i mundshëm i afateve të mbledhjes se të hyrave
ose afateve të pagesave kryesore të kontrolluara nga Thesari, etj;
2. Të rishikohen prioritetet e caktuara ne Ligjin e MFPP duke u bazuar në natyrën e
shpenzimit dhe sensitivitetin e tyre. Psh prioriteti i parë ose i dytë (pas borxhit të
jashtëm) do të duhet të ishte pagesa e shpenzimeve që lidhen me jetën e njeriut
(shpenzimet e spitaleve, urgjencat e gjakut, etj) me pas pagat e punonjësve. Me akt
nenligjor që mund të quhet plan emergjence, ose tek rregulli i Thesarit për
shpenzimet publike duhet të jepet gjurma e lëvizjes se dokumentacionit dhe
vendimarrjes në raste emergjente (personi direkt i prekur publikisht është Ministri i
Financave); mënyra e monitorimit dhe formatet e raportimit. Zbatimi i planit të
kontigjencave në rast mosrealizmi të të ardhurave dhe monitorim ditor të të
ardhurave.
Procedura te shkruara ne Thesar
Mund të kërkohen burime financiare për trajnimin e punonjësve, dhe konfigurime nëse
duhen.
Ministri i Financave
Plani i emergjencës dhe trajnimet 2016. Rishikimi i Ligjit MFPP në 2017

Tatimet, Doganat
I ULËT (pasoja ulët në 3 ose 2)

IDENTIFIKIMI I
RREZIQEVE

Regjistri i rrezikut për ”Kthimi i pagesave nga sistemi bankar për arsye të destinacionit të gabuar
final”
Numri i Referencës

Rr.3.4

KATEGORIA

Rregullator

NËNPROCESI 5

Barazimet ose dakordimet midis Organizatave dhe Thesarit

OBJEKTIVI

Pagesat duhet të kryhen në kohën e duhur dhe në destinacionin e saktë final.

NGJARJA E
RREZIKUT
SHKAKU I RREZIKUT

Kthimi i pagesave nga sistemi bankar për arsye të destinacionit të gabuar final
1. Mosinformim i Institucionit nga ana e furnitorit lidhur me ndryshimin e llogarisë
bankare;
2. Regjistrim i llogarisë se furnitorit gabim (gabim njerëzor);
3. Procedura të paplota në ketë drejtim lidhur me kontrollet.
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MENAXHIMI / MASAT PER ZVOGËLIMIN E
RREZIQEVE

VLERËSIMI

ANALIZA E
RREZIQEV
E

NDIKIMI / PASOJA
Mundësia (1-5)
Pasoja (1-5)
Rezultati
Prioriteti i rrezikut

MASAT EKZISTUESE
TE KONTROLLIT

Vonimi i pagesave dhe për pasojë e barazimit. Burokraci e mundshme për korrigjimin.
Problem i barazimit veçanërisht çdo fund muaji dhe fund viti.
5
2
10
I MESËM
Organizata Buxhetore dërgon në Thesar referencat e furnitorit.
Thesari regjistron/aprovon furnitoret në SIMFK.
Korrigjimi i veprimit kërkon regjistrim nga e para e të gjithe fazave të shpenzimit.

Përshtatshmëria e
masave ekzistuese

Të paplota

VEPRIMI

Shmangie

MASA SHTESË PËR
TRAJTIMIN

FORMA E MASAVE
BURIMET QË
KËRKOHEN
PRONARI I
RREZIKUT
DATA E
PËRFUNDIMIT
NDËRLIDHJE ME
STRUKTURA/
INSTITUCIONE TË
TJERA
STATUSI I RREZIKUT
PAS MASAVE

Të shkruhet në procedura kontrolli i referencave të furnitorit në dy nivele nga ana e
Thesarit:
1. Me ATK për emërtimin dhe Kodin fiskal;
2. Me Bankën ku ka llogarinë furnitori
Të vendoset me procedure si dhe kontrate, detyrimi i furnitorit për të
njoftuar/rikonfirmuar llogarinë bankare në momentin e pranimit të faturës para pagesës
Monitorim nga Thesari për rastet e ndodhjes gjatë vitit dhe arsyet. Takime
ndërgjegjësimi me ZKF.
Procedura MSHP standard, si dhe Rregulli i Thesarit 2013, Procedura e regjistrimit të
furnitorëve e rishikuar.
--NjQH dhe Thesari
Prill 2016

Ndikimi në të gjithë organizatat
Asnjë rrezik ose Shumë i ulët – 1

IDENTIFIKIMI I RREZIQEVE

Regjistri i rrezikut për “Ngadalsimi i përformancës deri në bllokim të sistemeve financiare SIMFKdhe SIP,
apo Qasje e paautorizuar e të dhënave”
Numri i Referencës

SO.3.5 (për të dy proceset)

KATEGORIA

Sistemet Operative
Menaxhimi i Shpenzimeve Publike dhe Nënprocesi i Menaxhimit të Pagave të
Punonjësve.

PROCESET
OBJEKTIVI
NGJARJA E
RREZIKUT

SHKAKU I RREZIKUT

Siguria e ruajtjes dhe mbrojtjes se të dhënave kontabël dhe komunikimi i sigurt në të
gjitha fazat e kryerjes se shpenzimeve dhe pagesave publike.
Ngadalësimi i përformancës deri në bllokim të sistemeve financiare SIMFK dhe SIP,
apo Qasje e paautorizuar e të dhënave.
1. Pengesë në sisteme; kapaciteti shumë i vogël i serverave ekzistues deri në bllokim
të tyre sidomos kur ka avancim (instalimi i versioneve më të fundit) të sistemeveTI,
ndërprerja e energjisë elektrike; djegia e pajisjeve ftohëse, mundësia e ndryshimit
të të dhënave pas aprovimit, etj.
2. SIP përdor komunikimin e të dhënave të personelit me e-mail.
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MENAXHIMI / MASAT PER ZVOGËLIMIN E RREZIQEVE

VLERESIMI

ANALIZA E
RREZIQEVE

IMPAKTI / PASOJA

Ndërprerja e transaksionit, Moskryerja e Pagesës, Humbja e të dhënave financiare deri
në bllokim total të punës.
4

Mundësia (1-5)

5 (reputacioni i qeverisë)

Pasoja (1-5)
Rezultati

20

Prioriteti i rrezikut

EKSTREM

MASAT EKZISTUESE
TË KONTROLLIT

Ka zyra të ruajtjës se të dhënave jashtë ndërtesave; Ka sinjale alarmi të kontrollit të
temperaturës; Ka marrëveshje me BQK për rruge alternative të pagesave. Rruga e
komunikimit të të dhënave financiare për SIMFK është e sigurt. Ky modul gjurmimi të
çdo personi në sistem.

