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Fjala e Ministrit të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, 

Të nderuar lexues! 

Reformat e ndërmarra nga Qeveria e Kosovës në kuadër të agjendës së saj 
për integrim evropian, kërkojnë krijimin dhe zhvillimin e një sistemi të 
qëndrueshëm dhe modern të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, në 
institucionet e sektorit publik. 

Ligji për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike, Rregullorja MF - 
Nr. 01/2019 për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin dhe Procedurat e 
Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, paraqesin dokumentet më të 
rëndësishme që qeverisin menaxhimin financiar dhe kontrollin në 
institucionet publike që burojnë nga Ligji organik për Menaxhimin e 
Financave Publike dhe Përgjegjësitë, i ndryshuar dhe plotësuar. Kontrolli 
i Brendshëm i Financave Publike në Kosovë, përfshin Menaxhimin 
Financiar dhe Kontrollin, Auditimin e Brendshëm dhe harmonizimin e 
tyre në pajtim me standardet ndërkombëtare dhe praktikat më të mira për 

kontrollin e brendshëm dhe auditimin e brendshëm. Kërkesat e MFK-së duhet të konsiderohen si 
komponentë e pashmangshme, në dizajnimin dhe funksionimin e cilitdo proces të menaxhimit të 
financave publike nga subjektet e sektorit publik. 

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, nëpërmjet Njësisë Qendrore Harmonizuese, është 
përgjegjëse për zhvillimin dhe zbatimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit të fondeve dhe 
burimeve publike në Kosovë. Doracaku për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, paraqet një 
model të strukturuar për të orientuar subjektet e sektorit publik drejt krijimit të një mjedisi të 
qëndrueshëm të kontrollit. 

Ky doracak i paraqet në formë të përmbledhur parimet dhe i vë në kornizë procedurat e MFK-së, 
për një qeverisje moderne publike. Gjithashtu, i udhëzon përdoruesit dhe udhëheqësit e subjekteve 
të sektorit publik, për një menaxhim të mirë të financave publike. 

Hekuran Murati 

Ministër i Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve 
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1. Qëllimi i Doracakut të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit (MFK) 
 
Koncepti i Kontrollit të Brendshëm të Financave Publike është zhvilluar nga Komisioni Evropian 
në mënyrë që të ofrojë një model strukturor dhe operacional për të ndihmuar qeveritë e shteteve 
anëtare në ridizajnimin e ambientit të kontrollit të brendshëm, në veçanti për të avancuar sistemet 
e kontrolleve të brendshme që të jenë në hap me standardet ndërkombëtare dhe praktikave më të 
mira të Bashkimit Evropian.  
 
Ky doracak i MFK-së 1 , ofron një pikëpamje gjithëpërfshirëse të parimeve themelore të 
menaxhimit modern financiar dhe kontrollit në sektor publik. Ka për qëllim të udhëzojë apo edhe 
të shërbejë si një udhërrëfyes për zyrtarët e subjekteve të sektorit publik në kryerjen e detyrave të 
tyre, të përfshirë në aspektin e menaxhimit financiar dhe kontrollit. Doracaku shpjegon esencën e 
menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe komponentëve të saj dhe u ndihmon menaxherëve në 
sektor publik të zhvillojnë dhe mirëmbajnë një sistem të duhur të menaxhimit financiar dhe 
kontrollit në subjektet e tyre publike, në përputhje me kërkesat e Ligjit për Kontroll të Brendshëm 
të Financave Publike dhe rregulloreve përkatëse për MFK-në. 
 
2. Përdoruesit e Doracakut 
 
Ky doracak iu dedikohet: 
 
Udhëheqësve të subjekteve të sektorit publik – të cilët janë individët të cilët mbajnë pozitat më 
të larta në hierarki të një subjekti publik, të cilët janë njëkohësisht edhe përgjegjës për arritjen e 
objektivave të subjekteve të tyre.  
 
Zyrtarëve Kryesorë Administrativë – të cilët janë individët që mbajnë pozitat më të larta 
administrative në hierarki të një subjekti publik, që janë përgjegjës për zbatimin e sistemeve të 
menaxhimit financiar dhe kontrollit në të gjitha nivelet, strukturat, programet, aktivitetet dhe 
proceset e subjektit të sektorit publik dhe që i raportojnë udhëheqësit të subjektit të sektorit publik 
ose organit raportues përkatës, sipas legjislacionit në fuqi. 
 
Drejtuesve të niveleve vartëse – janë individët të cilët ushtrojnë funksione të përgjithshme 
menaxheriale, dhe të  cilët kanë llogaridhënie menaxheriale, janë përgjegjës dhe raportojnë sipas 
shkallës hierarkike, deri te Zyrtari Kryesor Administrativ i subjektit të sektorit publik. 
 
Mbajtësve të buxhetit – janë individët të cilët mbajnë pozitën dhe ushtrojnë funksionin e 
udhëheqësve të njësisë të cilat përfitojnë ndarje buxhetore sipas nivelit të programeve, apo 
nënprogrameve dhe kanë autorizim për shpenzimin e buxheteve të tyre. Mbajtësit e buxhetit janë 
përgjegjës dhe u përgjigjen eprorëve të tyre të drejtpërdrejtë, sipas nivelit hierarkik, për 
menaxhimin financiar dhe kontrollin e aktiviteteve, ofrimin e shërbimeve, përdorimin e buxheteve, 
menaxhimin e stafit, etj. 
 

                                                       
1 I përgatitur nën autoritetin e Ligjit për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike, Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe 
Përgjegjësitë dhe Rregullores MF - Nr.01/2019 për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin. 
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Auditorëve të brendshëm – janë individët (personat fizikë ose juridikë), të cilët janë caktuar për 
të vlerësuar në mënyrë të pavarur dhe objektive veprimtarinë financiare dhe operative të subjektit 
të sektorit publik të certifikuar sipas kërkesave të Ligjit për KBFP-në. 
 
Auditorëve të jashtëm - janë individët (personat fizikë ose juridikë) të cilët kanë mandat dhe 
autoritet për të  bërë auditim dhe për të dhënë opinion në pasqyrat vjetore financiare të subjektit 
publik, të licencuar sipas kërkesave të legjislacionit kombëtar, përfshirë auditorët nga Zyra 
Kombëtare e Auditimit.  
 
Zyrtarëve Kryesorë Financiarë – janë individët të cilët mbajnë pozitën dhe ushtrojnë funksionin 
e zyrtarit kryesor financiar më të lartë në strukturën organizative të SSP-ve, pas pozitës së ZKA-
së, në nivelin kryesor të subjektit publik dhe që janë në vartësi të drejtpërdrejtë dhe llogaridhënës 
ndaj Zyrtarit Kryesor Administrativ për operacionet financiare, kontabilitetin, dhe përgatitjen e 
pasqyrave financiare të subjektit publik. 
 
Zyrtarëve tjerë financiarë - janë individët të cilët mbajnë dhe ushtrojnë pozita financiare dhe 
veprojnë në kuadër të autoritetit të deleguar nga ZKF-ja, i raportojnë zyrtarëve administrativ 
përkatës për detyrat e përditshme dhe në mënyrë periodike te ZKF-ja për çështjet financiare. 
 
Zyrtarëve administrativë dhe gjithë personelit tjetër – janë të gjithë individët e tjerë të SSP-ve 
përveç udhëheqësit, ZKA-së, ZKF-së, dhe zyrtarëve tjerë financiarë dhe auditorët e brendshëm, të 
cilët mbajnë dhe ushtrojnë funksione tjera brenda SSP-së.Lista e pozitave apo funksioneve të 
përmendura më sipër nuk është shteruese, mirëpo përfshin pozitat kyçe relevante në menaxhimin 
financiar dhe kontrollin. Doracaku nuk ka qëllim që mbajtësit e pozitave të lartcekura t’i bëjë 
ekspertë në menaxhimin financiar dhe kontrollin, mirëpo, ka për qëllim të rrisë vetëdijen dhe të 
kuptuarit për konceptin e menaxhimit financiar dhe kontrollit. Pra, ky Doracak ka për qëllim të 
ofrojë udhëzime dhe të shërbejë si udhërrëfyes për të gjithë të lartcekurit të përfshirë në themelimin 
dhe përmirësimin e sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit, në sektorin publik në Kosovë. 
 

3. Struktura e  Doracakut  të MFK-së 
 
Ky Doracak  është i ndarë në tre kapituj, përfshirë shtojcat.  
Kapitulli i parë “Hyrje”, përfshin fjalën e Ministrit të Financave, Punës dhe Transfereve, qëllimin 
e doracakut  të MFK-së, përdoruesit e doracakut  dhe strukturën e këtij doracaku. - 
Kapitulli i dytë, përshkruan në detaje të gjitha procedurat zbatueshme të MFK-së. 
Kapitulli i tretë, përfshin një sërë shtojcash dhe shabllonesh relevante të përdorura në menaxhimin 
financiar dhe kontrollin, si: 
 

1. Dokumentacioni standard i UNIREF-it; 
2. Formulari i kërkesës për alokim të të hyrave vetanake; 
3. Përshkrimi i punëve të Zyrtarit Kryesor Financiar; 
4. Libri  i Proceseve për Menaxhimin e Shpenzimeve Publike; 
5. Metodologjia e  raportimit vjetor për sistemet e kontrollit të brendshëm në SSP; 
6. Modeli i Regjistrit të Rreziqeve. 
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PJESA II 

PROCEDURA E MFK‐SË NR. 1 - ZBATIMI I PROCEDURAVE 

1. Fushëveprimi dhe zbatimi  

 1.1. Ligji për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike, përcakton se:  
  
“Udhëheqësi i subjektit të sektorit publik ka përgjegjësinë e përgjithshme për vendosjen e 
menaxhimit financiar dhe kontrollit të subjektit, dhe për hartimin dhe miratimin e akteve 
nënligjore, politikave, strategjive, programeve, aktiviteteve dhe proceseve që ndërlidhen me 
zbatimin e tyre. Udhëheqësi i subjektit të sektorit publik, siguron që subjekti publik dhe të gjithë 
punonjësit e saj, janë në pajtim me të gjitha dispozitat e Ligjit për KBFP-në dhe i zbatojnë ato”. 
  

      1.2. Rregullorja MF-Nr.1/2019 për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, vendos parimet e 
MFK‐së që janë të aplikueshme në të gjitha subjektet e sektorit publik, si dhe kornizën për 
zbatimin e tyre.  Ky Doracak i procedurave, i nxjerrë në fillim nën autoritetin e Rregullores 
Financiare të Thesarit 01/2010 – Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli, është azhurnuar bazuar në 
Ligjin e KBFP-së dhe Rregulloren MF-Nr.1/2019 për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, 
ofron udhëzime të hollësishme se si duhet të zbatohet MFK‐ja.  
  

       1.3. MFK-ja aplikohet për çdo transaksion financiar dhe nga çdo punonjës, nëpër të gjitha 
subjektet e sektorit publik në Kosovë që menaxhojnë pronën publike, dhe/ose përdorin fonde 
publike. Mosrespektimi i këtyre procedurave, do të konsiderohet si humbje e besimit dhe shpie 
drejt masës disiplinore ose shkarkimit.  

  

2. Roli i udhëheqësit të subjektit të sektorit publik (Zyrtarit llogaridhënës)  
  

2.1. Të sigurojë dhënie të shërbimeve/aktivitete efektive, efikase dhe ekonomike për të cilat 
është përgjegjës subjekti i tij.  
 
2.2.  Të zbatojë MFK‐në në të gjitha strukturat, programet, operacionet dhe proceset e 
menaxhuara nga ai, duke respektuar parimet e ligjshmërisë, menaxhimit të mirëfilltë financiar 
dhe transparencës.  
 
2.3.  Të caktojë objektivat e subjektit, të identifikojë rreziqet drejt arritjes së tyre dhe të 
prezantojë sistemet adekuate të MFK‐së në pajtueshmëri me Ligjin për MFPP-në, Ligjin për 
KBFP-në dhe Rregulloren e MF-Nr. 1/2019 për MFK‐në.   
 
2.4.Të sigurojë që rregullat, procedurat dhe sistemet që i ka në kontroll, ofrojnë siguri të 
arsyeshme, se rreziqet për subjektin menaxhohen në mënyrë efektive, që objektivat dhe detyrat 
e subjektit do të realizohen në mënyrë efektive, efikase dhe ekonomike.  



Njësia Qendrore Harmonizuese - Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli-Centralna Jedinica za Harmonizaciju - Finansijsko upravlanje i kontrole,-
Central Harmonization Unit - Financial Management and Control 

6 
 

 
2.5.T’i raportojë Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve për funksionimin, 
përshtatshmërinë, efikasitetin dhe efektivitetin e sistemeve ekzistuese të MFK‐së, në kuadër të 
subjektit.  
 

3.Roli i mbajtësit të buxhetit 
  

3.1. Të menaxhojë dhe kontrollojë aktivitetet, dhe rreziqet që lidhen me realizimin e objektivave 
të strukturave që mbulojnë dhe buxhetet për të cilat i ka deleguar përgjegjësitë.  
 
3.2. Të jetë proaktiv në zhvillimin e sistemeve për të monitoruar buxhetet e tij, lidhur me matjet 
e performancës financiare dhe jofinanciare.  
  

     3.3. Të sigurojë që të gjitha rreziqet relevante për arritjen e objektivave të punës  janë 
identifikuar dhe janë menaxhuar efektivisht. Të raportojë për masat e marra për minimizimin e 
rreziqeve.  
  
3.4. T’i raportojë eprorit të drejtpërdrejtë sipas nivelit hierarkik, për performancën dhe 
përparimin financiar të aktiviteteve që i ka nën kontroll.   
    
3.5. Të bashkëpunojë me Zyrtarin Kryesor Financiar për planifikimin dhe ekzekutimin e 

buxhetit. 
 

4. Roli i Zyrtarit Kryesor Financiar  
 
     4.1.ZKF në nivelin kryesor të subjektit të sektorit publik, është përgjegjës për të siguruar 

dhe mbikëqyrur të gjitha aktivitetet financiare të subjektit të sektorit publik, i cili është në 
vartësi të drejtpërdrejtë dhe llogaridhënës ndaj Zyrtarit Kryesor Administrativ të SSP-së, 
për operacionet financiare, kontabilitetin dhe përgatitjen e pasqyrave financiare të sektorit, 
publik në pajtim me standardet e aplikueshme të kontabilitetit dhe praktikat më të mira.  

 
      4.2. Zyrtarit Kryesor Financiar është përgjegjës për mbikëqyrjen e të gjitha aktiviteteve 

financiare të subjektit të sektorit publik për garantimin e cilësisë dhe pajtueshmërisë së: 
 

• buxhetit dhe bashkërendimin e punës gjatë procesit të planifikimit të subjektit 
publik; 

• raporteve periodike për monitorimin e buxhetit për vendimmarrësit; 
• transaksioneve financiare, kontabilitetit dhe pasqyrave vjetore financiare të 

subjektit publik, në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi dhe aktet 
nënligjore të miratuara nga Ministri i Financave; dhe 

• rregulloreve të brendshme të menaxhimit financiar, hartimit të proceseve dhe 
fushat me rrezik. 
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     4.3.  T’i ofrojë zyrtarëve llogaridhënës dhe mbajtësve të buxhetit, informata menaxheriale, 
duke përfshirë edhe informata për llogaritje të kostos, që do t’u mundësojë atyre të 
përmbushin përgjegjësitë që kanë për MFK‐në dhe t’u ndihmojë në procesin e 
vendimmarrjes. ZKF-ja është njëkohësisht edhe pikë e kontaktit të SSP-së për Ministrinë e 
Financave, Punës dhe Transfereve . 

 
5. Roli i Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve 
 

     5.1 Të koordinojë dhe harmonizojë menaxhimin financiar dhe kontrollin, nëpër të gjitha 
subjektet e sektorit publik (organizatat buxhetore, agjencitë autonome ekzekutive, ose 
ndërmarrjet publike).  
  
5.2 Në përmbushjen e kësaj detyre, Ministria do të përkrahet nga Njësia Qendrore për 
Harmonizimin e MFK‐së.  

6. Korniza për MFK‐në  

     6.1. Është kërkesë e Ligjit mbi MFPP-në që rregullat e shkruara të qeverisin zbatimin e MFK‐
së. Këto rregulla përbëhen nga:  

 
• Ligji për KBFP-në, Rregullorja MF-Nr. 1/2019 për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin, që vendos kornizën dhe rregullat themelore të MFK‐së në të gjitha subjektet 
e sektorit publik;  

• Rregulloret e Thesarit dhe Buxhetit; 
• Libri i Proceseve për Menaxhimin e Shpenzimeve Publike nga Ministria e Financave, 

Punës dhe Transfereve; 
• Metodologjia për Raportim; 
• Doracaku i procedurave të MFK‐së, i nxjerrë nga Ministria e Financave, Punës dhe 

Transfereve që përcakton metodat që aplikohen në zbatimin e Rregullores MF- 
Nr.1/2019 për MFK-në. 

      6.2. Derisa procedurat në këtë doracak, nuk janë të përshkuara plotësisht në Rregulloren MF-
Nr.1/2019 për Menaxhim Financiar dhe Kontroll, ato janë nxjerrë nën autoritetin e saj dhe Ligjit 
për KBFP-në dhe e kanë statusin e njëjtë, si të ishin të përfshira në to.  Nga zyrtarët    
llogaridhënës kërkohet që të sigurojnë se personeli i tyre, njoftohet me këtë Doracak dhe aty ku 
është identifikuar së janë shkelur procedurat e MFK‐së, të vendoset se çfarë veprimesh duhet 
të ndërmerren.  
  

7. Rishikimi i MFK‐së  
 

7.1 Sipas Ligjit për KBFP-në,  kërkohet nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve që 
të raportojë çdo vit para Qeverisë për zbatimin e Rregullave të MFK‐së.  Në raport duhet të 
përfshihet përshkrimi i problemeve më të rëndësishme gjatë zbatimit të MFK‐së dhe 
rekomandimet për zgjidhjet e mundshme.  
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PROCEDURA E MFK‐SË NR. 2 - DELEGIMI I PËRGJEGJËSIVE  

1. Parathënie  
 

     1.1. Gjatë kryerjes së detyrave të tij, sipas Ligjit mbi MFPP-në, Ligjit për KBFB-në dhe Rregulloren 
MF-Nr. 1/2019 për MFK-në, udhëheqësi i subjektit të sektorit publik (zyrtari llogaridhënës), është 
përgjegjës që të delegojë funksionet që shoqërohen me grumbullimin dhe shpenzimin e parasë 
publike në pajtueshmëri me Rregullat e MFK‐së.  
  

        1.2 .Delegimi i përgjegjësive dhe detyrave nuk e liron udhëheqësin e subjektit të sektorit publik 
(zyrtarin llogaridhënës) nga llogaridhënia për përmbushjen e detyrave përkatëse ose për zgjedhjen 
e vartësve të tij/saj, të cilëve i janë deleguar të drejtat dhe përgjegjësitë.  Ai nuk mund të delegojë 
llogaridhënien dhe i mbetet të japë llogari, për performancën në subjektin e tij.  

 
2.  Fushëveprimi  

  
      2.1. Sistemet për delegim, ashtu siç janë krijuar nga zyrtari llogaridhënës te subjektet e sektorit 

publik, duhet të dizajnohen që të sigurojnë kalim efektiv të përgjegjësive, që iu mundëson 
menaxherëve të fushave të ndara funksionale, të menaxhojnë aktivitetet e tyre dhe buxhetet në atë 
mënyrë që të sigurojnë transparencë dhe përgjegjësi për veprimet e tyre.  
  

      2.2. Këto procedura paraqesin udhëzimet që do të zbatohen për delegimin e përgjegjësive të MFK‐
së dhe mbulojnë funksionet që shoqërohen me grumbullimin dhe shpenzimin e parasë publike.   
  

3.  Definicionet  
  

       3.1 Delegimi – nënkupton caktimin e autoritetit për të kryer funksione specifike nga ana e 
udhëheqësit të SSP-së, te menaxherët e njësisë ose personat e tjerë. Gjithashtu, nënkupton dhënie 
të autoritetit personave të tjerë, për të kryer funksione, detyra dhe për të marrë vendime specifike.  
  

      3.2 . I ngarkuari (i deleguari): Pozita ku janë deleguar përgjegjësitë dhe autoriteti. 
  

4.  Para delegimit të përgjegjësive  
  

      4.1 Para delegimit të përgjegjësive, udhëheqësi i SSP-së i mbështetur nga ZKA-ja, si koordinator 
kryesor, duhet të vlerësojë rreziqet e përfshira dhe kapacitetin për të menaxhuar këto rreziqe.  Ky 
vlerësim duhet të përfshijë rishikimin e:  

• strukturës së kontrollit të brendshëm të organizatës;  
• procedurave të kontrollit që veprojnë, funksionale në fushën e mbuluar nga 

përgjegjësia e deleguar;  
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• nivelit të shkathtësive, motivimit dhe sigurisë (besueshmërisë) së personit tek i cili 
do të delegohet përgjegjësia;  

• rëndësisë financiare të fushës së mbuluar nga përgjegjësia e deleguar, shmangies së 
konfliktit të interesit.  

 
5. Rregullat që qeverisin delegimin dhe përgjegjësitë e të deleguarit 

 
      5.1. Përgjegjësitë i delegohen pozitave e jo personave. Përgjegjësia dhe/ose autoriteti i deleguar 

te një pozitë, shtrihet jo vetëm te bartësi i asaj pozite, por edhe te çdo person që vepron 
përkohësisht në pozitën e bartësit, përveç nëse përcaktohet ndryshe.  
  

      5.2 .Niveli i delegimit që i caktohet një individi, do të bazohet në funksionin që ka ai në kuadër 
të subjektit dhe kapacitetit të tij që të përmbushë obligimet e deleguara.  

     5.3. Delegimi i mbajtur në nivelin e propozuar të menaxhmentit, mbahet edhe nga të gjithë 
menaxherët e niveleve të larta në linjën e raportimit të të deleguarave.  
  

      5.4. I deleguari mbetet përgjegjës gjithherë ndaj ZKA‐së, përveç në rastin kur i deleguari i 
përgjigjet direkt udhëheqësit të subjektit të sektorit publik.  

 
     5.5. Kur zëvendësohet udhëheqësi i subjektit të sektorit publik, delegimet ekzistuese do të 

mbetën në funksion, derisa nuk ndryshohen në mënyrë specifike nga udhëheqësi tjetër pasues.   
 

     5.6. Nëse i deleguari për çfarëdo arsye nuk ka mundësi të kryejë detyrat e tij, të shoqëruara me 
përgjegjësitë që u janë deleguar, përfshirë edhe konfliktin potencial ose aktual të interesave, 
paaftësinë ose mungesën e përkohshme, delegimi kalon fillimisht te mbikëqyrësi i 
menjëhershëm i atij zyrtari, ose te pozita tjetër më e lartë në linjën e autoritetit.  
 

      5.7.  I deleguari nuk mund të ushtrojë delegimin, sa i përket funksioneve ose personelit, për të 
cilin i deleguari nuk ka përgjegjësi të menaxherit të linjës.  
  

      5.8. I deleguari nuk mund të ushtrojë delegimin që do t’i japë atij ose bashkëpunëtorit të tij, 
përfitime të drejtpërdrejta personale. Prandaj, në mes të tjerash, i deleguari nuk mund të 
miratojë emërimin e vetvetes, çfarëdo forme të pagës ose pagesës, ngritje në detyrë, 
transferimin ose mbështetjen, udhëtimin, mungesën ose përfundimin e kontratës që ka të bëjë 
me vetveten.  
  