Përshtatshmëria e
masave ekzistuese

Të forta

VEPRIMI

Zvogëlime të mëtejshme të rrezikut.
Transferim për rrezikun e komunikimit të informacionit me email deri në zgjerimin e
SIP.

MASA SHTESË PËR
TRAJTIMIN

1. Avancimi kapacitetit / Blerje e serverave të rinj për sistemet e TI;
2. SIP duhet të perdori infrasrukture elektronike të sigurt për komunikimin e
informacionit të pagave (sensitiv) dhe jo email të thjeshtë;
3. Deri në ofrimin e qasjes direkte të institucioneve në SIP (shih rrezikun SO 3.5)
MInistri i Financave të kërkojë zyrtarisht konfirmim me shkrim nga Agjencia që
administron rrjetin e Qeverisë (E-Government) të komunikimit të informacionit
sensitiv financiar nëpërmjet rrjetit të Qeverisë është i sigurt nga ndërhyrjet e
jashtme;
4. Në rast ndërprerje energjie apo pengesë të sistemit të ketë mundësi institucioni të
punojë në dosje ekseli që mund të ngarkohet më pas në SIMFK ose të paraqitet
fizikisht në Thesar me të dhënat në CD;
5. Për çdo rast Udhëheqësit e Organizatave të pajisin zyrat e financave me inverter që
mban kompjuterat deri në 5 (pesë) orë.

FORMA E MASAVE
BURIMET QË
KËRKOHEN
PRONARI I
RREZIKUT
DATA E
PËRFUNDIMIT
NDËRLIDHJE ME
STRUKTURA/
INSTITUCIONE TË
TJERA
STATUSI I RREZIKUT
PAS MASAVE

Kontrata për serverat; Shkresa zyrtare për konfirmim të sigurise se komunikimit;
Konfigurime të SIP nëse duhen.
Burime financiare për pajisjet dhe konfigurimet nëse duhen
Ministri i Financave
Agjencia që administron rrjetin E-Government/RKS-GOV.NET
Udhëheqësit e Organizatave për sigurimin e pajisjeve për ZKF-të
URGJENT për serverat; URGJENT për konfirmimin e sigurisë se komunikimit
2017 për inverterat
Të gjitha organizatat buxhetore janë të rrezikuara nëse nuk merren masa nga Ministria
e Financave.
I ULËT (1x3)
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IDENTIFIKIMI I RREZIQEVE

Regjistri i rrezikut për “Rreziku i mashtrimit ose paaftësisë profesionale”
Numri i Referencës

SO & Ma. 4.1

KATEGORIA

Sistemet Operative, Rreziku i Mashtrimit

OBJEKTIVI

Transaksioni duhet të përkthehet në sistemin kontabel në përputhje të plotë me
përmbajtjën ekonomike të dokumentuar.

NGJARJA E
RREZIKUT

Rreziku i mashtrimit ose paaftësisë profesionale – Shpenzimi i fondeve jo në
përputhje me fondet e buxhetuara dhe/ ose regjistrimi në kontabilitet në llogarinë /
linjën buxhetore të gabuar.

1. Kontrolle të dobëta gjatë procesit të verifikimit të shpenzimeve dhe regjistrimit në
kontabilitet. P.sh:
(i) Mospërfshirja e ZKF me vendimarrje direkte në SIMFK gjatë rregjistrimit të
shpenzimit në kontabilitet;
(ii) Sistemi i kontabilitetit të Qeverisë SIMFK nuk kontrollon apo
SHKAKU I RREZIKUT
gjurmon/arkivon dokumentin origjinal të shpenzimit;
(iii) Lejimi i fushave përshkruese në SIMFK të palidhura me natyrën e shpenzimit
në kontabilitet, etj;
2. Paaftësi profesionale ose punonjës i ri në zyrën e financave;
3. Abuzim i menaxhmentit dhe/ose ZKF; ose rënie pre e zyrtarit financiar nga presioni
i eprorit.

NDIKIMI / PASOJA

Dështim i arritjes së objektivit: Parregullësi e raportimit financiar të institucionit dhe
rrjedhimisht parregullësi apo pasaktësi e raportimit financiar të konsoliduar të Qeverisë.
P.sh regjistrimi dhe raportimi si shpenzim kapital i një shërbimi operativ të kryer dhe
të dokumentuar si të tillë.

Mundësia (1-5)
Pasoja (1-5)
Rezultati
Prioriteti i rrezikut
MASAT EKZISTUESE
TË KONTROLLIT
Përshtatshmëria e
masave ekzistuese
VEPRIMI

MENAXHIMI /
MASAT PËR
ZVOGËLIMIN E
RREZIQEVE

VLERËSIMI

ANALIZA E
RREZIQEVE

Dëmtim i Reputacionit të Qeverisë përballë publikut dhe donatorëve/kreditorëve.

MASA SHTESË PËR
TRAJTIMIN

3
5 (reputacioni i qeverisë përballë publikut dhe institucioneve ndërkombëtare
financiare)
15
I LARTË
Zyrtari Çertifikues kryen kontrollin e përputhjes se faturës me natyrën e shpenzimit
përpara regjistrimit në kontabilitet, si dhe aprovon pagesën.
Jo efektiv (kontrol ex-post)
Trajtim paraprak deri në shmangie
1. Trajnim i stafit financiar ekzekutiv për kontabilitetin publik dhe raportimin
financiar;
2. Të përcaktohet shumë qartë në manualin kontabel dallimi midis shpenzimit për
krijimin e pasurisë dhe shtimin e vlerës apo jetëgjatësisë dhe nga ana tjetër
shpenzimit operativ apo të mirëmbajtjës së pasurisë. Manuali të shoqërohet me sa
më shumë shembuj që të ulët masa e abuzimit nga ana e zyrtarëve të ndryshëm qoftë
gjatë buxhetimit, qoftë gjatë zbatimit;
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3. Rishikimi i kontrolleve në SIMFK (p.sh Fusha përshkruese e shpenzimit të lidhet
me kodifikimin kontabel (të shtohen nivelet e detajuara në plan kontabel nëse është
e nevojshme). Të ketë vetëm të drejtë zgjedhje organizata;
4. Të merret në analizë nevoja e kthimit të kontrollit të dokumentacioni mbështetës të
shpenzimit nga ana e Thesarit qoftë edhe me zgjedhje. Disa opsione:
(i) të rritet mbrojtja ndaj Zyrtarit Kryesor Financiar duke mos lëjuar shkarkimin
e tij nga detyra pa opinionin e Ministrisë se Financave (shkarkimi i tij duhet
të jetë i argumentuar dhe i provuar për shkelje të përsëritura në Thesar,
Buxhet, apo NjQH);
(ii) të ndryshojë vartësia e zyrtarit çertifikues për rritjen e pavarësisë së këtij të
fundit dhe të ndryshohen kontrollet apo momenti i kryerjes së tyre. Të dy
masat e para sjellin rritje të integritetit, thënë ndryshe ulje të rrezikut të
nënshtrimit ndaj presionit të menaxhmentit;
(iii) ose, nëse është e pamundur masa e dytë, dokumentet origjinale të shpenzimit
të skanohen dhe dërgohen elektronikisht në Thesar, duke siguruar gjurmimin
e tyre për çdo transaksion dhe arkiven elektronike të kontrollueshme në çdo
moment nga Thesari dhe auditori i brendshëm ose i jashtëm. Arkiva
elektronike të shoqërohet me rregulla të ruajtjes së dokumentacionit (p.sh 10
vjet) dhe fshirjës së tij.
FORMA E MASAVE

Vendim i Ministrit të Financave ose strategji për menaxhimin e rrezikut (ku të
perfshihet Ligji i MFPP i rishikuar), konfigurime në SIMFK, trajnime profesionale.

BURIMET QË
KËRKOHEN

Burime financiare shtesë për pajisje skaneri, rikonfigurim dhe për krijimin e arkives
financiare dixhitale.

PRONARI I
RREZIKUT
DATA E
PËRFUNDIMIT
NDERLIDHJE ME
STRUKTURA/
INSTITUCIONE TE
TJERA
STATUSI I RREZIKUT
PAS MASAVE

Ministri i Financave (Thesari)
Strategjia e miratuar 2016. Ligji i rishikuar 2017, aktet nënligjore të nevojshme 2017
Arkiva funksionale 2018-2019
Qeveria dhe Parlamenti për burimet financiare dhe rishikime ligjore nëse duhen.

I ULËT deri në SHMANGIE në përiudhe afatmesme

Regjistri i rrezikut për “ Rreziku i mashtrimit ose paaftësisë profesionale”
Rr & M & Ma.4.2

IDENTIFIKIMI I RREZIQEVE

Numri i Referencës

Rregullator, Manaxhmenti, Mashtrim ose Parregullsi
Transaksioni duhet të përkthehet në sistemin kontabel në përputhje të plotë me
OBJEKTIVI
përmbajtjen ekonomike të dokumentuar.
Rreziku i mashtrimit ose paaftësisë profesionale – Buxhetimi i fondeve jo në
NGJARJA E
përputhje me natyrën e shpenzimit të ardhshëm apo kërkesat/standardet e kontabilitetit
RREZIKUT
për njohjen e shpenzimeve.
1. Mosnjohja e standardeve kontabel / mungese përvoje kontabile, paqartësi ose
paaftësi profesionale e analisteve të buxhetit dhe/ose zyrtarit kryesor financiar;
2. Abuzim i menaxhmentit ose rënie pre e zyrtarit financiar nga presioni i eprorit;
SHKAKU I RREZIKUT 3. Mospasja e vizionit nga ana e menaxhmentit mbi ndikimin e vendimit të tyre mbi
saktësinë dhe besueshmërinë e raporteve financiare të Qeverisë në fund të ciklit
buxhetor.
KATEGORIA
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MENAXHIMI / MASAT PËR ZVOGËLIMIN E RREZIQEVE

VLERËSIMI

ANALIZA E
RREZIQEVE

NDIKIMI / PASOJA

Mundësia (1-5)
Pasoja (1-5)
Rezultati
Prioriteti i rrezikut
MASAT EKZISTUESE
TE KONTROLLIT

Dështim i arritjes se objektivit:
1. Një fond për shpenzime operative i buxhetuar si fond për shpenzime kapitale, i cili
miratohet më pas në Kuvend me ligj, si i tillë, sjell probleme të mëdha në procesin
e menaxhimit të shpenzimeve publike, duke ushtruar presion dhe mëdyshje mbi
Zyrtarin Kontabël dhe mbi të gjitha Thesarin për të zbatuar standardet e raportimit
financiar të Qeverisë apo për të zbatuar Ligjin vjetor të buxhetit;
2. Parregullësi e raportimit financiar të institucionit dhe rrjedhimisht parregullësi apo
pasaktësi e raportimit financiar të konsoliduar të Qeverisë. P.sh regjistrimi dhe
raportimi si shpenzim kapital i një shërbimi operativ të kryer dhe të dokumentuar
si të tillë. Ose Paga punonjësish të përkohshëm te regjistruar si shërbime operative,
etj;
3. Dëmtim i Reputacionit të Qeverisë përballë publikut dhe donatorëve/ kreditorëve.
3
5 (reputacioni i qeverisë përballë publikut dhe institucioneve ndërkombetare
financiare)
15
I LARTË
Ka një manual kontabiliteti ku jepen kriteret që duhet të plotësoje një shpenzim që të
quhet operativ apo kapital.

Përshtatshmëria e
masave ekzistuese

I pamjaftueshëm

VEPRIMI

Trajtim në zvogëlim

MASA SHTESË PËR
TRAJTIMIN

1. Trajnim i analisteve te buxhetit për kontabilitetin publik dhe raportimin financiar
dhe impaktet e vendimarrjes në cilësinë e të dhënave financiare të Qeverisë e më
tej;
2. Ndërgjegjësim i nivelit të lartë të menaxhmentit, udhëheqësve të organizatave
publike, parlamentareve, lidhur me rëndësine e buxhetimit, shpenzimit dhe
raportimit të fondeve publike sipas natyrës apo përmbajtjes ekonomike të
transaksionit; si dhe impaktet e vendimarrjes se tyre në cilësinë e të dhënave
financiare të Qeverisë, reputacionit financiar të Shtetit përballë publikut dhe
Qeverive dhe institucioneve ndërkombetare;
3. Plani Kontabël të jetë dokumenti bazë referues për analistet e buxhetit gjatë procesit
të buxhetimit;
4. Departamentet e Buxhetit dhe Thesari të vendosin lidhje të ngushta bashkëpunimi
për shkëmbim mendimi, informacioni gjatë gjithë ciklit buxhetor, si dhe
organizimin e trajnimeve të përbashkëta;
5. Të analizohen mundësitë e dallimit brenda një projekti të shpenzimeve operative
nga shpenzimet kapitale. Sistemi PIP.