      5.9. Delegimet nuk mund të nëndelegohen. Vetëm udhëheqësi i subjektit të sektorit publik 
mund të delegojë një funksion.  I deleguari megjithatë mund të autorizojë një tjetër zyrtar që të 
kryejë funksione të caktuara (shih seksionin 6 të kësaj procedure).  
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       5.10. Në kryerjen e funksionit të deleguar, i deleguari mund të kërkojë ndihmë nga pala e tretë 

me kusht që i ngarkuari të mbajë një shkallë të konsiderueshme të kontrollit, për atë funksion.  
  

          5.11 Çdo delegim që shkakton shpenzime, duhet të kryhet në kuadër të kufijve të fondeve 
relevante të miratuara të buxhetit, për të cilin është përgjegjës i deleguari.  
  

          5.12. Të gjitha delegimet duhet të evidentohen me shkrim dhe të dhënat të mbahen në Planin e 
Delegimeve të MFK‐së, ku specifikohen përgjegjësitë e secilit të ngarkuar.  
  

          5.13. Plani i Delegimeve të MFK‐së, duhet të mirëmbahet rregullisht dhe i gjithë personeli duhet 
të ketë qasje në të.  

  
6.  Autorizimet  
  

       6.1 I deleguari mund të emërojë me shkrim një “Zyrtar të autorizuar”, që të kryejë pjesët 
rutinore të delegimit të tij, në emër të tij.  
  

       6.2 Zyrtari i autorizuar mund të veprojë në emër të të deleguarit në marrjen e vendimeve rutinë, 
që nuk kërkojnë gjykim të pavarur të theksuar. Çdo autorizim  i tillë përfshin pjesët si në vijim: 

 
• Emrin dhe pozitën e zyrtarit të autorizuar; 
• Përshkrimin e hollësishëm të detyrës së dhënë, apo nivelin e autorizimeve të 

vendimmarrjes (në kuptim të veprimit, linjës buxhetore të autorizuar për shpenzim, vlera 
maksimale e autorizuar për shpenzim, etj.); 

• Periudhën e saktë të mbuluar me autorizim brenda vitit fiskal; dhe 
• Shpeshtësinë dhe formatin tek personi që ka dhënë delegimin. 

  
      6.3 Akti i zyrtarit të autorizuar, do të merret si akti i të deleguarit, megjithëse i deleguari ka 

kryer delegimin personalisht.  
  

      6.4 I deleguari që e autorizon një zyrtar tjetër që të kryejë një funksion ose autoritet, duhet të 
sigurojë që zyrtari ka kualifikime që të kryejë funksionin dhe të përmbushë përgjegjësitë e tij 
siç duhet, gjatë tërë kohës.  
  

      6.5 I deleguari mbetet të japë llogari personale për ushtrimin e delegimit, përfshirë 
pajtueshmërinë me ligjet e aplikueshme, politikat dhe procedurat.  
  

      6.6 Zyrtari autorizues duhet të emërohet me shkrim, ku përcaktohet fushëveprimi i saktë i 
autoritetit të tij.  
  

      6.7.  Lista e zyrtarëve të autorizuar duhet të mbahet nga secili i deleguar, përfshirë të dhënat për 
datat në të cilat është autorizuar të veprojë zyrtari autorizues.  
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    6.8.    Zyrtari i autorizuar i nënshtrohet po të njëjtave rregulla si edhe i ngarkuari.  
  

7.  Keqpërdorimi i delegimeve ose autorizimeve  
  

     7.1. Atëherë kur një zyrtar beson që delegimi ose autorizimi, është ekzekutuar gabimisht, zyrtari 
duhet të informojë me shkrim dhe në hollësi mbikëqyrësin e menjëhershëm të të ngarkuarit, 
duke i bërë një kopje Drejtorit të Auditimit të Brendshëm në SSP. Mbikëqyrësi duhet të hetojë 
menjëherë kërkesën dhe të veprojë sipas rezultatit të hetimit. Veprimi duhet të përfshijë 
përgjigjen e zyrtarit raportues, duke pranuar njoftimin dhe duke dhënë një raport të shkurtër për 
rezultatin e hetimit, duke i dërguar një kopje Drejtorit të Auditimit të Brendshëm. Çështjet 
serioze duhet t’i referohen direkt Drejtorit të Auditimit të Brendshëm, i cili duhet të raportojë 
çdo njoftim tek udhëheqësi i subjektit të sektorit publik dhe/ose Ministri.   

 
     7.2. Nëse realizohet një hetim i mirëfilltë, me dëshmi që delegimi nuk është ekzekutuar si duhet, 

Udhëheqësi i Subjektit të Sektorit Publik ose ZKA-ja (siç mund të jetë rasti), mund të miratojnë 
marrjen e veprimit të atillë në pajtueshmëri me procedurat e brendshme disiplinore të subjektit 
të sektorit publik. 

 
8.  Llogaridhënia  
  

      8.1. Me delegimet dhe autorizimet, vjen edhe përgjegjësia për t’i dhënë llogari Qeverisë për të 
gjitha vendimet dhe veprimet e marra në pajtueshmëri me delegimin.  
  

      8.2.  Secili i ngarkuar, jep llogari për të qenë në pajtim me kushtet që e qeverisin ekzekutimin e 
delegimeve dhe duhet të jetë në gjendje që të justifikojë secilin veprim nëse do të nevojitet kjo.   
  

      8.3. Drejtorët i japin llogari udhëheqësit të subjektit të sektorit publik, duke siguruar që të 
ngarkuarit në fushën e tyre, janë në pajtim me kushtet që qeverisin shfrytëzimin e delegimeve 
dhe në rastin e mospajtueshmërisë marrin veprime adekuate.  
  

     8.4. Në subjektet e qeverisjes qendrore ZKA-ja i jep llogari Ministrit dhe në komuna kryetari i 
komunës i jep llogari kuvendit komunal, për të siguruar që të gjithë zyrtarët janë në dijeni dhe 
i kuptojnë detyrat e tyre për delegimet.  
  

      8.5. Ministri/Kryetari i komunës i jep llogari Qeverisë/Kuvendit komunal për të siguruar që 
delegimet realizohen siç duhet dhe në interesin më të mirë të Qeverisë/Kuvendit komunal, si 
dhe shërbimeve më të mira për qytetarët. 

 
       8.6. Ekzekutimi i delegimeve dhe autorizimeve, do të i nënshtrohet rishikimit periodik nga 

auditimi i brendshëm.  Auditimi i brendshëm do t’i ofrojë Ministrit/Kryetarit të komunës, një 
raport duke përfshirë çfarëdo rekomandimi që del nga rishikimi. 
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      8.7. Llogaridhënia menaxheriale i referohet përgjegjësisë së menaxherëve për punën dhe 
rezultatet e organizimit të tyre. Kjo nënkupton përgjegjësi për të gjitha aspektet e menaxhimit, 
nga planifikimi në raportim dhe nga delegimi në kontroll. 
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PROCEDURA E MFK‐SË NR. 3 - KONTROLLI I BRENDSHËM  

1. Parathënie   

      1.1. Sipas Ligjit për MFPP-në dhe Rregulloren MF-Nr. 1/2019 për MFK‐në, udhëheqësi i 
subjektit të sektorit publik (Zyrtari llogaridhënës), është përgjegjës për zhvillimin dhe 
vendosjen e kornizës së kontrollit të brendshëm brenda subjektit të sektorit publik.  

   
      1.2. Kjo procedurë e MFK‐së jep udhëzime rreth parimeve bazë të kontrollit të brendshëm, 

ashtu siç përkufizohet nga Komiteti i Organizatave Sponsorizuese (COSO), i cili konsiderohet 
si burimi i praktikave më të mira për kontrollet e brendshme, ku nga udhëheqësit e subjekteve 
të sektorit publik ‐ (zZyrtarët llogaridhënës), kërkohet të sigurojnë që parimet e parashtruara 
inkorporohen në praktikat e punës së subjekteve të sektorit publik.   

 2. Fushëveprimi   

      2.1 Kjo procedurë e kontrollit të brendshëm aplikohet në  të gjitha subjektet e sektorit publik 
në Kosovë. (Shembujt e aktiviteteve të kontrollit në përmbajtjen e procedurës, nuk janë 
gjithëpërfshirëse apo shteruese, të të gjithë kontrolleve specifike të përshtatshme për secilin 
SSP). Kontrollet do të variojnë nga njëra organizatë buxhetore në tjetrën, sipas llojit të 
aktivitetit, madhësisë  dhe vëllimit të transaksioneve, shpërndarjes gjeografike dhe rreziqeve 
për përmbushjen e objektivave. Po ashtu, kontrollet mund të pritet që të ndryshojnë me kohë, 
për të reflektuar ndryshimet në mjedisin operues.   

 
     2.2 Sistemet e kontrollit duhet të zhvillohen dhe  zbatohen për t’i dhënë menaxhmentit 

ekuilibrin e duhur, mes rrezikut që objektivat e biznesit të mos arrihen dhe nivelit të kërkuar 
të kontrollit, për të siguruar përmbushjen e objektivave të biznesit. Kostot e kontrollit nuk 
duhet të tejkalojnë përfitimin e marrë prej tyre.   

 
3. Përgjegjësitë dhe llogaridhënia për kontrollin e brendshëm 
 

     3.1. Udhëheqësi i subjektit të sektorit publik ka përgjegjësinë e përgjithshme për vendosjen 
e menaxhimit financiar dhe kontrollit të subjektit të sektorit publik,  dhe për hartimin dhe 
miratimin e akteve nënligjore, politikave, strategjive, programeve, aktiviteteve dhe proceseve 
që ndërlidhen me zbatimin e tyre. Udhëheqësi i subjektit të sektorit publik delegon pjesë të 
përgjegjësisë dhe autoritetit të tij/saj për vendimmarrje, menaxhim, shpenzim të buxhetit, 
raportim dhe monitorim tek personeli vartës, duke përcaktuar qartë autoritetin dhe detyrat e 
tyre, mirëpo, nuk mund ta delegojë llogaridhënien e tij për të. Për informata më të detajuara 
rreth delegimit referojuni Procedurës së MFK‐së Nr. 2. 

  
3.2. Udhëheqësi i SSP‐së është përgjegjës që të sigurojë se janë vendosur politikat e duhura 
dhe siguron:  
 

• Burimet adekuate dhe format e ofrimit të shërbimit publik në mënyrë etike, ekonomike, 
efikase dhe efektive; 
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• Besueshmërinë, rëndësinë dhe integritetin e informatave; 
• Përmbushjen e obligimeve të llogaridhënies së brendshme dhe të jashtme; 
• Përcaktimin e strukturës adekuate organizative, ndarjen e detyrave dhe përgjegjësive për 

vendimmarrje, realizimin, kontrollin dhe monitorimin e arritjes së objektivave të 
organizatës. Është thelbësore që të vihet   toni  i duhur në nivelin e lartë; 

• Vendosjen e sistemit të menaxhimit të rrezikut dhe zbatimin e veprimeve për zvogëlimin 
e rrezikut në mënyrë që arrihen objektivat e organizatës; dhe 

• Themelimin e funksionit të auditimit të brendshëm dhe garantimin e pavarësisë së tij 
funksionale. 

 
 3.3. Zyrtari Kryesor Administrativ i subjektit publik, është përgjegjës për zbatimin e sistemeve 
të menaxhimit financiar dhe kontrollit në të gjitha nivelet, strukturat, programet, aktivitetet dhe 
proceset e subjektit publik, në përputhje me parimin e menaxhimit të qëndrueshëm financiar dhe 
transparencës, dhe i raporton udhëheqësit të sektorit publik, ose organit raportues përkatës sipas 
legjislacionit në fuqi. Ndërkohë që  ‘’toni në nivel të lartë vihet nga udhëheqësi i subjektit të 
sektorit publik. 

 
 ZKA-ja siguron se: 
 
• Vendimet dhe masat e tjera të subjektit publik, zbatohen në mënyrë efikase dhe efektive; 
• Identifikohen rreziqet për realizimin e objektivave të subjektit publik dhe ndërmerren 

veprime për minimizimin e atyre rreziqeve; 
• I propozohet udhëheqësit të subjektit, miratimi i akteve të brendshme administrative; 
• Monitorohet sistemi i menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm të subjektit publik; 

dhe 
• Ndërmerren veprime për përmirësimin e sistemeve të kontrollit, sipas rekomandimeve të 

auditimit të brendshëm, të auditimit të jashtëm dhe analizat e tjera relevante. 
 

3.4.Drejtuesit e niveleve në vartësi të subjektit të sektorit publik, që ushtrojnë funksione 
menaxheriale, dhe të cilët kanë llogaridhënie menaxheriale, janë përgjegjës dhe raportojnë sipas 
shkallës hierarkike, deri tek zyrtari kryesor administrativ i subjektit të sektorit publik për 
procesin e buxhetit, statusin e sistemeve të kontrollit të brendshëm, rreziqet që parandalojnë 
përmbushjen e objektivave dhe masat e ndërmarra për minimizimin e tyre në institucionin që 
drejtojnë.   
 
3.5.Menaxherët e strukturave të brendshme dhe mbajtësit e buxhetit të subjektit të sektorit 
publik, janë përgjegjës ndaj mbikëqyrësve të tyre në mënyrë të drejtpërdrejtë për menaxhimin 
dhe kontrollin e aktiviteteve dhe buxhetit për të cilat u janë deleguar përgjegjësitë. 
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3.6.Të gjithë të punësuarit kanë nga pak përgjegjësi për kontrollin  e brendshëm si pjesë e 
përgjegjësisë së tyre për përmbushjen e objektivave. Ata në mënyrë kolektive duhet të kenë 
njohuri, aftësi, informata dhe autoritet për të krijuar, për të vënë në funksionim dhe monitoruar 
sistemin e kontrollit të brendshëm. Për këtë kërkohet që të kuptohet organizata, objektivat e 
saja dhe rreziqet me të cilat përballet ajo.  
 

4. Objektivat e Kontrollit të Brendshëm  
 

      4.1 Sistemi i kontrollit të brendshëm ngërthen në vetvete politikat, proceset, detyrat dhe sjelljet 
e organizatës buxhetore të cilat të marra së bashku:  
  

• Lehtësojnë funksionim efikas, efektiv dhe ekonomik të saj, duke i dhënë mundësi që t’i 
përgjigjet rreziqeve të mëdha operacionale, funksionale, të biznesit, të pajtueshmërisë dhe 
rreziqeve të tjera për të përmbushur objektivat e saj. Kjo përfshin ruajtjen e pasurive nga 
përdorimi i papërshtatshëm, humbja, apo mashtrimi (për informata rreth menaxhimit të 
pasurive, shih Procedurën e MFK‐së Nr.5);  

• Ndihmojnë në sigurimin e cilësisë së raportimit të brendshëm dhe të jashtëm. Kjo kërkon 
mbajtjen e të dhënave të duhura dhe proceseve që gjenerojnë një rrjedhë informatash 
relevante dhe të besueshme në kohën e duhur nga brenda dhe nga jashtë organizatës;   

• Ndihmojnë në sigurimin e pajtueshmërisë me ligjet dhe rregulloret në fuqi dhe gjithashtu me 
politikat e brendshme në aspektin e sjelljes së organizatës.  
 

5. Komponentët e Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit  
  

Kontrolli i brendshëm përbëhet nga një kornize e komponentëve të kontrollit të brendshëm, që 
duhet të jenë të pranishëm dhe funksional për ta bërë efikas kontrollin e brendshëm. Kjo 
kornizë përbëhet nga:  
 

1. Mjedisi i kontrollit të brendshëm; 
2. Vendosja e objektivave; 
3. Menaxhimi i rreziqeve; 
4. Aktivitetet e kontrollit; 
5. Informimi dhe komunikimi; 
6. Monitorimi. 

 

5.1 Mjedisi i kontrollit  
  

            Ky është themeli për të gjithë komponentët e tjerë të kontrollit të brendshëm që siguron disiplinë 
dhe strukturë. Elementët e mjedisit të kontrollit, përfshijnë:   
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• Integritetin, vlerat etike dhe kompetencën e punonjësve të subjektit publik; 
• Strukturat e duhura organizative, linja të qarta të raportimit, autoritetin e nevojshëm dhe 

përgjegjësitë për arritjen e objektivave;  
• Politikat e duhura të menaxhimit të rrezikut, duke përfshirë “apetitin” e rrezikut dhe qasjen 

e përgjithshme për minimizimin e rrezikut; dhe 
• Filozofinë e menaxhmentit dhe stilin e funksionimit.   

 
5.1.2 Shembuj të mënyrës se si përmirësohet mjedisi i kontrollit të organizatës janë: 
   

• I gjithë stafi të ketë në dispozicion një kopje të këtij Doracaku të Procedurave të MFK‐
së;  

• Subjekti publik të ketë politika dhe procedura të shkruara mirë, të cilat i bëjnë të qarta 
përgjegjësitë e të punësuarit, kufizimet e autoritetit, standardet e performancës, 
procedurat e kontrollit dhe marrëdhëniet raportuese;  

• Të ekzistojnë përshkrimet e detyrave, të përcaktohen qartë përgjegjësitë për kontrollin 
e brendshëm dhe të përkufizohen në mënyrë korrekte njohuritë, aftësitë dhe 
eksperienca thelbësore e kërkuar për secilën pozitë;  

• Praktikat e punësimit të rezultojnë në marrjen në punë të individëve me njohuritë, 
aftësitë dhe eksperiencën e aplikueshme për pozitën;  

• Vlerësimet e performancës së të punësuarve të kryhen periodikisht;  
• Të merren masat e duhura disiplinore kur i punësuari nuk i përmbahet politikave dhe 

procedurave, ose standardeve të mirësjelljes.  
 

5.2 Vendosja e objektivave  
 
5.2.1.Këto kanë të bëjnë me mënyrën se si udhëheqësi i subjektit të sektorit publik i vendos 
objektivat e subjektit. Objektivat duhet të vendosen në planet strategjike dhe vjetore, dhe 
të dokumentohen sipas kategorive, si në vijim: 
 
1. Objektivat strategjike – bazuar në planet strategjike; 
2. Objektivat operative – bazuar në planet e veprimit; 
3. Objektivat financiare – bazuar në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve, Ligjin Vjetor 

të Buxhetit, si dhe aktet nënligjore të aplikueshme financiare; dhe 
4. Objektivat e pajtueshmërisë – bazuar në kornizën e aplikueshme ligjore. 

 

5.3 Menaxhimi i Rrezikut  
 

         5.3.1 Këto kanë të bëjnë me mënyrën se si udhëheqësi i subjektit të sektorit publik krijon 
politika të dokumentuara mirë, për menaxhimin e rrezikut në kuadër të subjektit publik, 
që përfshin së paku elementët e mëposhtme: 
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1. Identifikimin e ngjarjeve që cenojnë arritjen e objektivave; 
2. Vlerësimin e rrezikut lidhur me mundësinë e ndodhjes dhe ndikimin; dhe  
3. Veprimet ndaj rrezikut me qëllim të shmangies, transferimit, pranimit, ndarjes apo 

zvogëlimit të rrezikut. 
4. Më detajisht rreth menaxhimit të rrezikut, shikoni Procedurën e MFK‐së Nr. 4. 

 

5.4 Aktivitetet e kontrollit  
  

         5.4.1 Këto janë politikat dhe procedurat të cilat ndihmojnë që të ndërmerren veprimet e 
duhura për të adresuar rreziqet ndaj përmbushjes së objektivave të subjektit.  

 
         5.4.2 Kontrollet parandaluese (ex ante) frenojnë ose parandalojnë ndodhjen e ngjarjeve të 

padëshirueshme. Shembuj të kontrolleve parandaluese janë:  
 

• Planifikimi;  
• Objektivat dhe synimet për të matur performancën;   
• Aprovimi, autorizimi dhe verifikimet;  
• Ndarja e detyrave për autorizim, realizim, kontabilitet dhe kontroll; 
• Sistemi i nënshkrimit të dyfishtë; 
• Politikat dhe procedurat e shkruara për plotësi, besueshmëri, saktësi dhe në kohën e 

duhur për operacionet e kontabilitetit. 
 

         5.4.3 Kontrollet zbuluese (ex post) zbulojnë veprimet e padëshirueshme. Ato japin evidencë 
se ka ndodhur një humbje, por nuk e parandalojnë humbjen. Shembuj të kontrolleve zbuluese 
janë:   
• Rakordimet (barazimet); 
• Kontrollet pas faktit të ndodhjes;  
• Rishikimet, p.sh. të performancës, buxhetit ndaj atij aktual, etj.;  
• Auditimet.  
• Të dyja llojet e kontrollit janë thelbësore për sistemin efikas të kontrollit të brendshëm.  
 

5.5   Informimi dhe komunikimi   
  

5.5.1. Udhëheqësi i subjektit të sektorit publik është përgjegjës për besueshmërinë, 
rëndësinë, dhe integritetin e informatave, nëpërmjet vendosjes së një sistemi të informimit 
dhe komunikimit, për të siguruar që: 
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• Informatat e mjaftueshme dhe të duhura u komunikohen në kohë nga/dhe për 
udhëheqësin e subjektit të sektorit publik dhe personelin e subjektit publik, për të 
përmbushur detyrat dhe mandatin e tyre duke përfshirë palët e treta, siç janë 
klientët, furnitorët, organet mbikëqyrëse, tatimpaguese dhe palët e tjera të interesit; 

• Të gjitha transaksionet, veprimet, vendimet, proceset, janë të dokumentuara mirë, 
në mënyrë që të krijohen gjurmë të mjaftueshme të auditimit; dhe 

• Sistemi i raportimit të ketë afate kohore dhe të pajtueshmërisë, përfshirë raportimin 
e gabimeve, parregullsive, dhe dyshimet për mashtrim. 
 

Pyetjet e mëposhtme janë shembuj të asaj se çfarë duhet të pyesni për informimin dhe 
komunikimin gjatë vlerësimit të kontrollit të brendshëm:  
  

• A i merr subjekti i sektorit publik/departamenti/njësia jonë, informatat që i nevojiten 
nga burimet e brendshme dhe të jashtme në formën dhe kornizën e dobishme kohore?  

• A i merr subjekti publik/departamenti/njësia jonë, informatat të cilat matin 
performancën e saj d.m.th. të cilat na tregojnë nëse ne po i përmbushim objektivat e 
operimit, raportimit financiar dhe pajtueshmërisë?  

• A i identifikon, merr, përpunon dhe komunikon subjekti publik/departamenti/njësia 
jonë, informatat të cilat u nevojiten të tjerëve në formën dhe kornizën e dobishme 
kohore?  

  

5.6   Monitorimi  
  

5.6.1.Sistemet e kontrollit të brendshëm duhet të monitorohen për të ofruar siguri të arsyeshme 
se objektivat e organizatës janë duke u përmbushur. Kjo bëhet përmes aktiviteteve të 
vazhdueshme të monitorimit, vetëvlerësimeve dhe auditimit të brendshëm.  
  
5.6.2.Monitorimi i vazhdueshëm përfshin aktivitetet e rregullta menaxhuese dhe mbikëqyrëse 
që vlerësojnë dhe përmirësojnë dizajnin, ekzekutimin dhe efikasitetin e kontrollit të brendshëm. 
Menaxherët duhet t’i përqendrojnë aktivitetet e tyre monitoruese në fushat me rrezik të lartë. 
Ata nuk duhet të shikojnë çdo informatë për të përcaktuar se kontrollet po funksionojnë. 
Përdorimi i kontrolleve në vendngjarje ose teknikave të thjeshta të përgatitjes së mostrave, 
mund të ofrojnë një nivel të arsyeshëm të besueshmërisë që kontrollet janë duke funksionuar 
sipas synimit.  
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5.7 Raportimi për sistemin e kontrollit të brendshëm  
 

5.7.1.Udhëheqësi i subjektit të sektorit publik, siguron që çdo vit bëhen vetëvlerësimet e 
menaxhimit financiar dhe sistemit të kontrollit të brendshëm, që përfshijnë të gjithë subjektin e 
sektorit publik të cilat i raportohen Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve Për më 
shumë informata rreth vetëvlerësimit shih Procedurën e MFK‐së Nr.13.  
 