FORMA E MASAVE

Cilësia e dokumentit final të buxhetit e përmirësuar, rrjedhimisht një Ligj vjetor Buxheti
lehtësisht i zbatueshëm sipas standardeve. Urdhëresa e brendshme e Ministrit të
Financave për departamentin e Buxhetit dhe Thesarin (të shoqëruar me procedure
bashkëpunimi), trajnime profesionale.

BURIMET QË
KËRKOHEN
PRONARI I
RREZIKUT
DATA E
PËRFUNDIMIT

Burime financiare shtesë për trajnimet dhe ndërgjegjësimet.
Burime financiare shtesë nëse ka ndryshim të sistemit PIP
Ministri i Financave dhe Qeveria (Buxheti mbështet)
2016
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NDËRLIDHJE ME
STRUKTURA/
INSTITUCIONE TE
TJERA
STATUSI I RREZIKUT
PAS MASAVE

Të gjithë organizatat ndikohen nga vendimet e Ministrisë se Financave.

I ULËT

Regjistri i Rrezikut për “Menaxhimi i Pagave të Punonjësve Publik”
M&S 4.3 (Pagat)

Numri i Referencës
KATEGORIA
OBJEKTIVI

VLERËSIMI

ANALIZA E
RREZIQEVE

IDENTIFIKIMI I RREZIQEVE

NGJARJA E REZIKUT

SO.4.4 (Pagat)

Menaxhmenti dhe Sistemet

Sistemet Operative
Sigurimi qe koha aktuale e punës të jetë Lista e pagave duhet të ketë të dhëna të
matur saktë dhe të jetë e kontrolluar dhe plota dhe të besueshme.
dokumentuar.
Personi nuk vjen në punë, por figuron në Rreziku i kontrolleve inefektive,
gabimeve njerezore, cilësisë së të
listë prezence
Vërtetësia e dokumenteve justifikuese të dhënave.
paraqitura.

NDIKIMI / PASOJA

Kosto financiare, përveç moszbatimit të
disiplinës.

Mundësia (1-5)
Pasoja (1-5)
Rezultati

5
4
20

Sistemet e paintegruara të TI dhe
manualeve të punës. Hartimi në kopje
fizike nga organizata buxhetore e
Formularit të të dhënave për listën e
pagave, si dhe lista e ndryshimeve gjatë
muajit. Dërgimi i të dhënave me email të
zakonshëm në Thesar (kush e konfirmon
sigurinë e rrugës se komunikimit
elektronik?)
Regjistrimi manualisht nga zyrtarët e
Thesarit në SIP (12 persona regjistrojnë
rreth 24 000 regjistrime në muaj), duke
vepruar më shumë si operatore sesa si
kontrollore.
Mosrespektimi i afateve kohore. Ulje e
nivelit të kontrollit fizik për shkak të
numrit shumë të madh të (regjistrimeve).
Rillogaritje, ripagesa, korrektime apo
vonesa për shkak të gabimeve njerëzore.
4
4
16

Prioriteti i rrezikut

EKSTREM

I LARTË

MASAT EKZISTUESE
TE KONTROLLIT

Sistemi funksionon me kartë dhe fotografi,
ka edhe kontrolle paralel ku merret firma e
personit sa herë del gjatë orarit. Ka edhe
kontrolle kohë pa kohë nga vet institucioni.
Masa deri ndalim të mëditjes sipas orëve të
munguara. Dërgim i e-mailit sa herë ka
lëvizje nga vendi i punës.

Sistemi SIP sinjalizon regjistrimin e të
dhënave në rastin e punonjësve të rinj,
gjë që orienton punonjësit e Thesarit
gjatë kontrollit fizik. Menaxheret e BNJ
të institucioneve aktualisht kanë qasje në
SIP vetëm për të parë.

1. Mënyra e menaxhimit të punës;
2. Mungesa e kontrolleve në vijueshmeri
dhe justifikime të pabazuara ose të
SHKAKU I RREZIKUT
pavërtetuara nga menaxheri;
3. Nuk përfillen rregullat ligjore;
4. Nuk dërgohen rregullisht listat tek
menaxherët.
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Përshtatshmëria e
masave ekzistuese

MENAXHIMI / MASAT PËR ZVOGËLIMIN E RREZIQEVE

VEPRIMI

Të forta

I Pamjaftueshëm

Monitorim për zvogëlim

Trajtim

MASA SHTESË PËR
TRAJTIMIN

1. Analize duhet të bëhet për të realizuar
Rritja e presionit nga stafi i lartë
integrimin e SIMBNJ (sistemi
manaxherial.
informativ i menaxhimit të burimeve
Raport monitorimi nga zyra e BNJ për
njerëzore) me SIP, që do të çlirojë nga
frekuencën/ numrit të justifikimeve të
puna e tepërt si operatore zyrtarët e
menaxhereve për stafin. Kontroll me
Burimeve Njerëzore (punon në tre
zgjedhje (me telefon ose në rrugë zyrtare)
sisteme të ndryshme) duke eliminuar
direkt në qendrën mjekesore që ka lëshuar
gabimet njerëzore dhe përmirësuar
raportin mjekësor.
cilësinë e informacionit;
Dërgimi me detyrim i listave mujore të 2. Analiza duhet të zhvillohen për të
prezences tek të gjithë drejtuesit. Në rast
krijuar mundësinë për qasje direkte të
përseritje të shoqërohet me verifikime me
zyrtarit të BNJ në SIP për regjistrimin
fotografi të punonjësit.
e të dhënave me dy nivele aprovimi:
Të përforcohen rregulloret e brendshme të
Menaxheri i BNJ aprovues i parë,
institucioneve lidhur me masat që duhen
zyrtari i Thesarit aprovues i dytë.
marrë në rast shkelje: vërejtje me shkrim,
heqja e orëve të punës etj, sipas ligjit të
shërbimit civil.
Të lidhet kontrolli i kartës me hapjen e
derës.
Të rishikohen rregulloret e brendshme
kushtet e punës sipas natyrës se punës apo
emergjencave, në rastet kur është 100% e
sigurt gjurma e kryerjes se detyrës jashtë
vendit të punës.

FORMA E MASAVE

Rregullore të brendshme, Zhvillim sistemi.

Raporti i Analizës dhe
termat e
referencës për zgjerimin e sistemit.

Burime financiare shtesë për investim.

Burime financiare kërkohen në periudhë
afatmesme.

BURIMET QË
KËRKOHEN
PRONARI I
RREZIKUT
DATA E
PËRFUNDIMIT
NDËRLIDHJE ME
STRUKTURA/
INSTITUCIONE TË
TJERA
STATUSI I RREZIKUT
PAS MASAVE

Çdo Udhëhqës Subjekti dhe ZKA
(Departamenti i Administratës mbështet).

Thesari

2017-2018

2016

Ndikimi në gjithë institucionet
--I MESËM (subjektiviteti vazhdon të jetë i
pranishëm nëse nuk kontrolle nga lart dhe
masa administrative)
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I ULËT

Regjistri i rrezikut për “Ndikimi i projektit investiv nuk kryhet në PIP”
P&M. 5.1

Numri i Referencës
KATEGORIA

IDENTIFIKIMI I RREZIQEVE

OBJEKTIVI

NGJARJA E
RREZIKUT

SHKAKU I RREZIKUT

NDIKIMI / PASOJA

Projektet investive të propozuara të kenë minimumin e arsyeshmerisë ekonomike.
Zgjedhja e projekteve sipas ndikimit në shoqëri si dhe prioritetet sipas projekteve më
të rëndësishme.
Analiza Kost – Benefit për projektet mbi 1 million euro
Mungesa e analizes kost - benefit
(Ne kemi vërejtur se ekziston një formë e veçantë në softver të PIP-it që mat ndikimin
pozitiv të disa projekteve të investimeve. Ne kemi vërejtur se shumica e kohës këto
seksion është lënë bosh nga organizatat buxhetore. Formulari mund të nxirren në tabelat
e ekselit dhe ka fusha të informacionit si gjenerimin e punësimit nga ana e projektit të
investimit, potencialit të gjenerimit të të ardhurave, kursimit të mundshëm etj).
1. Mbikëqyrja e dobët e udhëheqësve në sistemin PIP ;
2. Trajnimi jo i mjaftueshëm ;
3. Presioni për t’i dhënë prioritet projekteve investive që nuk kanë arsyeshmëri
ekonomike ;
4. Mungesa e fondeve për të kryer studime të mirëfillta ;
5. Mungesa e njohurisë së stafit për ta kryer këtë pjesë të rëndësishme ;
6. Pranimi i projekteve investive nga ana e Ministrisë.
Dëmi për komunitet për shkak se nuk zgjidhen projektet me rëndësi më të lartë.

Mundësia (1-5)

Nuk ka mekanizma të kontrollit brenda softver që plotësimin e kësaj formë e bën të
obligueshme.
4

Pasoja (1-5)

4

Rezultati

16

Prioriteti i rrezikut

EKSTREM

MASAT EKZISTUESE
TE KONTROLLIT

MENAXHIMI / MASAT PËR ZVOGËLIMIN E VLERE ANALIZA E
RREZIQEVE
SIMI RREZIQEVE

Punonjësit, Menaxhmenti

Përshtatshmëria e
masave ekzistuese
VEPRIMI

MASA SHTESË PËR
TRAJTIMIN

BURIMET QË
KËRKOHEN
PRONARI I
RREZIKUT
DATA E
PËRFUNDIMIT
NDËRLIDHJE ME
STRUKTURA/
INSTITUCIONE TE
TJERA
STATUSI I RREZIKUT
PAS MASAVE

Jo të përshtatshme
Trajtim / Minimizim i rrezikut
1. Vendosja e kontrolleve shtesë në softver PIP që kjo form të bëhet e obligueshme;
2. Caktimi i resurseve të nevojshme dhe përgaditja e stafit për kryerjen/studimin e
ndikimit;
3. Të futet si obligative plotësimi i (analizes shpenzim/përfitim për të gjitha projektet
investive, jo vetëm për ato mbi 1 million.
1. Integritet nga Punonjësit dhe Menaxherët;
2. Trajnim dhe resurse të nevojshme për staf për ta kryer këtë veprim.
Ministri i Financave
(Të diskutohet me pjesëmarrësit në takim)
Bashkëpunim MF me të gjitha organizatat buxhetore

I ULËT
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IDENTIFIKIMI I RREZIQEVE

Procesi: Hapja/Mbyllja e PIP dhe SZHMEB

Numri i Referencës

SO.5.2

KATEGORIA
OBJEKTIVI

Sistem Operacional
Softver të përdorur për buxhetim PIP dhe SZHMB kanë të vendosura kontrolle dhe
qasje të kufizuar për organizatat buxhetore.

NGJARJA E
RREZIKUT

Ne kemi vërejtur se softver buxhetore janë hapur pasi është lëshuar qarkorja e parë
buxhetore dhe mbyllën për organizatat e buxheteve, pas përfundimit të procesit të
buxhetit. Ne nuk ishim të sigurt për motivet e vërteta për këtë lloj të aktivitetit.

SHKAKU I
RREZIKUT
NDIKIMI / PASOJA

VLERESI ANALIZA E
MI
RREZIQEVE

Shfrytëzueshmëri në nivel jo të duhur nga organizatat buxhetore i softver-ve PIP dhe
SZHMB për analiza gjatë tërë vitit.

Mundësia (1-5)

Si praktik e kufizimit të qasjes, mbyllen softver-PIP dhe SZHMB tërësisht për
organizatat buxhetore.
4

Pasoja (1-5)

4

Rezultati

16

Prioriteti i rrezikut

I LARTË

MASAT EKZISTUESE
TË KONTROLLIT

MENAXHIMI / MASAT PER ZVOGËLIMIN E
RREZIQEVE

1. Kjo është një praktikë që ndodhë rregullisht me të gjitha organizatat buxhetore

Përshtatshmeria e
masave ekzistuese
VEPRIMI

Jo të përshtatshme
Trajtim / Minimizim i rrezikut

MASA SHTESË PËR
TRAJTIMIN

1. Vendosja e kontrolleve shtesë në softver PIP dhe SZHMB që organizatat buxhetore
të kenë qasje tërë vitin;
2. Auditimi i softver-ve PIP dhe SZHMB.