5.7.2.Udhëheqësi i SSP-së aprovon raportin vjetor për sistemin e kontrollit të brendshëm. 
Raporti duhet të përfshijë deklaratën e kontrollit të brendshëm, raportin e vetëvlerësimit të 
menaxhimit financiar dhe kontrollit, rezultatet e aktiviteteve të auditimit të brendshëm dhe të 
jashtëm.  
  
5.7.3.Auditimi i brendshëm bën një vlerësim të pavarur të kontrollit të brendshëm duke i dhënë 
udhëheqësit të SSP‐së sigurinë që ai kërkon në lidhje me efikasitetin e sistemit të kontrollit të 
brendshëm. Auditimi i brendshëm gjithashtu shqyrton listat kontrolluese vetëvlerësuese të 
menaxhmentit dhe i jep udhëzime udhëheqësit të SPP-së në lidhje me saktësinë dhe cilësinë e 
tyre.  
5.7.4.Mangësitë në kontrollin e brendshëm duhet të raportohen te niveli i lartë, në mënyrë që 
menaxhmenti t’i korrigjojë. 
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PROCEDURA E MFK‐SË NR. 4 - MENAXHIMI I RREZIKUT  
 
1. Parathënie   
  

1.1.Ligji për KBFP-në, neni 12, përcakton që udhëheqësi i subjektit të sektorit publik është 
përgjegjës për menaxhimin e rrezikut të dokumentuar në kuadër të subjektit publik. Kapitulli 
VI i Rregullores MF-Nr.1/2019 për MFK-në, përcakton kërkesat kryesore sa i përket 
menaxhimit të rrezikut, dokumentimin e menaxhimit të rrezikut, procesin e menaxhimit të 
rrezikut, identifikimin, vlerësimin dhe reagimin ndaj rrezikut, dhe aktivitetet e kontrollit, etj.   
  
1.2.Kjo procedurë parashtron procesin për përmbushjen e kërkesës për identifikimin dhe 
menaxhimin e rreziqeve për secilën objektivë të subjektit.   
 
1.3.Udhëheqësi i SSP-së mund të delegojë përgjegjësinë për menaxhimin e rrezikut te 
menaxherët, të cilët janë: Zyrtari kryesor administrativ, drejtuesit e lartë, mbajtësit e buxhetit 
dhe menaxherët e tjerë. Llogaridhënia për menaxhimin e rrezikut mbetet me udhëheqësin e 
SSP‐së. 
  
1.4.Menaxhimi i rrezikut është proces i përgjithshëm i identifikimit, vlerësimit dhe monitorimit 
të rreziqeve dhe zbatimit të kontrolleve të nevojshme për të mbajtur ekspozimin ndaj rrezikut 
në një nivel të pranueshëm.  Kjo duhet të integrohet si pjesë e procesit të përgjithshëm të 
menaxhimit.  
 
1.5.Rreziqet reflektojnë pasigurinë drejt arritjes së rezultateve të planifikuara.  Ekspozimi 
ndaj rrezikut  është kombinimi i probabilitetit (gjasës që do të ndodhë një ngjarje) dhe 
ndikimit  të ngjarjes nëse kjo ndodhë.  
   
1.6.Procesi i menaxhimit të rrezikut, shton njohuritë e personelit për kontigjencat që do të mund 
të ndikojnë, në arritjen e objektivave dhe ofron një kornizë për të diskutuar rreziqet në të gjitha 
nivelet në subjekt. Ai jep informata, trajnon menaxhmentin dhe personelin, si dhe shton gjasat 
për arritje të suksesshme të objektivave.  
  
1.7.Për të marrë siguri të arsyeshme që objektivat mund të arrihen me vlerën për para dhe për 
të mbrojtur operacionet nga rreziqet e papranueshme, menaxhmenti duhet të krijojë kushtet dhe 
të përcaktojë mjetet e nevojshme për të vlerësuar, prioritizuar dhe për të marr vendime para 
realizimit të çfarëdo aktiviteti. Për këto mjete diskutohet më poshtë.  
  

2. Dokumenti i menaxhimit të rrezikut 
 

2.1. Secili subjekt i sektorit publik është i obliguar të hartojë dhe të publikojë një dokument 
përkatës për menaxhimin e rrezikut. 
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2.2.Udhëheqësi i SSP-së emëron zyrtarin përgjegjës për përgatitjen e dokumentit për 
menaxhimin e rrezikut, i cili duhet të aprovohet dhe azhurnohet së paku çdo vit dhe në rast se 
kur ndodhin ndryshime të rëndësishme në organizatë që kanë ndikim në menaxhim të rrezikut. 
 
2.3.Dokumenti për menaxhimin e rrezikut përfshin së paku komponentët e mëposhtëm: 
 

• Rolet, autoritetin dhe përgjegjësitë në menaxhimin e rrezikut në subjektin publik;  
• Nivelin e pranueshëm ‘apetitin’ e rrezikut në nivelin e subjektit publik;  
• Regjistrin e rrezikut, vendosjen e kritereve për gjasat e ndodhjes dhe ndikimin e rrezikut;  
• Procesin e menaxhimit të rrezikut, ku përfshihen raportimi dhe aktivitetet që lidhen me 

rrezikun;  
• Sistemin e kategorizimit të rreziqeve;  
• Modelin e regjistrit të rrezikut, dhe  
• Rishikimin dhe aprovimin e dokumentit të menaxhimit të rrezikut. 

 
2.4.Udhëheqësi i SSP-së mbështetur nga ZKA-ja dhe ZKF-ja dhe në bashkëpunim me 
udhëheqësit e niveleve të varësisë dhe mbajtësve të buxhetit, përgatisin dokumentin për 
menaxhimin e rrezikut. Dokumenti i menaxhimit të rrezikut duhet t’u komunikohet të gjithë 
personelit dhe të jetë i qasshëm gjatë gjithë kohës. 

 
3. Identifikimi i rreziqeve  
 

       3.1. Pasi që rreziqet lidhen me objektivat, si parakusht i menaxhimit të rrezikut është që 
objektivat e subjektit të identifikohen në planin strategjik ose operativ të saj.  
 

      3.2. Menaxhmenti duhet t’i referohet planit strategjik ose operativ, për të marrë informata për 
objektivat kyçe dhe strategjike të organizatës.  Si rregull i përgjithshëm, nuk duhet të kemi më 
shumë se 10 objektiva për subjektin. 
   

     3.3. Menaxhmenti duhet të identifikojë rreziqet për secilën objektivë – ato rrethana që do të 
mund të pengonin organizatën në arritjen e secilës objektivë të saj.  Qasja ideale është 
kombinimi i rishikimit të rrezikut lartë‐poshtë dhe vetëvlerësimi poshtë‐lartë ku secila 
pjesë e subjektit kontribuon me perceptimin e rreziqeve që përballet në arritjen e objektivave 
kyçe.  
  

       3.4. Në identifikimin e rreziqeve, është e dobishme që të merren parasysh kategoritë e 
ndryshme të rreziqeve që mund të ndikojnë në ndonjë objektivë. Lista e mëposhtme mund të 
shërbejë si pikë e mirë fillestare, por subjektet publike individuale duhet të marrin parasysh 
kategori të tjera të rrezikut.   
Secila objektivë mund t’i ekspozohet rreziqeve të shumëfishta në kategori të shumëfishta.  
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4.Rreziqet e jashtme  

Këto janë rreziqet që reflektojnë rrethanat jashtë subjektit:  

• Infrastrukturore,  
• Ekonomike,  
• Ligjore dhe rregullative,  
• Mjedisore,  
• Politike,  
• Kushtet e tregut,  
• Katastrofat.  

5.Rreziqet financiare  

Këto janë rreziqet që lidhen me disponueshmërinë e burimeve të nevojshme:  

• Disponueshmëria me buxhet,  
• Humbjet për shkak të mashtrimit ose vjedhjeve,  
• Investimet kapitale,  
• Detyrimet kontigjente.  

6.Rreziqet operative  

Këto janë rreziqet e punës që do të mund të ndikonin në efikasitetin, efektivitetin dhe 
ekonomizimin operativ:  

• Sistemet operative të procedurave,  
• Disponueshmëria me informata,  
• Reputacioni,  
• Sistemet e teknologjisë,  
• Procedurat për menaxhimin e projektit,  
• Inovacionet, 
• Siguria e të dhënave. 

  

7.Rreziqet për burimet njerëzore  

Këto janë rreziqe operative që shoqërohen në mënyrë specifike me çështjet e personelit. 
Disponueshmëria, zhvillimi dhe mbajtja e personelit të përshtatshëm: 

•  Shëndeti dhe siguria,  
•  Zhvillimi i shkathtësive,  
•  Marrëdhëniet e punës.   
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8. Caktimi i pronësisë së rrezikut  
  

      8.1. Udhëheqësi i subjektit të sektorit publik për rreziqet e identifikuara, duhet të përcaktojë 
përgjegjësinë për menaxhimin e atyre rreziqeve.  Udhëheqësi i SSP-së mbetet të japë llogari 
personalisht, por delegimi tek vartësit e tij do të sigurojë që është e qartë përgjegjësia dhe 
autoriteti për të zbatuar veprimet që të kontrollojë rreziqet.  

 
8.2. Pronësia mund t’i përcaktohet individëve ose Komitetit për Menaxhimin e Rrezikut. 
    

     8.3.Udhëheqësi i SSP-së duhet të vendosë mekanizma për pronarët e rrezikut për t’i raportuar 
atij për çështjet me rrezik.  
 

9. Vlerësimi i rrezikut  
  

     9.1. Sapo të identifikohen rreziqet, menaxhmenti duhet të vlerësojë rëndësinë e secilit prej tyre. 
Disa rreziqe, në veçanti rreziqet financiare mund të përcaktohen në sasi, derisa të tjerët si rreziku 
i reputacionit, janë më subjektive.  
  

      9.2. Menaxhmenti duhet të përcaktojë mënyrë më adekuate për të vlerësuar rreziqet që ka 
identifikuar. Qasja e përgjithshme është të përgatitet një matricë, që do të vlerësojë secilin rrezik 
sipas (a) probabilitetit ose gjasës së ndodhjes së tij dhe (b) ndikimit ose seriozitetit nëse 
ndodh.  

 
• Probabiliteti ose gjasa e ndodhjes paraqet gjasat që një ngjarje e pafavorshme do të 

ndodhë në qoftë se ka mungesë të aktiviteteve të kontrollit ose të pamjaftueshme për të 
parandaluar ose zvogëlua rrezikun.  
 

• Ndikimi paraqet efektin që do të ketë në arritjen e objektivave një ngjarje e 
pafavorshme, nëse ngjarja ndodhë. Ndikimi mund të jetë një dëmtim apo një mundësi e 
humbur. Aty ku është e mundshme efekti duhet të përcaktohet në vlerë monetare, ose të 
përshkruhet me fjalë për të treguar rëndësinë e rrezikut. 

  
      9.3.Për të kombinuar vlerësimin e rreziqeve të ndryshme (disa prej të cilëve janë sasiore dhe të 

tjerat cilësore) menaxherët mund të konsiderojnë probabilitetin në një madhësi të vazhduar, si: 
Sigurt, ka gjasa, i mesëm, ose s’ka gjasa dhe ndikimin në një madhësi të vazhduar, si: I 
parëndësishëm, i vogël, i madh ose katastrofik.  
  

     9.4.Secili rrezik vlerësohet sipas kombinimit të probabilitetit dhe ndikimit të tij, duke 
shfrytëzuar matricën për vlerësimi e rrezikut.   

 
     9.5.Çdo rrezik identifikohet, vlerësohet dhe adresohet përmes pyetjeve/procedurës së prezantuar 

në modelin e regjistrit të rrezikut të përshkruar në shtojcën numër 5:  
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Analiza e rrezikut bazohet në tabelat e referencës, si vijon:  
Kriteret e matjes së mundësisë dhe pasojës 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUNDËSIA 
Kriteret Pikët Kriteret Probabiliteti 
Pothuajse e 
sigurtë 

5 Pritet të ndodhë. Patjetër që ndodh 
këtë vit ose gjatë tre viteve të 
ardhshme. 

80% deri 100%, ose disa herë 
gjatë një viti.  

Me shumë 
mundësi 

4 E presim të ndodhë. Do të ishte 
surprizë që të mos ndodhë. 

61% deri 79%, ose të paktën një 
herë në vit. 

Ka 
mundësi 

3 Po aq e mundur të ndodhë sa edhe jo. 
Nuk presim të ndodhë, por ka një 
mundësi. 

40% deri 60%, ose një herë në 3 
vjet. 

Pak e 
mundur 

2 Nuk është parashikuar. Nuk ka vend 
për t’u shqetësuar. 

11% deri 39%, ose një herë në 5 
vjet. 

Pothuajse e 
sigurtë që 
nuk ndodh  

1 Do ishte surprizë nëse ndodh. Do të 
ishte një kombinim i ngjarjeve të 
padëshiruara që do ta shkaktonin. 

0 deri 10%, ose një herë në 10 vjet. 

PASOJA 
Kriteret Pikët Kritere/ Shembuj 

Katastrofike 5 
Problem i madh prej të cilit s’ka rimëkëmbje. Dëmtim i madh i integritetit 
ose emrit të mirë të subjektit publik. Humbje totale e aftësisë për të 
plotësuar objektivin. 

Të mëdha 4 
Ngjarje që kërkon rishikim të mënyrës se si është kryer shërbimi. Ngjarje 
e rëndësishme që kërkon periudhë të gjatë rimëkëmbjeje. Dështim i 
përmbushjes së një angazhimi të rëndësishëm politik. 

Moderuara 3 Rimëkëmbja nga ngjarja kërkon bashkëpunim ndërmjet departamenteve. 
Mund të gjenerojë interesin e mediave.   

Të vogla 2 

  
Mund të trajtohet në nivel departamenti, mirëpo kërkon një njoftim te 
menaxhmenti i lartë. Vonesë fondesh ose ndryshim në kriteret e 
financimit. Mbajtje shënim nga udhëheqësi i subjektit publik, ose palët e 
treta që lidhen me të.  

Të 
papërfillshme 1 Mund të veprohet së brendshmi dhe në nivel zyre. Nuk ka përshkallëzim 

të mëtejshëm. Nuk ka interes nga media.   
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Matrica e analizës së rreziqeve 
 

 
  

Nga shembulli i mësipërm, mund të vëreni se kombinimi i ndryshëm i probabilitetit dhe ndikimit, 
janë shkallëzuar, si: I ulët, i mesëm, i lartë ose ekstrem. Më pastaj, ky shkallëzim do të përdoret 
për të vendosur për nivelin e reagimit.  

10. Vlerësimi i profilit të rrezikut  
  

     10.1. Përdorimi i matricës së mësipërme për vlerësimin e rrezikut, për të identifikuar nivelet e 
ndryshme të rrezikut, i ofron menaxhmentit një kornizë për të udhëzuar reagimet adekuate ndaj 
menaxhimit të secilit rrezik.  Reagimi do të varet se si menaxhmenti ndihet për pranimin e 
rreziqeve për arritjen e objektivave për të cilat ata japin llogari – Profili i rrezikut.  Në 
përgjithësi, menaxhmenti përpiqet që t’i frenojë rreziqet operative se sa t’i çrrënjosë tërësisht 
ato.  Përveç në rastet e rreziqeve ekstreme që kërcënojnë mbijetesën e organizatës.  Zakonisht, 
tolerohet një nivel i rrezikut.  Megjithatë, në sektorin publik, gati të gjitha rreziqet duhet të 
lehtësohen për të pasqyruar faktin që organizatat publike merren me paranë publike dhe pasojat 
financiare do të barten nga publiku.  
  

      10.2. Tabela në vijim, jep në shembull se si mund të përdoret nivelimi i rrezikut për të udhëzuar 
rekomandimet adekuate:  
  

Veprimet e rekomanduara për shkallët e rrezikut  

5
I ULET I MESEM I LARTE EKSTREM EKSTREM

4
I ULET I MESEM I LARTE I LARTE EKSTREM

3
I ULET I MESEM I MESEM I LARTE I LARTE

2
I ULET I ULET I MESEM I MESEM I MESEM

1
I ULET I ULET I ULET I ULET I ULET

1 2 3 4 5

Legjenda: 

6 deri 10 I Mesem
12 deri 16 I larte

20 deri 25 Ekstrem

MU
ND

ES
IA 

E N
DO

DH
JE

S

PASOJA  E NDODHJES

Rezultati: M x P

1 deri 5   I Ulet
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Shkalla  Veprimet për zvogëlimin e rrezikut  

Ekstreme  Duhet të identifikohen dhe zbatohen veprimet lehtësuese me prioritet për të 
reduktuar gjasën dhe seriozitetin e rrezikut.   

E lartë  Veprimet lehtësuese për të reduktuar gjasën dhe seriozitetin e rrezikut, duhet të 
identifikohen dhe duhet të zbatohen veprimet adekuate, sapo të adresohen 
rreziqet me prioritet.  

E mesme  Duhet të identifikohen dhe t’u caktohet kostoja veprimeve lehtësuese për të 
reduktuar gjasën ose seriozitetin e rrezikut, për veprime të mundshëm nëse na 
lejojnë burimet.  

E ulët  Të përmendet – nuk ka nevojë të ndërmerret asnjë veprim, përveç nëse gradimi 
rritet me kohë.  

  

11.Reagimi ndaj rrezikut  
  

      11.1. Pasi të kemi përgatitur profilin e rrezikut, sipas hapave të mësipërm, udhëheqësi i SSP-së 
duhet të marrë në konsideratë se si të reagojë ndaj secilit rrezik, duke ndërmarrë veprime për 
lehtësimin e rrezikut.  
  

      11.2.Ekzistojnë 4 kategori të veprimeve për lehtësimin e rrezikut, prej të cilave udhëheqësi i 
SSP-së përzgjedh përgjigjen më efektive:  

  
12.Trajtimi deri në kufizim ose reduktim të rrezikut 
 

Zyrtari Kryesor Administrativ i subjektit të sektorit publik, ka përgjegjësi të qartë për të 
zbatuar kontrollet e brendshme që të menaxhojë rreziqet që burojnë në kuadër të 
organizatës së tyre.  Kontrollet mund të jenë:  

Detektive, proceset që zbulojnë ngjarjet negative pasi të kenë ndodhur, ashtu që  mund të 
ndërmerren veprime korrigjuese për të mbuluar humbjet ndaj publikut; ose,   

Parandaluese, aranzhimet në punë, që kufizojnë mundësinë për një rezultat të 
padëshirueshëm, përfshirë ndarjen e detyrave, kufizimet e autoriteteve, mbikëqyrjen, 
ndërtimin e shkathtësive dhe politikat e procedurat.  

Rreziqet nga kjo kategori raportohen rregullisht. 

 

1. Ndërprerja e rrezikut   

Ndërprerja e rrezikut realizohet me reduktimin  ose kufizimin e rrezikut në një nivel të 
pranueshëm të disa aktiviteteve.   
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2. Transferimi i rrezikut  

Rreziku mund të transferohet te pala e tretë, me anë të blerjes së sigurimit ose mjeteve të 
tjera kontraktuale, që përcaktojnë se pala e tretë do të mbulojë çfarëdo pasoje të 
pafavorshme të materializimit të rrezikut.  

3. Tolerimi i rrezikut 

Mund të mos jetë e mundshme që të gjinden mjete me kosto efektive për të lehtësuar 
rreziqet e caktuara, në veçanti rreziqet me shkallë të ulët që nuk kanë ndikim të madh në 
kapacitetin operativ.  Në këtë rast, udhëheqësi i SSP-së mund të zgjedhë që të pranojë 
rrezikun, ndoshta të lërë anash disa rezerva financiare për të mbuluar çfarëdo humbje.  
Vëreni se nëse rreziku tolerohet, kjo duhet të jetë rezultat i vendimit me qëllim nga 
udhëheqësi i SSP-së dhe nuk është rezultat i neglizhimit të vlerësimit dhe të vendoset për 
të reaguar ndaj rreziqeve. Megjithatë, rreziqet e tilla monitorohen gjatë gjithë kohës për 
shkak të gjasës së ndryshimit në faktorët e jashtëm dhe të brendshëm, që mund të bartin 
rrezikun në një kategori më të lartë.   

4. Informatat shtesë për kontrollet e brendshme, janë dhënë në Procedurën e MFK‐së Nr.3.  
  

     4.1.Kontrollet duhet të dizajnohen në atë mënyrë që të frenojnë rrezikun, në vend që ta 
eliminojnë atë. Kompleksiteti dhe kostoja e kontrolleve, duhet të jetë proporcionale me 
ekspozimin ndaj rrezikut.  Nuk ka kuptim që të shpenzohen 1,000 euro për t’iu shmangur një 
rreziku në vlerë prej 100 euro.  
  

      4.2. Duke shfrytëzuar diskutimet e mësipërme të llojeve të ndryshme të lehtësimit të rrezikut si 
udhëzues, menaxhmenti duhet pastaj të marrë në konsideratë secilin rrezik që është identifikuar, 
të përcaktojë shkallën e tij dhe të përgatisë një reagim adekuat. Kjo mund të bëhet nëse për 
secilin rrezik merren në konsideratë:  
a) shkaqet,  
b) pasojat,  
c) kontrolli (et) ekzistues (e),   
d) kontrolli (et) shtesë i nevojshëm, (nëse ka nevojë).  

  
4.3.Përcaktimi i rreziqeve, ndikimi i tyre, veprimet që duhet të ndërmerren dhe përgjegjësia për 
veprimet, në përgjithësi dokumentohen një në Regjistër Rreziku. Dizajni i saktë i Regjistrit të 
Rrezikut, mund të përcaktohet nga menaxhmenti, por një Regjistër tipik i Rrezikut do të merrte 
formën e një tabelë, me kolonat në vijim:  

• Objektivat,  
• Përshkrimi i rrezikut,  
• Nxitësit/shkaqet,  
• Përshkrimi i ndikimit të mundshëm/pasojave,  
• Vlerësimi i probabilitetit (I sigurt, i mundshëm, i mesëm, s’ka gjasa),  
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• Vlerësimi i ndikimit (i parëndësishëm, i vogël, i mesëm, i madh, katastrofik),  
• Shkalla (Ekstreme, e lartë, e mesme, e ulët),  
• Lloji i kontrollit të nevojshëm,  
• Kontrollet ekzistuese,  
• Kontrollet e nevojshme shtesë (nëse ka ndonjë),  
• Përgjegjësia për zhvillimin dhe zbatimin e kontrollit (eve) të reja,  
• Plani kohor (bazuar në prioritetet e përcaktuara nga shkalla).  
  

4.5.Regjistri i Rrezikut duhet të ketë datë dhe të rishikohet rregullisht (rekomandohen rishikime 
tremujore), për të përcaktuar nëse janë marrë veprimet ashtu siç është planifikuar dhe nëse është 
bërë ndonjë ndryshim në vlerësimet e rrezikut. Shpeshtësia e rishikimit duhet të përputhet me 
natyrën e punës dhe rrezikut të subjektit publik. Regjistri i rishikuar i rrezikut, duhet të nxirret pas 
secilit rishikim dhe të azhurnohet sipas nevojës. 
 