FORMA E MASAVE

1. Caktimi i të drejtave vetëm për lexim të raporteve (read only) në PIP dhe SZHMB
pa patur mundësi për të bërë ndryshime;
2. Auditimi periodik

BURIMET QË
KËRKOHEN
PRONARI I
RREZIKUT
DATA E
PËRFUNDIMIT
NDËRLIDHJE ME
STRUKTURA/
INSTITUCIONE TE
TJERA
STATUSI I
RREZIKUT PAS
MASAVE

1. Ekspertize e teknologjisë informative për PIP dhe SZHMB.
Ministri i Financave
(Të diskutohet me pjesëmarrësit në takim)
Bashkëpunim MF me të gjitha organizatat buxhetore

I ULËT 4)
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Regjistri i rrezikut për ”Përdorimi i PIP dhe SZHMB në fazën e përgatitjes së KASH”
S&SO.5.3

Numri i Referencës

MENAXHIMI / MASAT PER
ZVOGËLIMIN E RREZIQEVE

VLERË
SIMI

ANALIZA E
RREZIQEVE

IDENTIFIKIMI I RREZIQEVE

KATEGORIA

Strategjik, operacional

OBJEKTIVI

Softver të përdorur për buxhetim PIP dhe SZHMB nuk përdoren gjatë fazës së
përgaditjes së KASH.

NGJARJA E
RREZIKUT

Aktualisht, sistemi PIP dhe sistemi SZHMB nuk është përdorur për fazën e KASH-it
dhe kjo rezulton në disa boshllëqe në përgatitjen e buxhetit. Çelësi për ndarjen e
buxhetit duhet të jetë në fazën strategjik apo KASH, përndryshe kufijt e shpenzimeve
priren të jenë më të vështirë për tu ndjekur gjatë ciklit të përgatitjes së buxhetit.

SHKAKU I
RREZIKUT

1. Kjo është një praktikë që ndodh rregullisht me të gjitha organizatat buxhetore

NDIKIMI / PASOJA

Shfrytëzueshmëri në nivel jo të duhur nga organizatat buxhetore i softver-ve PIP dhe
SZHMB për përgaditjen e KASH.

MASAT EKZISTUESE
TE KONTROLLIT

Si praktikë, PIP dhe SZHMB happen vetëm pas lëshimit të qarkores së parë buxhetore.

Pasoja (1-5)

4
4

Rezultati

16

Prioriteti i rrezikut

I LARTË

Përshtatshmëria e
masave ekzistuese

Jo të përshtatshme

Mundësia (1-5)

VEPRIMI

Trajtim / Minimizim i rrezikut

MASA SHTESË PËR
TRAJTIMIN

1. Aktivizimi i sistemeve PIP dhe SZHMB në fazën e KASH

FORMA E MASAVE

1. Hapja e PIP dhe SZHMB dhe mundësimi i qasjes për organizatat buxhetore në kohën
e pregaditjes së KASH.

BURIMET QË
KËRKOHEN
PRONARI I
RREZIKUT
DATA E
PËRFUNDIMIT
NDERLIDHJE ME
STRUKTURA/
INSTITUCIONE TE
TJERA
STATUSI I RREZIKUT
PAS MASAVE

Trajnim i stafit dhe komunikimi i procedurave të reja.
Ministri i Financave
Të diskutohet me pjesëmarrësit në takim
Bashkëpunim MF me të gjitha organizatat buxhetore

I ULËT
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Regjistri i rrezikut për “Shpenzimet operative kundrejt shpenzimeve kapitale në PIP”
S&SO.5.4

Numri i Referencës

IDENTIFIKIMI I RREZIQEVE

KATEGORIA
OBJEKTIVI

NGJARJA E
RREZIKUT

Strategjik, operacional
Ndarja dhe evidentimi i shpenzimeve operacionale që ndërlidhen me shpenzimet
kapitale.
Një nga çështjet që janë diskutuar është futje në PIP e shpenzimeve operative të cilat
janë të lidhura me një shpenzim të caktuar të kapital. Aktualisht sistemi nuk bën dallim
në mes pjesës operative dhe kapitale të një projekti të caktuar investiv. Kjo zvogëlon
transparencën në përgatitjen e buxhetit, raportim financiar dhe auditim.
Projektet miks që kanë edhe pjesën operative dhe kapitale.
Rrezik financiar.

SHKAKU I RREZIKUT

1. Pamundësia e ndarjes së shpenzimeve sipas natyrës së tyre

NDIKIMI / PASOJA

1. Ndarja dhe raportimi joreal i shpenzimeve Kapitale reale;
2. Mbiraportim i shpenzimeve kapitale.

MENAXHIMI / MASAT PER ZVOGËLIMIN E
RREZIQEVE

VLERËSIMI

ANALIZA E
RREZIQEVE

MASAT EKZISTUESE
TË KONTROLLIT

Nuk ka mundësi të bëhen aktualisht në PIP

Rezultati

4
4
16

Prioriteti i rrezikut

I LARTË

Mundësia (1-5)
Pasoja (1-5)

Përshtatshmëria e
masave ekzistuese
VEPRIMI
MASA SHTESË PËR
TRAJTIMIN
FORMA E MASAVE
BURIMET QË
KERKOHEN
PRONARI I
RREZIKUT
DATA E
PËRFUNDIMIT
NDËRLIDHJE ME
STRUKTURA/
INSTITUCIONE TË
TJERA
STATUSI I RREZIKUT
PAS MASAVE

Jo të përshtatshme
Trajtim / Minimizim i rrezikut
1. Mundësimi në PIP i ndarjes së pjesës operative dhe kapitale të një projekti investiv.
1. Azhurimi i PIP me faturës të reja që e mundësojnë ndarjen e shpenzimeve kapitale
dhe operacionale;
2. Komunikimi dhe trajnimi për organizatat buxhetore.
1. Modifikimet në software të PIP;
2. Trajnimet.
Ministri i Financave
Të diskutohet me pjesëmarrësit në takim
Bashkëpunim MF me të gjitha organizatat buxhetore

I ULËT
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Regjistri i rrezikut për “Afatet e shkurta për ndryshimet e buxhetit“
P&J&Rr.5.5

Numri i Referencës

ANALIZA E
RREZIQEVE

IDENTIFIKIMI I RREZIQEVE

KATEGORIA

Përmbushja në kohën e duhur ndryshimet e mundshme që ndodhin në kohë të shkurt
gjatë proceseve të planifikimit të buxhetit dhe procesit të rishikimit të buxhetit.
OBJEKTIVI

Finalizimi në afatet e caktuara të proceseve të planifikimit të buxhetit dhe procesit të
rishikimit të buxhetit.
NGJARJA E
RREZIKUT

VLERËSIMI

Tejkalimi i hapave të procesit ose përgjegjësive/shkurtimi. Mungesa e procedurave të
shkruara për trajtimin e urgjencave.