13. Marrja e sigurisë për menaxhimin e rrezikut 
 
Njësia e Auditimit të Brendshëm e subjektit të sektorit publik, do të rishikojë procesin e 
Menaxhimit të Rrezikut dhe Regjistrin e Rrezikut, gjatë kohës së aktiviteteve të auditimeve që ka 
planifikuar dhe do të rekomandojë çfarëdo përmirësimi të nevojshëm të ZKA-së dhe/ose 
udhëheqësi i SSP-së. 
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PROCEDURA E MFK‐SË NR. 5 - MENAXHIMI I PASURIVE  

1.  Parathënie  

1.1.Menaxhimi i dobët i pasurive shpie nga kostot e larta të operimit dhe mirëmbajtjes, ose në 
blerje të pasurive të cilat nuk i përmbushin nevojat e organizatës. Sipas Parimeve të Menaxhimit 
Financiar dhe Kontrollit (PMFK), zyrtarët llogaridhënës (ZKA‐të), mes të tjerash janë 
përgjegjës për të siguruar se burimet, duke përfshirë pasuritë, përdoren në mënyrë efikase, 
efektive dhe ekonomike. Kjo do të thotë që të sigurohet se pasuritë për të cilat ata janë 
përgjegjës, menaxhohen mirë dhe si duhet, por edhe që janë ngritur sisteme të forta për të 
siguruar saktësinë dhe integritetin e të dhënave që mbahen në regjistra dhe inventarë.  
  
1.2.Kjo procedurë përfshin rregullat e MFK‐së, që aplikohen në menaxhimin e pasurive për të 
gjitha subjektet e sektorit publik, së bashku me një përmbledhje të kërkesave kryesore të 
Rregullores MF - Nr.02/2013 për Menaxhimin e Pasurisë Jofinanciare në Organizatat 
Buxhetore.   
  

2.  Definicionet  
 

2.1.Pasuritë kapitale: të gjitha pasuritë jofinanciare materiale dhe jomateriale që blihen, 
ndërtohen, krijohen apo përvetësohen në ndonjë mënyrë tjetër dhe që kanë afat të përdorimit 
më të gjatë se një vit dhe që synohet të përdoren vazhdimisht; kanë vlerë financiare 1,000€ apo 
më shumë; dhe pronësia dhe kontrolli i përfitimeve mbetet tek subjekti i sektorit publik. 
Shembuj të pasurive kapitale, përfshijnë: tokën, rrugët, parqet, trotuaret, sheshet, ndërtesat, 
automjetet motorike, pajisjet dhe makinerinë, etj.  

 
2.2.Pasuritë jokapitale: të gjitha pasuritë jofinanciare materiale dhe jomateriale që kanë afat 
të përdorimit më shumë se një vit; që kanë vlerë financiare më pak se 1,000€ dhe që pronësia 
dhe kontrolli i përfitimeve mbetet tek subjekti i sektorit publik. 

 
2.3.Pasuri e paprekshme: pasuria e pa trupëzuar jofinanciare, siç janë: emri i mirë, patentat 
dhe licencat. 

 
2.4.Stoqet: nënkupton të gjitha pasuritë jofinanciare të cilat mbahen si pajisje rezervë, apo 
material zyre, e nuk është e shpërndarë te personeli për përdorim. 

 

3.  Regjistri i pasurive   
 

3.1.Regjistrat e pasurive janë pjesë kryesore e sistemeve të menaxhimit financiar dhe duhet t’i 
ofrojnë siguri menaxhmentit të lartë të organizatës, se pasuritë po menaxhohen mirë dhe si 
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duhet, dhe të përmbushin kërkesat e kontabilitetit të Thesarit. Regjistrat duhet të përmbajnë 
detaje të të gjitha pasurive të poseduara, siç është definuar në paragrafin 2.1 më sipër. 

  
a) Të gjithë kompjuterët personalë, edhe nëse kanë më pak vlerë se €1,000;  
b) Të gjitha pjesët e tjera të impiantit dhe pajisjeve, madje edhe nëse kanë më pak se €1,000, 

nëse këto pjesë konsiderohen nga subjekti publik që mund të jenë të cenueshme ndaj 
shpërdorimit.  

3.2.Me përjashtim të 3.1 (a) dhe (b), pasuritë e mësipërme jokapitale nuk duhet të përfshihen 
në Regjistrin e Pasurive. Megjithatë për të siguruar menaxhim dhe mbajtje adekuate, ato duhet 
të përfshihen në një regjistër të ndarë të inventarit.  

  

3.3.Regjistrat e pasurive duhet të jenë të kompjuterizuar dhe të përmbajnë në minimum 
informacionin e mëposhtëm:  

  
• Çmimin dhe datën e blerjes së bashku me burimin e financimit;  
• Kodin e kontabilitetit të pasurive dhe numrin e referencës së zotimit dhe urdhrit të 

pagesës;  
• Përshkrimin fizik të pasurisë (aty ku duhet) së bashku me detajet e barkodit, numrave 

të serisë dhe/ose regjistrimit;  
• Vendndodhjen e pasurisë dhe evidencën se vendndodhja verifikohet rregullisht;  
• Evidencën e verifikimit të paktën një herë në vit se pasuritë janë relevante/të 

dobishme për organizatën buxhetore;   
• Evidencën e rregullt të verifikimit fizik të ekzistencës dhe gjendjes së pasurisë;  
• Zhvlerësimin në vitin aktual, zhvlerësimin e akumuluar dhe vlerën në libra.  
• Datën e tjetërsimit së bashku me procedurën, kur është adekuate.  

  

3.4.Informatat rreth pasurisë duhet të jenë të regjistruara në Regjistrin e Pasurive dhe në 
Regjistrin e Llogarive në SIMFK vetëm pasi pasuria të jetë klasifikuar dhe vlerësuar nga 
mbajtësi i duhur i buxhetit ose Komisioni i Vlerësimit të Pasurisë (shikoni paragrafin 4.5 më 
poshtë).  

 
4.  Përgjegjësitë  
  

4.1.Udhëheqësi i subjektit të sektorit publik (zyrtari llogaridhënës) 
Ndërkohë që udhëheqësit e subjektit të sektorit publik, janë përgjegjës për të siguruar që 
pasuritë e organizatave të tyre menaxhohen mirë dhe si duhet, ata duhet ta delegojnë këtë 
përgjegjësi te Zyrtari Kryesor Administrativ, mbajtësit e buxhetit dhe menaxherët e tjerë të 
subjektit publik. Por duhet të theksohet, se ndërkohë që përgjegjësia për menaxhimin e pasurive 
mund të delegohet, llogaridhënia nuk mund të delegohet. Si rezultat, udhëheqësi i SSP-së jep 
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llogari para organit që e ka emëruar atë, për të siguruar që pasuritë e subjektit publik së tij 
menaxhohen në mënyrë të tillë që të arrijnë vlerën e duhur për paratë e dhëna.  

  
4.2.Zyrtari Kryesor Administrativ (ZKA) 
 

Zyrtari Kryesor Administrativ është përgjegjës për zbatimin e sistemeve të menaxhimit 
financiar dhe kontrollit në nivel të të gjithë subjektit publik, sa i përket ruajtjes së pasurisë nga 
humbja, keqpërdorimi dhe dëmtimi. ZKA-ja është përgjegjës dhe llogaridhënës tek udhëheqësit 
të SSP-së ose tek udhëheqësi tjetër, sipas legjislacionit në fuqi dhe i raporton udhëheqësit të 
SSP-së ose organit raportues përkatës, sipas legjislacionit në fuqi lidhur me:  
• Gjendjen e pasurisë dhe sistemet e monitorimit të ruajtjes së pasurive dhe dokumentacionit 

kundër humbjes, vjedhjes, keqpërdorimit dhe përdorimit të paautorizuar të pasurive; 
• Përgatitjen e rregullave dhe procedurave të brendshme për evidencën, ruajtjen dhe 

tjetërsimin e pasurive; dhe 
• Themelimin e komisionit për vlerësimin e pasurisë jofinanciare dhe komisionin për 

inventarizim të pasurisë jofinanciare.  
 
4.3.Mbajtësit e buxhetit  
  
Përgjegjësia për menaxhimin e pasurive duhet t’i caktohet atyre që janë të aftë të influencojnë 
nivelin e përdorimit. Në shumicën e rasteve ky do të jetë mbajtësi i duhur i buxhetit. Por në rastin 
e disa pajisjeve të tilla si sistemet kompjuterike të mbarë organizatës mund të jetë më e 
përshtatshme që të aplikohet menaxhimi qendror. Në të dyja rastet, përgjegjësitë përfshijnë:  
 

• Dhënien e informatave për të siguruar që Regjistri i Pasurive është i saktë dhe i azhurnuar;  
• Monitorimin e funksionimit të pasurive dhe sigurimin që ato të jenë të përshtatshme për 

funksionimin e punës;  
• Sigurimin e sistemeve të monitorimit për ruajtjen, mbrojtjen e pasurive, dhe 

dokumentacionit ndaj humbjeve, keqpërdorimeve dhe përdorimit të paautorizuar; 
• Sigurimin që pasuritë mirëmbahen dhe sigurohen si duhet; dhe 
• Raportimin e rregullt mbi funksionimin e pasurive te zyrtari llogaridhënës;  

 
4.4.Zyrtari Kryesor Financiar (ZKF)  
 
Roli kryesor i ZKF-së, është të sigurojë që subjekti i tij publik, përmbush kërkesat e kontabilitetet 
të pasurive për Thesarin. Përgjegjësitë e ZKF‐së në këtë aspekt përfshijnë:  
  

• Të sigurojë rregullisht që  informacioni në Regjistrin e Pasurive të jetë i rakorduar me atë 
që gjendet në regjistrin e  llogarive në SIMFK;  

• T’u japë mbajtësve të buxhetit informata për t’i ndihmuar ata që të menaxhojnë pasuritë e 
tyre, p.sh. kostot vjetore të mirëmbajtjes të krahasuara me vlerën neto;  

• Të përgatisë shpalosje të pasqyrave financiare në pajtim me kërkesat legjislative;  
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• Të mbikëqyrë zyrtarin e pasurive.  
 

4.5.Zyrtari i pasurisë  
 
Ndërkohë që mbajtësi i buxhetit është përgjegjës që të japë informacion për të siguruar që Regjistri 
i Pasurive është i saktë dhe i azhurnuar, është përgjegjësi e zyrtarit të pasurisë që të sigurojë se 
Regjistri mbahet sipas kërkesave të paragrafit 2 më lartë. Zyrtari i pasurisë bën regjistrimin e 
pasurisë jofinanciare dhe është përgjegjës për mirëmbajtjen e regjistrave të pasurisë jofinanciare. 
 
4.6.Komisioni për Vlerësimin e Pasurive  
 
Është organ i përkohshëm i përbërë së paku nga tre anëtarë, i formuar nga udhëheqësi i subjektit 
të sektorit publik, ose nga Zyrtari Kryesor Administrativ. Rregullorja MF - Nr.02/2013 për 
Menaxhimin e Pasurisë Jofinanciare në Organizata Buxhetore, përcakton një kërkesë për secilën 
subjekt të sektorit publik që të formojë komisione ad-hoc të vlerësimit të pasurive, anëtarët e të 
cilëve duhet të jenë të punësuar nga organizata buxhetore dhe të emëruar nga zyrtari llogaridhënës, 
që:   

• të vlerësojnë pasuritë dhe të japin evidencë të rivlerësimeve;  
• të vlerësojnë sa relevante/të  dobishme janë pasuritë aktuale për organizatën buxhetore dhe 

kur duhet t’i japin rekomandime udhëheqësit të SSP‐së;  
• Të marrin në konsideratë kërkesat për shpronësim dhe t’i japin rekomandime udhëheqësit 

të SSP‐së.   
4.7.Komisioni për Inventarizimin e Pasurive  
 
Është organ i përkohshëm i përbërë së paku nga tre anëtarë, i formuar nga udhëheqësi i subjektit 
të sektorit publik, ose nga Zyrtari Kryesor Administrativ. Rregullorja MF - Nr.02/2013 për 
Menaxhimin e Pasurisë Jofinanciare në Organizata Buxhetore, përcakton një kërkesë për secilën 
subjekt të sektorit publik që të formojë komisionin për inventarizimin e pasurive së paku një herë 
në vit, anëtarët e të cilëve duhet të jenë të punësuar nga organizata buxhetore dhe të emëruar nga 
zyrtari llogaridhënës, të cilët bëjnë: 

• Inventarizimin e të gjithë pasurisë jofinanciare, që është në pronësi dhe në kontroll të 
subjektit të sektorit publik; 

• Verifikimin fizik dhe cilësor të gjendjes së pasurisë jofinanciare; 
• Krahasimin e gjendjes së pasurisë së inventarizuar me gjendjen në regjistrat e pasurive; 
• Identifikimin e pasurisë që nuk ka vlerë të bartur, të dëmtuar dhe jashtë përdorimit; 
• Përgatitjen e raportit për kryerjen e inventarizimit dhe raportimin tek udhëheqësi i SSP-së. 

 
Sipas MFK‐së, personave të cilëve iu është deleguar përgjegjësia për pasuritë, janë mbajtësit e 
buxhetit që i menaxhojnë ato.  Prandaj, me përjashtim të vlerësimit të pasurive, që do të mund të 
ketë nevojë për një mendim të ekspertit, është mbajtësi i buxhetit ai që është përgjegjës për 
vlerësimin e relevancës dhe të bëjë rekomandime për shpronësim. Si rezultat, kur zyrtarët 
llogaridhënës t‘i emërojnë mbajtësit e tyre të buxhetit, nuk do të ketë më nevojë për Komision të 
Vlerësimit të Pronës.  
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5.  Përvetësimi i pasurive   
  

5.1.Menaxhimi i pasurive përfshin edhe marrjen e vendimeve nëse është më efikase të mbahet 
një pasuri e vjetër apo të blihet një e re. Të gjitha vendimet në lidhje me përvetësimin e pasurive 
duhet të merren brenda kornizës së integruar të planifikimit operacional dhe financiar.  
5.2.Përvetësimi i pasurive mund të bëhet në ndonjërën nga mënyrat e mëposhtme: 

a) Përvetësimi nga blerja e pasurisë, 
b) Përvetësimi nga bashkëfinancimi, 
c) Përvetësimi nga dhurimi - donacion, 
d) Përvetësimi nga transferimi nga një organizatë buxhetore në një tjetër organizatë 

buxhetore. 
  

5.3.Çdo vendim për marrjen e pasurive duhet të bazohet në:  
  

• Demonstrimin e nevojës për një pasuri, ashtu si përcaktohen në planin operativ dhe financiar;  
• Specifikimin e kujdesshëm të kërkesave, duke ndihmuar në këtë mënyrë në shmangien e 

blerjes së pasurive të papërshtatshme;  
• Kostot e plota që lidhen me propozimin, duke përfshirë implikimet e ardhshme për buxhetin 

operativ.  
  

5.4.Miratimi i buxhetit për përvetësimin e pasurive, i përcakton autoritetin për përvetësim të 
pasurisë, mbajtësit të buxhetit, duke marrë parasysh vlerën për para dhe pa pasur miratim nga 
tjetërkush.  

  

6.  Tjetërsimi i Pasurive   
  

6.1.Tjetërsimi i pasurive nënkupton shitjen e pasurisë, dhurimin, asgjësimin, proces pas të cilit 
subjekti i sektorit publik nuk ka më në pronësi dhe mbikëqyrje mbi pasurinë e tjetërsuar. Sapo 
një pasuri të identifikohet si tepricë e panevojshme, e vjetruar, e pariparueshme, jofunksionale, 
tepër e shtrenjtë për t’u riparuar, ajo duhet të tjetërsohet. Vendimi për tjetërsimin e një pasurie 
duhet të bazohet në nevojën si dhe krahasimin mes rritjes së kostove të riparimit dhe 
mirëmbajtjes për pasuritë e vjetra dhe kostove të marrjes dhe operimit  të pasurive të reja.  
 
6.2.Tjetërsimi i pasurisë bëhet në bazë të vendimit të aprovuar nga udhëheqësi i subjektit të 
sektorit publik ose Zyrtari Kryesor Administrativ. Vendimit për tjetërsim i paraprin një proces 
i mirëfilltë i Komisionit për Vlerësimin e Pasurisë Jofinanciare, i bazuar në vërejtjet nga 
Komisioni i inventarizimit apo inicimit të mbajtësve të buxhetit.  
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6.3.Zyrtari (mbajtësi i buxhetit) që rekomandon tjetërsimin, duhet të:  
  
• caktojë një çmim rezervë të shitjes;  
• rekomandojë metodën e tjetërsimit.  

  
6.4.Zyrtari që rekomandon tjetërsimin, nuk duhet të jetë i njëjti zyrtar që aprovon tjetërsimin.  

  
6.4.Tjetërsimi i pasurisë mund të ndodhë në rast të: 

a) shitjes; 
b) transferimit në ndonjë organizatë tjetër buxhetore; 
c) dhënies në formë të dhurimit apo transferimit; dhe  
d) asgjësimit.  

 
6.5 Zyrtari i aprovimit (mbikëqyrësi i mbajtësit të buxhetit), është përgjegjës për të vendosur, 
nëse:  
  

• tjetërsimi i pasurive është adekuate;  
• metoda e tjetërsimit është adekuate, të arrijë rezultatin më të mirë në një proces të drejtë 

dhe të hapur;  
• ekzistojnë të dhëna adekuate të tjetërsimit që të përdoren për qëllime të menaxhimit, 

auditimit dhe rishikimi.  
  

6.6 Për pasuritë e blera kapitale me fonde të Qeverisë qendrore ose donatorëve, kërkohet edhe 
miratimi i Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve.  
 
6.7 Tjetërsimi i pasurisë jofinanciare, si rezultat i dhënies si dhuratë apo transferimit tek 
individët dhe shoqatat joqeveritare, duhet të arsyetohet duke përshkruar qëllimin e dhënies së 
dhuratës apo transferimit. 
  
6.8 Të hyrat nga tjetërsimi i pasurisë duhet të trajtohen sipas politikës së kontabilitetit të Thesarit 
për tjetërsimin e pasurive.  
 
6.9 Kur një pasuri tjetërsohet, informacioni që ka të bëjë me tjetërsimin duhet t’i raportohet 
zyrtarit të pasurive në mënyrë që të mund të azhurnohen regjistrat qendrorë.  
  

7. Politikat dhe procedurat e menaxhimit   
  

Udhëheqësit e subjektit të sektorit publik duhet të sigurojnë që subjektet e tyre kanë procedura të 
qarta të menaxhimit të pasurive të cilat kuptohen dhe zbatohen nga i gjithë personeli. Këto duhet 
të përfshijnë të gjitha aspektet administrative, që nga inicimi i propozimit për kapital deri te 
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vlerësimi, miratimi dhe përcjellja dhe tjetërsimi i tij. Këto procedura duhet të përfshijnë nivelet e 
autorizimit dhe miratimit dhe formularët të cilët duhet të plotësohen.  

 8.  Depot dhe pajisjet   
  

Udhëheqësi i subjektit të sektorit publik, duhet të sigurojë që funksionojnë sistemet për 
menaxhimin e depove dhe pajisjeve. Këto shpesh janë ‘tërheqëse”, kështu që duhet të tregohet 
kujdes dhe të vihen në funksionim procedura të fuqishme të kontrollit për të minimizuar mundësitë 
e mashtrimit dhe vjedhjes (shih paragrafin 3.2 për regjistrin e inventarit). 

 

9.    Raportimi në Pasqyra Vjetore Financiare 
 

9.1 Pas barazimit të gjendjes me inventarizimin dhe vlerësimin me gjendjen e regjistrave të 
pasurisë jofinanciare, gjendja e pasurisë jofinanciare duhet të prezantohet në Pasqyra Vjetore 
Financiare, sipas vlerës kontabël neto, bazuar në kërkesat e Rregullores për Raportim Vjetor të 
SSP-së. 
 
9.2 Paraqitja në Pasqyra Vjetore Financiare, bëhet nga:  

 
a. SIMFK-ja për pasuritë mbi 1,000€ dhe afat të përdorimit mbi një vit; dhe 
b. E-Pasuria për pasuritë me vlerë nën 1,000€ dhe afat të përdorimit mbi një vit dhe stoqet. 

 
 
10. Qasja e punonjësve në sistemet informative të pasurisë 
 
 Vetëm personat e autorizuar nga udhëheqësi i subjekti të sektorit publik dhe/ose ZKA-ja dhe 
aprovuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve apo ndonjë organ tjetër kompetent, 
duhet të kenë qasje në sistemet e pasurisë si SIMKF dhe E-Pasuria. Qasja nga personat e 
paautorizuar dhe jokompetent duhet të dënohen, sepse paraqesin shkelje serioze të procedurave të 
MFK-së dhe sigurisë së subjektit publik.  
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PROCEDURA E MFK‐SË NR. 6 - AUTORIZIMET DHE PAGESAT   

1. Parathënie  
  

1.1.Subjektet e sektorit publik, duhet të sigurojnë që përdorin burime të autorizuara dhe të 
kontrolluara. Shpenzimet bëhen në atë mënyrë që të japin vlerën për para, duke marrë parasysh 
pajtueshmërinë me legjislacionin aktual. Mbi pagesat gjatë gjithë kohës duhet të mirëmbahet 
kontrolli efektiv. Kërkesat e domosdoshme të sistemeve për autorizimin dhe pagesën e fondeve, 
janë me sa vijon:  

• Kontrollet e brendshme që japin autoritet për përvetësimin e mallrave ose shërbimeve që 
do të blihen;  

• Autorizimi për pagesat, që është i ndarë nga procesi i pagimit, me vlefshmëri dhe 
regjistrim adekuat të secilit hap;  

• Verifikimet që mallrat e përvetësuara janë furnizuar ose shërbimet janë dhënë në 
pajtueshmëri me marrëveshjen (jet) për blerje para se të kryhet pagesa;  

• Kushtet e pagesës janë zgjedhur ose negociuar që të ofrojnë vlerë të mirë;  
• Faturat paguhen saktë dhe me kohë;  
• Një bilanc i kontrolleve preventive (ex ante) dhe detektive (ex post), për të penguar dhe 

për t’u marr me mashtrimin;  
• Gjurmët e auditimit që mund të verifikohen lehtë dhe të raportohet për to brenda dhe 

jashtë;  
• Rishikimet periodike, për të ofruar siguri që sistemet janë duke funksionuar në mënyrë 

efikase; dhe 
• Delegimi  të jetë në pajtim me parimet e ndarjes së detyrave, duke parandaluar që një 

anëtar i personelit të mos jetë njëkohësisht përgjegjës për vendimmarrjen, autorizimin    
zbatimin, regjistrimin, ruajtjen e pasurisë dhe auditimin; të jetë i dokumentuar, përfshirë 
përgjegjësinë që rrjedh nga ligjet dhe aktet e tjera nënligjore; dhe të mos shkarkojë nga 
përgjegjësitë e tij udhëheqësin e subjektit të sektorit publik. 

 
2.Fushëveprimi  

 
Autorizimi i shpenzimeve dhe pagesave, rregullohet nga Ligji për Menaxhimin e Financave 
Publike dhe Përgjegjësive i ndryshuar dhe i plotësuar, Ligji për Kontrollin e Brendshëm të 
Financave Publike, Ligji Vjetor i Buxhetit të Republikës së Kosovës, si dhe Rregullorja Financiare 
MF - Nr. 01/2013 e Thesarit për Shpenzimin e Parasë Publike.  

  

3. Autorizimi i shpenzimeve  
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3.1.Subjektet e sektorit publik, duhet të sigurojnë që hyjnë në transaksione që kërkohen, janë të 
nevojshme dhe ofrojnë vlerën për para.  Për të arritur këtë, të gjitha transaksionet duhet të 
autorizohen, para se të ekzekutohen.  Qëllimi i autorizimit, është më shumë për të dhënë llogari 
se për të qenë i saktë, gjë që duhet të adresohet nëpërmjet kontrolleve të brendshme të bëra para 
autorizimit.  
  
 3.2.Në autorizimin e transaksioneve financiare, një zyrtar pranon barrën e përgjegjësisë për to.  
Ai konfirmon që nëpërmjet pyetjeve të tyre, ose si rezultat i punës së personelit të tyre, ata janë 
të bindur që kjo që vijon është e vërtetë:  
  

Për urdhër‐blerjet – Mallrat ose shërbimet janë relevante për nevojat e organizatës, si për nga 
lloji ashtu edhe nga cilësia; janë blerë në kombinim adekuat në mes të çmimit dhe sasisë, nga 
burimi i pavarur dhe me reputacion; dhe ka fonde të mjaftueshme që nuk janë zotuar në 
buxhetin relevant për të paguar për artikullin/artikujt2.  
  
Për listën e pranisë në punë – Për orët e deklaruara, personi në fjalë ka punuar në të vërtetë 
dhe është bërë sipas autoritetit adekuat të mëparshëm, si kontrata e punësimit ose e 
sanksionimit të honorarit;  
  
Për kërkesën për shpenzime – Aktiviteti që kërkon paraqitjen e kërkesës është i nevojshëm 
për punën e organizatës, është miratuar paraprakisht dhe është bërë faktikisht, ashtu siç është 
deklaruar; kërkesa nuk është e tepërt dhe nuk është paguar më parë, si dhe pagesa e kërkesës 
nuk është kundër interesave financiare të organizatës në drejtim të kostos‐efektivitetit dhe 
vlerës për para.  
  
Për kërkesat e parasë së imët ‐ shpenzimi është kryer për artikujt e nevojshëm që nuk mund të 
ishin prokuruar më me kosto‐efektive, është mbështetur plotësisht nga fatura apo kuponë të 
tjerë të besueshëm, është ndarë sipas kodeve valide të llogarisë brenda përgjegjësive të 
zyrtarit; dhe të dhënat e parasë së gatshëm janë inspektuar dhe të hollat e gatshme janë 
verifikuar rishtazi.  
  
Për faturat (duke përfshirë pagesat e përkohshme të kontratës) ‐ mallrat ose shërbimet janë 
plotësisht nën kujdestarinë e organizatës, ato ishin në gjendje të mirë ose kanë përmbushur 
standarde të kërkuara të cilësisë, organizata ka detyrim për të paguar dhe është një shpenzim 
i ligjshëm; çmimi i paguar është në përputhje me të dhënat në urdhrin apo marrëveshjen tjetër 
kontraktuale me furnitorin, fatura nuk është paguar më parë; dhe shpenzimet janë analizuar 
nëse kanë kode të vlefshme dhe të përshtatshme në të dhënat e kontabilitetit të organizatës.  

  
3.3.Siç e shohim më lartë, nga një zyrtar mund të kërkohet që të autorizojë një transaksion kur: 
ka njohuri për rrethanat e tij; i është dhënë qasje në dokumentet që e mbështesin atë; dhe është 

                                                       
2 Një zyrtar nuk mund të hyjë në obligime të shpenzimit për të cilat ai nuk ka fonde të mjaftueshme, pa (1) ia demonstruar zyrtarit llogaridhënës, 
që një shpenzim i tillë është i nevojshëm për realizimin e prioriteteve dhe objektivave të shërbimit, dhe (2) marrë konfirmim me shkrim nga ZKF, 
që fondet do të vihen në dispozicion për të mbuluar obligimin (obligimet).  Shih Procedurën e MFK-së nr.9, paragrafi 2.5.  
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në një pozitë për ta sfiduar atë. Nuk është e përshtatshme për një zyrtar të autorizojë një 
transaksion aty ku këto kushte nuk ekzistojnë.  
  
3.4.Zyrtari nuk mund të autorizojë një transaksion për të cilin ka interes personal.  
  
3.5.Zyrtari që autorizon transaksionin duhet të nënshkruajë me emër të plotë – përdorimi i 
inicialeve nuk është i pranueshëm, e as përdorimi i nënshkrimeve me vulë.  
 

4.   Zyrtarët Autorizues  
  

4.1.Sipas MFK‐së, përgjegjësia për autorizimin e shpenzimeve mbetet me mbajtësin e buxhetit, 
prej buxhetit të së cilit paguhen shpenzimet, deri në kufijtë që janë specifikuar në Skemën e 
delegimit të organizatës. (Shih Procedurën e MFK‐së, Nr. 9 paragraf 2.4.).   
  
4.2.Skema e delegimit, përfshirë nënshkruesit e autorizuar, duhet të mbahet në Departamentin 
e Financave të subjektit publik. Duhet të ofrohen edhe mostrat e nënshkrimeve të mbajtësve të 
buxhetit.  Udhëheqësi i SSP-së (zyrtari llogaridhënës) duhet të njoftojë ZKF-në për:   
 
 

a) emrat, përcaktimet dhe lokacionin e personelit i emëruar si mbajtës buxheti;  
b) kufijtë e mundshëm financiar që aplikohen te mbajtësit individualë të buxhetit; dhe   
c) llojet e transaksioneve të cilat ata mund t’i aprovojnë.  

    
4.3.Mbajtësi i buxhetit, mund të emërojë një anëtar nga personeli i tij, për të kryer pjesët rutinore 
të procesit të autorizimeve, si p.sh. konfirmimin që ka fonde të mjaftueshme në dispozicion që 
nuk janë të zotuara nga buxheti relevant,  për të paguar artikullin, por ai nuk mund të delegojë 
përgjegjësinë e tij për autorizimin e një transaksioni për shpenzim. (Shih Procedurën e MFK‐
së, Nr. 2 seksioni 6).  

  

5.    Aranzhimet kalimtare  
  

5.1 Sipas MFK‐së, përgjegjësia për autorizimin e shpenzimit, është e mbajtësit të buxhetit.  
Megjithatë, para se udhëheqësit e subjektit të sektorit publik të mund të caktojnë mbajtësit  e 
buxhetit, në mes të tjerash ata duhet, të jenë të kënaqur me nivelin e shkathtësive, motivimin dhe 
besueshmërinë e personit të cilit i delegohet përgjegjësia (shih Procedurën e MFK‐së, Nr.2, 
seksioni 4).  Deri atëherë, udhëheqësi i SSP-së do të jetë përgjegjës për burimet buxhetore të 
organizatës dhe duhet të sigurojë që autorizimi i shpenzimeve të realizohet sipas seksionit 3 të 
kësaj Procedure.  
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6. Pagesat  
  

6.1 Pagesat duhet të bëhen, vetëm pasi të jenë bërë verifikimet në vijim:  
 

• Shpenzimi është aprovuar nga mbajtësi i buxhetit dhe pagesa e propozuar është në pajtim 
me miratimin;  

• Pagesa është në kohën e duhur,  e përkrahur nga faturat, shënimet për pranimin e mallit 
apo kuponë të tjerë;  

• Kërkesa ose fatura, është e saktë nga ana aritmetike, në pajtueshmëri me kontratat dhe 
zotimet e tjera, ka zbritje adekuate, etj.   

• Kur të bëhet pagesa me këste, p.sh. pagesa të përkohshme ose të pjesshme, pagesa e 
propozuar është brenda kostos së përgjithshme të aprovuar;  

• Kërkesa ose fatura nuk është kopje, nuk është deklaratë dhe nuk është aprovuar më parë 
për pagesë;  

• Çdo rritje e kostos mbi çmimin e porosisë, është i lejueshëm dhe është dakorduar më 
parë; dhe  

• Kostot janë analizuar nëse janë sipas kodeve të vlefshme dhe adekuate të kontabilitetit 
dhe si të tilla janë konfirmuar nga mbajtësi i buxhetit.  

  
     6.2 Të gjitha propozimet për pagesa që nuk i përmbushin këto kërkesa ose që i shmangen 

rregullave ose procedurave normale duhet t’i referohen ZKF‐së.  
 
7. Procedurat e detajuara të pagesave, janë si në vijim: 
 

1. Kërkesa për inicim të shpenzimeve 
 
- Kërkesa për shpenzim, 
- Vlerësimi i nevojave dhe aprovimi i kërkesës, 
- Kontrolli i fondeve sipas buxhetit të aprovuar, 
- Aprovimi final i kërkesës për shpenzime dhe inicimi i procesit të prokurimit;  
-  

2. Zotimi dhe obligimi i fondeve  
 
- Zotimi i fondeve, 
- Procesi i prokurimit,  
- Procesi i kontraktimit,  
- Urdhërblerja, 
- Identifikimi i furnitorit në Thesar, 
- Ndërmarrja e obligimeve ligjore për pagesë, 
- Lirimi fondeve të përdorura; 

 
3. Verifikimi dhe regjistrimi i shpenzimeve të ndodhura 
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- 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; 

 
4. Pagesat 

 
- Aprovimi i pagesave, 
- Realizimi i pagesave; 

 
5. Barazimi 

- Barazimi i të dhënave me Bankën Qendrore të Kosovës (LLVTH), 
- Raporti i pagesave të kthyera, 
- Raportimi ditor për pagesat. 

 
8. Aktivitetet e kontrollit  
 
        8.1. Kontrollet parandaluese (ex-ante). Zhvillohen për të parandaluar paraqitjen e 

dështimeve, mosefikasitetit, gabimeve dhe dobësive. Këto janë kontrolle që zhvillohen në 
mënyrë proaktive, që funksionojnë gjatë kursit të një aktiviteti, ose gjatë ekzekutimit të 
detyrave të një punëtori.  
Kontrollet parandaluese janë:  

- ndarja e detyrave;  
- autorizimi dhe miratimi;  
- kontrolli i qasjes në pasuri;  
- dhe verifikimi i saktësisë aritmetike para pagesës;  

 
        8.2. Kontrollet korrigjuese. Zhvillohen për korrigjimin e rezultateve të padëshiruara pasi që 

të jenë zbuluar. Çfarëdo veprimi që korrigjon gabimet ose lëniet anash merret në konsideratë si 
kontroll korrigjues. 

 
       8.3. Kontrollet drejtuese. Kontrollet drejtuese zhvillohen me qëllim që të sigurojnë arritjen e 

një rezultati të veçantë, si: - përkufizimin e politikave; - vendosjen e synimeve; - trajnimin dhe 
punësimin; dhe -  masat e sigurisë.  
 

       8.4  Kontrollet detektive. Kontrollet detektive zhvillohen për të identifikuar dhe korrigjuar 
dështimet, mos-efikasitetet, gabimet dhe dobësitë. Ato zbatohen pasi që ka ndodhur ngjarja ose 
pasi që është nxjerrë një rezultat dhe reduktojnë rrezikun e pasojave të padëshirueshme, pasi që 
mundësojnë ndërmarrjen e veprimeve korrigjuese. Kontrollet detektive përdoren për të 
përmirësuar procedurat ose kontrollet preventive.  
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Kontrollet detektive, përfshijnë:  
- harmonizimin;  
- verifikimin;  
- rishikimin e proceseve dhe aktiviteteve; dhe 
- rishikimin e performancës operative. 

 
     8.5 Kontrollet preventive dhe detektive zhvillohen për: 
 

- sigurimin e pasurive dhe të dhënave fizike dhe intelektuale;  
- mbrojtje fizike;  
- mirëmbajtje të të dhënave të vazhdueshme;  
- llogaritje periodike/inventarët fizikë;  
- krahasimin e llogaritjeve/ inventarëve me të dhëna;  
- procedurat e identifikimit dhe analizimit të dallimeve, dhe veprimet adekuate që janë 

ndërmarrë për korrigjimin ose eliminimin e tyre;  
- kontrollet e qasjes si fjalëkalimet, letërnjoftimet, rojet, kyçjet në kompjuter; dhe  
- ndarjen e detyrave me qëllim të shmangies së konfliktit të interesit.  
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PROCEDURA E MFK‐SË NR. 7 - TË HYRAT  

1. Parathënie  

1.1.Në kryerjen e detyrave të tija/saja, siç janë të përcaktuara nën Ligjin për MFPP, Ligjin për 
KFBFP dhe Rregulloren e MF Nr.01/2019, Udhëheqësi i subjektit të sektorit publik (Zyrtari 
llogaridhënës) është përgjegjës për delegimin e funksioneve që shoqërohen me grumbullimin 
dhe shpenzimin e parasë publike në pajtueshmëri me Rregullat e MFK‐së.  
  
1.2.Subjekti i sektorit publik, grumbullon të hyrat që financojnë buxhetin e Kosovës. Në raste 
specifike, subjektet e sektorit publik mund të shfrytëzojnë të hyrat që i grumbullojnë vet.  Këtij 
lloji të të hyrave i referohemi si të hyra prej burimeve vetanake. Kjo Procedurë e MFK‐së 
përcakton politikat që aplikohen ndaj të hyrave vetanake dhe aranzhimet të cilat aplikohen për 
të hyrat e përgjithshme dhe ato vetanake.  

  

2.Fushëveprimi  
 

Të hyrat rregullohen sipas neneve 2, 18, 58 dhe 59 të Ligjit Nr. 03/L‐048 për Menaxhimin e 
financave publike dhe përgjegjësive, kapitulli 2 dhe 3 i Ligjit Nr. 03/L‐049 për Financat e Pushtetit 
Lokal, nenet 17, 24 dhe 25 të Ligjit Nr. 03/L‐040 për VetëQeverisjen Lokale, Rregullit financiar 
të thesarit Nr. 3/2010 për të hyrat, marrëveshjet e mirëkuptimit në mes të Ministrisë së Financave 
dhe subjektet e sektorit publik në nivel qendror për të hyrat vetanake.  

3. Politikat e të hyrave vetanake  
  

3.1.Tarifat, ngarkesat dhe çmimet duhet të caktohen për të mbuluar kostot e plota ekonomike 
(duke përfshirë administrimin) të mallrave apo shërbimeve të ofruara përveç nëse nuk ka 
kufizime të vendosura nga statuti apo nëse nuk ka një vlerë në shkallë kombëtare të cilën qeveria 
është pajtuar që ta përdorë.  
  
3.2.Udhëheqësi i subjektit të sektorit publik duhet të shqyrtojë një herë në vit të gjitha tarifat 
dhe ngarkesat për aktivitetet e kryera dhe të përgatisë një raport për miratim nga Komiteti 
përkatës. Në raport duhet të identifikohen subvencionet e mundshme në kuadër të ngarkesave 
të propozuara (shpjegim: aty ku nuk janë mbuluar kostot e plota ekonomike).  
  
3.3.Subjekti i sektorit publik duhet të sigurojë që ka sisteme për të grumbulluar të gjitha të hyrat 
vetanake të cilat i takojnë. Në çdo rast duhet të kërkohet shuma maksimale, në pajtim me 
politikat të cilat mund t’i ketë subjekti publik. ZKF‐ja duhet të konsultohet në lidhje me çdo 
propozim për heqjen e tarifave dhe ngarkesave dhe ai ka të drejtë që t’ia referojë çështjen 
Komitetit përkatës për miratim.  
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3.4.Sistemet e ngarkesave duhet të bëhen publike sa më gjerë që të jetë e mundur te grupi i 
klientëve para ofrimit të mallit/shërbimit në mënyrë që të shmangen mosmarrëveshjet. Çmimet 
duhet të printohen në formularët e aplikimit/rezervimit, në fletëpalosje etj.  

4. Pranimi i të hyrave   
  

4.1.Subjektet e sektorit publik menaxhojnë grumbullimin e të hyrave në emër të Buxhetit të 
Republikës së Kosovës.    
 
4.2.Të gjitha të hyrat e pranuara nga subjekti publik duhet të depozitohen menjëherë në 
llogarinë bankare zyrtare të organizatës e cila është krijuar ose përcaktuar nga Thesari në emër 
të saj, në Bankën Qendrore të Kosovës (BQK).   
 
4.3.Të gjitha të hyrat e grumbulluara nga subjektet e sektorit publik në interes të Buxhetit të 
Republikës së Kosovës, duhet të faturohen.  Paraja e gatshme mund të grumbullohet për faturat 
deri në shumën e përcaktuar nga Thesari (që aktualisht është € 10 për shërbim). Faturat për 
shërbimet që e tejkalojnë këtë shumë, duhet të faturohen dhe pagesa të bëhet përmes llogarisë 
bankare zyrtare sipas paragrafit 5.2 më poshtë. Faturat duhet të jenë në pajtim me 
dokumentacionin standard të UNIREF, ku një shembull i këtij dokumentacioni është në 
Shtojcën 1. 

5.  Veprimet bankare  
  
5.1.Përgjegjësia për aranzhimet bankare i delegohet ekskluzivisht Thesarit. Askush tjetër nuk 
mund të hapë një llogari bankare duke përdorur emrin e subjektit të sektorit publik apo të 
përfaqësohet si person i autorizuar për të kryer veprime bankare në emër të Qeverisë apo 
subjektit të sektorit publik.  
 
5.2.Qeveria e përdor BQK‐në si bankierin e saj dhe Thesari hap nënllogari zyrtare bankare 
brenda llogarisë kryesore bankare të BQK‐së për depozitimin e të hyrave nga subjekti i sektorit 
publik. Të gjitha të hyrat duhet të kalojnë përmes këtyre llogarive bankare zyrtare të cilat 
kontrollohen nga Thesari. Të hyrat nuk do drejtohen, ricaktohen, huazohen apo transferohen 
dikujt tjetër. (I vetmi përjashtim nga ky rregull është kur komunat marrin ndihma financiare 
nga Republika e Serbisë, rast në të cilin të hyrat mund të depozitohen në një llogari bankare 
komerciale).  
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6.Përgjegjësitë   
 

6.1. Zyrtari Kryesor Financiar (ZKF) është përgjegjës për:   

6.1.1.T’u dhënë Mbajtësve të Buxhetit këshilla në lidhje me të hyrat duke përfshirë raportet e 
rregullta për të hyrat e pranuara aktuale krahasuar me buxhetin;  
 

        6.1.2. T’i ndihmuar Mbajtësit e Buxhetit që të kenë qasje në të hyrat e tyre vetanake përmes 
Kërkesave për Alokimin e të Hyrave Vetanake;  

 
     6.1.3. Regjistrimin dhe raportimin e të hyrave duke përfshirë:   
 

i. Regjistrimin ditor të të hyrave sipas kodeve adekuate ekonomike në SIMFK;    
ii. Barazimin e të hyrave në SIMFK me faturat dhe pasqyrat bankare (shpeshtësia do të 

varet nga vëllimi i transaksioneve dhe nga efektiviteti i kontrolleve të brendshme të 
subjektit publik por barazimi duhet të bëhet më se paku një herë në muaj);  

iii. Informimin e Thesarit për të hyrat të cilat nuk i përkasin organizatës së tij/saj buxhetore.   
  

6.2 Mbajtësi i Buxhetit është përgjegjës për të siguruar që sistemet dhe procedurat në funksionim 
janë të mjaftueshme për t’i mundësuar atij/asaj që të monitorojë pranimin e të hyrave që ka 
nën kontroll dhe të ndërmarrë masa korrigjuese kur ato nevojiten. Përgjegjësitë e tjera 
përfshijnë:   

• Të sigurojë që buxhetet bazohen në vlerësimin e kujdesshëm të të hyrave vetanake;  
• Të maksimizojë të hyrat vetanake;   
• Të raportojë rregullisht për arritjet e synimeve për të hyrat, te Udhëheqësi i subjektit të 

sektorit publik.  
 

7. Shpenzimi i të hyrave    
  

7.1.Të hyrat përdoren vetëm për qëllimet të miratuara publike. Asnjë subjekt publik nuk mund 
t’i devijojë, zbatojë keq, ekspozojë apo keqpërdorë të hyrat.  
 
7.2.Vetëm të hyrat vetanake të cilat janë postuar në librin e llogarive dhe janë barazuar sipas 
paragrafit 6.1.3 (ii) më lartë mund të miratohen për qëllime shpenzimi.  
 
 
7.3. Të hyrat vetanake do të alokohen nga Thesari, pas marrjes së Formularit të Kërkesës sipas 
paragrafit 6.1.2 më sipër, shembulli i së cilit është në Shtojcën 2.  
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PROCEDURA E MFK‐SË NR. 8 - PLANIFIKIMI FINANCIAR  

1. Parathënie 
  
1.1.Sipas Ligjit për MFPP, Ligjit për KBFP dhe Rregullores MF. Nr.1/2019 për MFK-në, 
Udhëheqësi i subjektit të sektorit publik (Zyrtari Llogaridhënës) është përgjegjës për vendosjen 
e kontrolleve të brendshme brenda subjektit të tij publik.  
 
1.2.Planifikimi është një element kyç i një sistemi efektiv të kontrollit të brendshëm dhe 
përfshinë planet strategjike, operative dhe financiare, të cilat duhet të udhëhiqen nga iniciativat 
e politikave të subjektit të sektorit publik. Kjo siguron që politikat e qeverisë zbatohen dhe 
përkrahen. Kjo Procedurë mbulon procesin e Planifikimit Financiar.  
  

2. Para planifikimit Financiar   
  

2.1.Në mënyrë që të zhvillohet një Plan Financiar duhet të ekzistojë një plan i cili tregon se si 
pritet të arrihen objektivat e organizatës buxhetore dhe i cili shërben si bazë për strukturën e 
kostos në të cilën bazohet Plani Financiar. Planifikimit financiar i paraprin vendosja e qartë e 
objektivave në programet buxhetore të SSP-së. 
 
2.2.Udhëheqësi i subjektit të sektorit publik siguron që objektivat e subjektit të jenë të 
vendosura në planet strategjike dhe vjetore, dhe të dokumentuara sipas kategorive, si në vijim:  
 
- Strategjike - bazuar në planet strategjike të subjektit;  
- Operative - bazuar në planet e veprimit të subjektit;  
- Financiare - bazuar në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve, në Ligjin Vjetor të 

 Buxhetit si dhe aktet nënligjore të aplikueshme financiare; dhe 
- Pajtueshmërisë - bazuar në kornizën e aplikueshme ligjore.  
 

2.3.Plani Strategjik përfshinë çështjet, qëllimet dhe objektivat strategjike të subjektit publik. 
Ky plan ofron mbështetje për procesin e planifikimit operativ dhe lehtëson monitorimin e 
progresit drejt arritjes së rezultatit të dëshiruar. Ai poashtu jep bazën për t’i raportuar Qeverisë 
dhe palëve të tjera të interesuara. Udhëheqësi i SSP-së i jep llogari organit që e ka emëruar sipas 
legjislacionit në fuqi, për realizimin e planit strategjik. Përgjegjësitë e tij/saj në këtë aspekt 
përfshijnë: 

  
• Përcaktimin se ku është tani subjekti i tij/saj buxhetore dhe ku dëshiron të jetë në një 

periudhë të caktuar, normalisht 3 vite;  
• Miratimin e deklaratës së vizionit dhe misionit së bashku me objektivat kryesore të 

Subjektit të sektorit publik; 
• Vendosjen e hapave që duhet ndërmarr për të siguruar që procesi i planifikimit strategjik 

të bëhet realitet. Kjo përfshinë të siguruarit që organizata e tij/saj buxhetore ka burime 
të mjaftueshme, p.sh. personel, pasuri dhe buxhet për të zbatuar Planin Strategjik.  
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• Identifikimin e pengesave ndaj planifikimit strategjik dhe përcaktimin se si mund të 
tejkalohen ato;  

• Siguron që objektivat strategjike të jenë në përputhje me mandatin e SSP-së dhe të 
pasqyrojnë synimin afatgjatë të përgjithshëm, në përputhje me misionin dhe vizionin e 
SSP-së. 