SHKAKU I RREZIKUT

1. Ndryshimet e kërkuara me urgjence nga Qeveria dhe Kuvendi

NDIKIMI / PASOJA

1. Mungesa e pronësisë se përgjegjësisë teknike nga ana e OB ;
2. Vonesa në përmbushjen e afateve ligjore ;
3. Gabimet në procesin e azhurimeve të draft buxheteve.

MASAT EKZISTUESE
TE KONTROLLIT

Departamenti i buxhetit ben ndryshimet direkt në sistem, në emër të OB (praktikë e
krijuar).

Mundësia (1-5)
Pasoja (1-5)
Rezultati

5
3
15

Prioriteti i rrezikut

I MESËM

Përshtatshmëria e
masave ekzistuese

MENAXHIMI / MASAT PER
ZVOGËLIMIN E RREZIQEVE

Politik – i jashtem, rregullator

VEPRIMI

të forta
Trajtim në zvogëlim të ndikimit 1

MASA SHTESË PËR
TRAJTIMIN

Propozimi i një udhëzimi administrativ për planifikimin dhe rishikimin e buxhetit, ku
të përfshihet edhe kjo procedure që ndiqet në praktike, por që nuk është e rregulluar
deri tani. Të trajtohet si rasti përjashtimor kur Ministria e Financave kryen ndërhyrjen
direkt në sistem vetëm kur ka proces urgjent të urdhëruar nga Qeveria dhe Kuvendi (me
afat 1 deri 2 ditë).

FORMA E MASAVE

Udhëzimi administrativ, përkohësisht mund të jetë tek Qarkorja e pare buxhetore.

BURIMET QË
KËRKOHËN
PRONARI I
RREZIKUT
DATA E
PËRFUNDIMIT
NDËRLIDHJE ME
STRUKTURA/
INSTITUCIONE TE
TJERA
STATUSI I RREZIKUT
PAS MASAVE

Mund të kërkohet asistencë për hartimin e udhëzimit.
Ministri i Financave (mbeshtetet nga departamenti buxhetit.
2017
Ndikimi të gjithë institucionet
I SHMANGUR
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Regjistri i rrezikut për ''Shmangia/eliminimi potencial i presioneve dhe influencimeve“
S.5.6

Numri i Referencës
KATEGORIA

IDENTIFIKIMI I RREZIQEVE

OBJEKTIVI
NGJARJA E
RREZIKUT
SHKAKU I
RREZIKUT

VLERESIMI ANALIZA E
RREZIQEVE

Përzgjedhjen e projekteve të caktura kapitale të cilat përmbushin kriteret e dhëna për
përmbushjen e objektivave të parapara dhe me rëndësi më të madhe për komunitetin.
Mos vlerësimi i projekteve që kanë rëndësi dhe impakt në komunitet
1. Influencimi dhe favorizimi i projekteve nga subjektet e ndryshme pa konsideruar
rendesine e tyre, shpenzimi i mjeteve jo pa ndonjë rezultat apo analize te
ndikimit/benefitit ne mjedis në krahasim me projektet tjera.

Pasoja (1-5)

1. Mos finalizimi i projektit siç kërkohet;
2. Mos përzgjedhja e projektit brenda kufijve buxhetor dhe atij që ka impakt pozitiv ne
mjedis;
3. Mos respektimi i kufijve buxhetor që janë të parapara në qarkoren buxhetore;
4. Anashkalimi i keshillave te analisteve buxhetor;
5. Vonesa në përmbushjen e afateve ligjore.
Për të eliminuar mundësinë e paraqitjes se rrezikut organizatat buxhetore duhet të
konsultohen me analistet buxhetor të cilet janë përgjegjës të këtij procesi si dhe të ju
përmbahen kufijve buxhetor të caktuara në qarkoren buxhetore.
4
5

Rezultati

20

Prioriteti i rrezikut

I LARTË

NDIKIMI / PASOJA

MASAT EKZISTUESE
TE KONTROLLIT

MENAXHIMI / MASAT PER
ZVOGËLIMIN E RREZIQEVE

Strategjik

Mundësia (1-5)

Përshtatshmëria e
masave ekzistuese
VEPRIMI

Jo të përshtatshme
Trajtim në zvogëlim

MASA SHTESË PËR
TRAJTIMIN

Propozimi i një Udhëzimi administrative me procedurat e pershkruara që duhet të
përmbushen në mënyrë që të shmangien presioneve dhe influencimeve potenciale për
favorizimin e projekteve të caktuara kapitale. Duhet të bëhet një analizë e projekteve se
cili është i nevojshëm të implementohet dhe rëndësinë e tij në mjedis.

FORMA E MASAVE

Udhëzimi administrativ, përkohësisht mund të jetë tek Qarkorja e parë buxhetor.

BURIMET QË
KËRKOHËN
PRONARI I
RREZIKUT
DATA E
PËRFUNDIMIT
NDËRLIDHJE ME
STRUKTURA/
INSTITUCIONE TË
TJERA
STATUSI I
RREZIKUT PAS
MASAVE

Mund të kërkohet asistencë për hartimin e udhëzimit.
Ministri i Financave (mbështetet nga departamenti buxhetit (Analistet buxhetor)
2017
Ndikimi të gjithë institucionet

I SHMANGUR
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Regjistri i rrezikut mbi ''Qarkullimi elektronik i dokumenteve''
Rr.5.7
Rregullator

KATEGORIA
OBJEKTIVI

Sigurinë në shkëmbimin e qarkullimit elektornik të dokumenteve

NGJARJA E
RREZIKUT

Për të pasur një siguri më të lartë të shkëmbimit të dokumenteve duhet që të gjithe
drejtoret e programeve dhe nën programeve të kanë qasje në sistemin e SZHMB-së, e jo
të punojnë në programe eksel.