• Përcaktimin e afateve dhe caktimi i përgjegjësive për t’u siguruar që procesi përcillet;  
• Të siguruarit që Plani Strategjik mbështetë politikat e Qeverisë;  
• Të siguruarit që Plani Strategjik të jetë kuptimplotë për të gjitha palët e interesuara.  

  
2.4.Plani Operativ përcakton se si do të realizohet Plani Strategjik. Secili departament brenda 
subjektit të sektorit publik duhet të ketë një Plan Operativ. Drejtori i departamentit i jep llogari 
ZKA‐së për përgatitjen e planit operativ të departamentit të tij, i cili duhet të përcaktojë si në 
vijim:  
 

• Qëllimet dhe objektivat e departamentit dhe si ndërlidhen këto me ato të Planit Strategjik;  
• Çfarë matësish dhe treguesish të performancës do të përdoren për të raportuar qëllimet 

dhe objektivat e departamentit;  
• Sigurimin që departamenti i tij ka burime të mjaftueshme p.sh. pasuri dhe buxhet për ta 

zbatuar Planin Operativ.   
 

2.5.Drejtori i departamentit gjithashtu jep llogari për:  
  
• Të siguruar që ekzistojnë sistemet për t’i mbledhur dhe raportuar të dhënat;  
• Të përcaktuar se çfarë, kujt dhe si do të raportohet informacioni.  

  

3.      Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (Plani Financiar AfatMesëm)  
  

3.1.Që të sigurohet një qasje e cila do të jap vlerën për para, kërkohet një qasje afat‐gjatë ndaj 
planifikimit financiar, si zgjerimin përtej vitit aktual financiar. Kjo siguron menaxhim të 
kujdesshëm financiar dhe burime që synohen për t’i realizuar nevojat me prioritet.  
  
   3.2.Për të siguruar që burimet i alokohen prioriteteve strategjike, planifikimi afatmesëm  
financiar duhet të integrohet në tërësi me Planin Strategjik të SSP-së.  
  
3.3.Për ta zhvilluar një plan financiar afatmesëm, Udhëheqësi i SSP-së duhet të sigurojë që 
ekzistojnë të gjitha përgatitjet e menaxhmentit për të identifikuar:  

  
• të gjitha burimet e mundshme të fondeve në dispozicion për subjektin e tij/sajpublik; 
• nivelet e shpenzimeve në të ardhmen duke përfshirë implikimet buxhetore, të 

iniciativave të politikave të reja /ligjeve, nevojat e projektuara për burimet njerëzore, 
kërkesat për shpenzime të reja operative apo kapitale dhe implikimet buxhetore të 
shpenzimeve të tilla;  

• çfarë do mungese të fondeve;  
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• mënyrat e shtimit të të hyrave dhe zvogëlimit të kostove për t’u adresuar ndonjë mungesë 
të fondeve.  

  
3.4.Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (MF) ofron udhëzime të detajuara dhe afatet 
për përfundimin e KASh. Sidoqoftë, Udhëheqësi i SSP-së në koordinim me ZKA-në duhet të 
sigurojë që përgatitjet e tija janë bërë në bashkëpunim me ZKF‐në e subjektit të tij/saj publik 
dhe Drejtorët e departamenteve të cilët kanë dhënë kontribut për procesin e planifikimit 
strategjik dhe të cilët kanë përgatitur Plane Operative për departamentet e tyre individuale. Kjo 
qasje do të sigurojë që KASh të jetë i lidhur me procesin planifikimit strategjik dhe operativ. 

4.  Përcaktimi i Buxheteve Vjetore  
  

4.1.Përcaktimi i buxhetit vjetor është një proces me të cilin planet financiare afatgjata kthehen 
në alokime financiare vjetore. Ky proces duhet të rrjedhë natyrshëm nga planet financiare 
afatgjata të subjektit publik. Nëse zotimet dhe kërkesat për më shumë shpenzime janë afër me 
parashikimet dhe kufijtë buxhetor janë paralel me rrjedhat e parashikuara të fondeve, përcaktimi 
i një buxheti nuk do të paraqiste vështirësi reale.  
  
4.2.Buxhetet duhet të përcaktohen mbi një bazë të mirë financiare që reflekton zotime të 
shërbimeve, kërkesa dhe prioritete. Për ta lehtësuar këtë, ZKA është përgjegjës për:  
 
• Krijimin e një kornize të përbashkët për planifikim financiar dhe buxhetim. Është shumë e 

rëndësishme që kjo kornizë të jetë transparente dhe të hyj në punë në mënyrë efektive me 
secilin departament në organizatën buxhetore, që të sigurojë që ndryshimet e shërbimeve 
dhe kërkesave për më shumë shpenzime të mund të merren parasysh në mënyrë adekuate. 
Mos realizimi i kësaj, mund të rezultojë me përcaktimin e buxheteve që nuk janë reale.  

• Krijimin e veprimeve të përbashkëta për menaxhmin e buxhetit duke përfshirë rregullat të 
cilat përforcojnë praktikën e mirëfilltë. Shiko Procedurën e MFK‐së Nr. 9, për Menaxhimin 
e Buxheteve. Është thelbësore që këto aranzhime të reflektojnë kompleksitetin e SSP.  

• Sigurimin që personeli ka aftësi të ndërmarrë detyrat e menaxhimit të buxhetit, që 
ekzistojnë sistemet e informacionit financiar dhe sistemet tjera relevante të punës dhe që 
mbajtësit e buxhetit përkrahen mirë nga personeli financiar me shkathtësi adekute.  

• Vendosjen e aranzhimeve të përbashkëta për të monitoruar performancën e secilit 
departament brenda organizatës buxhetore. Një mos veprimi i tillë shpie kah mungesa e 
pronësisë dhe ka ndikim negativ në tërë performancën e përbashkët të Subjektit.  

 
4.3.Udhëzimet e hollësishme dhe afatet e përcaktimit të buxheteve vjetore jepen nga MF. Para 
zbatimit të tyre, ZKA duhet të sigurojë që ekzistojnë aranzhimet e lartpërmendura.  
 
4.4.Mbajtësit e buxhetit në të gjitha nivelet e subjektit publik duhet të angazhohen në procesin 
e përcaktimit të buxhetit vjetor. Procesi i buxhetit vjetor nuk duhet, në çfarë do rrethanash, të 
bëhet nga personeli financiar, duke përjashtuar mbajtësit e buxhetit.  
 
4.5.Mbajtësit e buxhetit duhet të përfshihen në pajtimin për:  
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• Zotimet ekzistuese për të cilat duhet të gjenden burimet dhe shkallën e financimit të 
nevojshëm  

• Nivelet e aktiviteteve të shërbimit të planifikuar brenda buxhetit të alokuar;  
• Çfarë do ndryshimi të planifikuar në shërbimin e tyre që ka nevojë të reflektohet në 

buxhetet e përcaktuara për atë shërbim. Çfarë do ndryshimi të udhëhequr nga jashtë apo në 
mënyrë të përbashkët brenda SSP-së që ka nevojë të mbulohet në buxhet. 

  
4.6.Udhëheqësi i SSP-së duhet të sigurojë që veprimet e përbashkëta për formimin e buxheteve 
të japin kohë të mjaftueshme:    
 
• Për të angazhuar të gjithë mbajtësit e buxhetit në procesin e nxjerrjes së buxhetit dhe në 

informata për aktivitetin;  
• Të lejojë aranzhim të mëtejshëm në proces kur bëhet rakordimi në mes të kërkesave totale 

të mbajtësve individual të buxheteve dhe alokimit përfundimtar të të gjitha burimeve.  
 
5. Përgjegjësitë e ZKF-së dhe zyrtarëve tjerë financiar në lidhje me planifikimin financiar 
 

5.1 Përgjegjësitë e Zyrtarit Kryesor Financiar lidhur me planifikimin financiar janë:  
 

• siguron planifikimin dhe menaxhimin financiar;  
• ofron mbështetje ZKA-së në planifikimin strategjik të lidhur me burimet dhe koston e 

tyre;  
• komunikon me Ministrinë e Financave për diskutimin dhe harmonizimin e parametrave 

buxhetor dhe të performancës;  
• shqyrton të gjitha propozimet për investime për të siguruar që planet financiare 

strategjike t'i akomodojnë ato dhe që të gjitha propozimet e reja për investime të 
vlerësohen plotësisht;  

• shqyrton dhe vlerëson të gjitha politikat dhe planet strategjike për të siguruar që ato janë 
vlerësuar dhe kostuar plotësisht dhe mund të vendosen brenda planeve financiare 
strategjike;  

• këshillon ZKA-në për planifikimin financiar; dhe 
• këshillon mbajtësit e buxhetit për të gjitha çështjet financiare dhe për performancën; 

 
5.2.Përgjegjësitë financiare të zyrtarëve tjerë financiar të SSP-së. Zyrtarët tjerë financiar 
veprojnë me autoritet të deleguar nga ZKF-ja, raportojnë dhe janë llogaridhënës ndaj ZKF-së 
dhe/ose eprorit të njësisë përkatëse për çështjet funksionale që lidhen me:  
• përgatitjen e kërkesave buxhetore;  
• koston e aktiviteteve të përcaktuara nga përfituesit e buxhetit;  
• regjistrimin e saktë dhe në kohë të të gjitha transaksioneve financiare dhe jofinanciare të 

institucionit;  
• raportimi për ekzekutimin e buxhetit në kuptim të inputeve dhe rezultateve;  
• përgatitjen e një plani financiar në bazë të objektivave dhe planit operativ;  
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• përpunimin e regjistrit të rrezikut, vlerësimin e rrezikut, kontrollin e rreziqeve që 
rrezikojnë; dhe arritjen e objektivave dhe përfundimin e aktiviteteve, strukturat për të cilat 
ata janë përgjegjës. 
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PROCEDURA E MFK‐SË NR. 9  - MENAXHIMI I BUXHETEVE  

1. Parathënie  

1.1.Udhëheqësi i subjektit të sektorit publik (Zyrtari llogaridhënës), ka përgjegjësinë e 
përgjithshme për buxhetet nën kontrollin e tij. Megjithatë, është praktikë e mirë që buxhetet të 
transferohen deri në nivelin më të afërt ku merren vendimet, për të bërë shpenzimin dhe/ose ku 
ndikohet pranimi i të hyrave.  
 
1.2.Subjektet e sektorit publik duhet të sigurojnë që qasja për menaxhimin e buxheteve dhe 
skema e delegimit për të përkrahur këtë, reflekton kulturën e organizatës dhe aranzhimet për 
marrjen e vendimeve për shërbime. Pra, përgjegjësitë për vendime të shërbimeve dhe ato 
financiare duhet të mbeten me të njëjtin person.  
 
1.3.Kërkesa kyçe për menaxhim të suksesshëm të buxheteve është që menaxherët (Mbajtësit e 
buxhetit) të veprojnë në partneritet me zyrtarët financiarë të organizatave të tyre.   

 
2.Llogaridhënia menaxheriale 
 

2.1.Llogaridhënia menaxheriale, duhet të identifikohet në të gjitha nivelet dhe nuk duhet të ketë 
dykuptimësi për atë se për çfarë japin llogari menaxherët (mbajtësit e buxhetit) në nivele të 
ndryshme në organizatë, e as për përgjegjësitë midis mbajtësve të buxhetit dhe zyrtarëve 
financiarë.   
 
2.1.2.Delegimi i përgjegjësive për menaxhimin e buxhetit, nuk do të lirojë zyrtarin 
llogaridhënës nga llogaridhënia për përmbushjen e detyrave përkatëse, ose për zgjidhjen e 
personave të ndërvarur, të cilëve i janë deleguar përgjegjësitë për menaxhimin e buxhetit.  
  
2.1.3.Duhet të jetë e qartë se për cilat linja buxhetore është përgjegjës mbajtësi i buxhetit.  Këto 
duhet të jenë të gjitha linjat buxhetore që kanë të bëjnë me fushën e shërbimit për të cilën ata 
japin llogari menaxheriale, përfshirë linjat buxhetore që lidhen me pagesën dhe të hyrat.  Pa 
këtë nivel të përgjegjësisë, vendimet financiare mund të merren nga të tjerët, të cilët mund të 
mos e vlerësojnë ndikimin në shërbime, e as nuk duhet të menaxhojnë pasojat.   
  
2.1.4.Skema e delegimit në një subjekt të sektorit publik, duhet të bëjë të qartë çfarëdo kufiri 
në shumat që mund t’i zotojë mbajtësi i buxhetit brenda buxheteve të tij. Nëse shpenzimi duhet 
të autorizohet nga menaxhmenti i lartë, llogaridhënia për menaxhimin e buxhetit duhet të 
deklarohet qartë.  
 
2.1.5.Mbajtësi i buxhetit nuk mund të hyjë në obligime të shpenzimit për të cilat ai nuk ka fonde 
të mjaftueshme, pa (1) ia demonstruar zyrtarit llogaridhënës, që një shpenzim i tillë është i 
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nevojshëm për realizimin e prioriteteve dhe objektivave të shërbimit, dhe (2) marrë konfirmim 
me shkrim nga ZKF-ja, që fondet do të vihen në dispozicion për të mbuluar obligimin 
(obligimet).    
  
2.1.6.Mbajtësit e buxhetit duhet të tregojnë se e kuptojnë buxhetin e dakorduar së bashku me 
nivelet e aktivitetit, të cilat synon t’i reflektojë buxheti.  Llogaridhënia për shërbimet e niveleve 
të aktivitetit është po aq e rëndësishme sa edhe dhënia e llogarisë për menaxhimin e buxheteve 
për të përkrahur atë nivel të aktivitetit.  
  
2.1.7Ndryshimet brenda vitit për aranzhimet e llogaridhënies, duhet të artikulohen qartë.  Duke 
u përballur me presion të tepërt për buxhet, mund të merret vendimi për të larguar 
vendimmarrjen nga mbajtësit e buxhetit, e për ta kaluar atë në një nivel më të lartë të 
menaxhmentit ose te një ‘panel i vendimmarrjes’.  Në këto rrethana, duhet të qartësohen 
implikimet për mbajtësin e buxhetit dhe ato ku supozohet përgjegjësia.  Është joadekuate për 
mbajtësit fillestarë të buxhetit që të jenë përgjegjës për vendimet e marra më pas, apo për ata 
që janë të rinj në aranzhimet vendimmarrëse, të jenë përgjegjës për vendimet e marra nga 
mbajtësi fillestar i buxhetit.  Shënim: nëse bëhen ndryshime të tilla, është e rëndësishme të 
sigurohet se llogaridhënia për vendime financiare dhe të shërbimeve, vazhdon të mbetet 
po në të njëjtin vend.  Nuk është adekuate që vendimet financiare të hiqen nga mbajtësi i 
buxhetit, por ata mbeten të japin llogari për implikimet në shërbime.   
  

3.Roli dhe përgjegjësitë e mbajtësit të buxhetit  

  
3.1.Mbajtësi i buxhetit është personi i cili udhëheqësi i SSP-së (zyrtari llogaridhënës), i delegon 
përgjegjësitë e tij të MFK‐së. Roli i tij është të menaxhojë dhe kontrollojë aktivitetet dhe 
financat e alokimeve buxhetore, në pajtueshmëri me autoritetin e deleguar nga udhëheqësi i 
SSP-së. Mbajtësi i buxhetit ka përgjegjësi për menaxhimin e buxhetit, si në vijim:  

 
3.1.1.Të punojnë me zyrtarët financiarë për të siguruar se ekzistojnë sistemet dhe procedurat 
adekuate, për të ofruar informata të sakta për monitorimin e buxheteve të tyre.  
3.1.2.Të autorizojnë shpenzimet brenda alokimeve të tyre buxhetore.  Shih Procedurën Nr. 
6 të MFK‐së. Llogaridhënia për shpenzime mbetet me mbajtësin e buxhetit.  
3.1.3.Të sigurojë marrjen e vlerës për paranë, kur të alokojnë buxhetin e tyre.   

        3.1.5. Të maksimizojnë të hyrat nga tatimet dhe pagesat, kur publikut i ofrohen shërbime me 
pagesë (Shih Procedurën Nr. 7).   

3.1.6. Të monitorojë shpenzimet dhe të hyrat aktuale, krahasuar me buxhetet e aprovuara.  
3.1.6 Të projektojë rezultatin e shpenzimeve dhe të hyrave deri në fund të vitit fiskal dhe 

ta krahasojë këtë krahas buxheteve të miratuara.  
3.1.7 Të identifikojë dhe shpjegojë shpenzimet e konsiderueshme të tepërta ose të paktë që 

janë të mundshme.  
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 3.1.8.Të ndërmarrë veprimet e nevojshme për t’u marrë me ndryshimet në buxhetin e 
projektuar.  Kjo mund të përfshijë lëvizjen e burimeve midis buxheteve, për t’u 
përgjigjur ndryshimeve të identifikuara në procesin e monitorimit, në linjë me 
rregullat lidhur me transferimin (Shih Procedurën Nr. 10 të MFK‐së).   

3.1.9 Të raportojë rregullisht tek menaxhmenti më i lartë për performancën dhe përparimin 
financiar, duke përfshirë çdo veprim të ndërmarrë për t’i trajtuar problemet që kanë.  

3.1.10 Nëse mbajtësi i buxhetit nuk është në pozitë t’i përgjigjet ndryshimeve të 
identifikuara në raportet e monitorimit, duhet ta raportojë këtë çështje te 
menaxhmenti më i lartë.  Nëse ndryshimet janë të atilla që veprimet e menaxhmentit 
nuk kanë mundur të trajtojnë problemin para përfundimit të vitit, MFPT‐ja duhet të 
informohet për këtë.  

 

4. Roli dhe përgjegjësitë e Zyrtarit Kryesor Financiar (ZKF)  
  

4.1 Roli i ZKF‐së, është që të sigurojë që subjekti i tij publik, kryen dhe jep përgjegjësi për 
aktivitetet e tij financiare me sinqeritet dhe besim, si dhe sipas praktikave më të mira të 
kontabilitetit.  
  

4.2 Nga këndvështrimi i menaxhimit të buxhetit, kjo përfshin vendosjen e aranzhimeve për 
dhënien e informatave për menaxhimin financiar te zyrtarët llogaridhënës dhe mbajtësit e 
buxhetit, që do t’ju mundësonte atyre të përmbushin përgjegjësitë për buxhetin. Për 
menaxhimin e buxhetit, ZKF‐ja ka përgjegjësi, si në vijim:  
4.2.1 Të përcaktojë kornizën për monitorimin e buxhetit, aranzhimet e raportimit dhe oraret, si 

dhe të sigurojë që këto realizohen.  
4.2.2 Të përgatisë dokumentin final të buxhetit dhe koordinimin e punës gjatë procesit të 

planifikimit të SSP-së, bazuar në kërkesat e MFPT-së dhe kontributin nga mbajtësit e 
buxhetit në organizatë.   

4.2.3 T’i ofrojë menaxhmentit të lartë raporte të përmbledhura për monitorimin e buxhetit, 
bazuar në rezultatin e projektimeve nga mbajtësit e buxhetit.  

4.2.4 T’i raportojë rregullisht ZKA‐së të SSP-së për performancën financiare të SSP-ve dhe  
t’i këshillojë ata kur nevojiten të ndërmerren veprime korrigjuese.  

4.2.5 Të informojnë mbajtësit e buxhetit për vendimet financiare që merren diku tjetër në 
organizatë e që mund të ndikojnë te buxhetet e tyre.   

4.2.6 Të sigurojë që zyrtarët financiarë kanë shkathtësitë dhe përvojën e domosdoshme për të:  
• përkrahur kërkesat e mbajtësve të buxhetit dhe t’ju japë këshilla atyre;  
• punuar me mbajtësit e buxhetit në përgatitjen e buxheteve të hollësishme për 

shërbime, bazuar në burimet në dispozicion dhe prioritetet e mbajtësve individualë të 
buxheteve;  

• ofruar informata për monitorimin e buxhetit që janë me kohë, relevante dhe të sakta, 
në formatin që mbajtësit e buxhetit mund të kuptojnë (shih paragrafin 5.3 më poshtë).  
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5. Aranzhimet për monitorim dhe raportim  
 

 5.1.Sistemi i monitorimit, i ndihmon menaxhmentit që të përcaktojë nëse po i përmbushin 
objektivat e punës në kuadër të burimeve në dispozicion. Për këtë nevojiten sisteme për të 
siguruar që të dhënat si për aktivitetin edhe për financat, janë të azhurnuara dhe ofrohen me 
kohë.   
  
5.2.Derisa aranzhime për raportim duhet të jenë nga “poshtë‐lartë”, reagimi ndaj informatave 
të monitorimit duhet të jetë “lartë‐poshtë”.  Është e domosdoshme që udhëheqësit e SSP-ve të 
kërkojnë llogari nga mbajtësit e buxhetit për performancën e tyre. Përfshirja aktive e 
menaxhmentit të lartë është e domosdoshme, për të siguruar një përgjigje proaktive ndaj 
monitorimit të buxhetit dhe për zhvillimin e kulturës së përgjegjësisë financiare.  
  
5.2.Raportet për monitorimin e buxhetit duhet të përfshijnë detaje për të hyrat aktuale, 
shpenzimet dhe zotimet për periudhën në fjalë dhe parashikimin e të hyrave dhe shpenzimeve 
(rezultatin) në fund të vitit.  Megjithatë, mbajtësit e buxhetit mund të kërkojnë informata nga 
zyrtarët financiarë në çdo kohë, si p.sh si të marrin më shumë hollësi për shpenzimet ose për të 
siguruar alokim të saktë të shpenzimit.   

6. Mbyllja e llogarive (përfundimi i vitit)  
  
6.1.Në fund të vitit financiar, nga subjektet e sektorit publik kërkohet që të mbyllin llogaritë për 
të përmbushur kërkesat ligjore dhe për të siguruar që përkrahet llogaridhënia publike.  
  
6.2.Derisa është pika e vetme në kohë për menaxhimin e buxhetit, fundi i vitit është pika ku 
mund të gjykohet më saktësisht performanca aktuale dhe kur mbajtësit e buxhetit japin më së 
shumti llogari në kuadër të subjektit publik  dhe publikut për performancën e tyre.  Atëherë 
bëhen analizat më rigoroze të pozitës së buxhetit, pasi që të gjitha transaksionet buxhetore janë 
përfunduar.  
  
6.3.Shkalla e ndryshimit në mes të asaj që është projektuar të jetë rezultati final i buxhetit nga 
ana e mbajtësit të buxhetit  dhe rezultatit aktual, është një tregues i cilësisë së raporteve të 
vazhdueshme për monitorimin e buxhetit. Nëse shfaqen ndryshime të mëdha nga raportet e 
mëparshme për monitorimin e buxhetit, kjo duhet të vihet në pyetje për të përcaktuar se cilat 
elemente të sistemit të monitorimit të buxhetit nuk kanë dhënë informatat ose parashikime të 
sakta.  Performanca e dobët, do të mund të ishte rezultat i informatave të dobëta nga zyrtarët 
financiarë, si dhe menaxhimit dhe vendimmarrjes së dobët nga mbajtësi i buxhetit. Mbajtësit e 
buxhetit duhet të jenë të vetëdijshëm që në fillim, se cilat rrethana do të nxisin hetimin.  Hetimet 
e tilla duhet të ndërmerren nga Auditimi i Brendshëm.  
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PROCEDURA E MFK‐SË NR. 10 - SHPENZIMET KONTIGJENTE DHE 
RREGULLIMET NË NDARJET E BUXHETIT TË SUBJEKTIT 

1. Parathënie  
 

 1.1.Në këtë procedurë të MFK‐së jepen këshilla për rrethanat kur është adekuate të bëhen 
shpenzimet kontingjente dhe rregullimet në ndarjet buxhetore (virements), si dhe përcaktohen 
procedurat për realizimin e tyre.  
 
 1.2.Shpenzimet kontingjente dhe rregullimet në ndarje (virements), rregullohen në 
pajtueshmëri me nenet 29 dhe 30 të Ligjit mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe 
Përgjegjësitë i ndryshuar dhe plotësuar.  Këto janë ndihmë për menaxhimin e mirëfilltë 
financiarë, por kualifikimi i dhënë është sekondar ndaj të mirës së korporatës, siç është 
përcaktuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (Ministri) dhe/ose Qeveria.  

 

2. Shpenzimet e rastit (kontingjente)  
 

 2.1.Shpenzimi kontingjent është shpenzim urgjent ose i paparaparë.   
 
 2.2.Subjekti i sektorit publik mund të aplikojë te Ministri për fonde shtesë nga ndarjet 
kontingjente, për të mbuluar shpenzimet e tilla.  Për një aplikim të tillë, duhet të deklarohen:  

  

• Rrethanat që kanë shtyrë deri te paraqitja e kërkesës;  
• Shpjegimin se përse nuk janë paraparë këto rrethana;  
• Shfrytëzimet e propozuara të fondeve të kërkuara;  
• Shpjegim se si shfrytëzimi i tillë, i kontribuon arritjes së misionit, synimit dhe objektivave 
të SSP-së. 
• Ndarjet e tjera të subjektit publik që do të mund të reduktohen për të përmbushur 
shpenzimet urgjente/të paplanifikuara dhe pasojat që dalin nga reduktime të tilla.  

  

2.3.Ministri mund të autorizojë vetëm shpenzimet nga ndarjet kontingjente pas marrjes së 
rekomandimeve nga Departamenti i Buxhetit të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve 
dhe me miratim paraprak të Qeverisë.   

  

3. Virements (Rregullimet në ndarjet buxhetore të subjektit të sektorit publik)  
  

3.1 Virements janë transferime vetëfinancimi në kuadër të subjektit të sektorit publik.  
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3.2 Procedura e MFK‐së Nr. 9, paragrafi 3.1.2, cek që shpenzimet duhet të autorizohen në kuadër 
të alokimeve buxhetore.  Një virement është mekanizëm me anë të së cilit buxhetet rregullohen 
për të lejuar që të bëhen shpenzime shtesë.  

 

4. Autorizimet e deleguara  
  

4.1 Organizata buxhetore mund të transferojë deri në 5% të njërës prej ndarjeve të saja buxhetore 
në një ndarje tjetër gjatë çfarëdo viti fiskal, pa pëlqim paraprak nga ana e Ministrit. Megjithatë, 
këto transferime nuk mund të bëhen në ndarjen buxhetore për paga dhe mëditje pa miratimin 
paraprak të Ministrit.  
  

4.2 Për transferimet që tejkalojnë  5% do të aplikohen kushtet në vijim:  
  
Deri në 15%  
Të kërkohet miratimi nga Ministria dhe vlera e transferimit nuk tejkalon 15% të ndarjes së 
afektuar negative.  
 Më shumë se 15% por më pak se 25%  
Të kërkohet miratim me shkrim nga Qeveria para se të autorizohet nga Ministri.  
E barabartë ose më shumë se 25%  
Të kërkohet miratim me shkrim nga Kuvendi para se të autorizohet nga Ministri.  

  

4.3 Kryetari i komunës, me miratim paraprak të Kuvendit Komunal, mund të transferojë shumën 
prej një ndarjeje buxhetore të komunës në një tjetër, me kusht që:  
  
a) Transferimi nuk është bërë nga një grant specifik që i është dhënë komunës.  
a. Për një transferim të tillë, nevojitet miratimi i Ministrit dhe nëse është e aplikueshme 

Qeverisë ose Kuvendit;  
b) Drejtorit të Përgjithshëm të Departamentit të Buxhetit në Ministrisë së Financave, Punës 

dhe Transfereve i jepet menjëherë shënimi me shkrim për çfarëdo transferimi.      
  

4.4 Të gjitha transferimet, sipas paragrafëve 4.1, 4.2 dhe 4.3 më sipër, nuk duhet të:  
  

• Bëjnë ndryshimin e përbërjes së personelit, përveç nëse kjo miratohet nga Ministri, dhe    
Qeveria e Kuvendi, nëse është e aplikueshme.  
• Që për vitet e ardhshme nuk ka implikime shtesë.   
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5. Kontrolli administrativ  
  

5.1.Të gjitha ndarjet kontingjente dhe virementet, kontrollohen nga Departamenti i Buxhetit të 
Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve nëpërmjet regjistrit të përgjithshëm.  
Propozimet për lëvizjen e buxhetit duhet të identifikohen në nivelin e llogarive dhe të 
raportohen të Departamenti, së bashku me kërkesën për marrëveshje për vendime sipas 
autoritetit të deleguar ose një kopje e draftraportit te Qeveria ose Kuvendit, nëse është e 
aplikueshme.  
 
5.2.Mundësia për të bërë rregullime, për të bazuar buxhetet në të dhënat kryesore financiare të 
Qeverisë, librin e përgjithshëm të llogarive, është e rezervuar për Ministrinë e Financave, Punës 
dhe Transfereve. 
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PROCEDURA E MFK‐SË NR. 11 - KAPITALI  

1. Parathënie  
 

1.1.Qeveria e Kosovës (QK) është e përkushtuar ndaj përmirësimit të vazhdueshëm të dhënies 
së shërbimeve publike.  Pjesa më e madhe e kësaj është që të sigurohet se fondet publike, 
shpenzohen në aktivitetet që i japin përfitime më të mëdha shoqërisë, në mënyrën më efektive, 
efikase dhe ekonomike.  
  
1.2.Një pjesë e konsiderueshme e shpenzimeve të QK-së, është për qëllime investimesh 
kapitale.  Investimet mund të definohen si “sakrifikimi i përfitimeve ose shpërblimeve të 
tanishme për një aktivitet që ka pritje se do të ketë përfitime ose shpërblime shumë më të mëdha 
në të ardhmen”. Investimet publike janë alokime të fondeve publike në projekte që do të rrisin 
produktivitetin ekonomik dhe social të vendit.  
  
1.3.Vendimet e dobëta mund të shpien nga pasuritë që nuk i japin përfitim produktiv Kosovës, 
prandaj është e rëndësishme që të sigurojmë se që në fillim merren vendime korrekte për 
investimet kapitale.  Për të arritur këtë,  subjektet e sektorit publik duhet të kenë sisteme për 
identifikimin dhe vlerësimin e investimeve të tilla, si dhe për kontrollimin e tyre.  
  

2. Fushëveprimi  
  

2.1.Sistemi dhe procedurat e Programit për Investime Publike (PIP), janë të dizajnuara që të 
përkrahin Qeverinë gjatë ciklit të planifikimit buxhetor dhe ekzekutimit të buxhetit dhe 
aplikohen në kategoritë e projekteve në vijim:  

• Të gjitha projektet e reja kapitale të propozuara mbi 1,000 euro;  
• Të gjitha projektet që janë propozuar për financim nga donatorët; dhe  
• Projektet e vazhdueshme që janë marrë nga donatorët.   

  
2.2.Në këtë procedurë të MFK‐së, përmblidhen  fazat kyçe të PIP, në kuadër të kontekstit të 
MFK‐së dhe llogaridhënies menaxheriale.  Informata më të hollësishme për PIP, mund të 
gjenden në Procedurat  e PIP-it, që është në dispozicion nga Departamentet e Buxhetit të MFPT‐
së. 
 
3. Identifikimi i projektit  
  
3.1.Ashtu siç është specifikuar në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve  (KASH), duhet të 
identifikohen vetëm projektet që përkrahin synimet strategjike të Qeverisë dhe sektorit që është 
relevant për organizatën. Ashtu sikurse me përgatitjen e KASH‐it, identifikimi i projektit duhet 
të bëhet në bashkëpunim me menaxherët e organizatës, të cilët janë përgjegjës për 
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shërbimin/aktivitetin me të cilin lidhet projekti dhe të cilët duhet të kenë pasur kontribut në 
procesin e planifikimit strategjik.  Shih Procedurën e MFK‐së Nr. 8.  
  
3.2.Kur të identifikohen projektet e propozuara, subjektet duhet të marrin parasysh kapacitetin 
që kanë për zbatimin e tyre, në veçanti sa i përket numrit dhe madhësisë së projekteve që mund 
të zbatohen në realitet në çfarëdo periudhe kohore.  
  
3.3.Për të siguruar që buxheti kapital, jep vlerën për para dhe është i caktuar për fushat që kanë 
më së shumti nevojë, për projektet të mëdha nevojitet më shumë arsyetim dhe analiza se sa për 
ato të voglat.  Detajet se çfarë duhet të arsyetohet për projektet e mëdha dhe për të voglat, mund 
t’i gjeni në procedurat  e  PIP, të MFPT-së.  
  
3.4.Projektet klasifikohen, si:  

  

Të mëdha  
  

 Organizatat qendrore buxhetore  1,000,000 euro, ose më shumë  
 Komunat                   150,000 euro, ose më shumë  

  

Të vogla  
  

 Organizatat qendrore buxhetore   më pak se 1,000,000 euro   
 Komunat         më pak se 150,000  

  

4. Vlerësimi i projektit   
  
4.1 Vlerësimi i projekteve duhet të bëhet në pajtim me  Udhëzimin Administrativ MF – NR 
06/2019 për kriteret përzgjedhëse dhe prioritizimin e projekteve kapitale, ku definohen kriteret 
si: vlerësimi i rëndësisë strategjike, vlerësimi ekonomik dhe financiar.  
 
4.2.Sapo të identifikohen projektet, ato duhet të vlerësohen në mënyrë objektive krahas një 
numri të kritereve, duke përfshirë:  
• Si do ta përkrahë projekti arritjen e prioriteteve strategjike që i ka vendosur Qeveria, sektori 

dhe subjekti i sektorit publik? 
• A përfaqëson projekti metodën më të mirë në arritjen e rezultateve të dëshirueshme?  
• A ka gjasa të zbatohet projekti në tërësi dhe të japë përfitimet e parashikuara? 
• A janë shpenzimet operative financiarisht të përballueshme?    
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4.2 Informata më të hollësishme për kriteret e vlerësimit të projektit mund të gjenden në   
procedurat e  të PIP, MFPT-së.  

 

5. Miratimi dhe financimi i projektit  
 
5.1.Propozimet duhet të miratohen dhe rangohen sipas prioritetit, para se të dorëzohen në 
MFPT.  Eksitojnë tri nivele të miratimit në organizatë: menaxheri i shërbimit/aktivitetit që është 
përgjegjës për projektin, Zyrtari Kryesor Financiar dhe udhëheqësi i subjektit të sektorit publik.  
  
5.2.Vetëm ato propozime që përmbushin kriteret e kërkuara dhe janë të miratuara paraprakisht 
sipas paragrafit 5.1, do të kualifikohen për t’u dorëzuar në procesin e buxhetit vjetor.  

  

Procesi i miratimit dhe financimit në organizatat qendrore buxhetore  

5.3.Pasi të jenë miratuar paraprakisht në subjektet e sektorit publik, propozimet për projektet e 
mëdha të reja rishikohen nga Komiteti për Investime Publike (KIP), për të përcaktuar nëse 
projekti është prioritet për Qeverinë dhe nëse duhet të vazhdojë të merret në konsideratë për 
financim qoftë nga Buxheti i Kosovës ose nga burime të tjera.   
 
5.4.Projektet e mëdha që miratohen nga KIP-i, më pas mund të dorëzohen së bashku me 
projektet në vazhdim dhe projektet e reja të vogla, si pjesë e kërkesës zyrtare për kapital, që 
bëhet nga secila SSP. 
   
5.5. MFPT-ja dhe Qeveria, rishikojnë kërkesat buxhetore dhe propozojnë draftbuxhetin për 
Kuvendin e Kosovës.  Pas ndryshimeve të mundshme nga Kuvendi, buxheti pastaj kalohet për 
ndarje dhe ekzekutim të projekteve individuale kapitale.  
 

Procesi i miratimit dhe financimit në komuna  

5.5.Pas miratimit paraprak, sipas paragrafit 5.1 më sipër, buxheti i propozuar kapital, i 
dorëzohet kuvendit komunal për miratim.  Buxheti kapital i miratuar, i dorëzohet  Ministrisë së 
Financave, Punës dhe Transfereve nga ana e kryetarit të komunës, si pjesë e paraqitjes së 
buxhetit komunal.  
  
5.6.Para raportimit të Buxhetit komunal te Kuvendi i Kosovës, si pjesë e Buxhetit të Kosovës, 
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve mund të rishikojë paraqitjet e buxhetit komunal 
për të siguruar që ato janë në pajtim me udhëzimet e Ministrit.   
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6. Përgjegjësitë  
  

6.1.Sipas MFK‐së, projektet kapitale duhet të përgatiten njëjtë si edhe Korniza Afatmesme e 
Shpenzimeve.  Kjo do të thotë, që menaxheri që është përgjegjës për shërbimin/aktivitetin me 
të cilën lidhet projekti, duhet të përfshihet në përgatitjen e propozimit për projektin së bashku 
me Zyrtarin Kryesor Financiar. Kjo duhet të sigurojë që projekti lidhet me synimet strategjike 
dhe operative, përmbush kërkesat e shërbimit/aktivitetit relevant, dhe shpenzimet operative që 
do të financohen nga buxheti operativ i menaxherit janë reale dhe të përballueshme.  
  
6.2.Posa të miratohet projekti, duhet të emërohet menaxheri i projektit i cili do të jetë përgjegjës 
për udhëheqjen e projektit. Këto përgjegjësi përfshijnë monitorimin dhe raportimin për 
progresin e projektit dhe ndërmarrjen e veprimeve korrigjuese kur është e nevojshme për të 
siguruar që bëhen me kohë dhe në kuadër të buxhetit.  
 
6.3.Kur është adekuate, përgjegjësia për mbikëqyrjen dhe përgatitjen e propozimit të PIP-it, 
vënia e prioriteteve dhe procesi i miratimit mbeten me Njësinë e Politikave/Planifikimit 
strategjik të subjektit të sektorit publik që i raporton Zyrtarit Kryesor Administrativ. 
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PROCEDURA E MFK‐SË NR.12 - GJURMËT E AUDITIMIT NË MFK  

1. Historiku  

1.1.Menaxhimi financiar dhe kontrolli, është sistemi me anë të të cilit planifikohen burimet 
financiare, drejtohen dhe kontrollohen për të mundësuar arritjen e synimeve të shërbimit publik 
në mënyrë efektive, efikase dhe ekonomike.  
  
1.2.MFK-ja bazohet në konceptin e llogaridhënies menaxheriale, ku menaxherët kanë 
përgjegjësinë për të siguruar që burimet publike përdoren sipas synimeve të politikave të 
Qeverisë dhe zhvendosen në mënyrë efikase, efektive dhe ekonomike.  
  
1.3.Qeveria e Kosovës (QK) e pranon përgjegjësinë e saj për të zbatuar MFK‐në në të gjithë 
sektorin publik dhe për të adaptuar praktikat e mira dhe parimet e MFK‐së në të gjitha aktivitetet 
e saja. 

  

2. Objektivat  
  

Për të zbatuar MFK‐në, QK-ja do të:  

• sigurojë që MFK‐ja është pjesë e pandashme e procesit të menaxhimit; 
• adaptojë parimet e MFK‐së dhe praktikave të mira;  
• reagojë ndaj mundësive për të përmirësuar ekonominë, efikasitetin dhe efektivitetin e 

shërbimeve/aktiviteteve;  
• promovojë kulturën e përmirësimit të vazhdueshëm;  
• demonstrojë para vëzhguesve të brendshëm dhe atyre të jashtëm, që zbatimi i MFK‐së 

aplikohet në gjithë sektorin publik;  
• sigurojë që të gjithë punonjësit e pranojnë MFK‐në si pjesë të aktiviteteve të tyre rutinore.  

 

3. Përgjegjësia  
 

3.1.Udhëheqësi i subjektit të sektorit publik ka përgjegjësinë ekzekutive që të vendosë 
aranzhimet që sigurojnë zbatimin e MFK‐së.   
  
3.2.Këto aranzhime duhet të sigurojnë që në secilin nivel të organizatës, menaxheri më afër 
dhënies së shërbimit/kryerjes së veprimtarisë, duhet të japë llogari për vendimet dhe veprimet 
e realizuara.  
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3.3.Menaxherët do të mbështeten në ZKF dhe personelin e tij për t’u dhënë informata, përkrahje 
dhe këshilla që do t’u mundësojnë të realizojnë përgjegjësitë e tyre për MFK‐në.  
  
3.4.Të gjithë punonjësit kanë disa përgjegjësi për MFK‐në, si pjesë e llogaridhënies së tyre, për 
arritjen e objektivave dhe për të informuar menaxhmentin për ndonjë mundësi përmirësimi. Më 
poshtë keni listën kontrolluese për gjurmët e auditimit në MFK, sa për informim.     

  
Lista kontrolluese e gjurmëve të auditimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit  

 

1. Synimet dhe objektivat e përgjithshme  
  

1.1.A ka organizata plane të dokumentuara strategjike dhe operative, që specifikojnë se çfarë 
dëshiron organizata të arrijë dhe si do t’i arrijë ato?  
 
1.2.A udhëhiqen këto plane nga iniciativat e politikave të organizatës?  
 
1.3.A janë këto plane në dispozicion për palët e interesuara?  
 
1.4.A janë specifikuar dhe dokumentuar qartë synimet dhe objektivat e përgjithshme të 
organizatës/shërbimit/aktivitetit?  
 
1.5.A ka mënyra të shpejta për të vlerësuar përparimin që është bërë në arritjen e këtyre 
synimeve dhe objektivave, si standardet/treguesit e performancës, synimet, etj.?  
 
1.6.A është struktura e menaxhmentit të brendshëm e linjëzuar me strategjinë dhe objektivat e 
organizatës?  

  

2. Delegimi  
  

2.1.A i kanë deleguar menaxherët e të gjitha niveleve, autoritetin për marrjen e vendimeve 
financiare dhe operative për shërbimet/veprimtaritë nën kontrollin e tyre?  
2.2.A ndryshon autoriteti i deleguar sipas çështjes në fjalë? Si p.sh.: kufijtë e shpenzimeve, 
vendimet e rëndësishme strategjike që janë marrë nga menaxhmenti , politika, etj.  
2.3.A janë të evidentuara me shkrim përgjegjësitë në planin e delegimeve të MFK‐së?  
2.4.A specifikohet në planin e delegimeve të MFK‐së përgjegjësitë e secilit  delegat?  
2.5.A e nënshkruajnë menaxherët planin e delegimeve të MFK‐së për të treguar që i kuptojnë 
përgjegjësitë e deleguara të MFK‐së?  
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2.6.A mirëmbahet rregullisht plani i delegimeve të MFK‐së dhe a ka qasje i gjithë personeli në 
të?  
2.7.A i azhurnojnë menaxherët listat e zyrtarëve të autorizuar, të cilët i kanë emëruar?  
2.8.A trajnohen menaxherët për MFK‐në para se të marrin përgjegjësitë e deleguara të MFK‐
së?  
  

3. Kontrolli i brendshëm  
  

3.1.A kanë menaxherët kopje të Doracakut të Procedurave të MFK‐së?  
 
3.2.A është ky doracak në dispozicion për gjithë punëtorët?  
 
3.3.A janë përgjegjës menaxherët për të siguruar që të gjitha të hyrat dhe shpenzimet në kuadër 
të autoritetit të tyre që iu është deleguar, grumbullohen ose bëhen në pajtueshmëri me 
procedurat e MFK‐së?  
 
3.4.A iu jepen menaxherëve këshilla dhe informata nga ZKF‐të për rregullat e kontrollit të 
brendshëm financiar, si pajtueshmëria ligjore & buxhetore, ndarja e detyrave, sigurimi fizik i 
pasurisë, etj.?  
 
3.5.A i identifikojnë menaxherët rreziqet që shoqërohen me shërbimi/veprimtarinë e tyre dhe a 
kanë vendosur mekanizma adekuate të kontrollit për t’i adresuar këto?  
 
3.6.A ekzistojnë politikat dhe procedurat e shkruara?  
 
3.7.A azhurnohen me kohë politikat dhe procedurat?   
 
3.8.A marrin menaxherët vendime për përdorimin e pasurive nën kontrollin e tyre?  
 
3.9.A raportojnë menaxherët periodikisht tek eprorët e lartë, nëse sistemet e kontrollit të 
brendshëm për të cilat ata janë përgjegjës (1) ekzistojnë, (2) funksionojnë në mënyrë efektive 
dhe (3) janë efektive në reduktimin e rreziqeve në nivelin e pranueshëm?   

 

4. Planifikimi financiar   
  
4.1.A ka organizata një plan afatmesëm financiar që është i azhurnuar?  
 
4.2.A integrohet tërësisht plani me planin strategjik të organizatës?  
 
4.3.A përfshihen menaxherët në përgatitjen e planit afatmesëm financiar?  
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4.4.A ka organizata strategji të qëndrueshme të financimit?  
 
4.5.A ka kapacitetin dhe informatat e nevojshme për të parashikuar nivelet e ardhshme të 
shpenzimeve përgjatë një afati të mesëm, përfshirë implikimet buxhetore të iniciativave 
politike/ligjeve të reja, kërkesat e projektuara për burime njerëzore, nevojat për shpenzime 
operative ose kapitale dhe implikimet buxhetore, si shpenzimet?  
 
4.6.A lidhen buxhetet vjetore me buxhetet afatmesme?  
 
4.7,A paraqesin buxhetet vjetore të menaxherëve reflektim adekuat të objektivave të tyre dhe 
planeve të performancës për vitin financiar?  
 
4.8.A janë reale supozimet financiare që përkrahin këto buxhete?  
 
4.9.A reflektojnë buxhetet kostot aktuale të elementeve të ndryshme të shërbimeve, si: 
transporti, komunalitë, mirëmbajtjet, shpenzimet fikse, shpenzimet e vazhdueshme për pasuritë 
e sapo përvetësuara?  
 
4.10.A i përgatisin menaxherët buxhetet e tyre vjetore me asistencën e zyrtarëve financiarë?  
  

5. Menaxhimi i buxheteve  
  

5.1.A është struktura e buxhetit e linjëzuar me alokimin e përgjegjësive menaxheriale?  
 
5.2.A e kanë të qartë menaxherët shkallën deri ku ata kanë diskresion për të menaxhuar buxhetet 
e tyre, me qëllim të arritjes së objektivave, standardeve të performancës, efikasitetit dhe 
efektivitetit si të bëhet një shpenzim dhe të ndryshojnë alokimet në kuadër të titujve të definuar 
buxhetorë?  
 
5.3.A i monitorojnë menaxherët buxhetet e tyre rregullisht dhe a marrin masa korrigjuese kur 
është e nevojshme?  
 