SHKAKU I RREZIKUT

1. Gjatë punës në eksela mund të ndodhin gabime, kështu që më mirë të përdoret sistemi
i SZHMB-së.

MENAXHIMI / MASAT PER
ZVOGËLIMIN E RREZIQEVE

VLERESI ANALIZA E
MI
RREZIQEVE

IDENTIFIKIMI I RREZIQEVE

Numri i Referencës

1.
2.

NDIKIMI / PASOJA

Do të bëhen gabime në të dhëna
Totali nuk do të jetë në rregull

MASAT EKZISTUESE
TE KONTROLLIT

Pasi të ketë ndodhur rreziku duhet që të rishikohen edhe njëherë të dhënat dhe të
plotësohen në menyrë korrekte.

Mundësia (1-5)

4

Pasoja (1-5)

5
20

Rezultati
Prioriteti i rrezikut
Përshtatshmëria e
masave ekzistuese
VEPRIMI

I LARTË
Jo të përshtatshme
Nëse do të kenë qasje në SZHMB do të shmanget rreziku.

MASA SHTESE PËR
TRAJTIMIN

Do të duhet të u lëjohet qasje të gjithë drejtorëve të programeve dhe nën programeve në
sistemin SZHMB.

FORMA E MASAVE

Ky trajtim do të marrë plan veprimi i cili duhet të bëhet sa më shpejtë.

BURIMET QË
KËRKOHËN
PRONARI I
RREZIKUT
DATA E
PERFUNDIMIT
NDERLIDHJE ME
STRUKTURA/
INSTITUCIONE TE
TJERA
STATUSI I RREZIKUT
PAS MASAVE

Ministri i Financave (mbështetet nga departamenti buxhetit -Analistet buxhetor)
2017
Ndikimi tek të gjitha institucionet
I SHMANGUR

Regjistri i rrezikut për “Listimi i projekteve investive sipas rrezikut apo prioritetit’’
Rr.5.8

IDENTIFIKIMI I
RREZIQEVE

Numri i Referencës
KATEGORIA
OBJEKTIVI
NGJARJA E
RREZIKUT
SHKAKU I
RREZIKUT

Rregullator
Mbi vlerësimin apo nën vlerësimin e projekteve.
Për të minimizuar shfaqjen e këtij rreziku duhet që matjet për projekte të bëhen sa më të
sakta duke u bazuar edhe në të kaluarën dhe kushtet aktuale për një investim të caktuar
që ka edhe rëndësi të madhe për komunitetin.
Presionet apo influencimi nga jashtë ndaj një projekti që favorizohet.
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MENAXHIMI / MASAT PER
ZVOGËLIMIN E RREZIQEVE

VLERESI ANALIZA E
MI
RREZIQEVE

NDIKIMI / PASOJA
MASAT EKZISTUESE
TE KONTROLLIT
Mundësia (1-5)
Pasoja (1-5)
Rezultati

1. Shpenzime të panevojshme dhe pa ndonje efekt në mjedis/komunitet;
2. Mos realizimi i projekteve në rast të mos buxhetimit të sakt që do rezultojnë në
vonesa.
Bëhet rivlerësimi i tregueseve financiar
4
5
20

Prioriteti i rrezikut

I LARTË

Përshtatshmëria e
masave ekzistuese

Të përshtatshme

VEPRIMI
MASA SHTESE PER
TRAJTIMIN
FORMA E MASAVE
BURIMET QE
KËRKOHEN
PRONARI I
RREZIKUT
DATA E
PËRFUNDIMIT
NDËRLIDHJE ME
STRUKTURA/
INSTITUCIONE TË
TJERA
STATUSI I
RREZIKUT PAS
MASAVE

Do të zvogëlohet rreziku
Duke ju dhënë prioritet projekteve që kanë rëndësi më të madhe dhe të bëhen
planifikimet buxhetore sa me të sakta.
Plan veprimi
Të bëhet (shpenzime/përfitim) analiza e projekteve të paraparë dhe të ju jipet prioritet
atyre që kanë ndikim dhe rëndësi më të madhe në komunitet/mjedis.
Ministri i Financave (mbështetet nga departamenti buxhetit (Analistet buxhetor)
2017
Ndikimi të gjithë institucionet

I SHMANGUR

Regjistri i rrezikut për „Kontrollin e programit të investimeve publike (PIP)“
Rr.5.9

ANALIZA E
RREZIQEVE

IDENTIFIKIMI I
RREZIQEVE

Numri i Referencës
KATEGORIA

Rregullator

OBJEKTIVI

Kontrollet e caktuara që janë të ndërlidhura me sistemin e PIP-it.

NGJARJA E
RREZIKUT

Kontrollet e caktuara janë hequr nga sistemi i PIP-it

SHKAKU I
RREZIKUT

Kontrollet e caktuara janë hequr nga sistemi i PIP-it pasi që ata të shkaktojnë vonesa në
procesin e buxhetit ne PCF 1 (shkalla e parë).

NDIKIMI / PASOJA

Që zyrtaret të mos jenë në dijeni për projektet kapitale.

MASAT EKZISTUESE
TE KONTROLLIT

Rishikimi i vendosjes se kontrolleve në sistemin e PIP-it.
4
5
20

Mundësia (1-5)
Pasoja (1-5)
Rezultati

I LARTË

Prioriteti i rrezikut
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VLERESI
MI
MENAXHIMI / MASAT PER
ZVOGËLIMIN E RREZIQEVE

Jo të përshtatshme

Përshtatshmëria e
masave ekzistuese
VEPRIMI

Shmange rrezikun

MASA SHTESË PËR
TRAJTIMIN

Të vendoset kontrollet në sistemin e PIP-it.

FORMA E MASAVE

Plan veprimi

BURIMET QË
KËRKOHËN

Ministria duhet edhe një herë të rishikojë vendimin e saj për të hequr ato kontrolle dhe
të shohim nëse ajo është e mundur për rivendosjen e tyre.

PRONARI I
RREZIKUT
DATA E
PËRFUNDIMIT
NDËRLIDHJE ME
STRUKTURA/
INSTITUCIONE TË
TJERA
STATUSI I
RREZIKUT PAS
MASAVE

Ministria e Financave
2017
Ndikimi të gjithë institucionet

I SHMANGUR
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