5.4.A raportojnë rregullisht menaxherët tek eprorët e tyre të lartë, për raportet e tyre të progresin 
financiar përfshirë çfarëdo mase të ndërmarrë për të trajtuar problemet ekzistuese?  
 
5.5.A raportojnë rregullisht menaxherët tek eprorët e tyre të lartë për progresit financiar?  
 
5.6.A marrin menaxherët informatat për monitorimin e buxhetit nga zyrtarët financiarë me kohë 
dhe në formatin e kërkuar?  
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5.7.A ju ofrohen menaxherëve informata për t’u mundësuar që të sigurojnë se nuk kanë hyrë në 
zotime të cilat do të shkaktonin tejkalimin e buxheteve?  
 
5.8.A marrin menaxherët këshilla dhe përkrahje nga zyrtarët financiarë për t’i ndihmuar të 
menaxhojnë buxhetet e tyre?  
 
5.9.A bëhen analiza në fund të vitit për të vlerësuar saktësinë e rezultatit (outturn) të fundit të 
projektuar me rezultatin (outturn) e vërtetë dhe a hetohen nga auditimi i brendshëm ndryshimet 
e mëdha?  

  

6. Informimi dhe komunikimi  
  

6.1.A janë të informuar, menaxherët për objektivat, performancën që pritet të arrijë dhe 
buxhetet për të cilat janë përgjegjës para fillimit të secilit vit fiskal?  
 
6.2.A ka menaxheri në dispozicion informata, për të mundësuar:  
 

6.2.1.identifikimin e kostove të njësive, në atë mënyrë që burimet mund të alokohen te 
njësitë më efikase dhe efektive, ose nëse ato më pak efikase mund të udhëhiqen drejt arritjes 
së të njëjtit nivel të efikasitetit?  
6.2.2.që të jenë të kënaqur se shërbimet po jepen me efikasitet, efektivitet dhe ekonomizim?  
 

6.3.A janë në dispozicion informatat adekuate financiare për politikëbërësit, për të gjykuar për 
zhvillimin e opsioneve të politikave, për të përcaktuar ku mund të bëhen kursime efikase dhe 
për të identifikuar efektivitetin e shërbimeve, duke krahasuar performancën me shpenzimet? 
  
6.4.A janë në dispozicion informatat për pasuritë, për të cilat menaxheri është përgjegjës, duke 
përfshirë edhe kostot e mirëmbajtjes dhe kostot e shpenzimeve të vazhdueshme?  

  

7. Monitorimi  
  

7.1.A ekzistojnë marrëveshjet për raportim, për të siguruar llogaridhënien nëpër të gjithë 
organizatën?  
 
7.2.A e kanë të gjithë të qartë se cili është përgjegjës dhe ku duhet të raportojë?   
 
7.3.A i kushton vëmendje këtyre raporteve menaxhmenti i lartë dhe a vepron kur është e 
nevojshme?  
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7.4.A plotësohen çdo vit listat kontrolluese vetëvlerësuese?  
 
7.5.A marrin pjesë menaxherët dhe zyrtarët financiarë në procesin e vetëvlerësimit?  
 
7.6.A merren veprime si rezultat i të gjeturave nga procesi i vetëvlerësimit për të përmirësuar 
fushat me dobësi?  

  

8. Monitorimi i performancës  
 

8.1.A ka secili shërbim ose aktivitet në kuadër të organizatës, synime kyçe financiare dhe 
operative?  
 
8.2.A ka tregues kyç të performancës për secilin shërbim ose aktivitet, me anë të së cilëve do 
të vlerësohet performanca e tyre?  
 
8.3.A bëhen krahasime me shërbime/aktivitete të tjera të ngjashme?  
 
8.4.A ka në dispozicion informata adekuate për menaxherët për t’iu mundësuar të matin 
performancën aktuale kundrejt synimeve?  
 
8.5.A raportojnë menaxherët për performancën e eprorëve të lartë dhe a merren veprime për të 
adresuar çështjet që janë theksuar?  
 
8.6.A marrin menaxherët reagim nga eprorët e lartë për raportet e performancës?  
 
8.7.A ka ndonjë mekanizëm për të marrë reagime nga përdoruesit dhe a merret veprimi në 
reagim ndaj kërkesave të përdoruesit?  
 
8.8.A japin llogari menaxherët për performancën e shërbimeve/aktiviteteve të tyre?  

  

9.   Strukturat financiare organizative  
  

9.1.A i raporton drejtpërdrejt ZKA‐së,  Zyrtari Kryesor Financiar (ZKF) i organizatës,?  
 
9.2.A është ZKF‐ja anëtar i Ekipit të Menaxhmentit Lartë?  
 
9.3.A japin informata zyrtarët financiar për nivelet e ndryshe të menaxhmentit, që është 
drejtpërsëdrejti relevant me nevojat e tyre?  
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9.4.A e lehtësojnë sistemet e kontabilitetit:  
 

• monitorimin e shpenzimeve krahas buxhetit operativ?  
• identifikimin e shpenzimeve të aktiviteteve të ndryshme?  
• parashikimin e shpenzimeve të politikave alternative?  
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PROCEDURA E MFK-SË NR. 13 - VETËVLERËSIMI  

1. Parathënie  

Vetëvlerësimi është pjesë esenciale e zhvillimit dhe zbatimit të MFK‐së në kuadër të subjekteve 
të sektorit publik. Ligji për KBFP-në dhe Rregullorja MF- Nr.1/2019 për MFK-në, përcaktojnë 
kërkesat nga udhëheqësi i subjektit të sektorit publik, që të kryejë vetëvlerësimin çdo vit në nivel 
të SSP-së dhe të raportojë te Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve. Ky mjet kërkon nga 
menaxhmenti dhe personeli që ka përgjegjësi të MFK‐së, të testojnë veten për efektivitetin e 
sistemeve të tyre të menaxhimit financiar dhe kontrollit, në përkrahjen e objektivave të tyre të 
punës.  

2. Pyetësori i vetëvlerësimit 
 

2.1.Pyetësori për vetëvlerësim është një dokument gjithëpërfshirës i vlerësimit të menaxhimit 
financiar dhe kontrollit, i cili plotësohet përmes një sistemi elektronik të mundësuar nga 
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve në të cilin kanë qasje vetëm personat e autorizuar. 
Plotësimi i pyetësorit bëhet online përmes sistemit të pikëve dhe regjistrimit të përgjigjeve sipas 
fushave kryesore. Pas plotësimit, kopja fizike e shtypur e pyetësorit, nënshkruhet nga 
udhëheqësi i subjektit të sektorit publik dhe dorëzohet te Njësia Qendrore Harmonizuese. 
 
2.2.Pyetësori përbëhet nga pesë seksione që i përgjigjen pesë komponentëve të Menaxhimit 
Financiar dhe Kontrollit (MFK), sipas standardeve ndërkombëtare COSO dhe INTOSAI. Çdo 
seksion përmban një numër të caktuar të parimeve/principeve dhe çdo parim/princip përmban 
një numër të caktuar të pyetjeve. 
 

2.3.Seksionet e pyetësorit të vetëvlerësimit, janë: 
 

1. Mjedisi i Kontrollit; 
2. Menaxhimi i Rrezikut; 
3. Aktivitetet e Kontrollit; 
4. Informimi dhe Komunikimi; dhe 
5. Monitorimi 

 
2.4 Aplikimi praktik i vetëvlerësimit realizohet që:  

  

• t’ i mundësohet subjektit publik që të formojë një profil të menaxhimit të tij financiar dhe 
të kontrollit;  

• të testojë shkathtësitë e udhëheqësve organizativë në menaxhim financiar dhe kontroll;  
• ta krahasojë këtë me atë se ku dëshiron subjekti të pozicionojë MFK‐në, me qëllim që të 

maksimizojë efektivitetin organizativ;  
• të ndërtojë një qasje ekipore për përmirësimet në MFK;  
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• të identifikojë përparësitë dhe fushat për përmirësim;  
• të zhvillojë një plan veprimi;  
• të ndihmojë në prioritizimin e përmirësimit; dhe 
• të rishikojë dhe përcjellë përparimin përgjatë kohës.   

3. Metodologjia  

Ka dy mënyra të vlerësimit të pyetjeve në pyetësorin e vetëvlerësimit: 

I. Vlerësimi nga 1 deri në 3 pikë  

Vlerësimi me 3 pikë - tregon që ky aspekt i MFK-së kuptohet dhe funksionon shumë mirë 
përgjatë gjithë strukturave të SSP-së. Ky vlerësim jepet nëse përgjigjja e pyetjes është:  

a) Po;  
b) Nëse ka dokumente mbështetëse të përgatitura në lidhje me këtë pyetje;  
c) Dokumentet janë të aprovuara nga udhëheqësi i subjektit të sektorit publik dhe të 

regjistruara në zyrën e protokollit të subjektit publik; dhe 
d) Është e mundshme t’i ofrohen për shikim personelit të Njësisë Qendrore Harmonizuese në 

rast të monitorimit në terren nga NJQH-ja. 
 

Vlerësimi me 2 pikë – tregon që ky aspekt i MFK-së kuptohet pjesërisht / funksionon vetëm në 
disa hallka përbërëse të SSP-së, ose plotësimi i kërkesës është planifikuar dhe është në proces e 
sipër, është kryer pjesërisht, ose është i paplotë. Ky vlerësim jepet nëse përgjigjja e pyetjes është: 

 
a) PO; 
b) Dokumentet mbështetëse janë përgatitur dhe diskutuar në nivele menaxheriale (të 

dëshmuara me procesverbale);  
c) Është e mundshme t’i ofrohen për shikim personelit të NJQH-së në rast të monitorimit 

në terren; dhe 
d) Nuk ka ndonjë regjistrim në protokollin zyrtar të subjektit publik. 
 

Vlerësimi me 1 pikë – tregon se ky aspekt i MFK-së ende nuk aplikohet dhe/ose nuk kuptohet 
nga hallkat përbërëse të SSP-së. Ky vlerësim jepet nëse përgjigjja e pyetjes është 

a) JO ose PO; 
b) Nuk ka dokumente për t’u përmendur si referencë për të mbështetur vlerësimin, ose që 

mund t’i ofrohen për shikim personelit të NJQH-së në rast të verifikimit në terren; dhe  
c) Disa dokumente janë përgatitur por nuk janë diskutuar në nivele menaxheriale të 

subjektit publik. 
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II. Vlerësimi me 1 dhe 3 pikë (PO/JO) 

      Për pyetjet që është vendosur mënyra e vlerësimit II, do të thotë që ka vetëm dy alternativa të 
përgjigjeve PO ose JO.  

 

Kur subjekti vlerëson me 3 pikë përgjigjen PO, për pyetjet që është e vendosur mënyra e 
vlerësimit II, nëse subjekti e vendos përgjigjen PO, atëherë përgjigjet vlerësohet me 3 pikë. 
Në këtë rast, subjekti duhet të cekë dëshmi shtesë si referencë në hapësirën përkatëse në atë 
pyetje. Dokumentet e përmendura si referencë duhet t’i ofrohen për shikim personelit të 
NJQH-së në rast të vizitës në terren. 

Kur subjekti vlerëson me 1 pikë përgjigjen JO, për pyetjet që është e vendosur mënyra e 
vlerësimit II, nëse subjekti e vendos përgjigjen jo, atëherë përgjigja vlerësohet me 1 pikë.  

      Për secilën nga komponentët e menaxhimit financiar dhe kontrollit, pikët grumbullohen duke 
formësuar kështu edhe totalin e pikëve për të gjithë pyetësorin për subjektin publik. 
Në mënyrë që të arrihet qëllimi i pyetësorit, rezultatet duhet të interpretohen dhe të përdoren me 
qëllim të përmirësimit të menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe hartimit të planeve të veprimit. 
Aty ku subjekti publik ka vlerësuar pyetjet me 1 pikë, kërkohet veprim për përmirësim dhe 
vëmendje e menjëhershme e menaxhmentit të subjektit publik. Nëse ndonjë pyetje është vlerësuar 
me 2 pikë, atëherë udhëheqësi i SSP-së së bashku me ZKA-në, duhet të marrin në konsideratë 
mundësinë për të bërë përmirësime të sistemit në aspektin në fjalë. Nëse ndonjë pyetje është 
vlerësuar me 3 pikë, atëherë kjo fushë është duke funksionuar mirë dhe nuk kërkon ndonjë veprim 
të mëtejshëm. Megjithatë, kjo fushë mund të monitorohet në të ardhmen për të parë nëse ndryshon 
vlerësimi.  
 
Procesi i vetëvlerësimit zhvillohet në dy faza:  
 

1.Vlerësimi fillestar – faza ku identifikohet gjendja aktuale për të cilën nevojitet vetëvlerësimi 
se çfarë ekziston sa i përket MFK-së; dhe 
2.Rishikimi i vazhdueshëm – faza ku rishikimi vjetor i vetëvlerësimit kryhet për të vlerësuar 
përparimin dhe efektivitetin e zbatimit të MFK-së. 
3.Auditimi i brendshëm, do të realizojë një vlerësim të pavarur për pohimet e menaxhmentit, 
që janë në listat e kompletuara kontrolluese dhe do të raportojë për saktësinë dhe 
përshtatshmërinë e tyre tek udhëheqësi i SSP-së, dhe NJQH‐MFK.  

 

4.Kërkesat e raportimit lidhur me MFK   
 

4.1.Nga subjektet e sektorit publik, kërkohet që të raportojnë te Ministria e Financave, Punës 
dhe Transfereve  lidhur me menaxhimin financiar dhe kontrollin. Udhëheqësi i SSP-së siguron 
që vetëvlerësimi i MFK-së realizohet në kuadër të të gjithë SSP-së, miraton raportin e vjetor 
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për sistemin e kontrollit të brendshëm dhe i raporton Ministrisë së Financave, Punës dhe 
Transfereve. 
 
4.2.NJQH-ja përgatit raportin e konsoliduar për Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve 
bazuar në raportet individuale të vetëvlerësimit të SSP-ve. Ministria e Financave, Punës dhe 
Transfereve e dorëzon raportin për miratim te Qeveria dhe te Zyra Kombëtare e Auditimit për 
informim çdo vit. 

Burimi i dokumenteve si dëshmi:  
• Plani strategjik,  
• Korniza e shpenzimeve afatmesme,  
• Strategjia e kapitalit,  
• Raporti i buxhetit vjetor,  
• Planet e performancës,  
• Raporti vjetor,  
• Raportet e auditimit,  
• Politika për menaxhimin e rrezikut, standardet dhe rregulloret financiare,  
• Procedurat e kontrollit të brendshëm,  
• Strategjia për menaxhimin e pasurive,  
• Plani i auditimit,  
• Politika për mashtrimin dhe korrupsionin,  
• Politika e kallëzimit,  
• Politika për ankesa,  
• Raportet për monitorimin e buxhetit dhe performancës.  
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PROCEDURA E MFK‐SË NR. 14 - DEKLARATA E MENAXHMENTIT PËR 
MENAXHIMIN FINANCIAR DHE KONTROLLIN   
 

1. Parathënie  
  
1.1.Sipas Rregullave të MFK‐së (Procedura e MFK‐së Nr.1, seksioni 2.5), nga udhëheqësit e SSP-
ve kërkohet që t’i raportojnë Ministrisë Financave, Punës dhe Transfereve për funksionimin, 
përshtatshmërinë, efikasitetin dhe efektivitetin e sistemeve të MFK‐së në subjektet e sektorit 
publik që udhëheqin. 
  
1.2.Kjo procedurë e MFK‐së jep një model të parapërgatitur të kësaj deklarate, e cila duhet të 
përdoret për këtë qëllim.   
 
2. Deklarata e parapërgatitur për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin   
  
Fusha e Përgjegjësisë   
  
Si zyrtar llogaridhënës, unë jam përgjegjës për mirëmbajtjen e një sistemi të mirëfilltë të 
menaxhimit financiar dhe kontrollit që mbështet përmbushjen e politikave, synimeve dhe 
objektivave të organizatës të përcaktuara nga Qeveria e Kosovës, ndërkohë që ruan fondet dhe 
pasuritë publike për të cilat unë jam personalisht përgjegjës, në pajtim me përgjegjësitë të cilat më 
janë caktuar. 
 
  [Zyrtarët llogaridhënës duhet t’i shtojnë këtij paragrafi një shpjegim të aranzhimeve të 
llogaridhënies që kanë të bëjnë me rolin e tyre].  
 
Qëllimi i menaxhimit financiar   
 
Menaxhimi financiar ka të bëjë me forcimin e performancës së SSP-së, për të ofruar vendimmarrje 
më të mirë, shërbime më të mira dhe vlerë më të mirë për paratë e dhëna.  
Menaxhimi financiar bazohet në parimin se menaxhmenti ka përgjegjësi jo vetëm për të marrë 
vendimet përfundimtare, por gjithashtu për të siguruar që këto vendime janë marrë si duhet dhe 
janë në interesin më të mirë të publikut. Kjo nënkupton përkujdesjen që  burimet d.m.th. stafi, 
pasuritë dhe buxhetet janë përdorur në mënyre efikase, efektive dhe ekonomike.  
Menaxhimi financiar përfshin planifikimin financiar dhe të punës, buxhetimin dhe raportimin dhe 
inkorporon parimet e transparencës dhe llogaridhënies me anë të së cilave individët pranojnë 
përgjegjësinë për veprimet e tyre.  
 

[Përshkruani elementët kryesorë të menaxhimit financiar, brenda organizatës suaj, duke 
përfshirë mënyrën në të cilën është deleguar autoriteti, përcaktimin e objektivave dhe pritjeve 
të performancës, monitorimin dhe raportimin.]   

Menaxhimi financiar brenda organizatës, është në pajtim me udhëzimet e dhëna nga Rregullorja 
MF-Nr.1/2019 për menaxhimin financiar dhe kontrollin dhe Doracaku i Procedurave të MFK‐së 
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dhe është në përdorim për vitin që përfundoi në 31 dhjetor [20xx] deri në datën e miratimit të 
raportit dhe llogarive vjetore  [Shtoni tekst tjetër sipas nevojës.]  
 
Qëllimi i sistemit të kontrollit të brendshëm   
 
Sistemi i kontrollit të brendshëm është dizajnuar më tepër për të menaxhuar sesa për të eliminuar 
rrezikun e dështimit të përmbushjes së politikave, synimeve dhe objektivave të organizatës. Si 
rrjedhojë, ai mund të japë vetëm siguri të arsyeshme dhe jo absolute të efikasitetit.  
Sistemi i kontrollit të brendshëm bazohet në një proces të vazhdueshëm të dizajnuar për të 
identifikuar rreziqet kryesore ndaj përmbushjes së politikave, qëllimeve dhe objektivave të 
organizatës, për të vlerësuar natyrën dhe përmasat e atyre rreziqeve dhe për t’i menaxhuar ato në 
mënyrë efikase, efektive dhe ekonomike.  
 
Procesi brenda organizatës është në pajtim me udhëzimet e dhëna nga Rregullores MF-Nr.1/2019 
për menaxhimin financiar dhe kontrollin dhe Doracaku i Procedurave të MFK‐së dhe është në 
përdorim për vitin që përfundoi në 31 dhjetor [20xx], deri në datën e miratimit të raportit dhe 
llogarive vjetore  
 [Shtoni tekst tjetër sipas nevojës.]  
 
Rreziku dhe korniza e kontrollit   
 
Të gjitha organizatat buxhetore duhet të venë në funksionim një sistem të menaxhimit të rrezikut 
në pajtim me udhëzimet e dhëna në Procedurën Nr. 4 të Doracakut të MFK ‐së.  

 
[Përshkruani elementet kryesore të sistemit të menaxhimit të rrezikut duke përfshirë mënyrën 
në të cilën identifikohet, vlerësohet dhe kontrollohet rreziku. Përshkruani mënyrat në të cilat i 
jepet rëndësi procesit të menaxhimit të rrezikut, duke përfshirë ofrimin e trajnimit dhe 
udhëzimeve për personelin e duhur. Përshkruani mënyrat kryesore në të cilat menaxhimi i 
rrezikut është inkorporuar në aktivitetin e organizatës.]  
 

Në përgjithësi organizata është e përkushtuar ndaj procesit të zhvillimit dhe përmirësimit të 
vazhdueshëm; zhvillimit të sistemeve që i përgjigjen çdo rishikimi dhe zhvillimi përkatës në 
fushën e menaxhimit të rrezikut. Në veçanti gjatë periudhës që mbulon vitin që nga 31 dhjetori e 
deri në nënshkrimin e llogarive, organizata ka:  
[Përshtatini fjalët në mënyrën e duhur që ta përdorni këtë paragraf për të identifikuar zhvillimet e 
rëndësishme në kornizën e zbatuar, ose të planifikuar gjatë periudhës së raportimit.]  
 

Shqyrtimi i Efektivitetit  

Si zyrtar llogaridhënës, unë kam përgjegjësinë për shqyrtimin e efektivitetit së sistemit të MFK‐
së. Gjatë shqyrtimit tim, kam marrë  informata nga:  
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• Pyetjet kontrolluese vetëvlerësuese të plotësuara nga menaxherët brenda organizatës, të cilët kanë 
përgjegjësi për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e MFK‐së;  

• Puna e auditorëve të brendshëm të cilët paraqesin raporte të rregullta që përfshijnë opinionin e 
pavarur dhe objektiv për saktësinë dhe efektivitetin e sistemit të kontrollit dhe menaxhimit 
financiar të organizatës së bashku me rekomandimet për përmirësim;  

• Komentet e bëra nga Zyra e Auditorit të Përgjithshëm, në letrat dhe raportet e tij të menaxhimit.   
  

[Në këtë paragraf përshkruani procesin që është aplikuar për mirëmbajtjen dhe shqyrtimin e 
efektivitetit së MFK‐së duke përfshirë disa komente rreth rolit(eve) të (personave relevantë);  
Komitetit të Auditimit; auditimit të brendshëm, mekanizmave të tjerë të shqyrtimit/sigurisë.]  

Masat e duhura janë marrë për të adresuar dobësitë e identifikuara dhe për të siguruar përmirësimin 
e vazhdueshëm të MFK‐së.  

[Përshkruani parashtrimin e masave të marra, ose të propozuara për trajtimin e çështjeve me 
rëndësi të MFK‐së, nëse ka të tilla.]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Njësia Qendrore Harmonizuese - Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli-Centralna Jedinica za Harmonizaciju - Finansijsko upravlanje i kontrole,-
Central Harmonization Unit - Financial Management and Control 

75 
 

PJESA  III- Shtojcat  

Shtojca 1- Dokumentacionin standard UNIREF  
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Shtojca 2. Formulari i kërkesës për të hyrat vetanake 
https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/804CD88C-6BDE-4E7D-B466-B5CB270C9E11.pdf  

Shtojca 3 -Përshkrimi i punëve të Zyrtarit Kryesor Financiar (ZKF)  

Qëllimi i pozitës  

Qëllimi i ZKF‐së është që të sigurojë se organizata e tij kryen dhe jep përgjegjësi për aktivitetet e 
saja financiare në mënyrë të ndershme dhe besueshme, në pajtim me praktikat më të mira të 
kontabilitetit, politikat dhe procedurat e organizatës së tij dhe legjislacionin e Qeverisë së Kosovës.  
  

Fushëveprimi  
  
ZKF‐ja i raporton drejtpërsëdrejti Zyrtarit Kryesor Administrativ (ZKA) dhe është përgjegjës për 
planifikim, drejtim dhe kontrollim të funksioneve financiare.  Kjo përfshin: përgatitjen e buxhetit; 
kryerjen e analizave financiare dhe përgatitjen e raporteve financiare; hartimin dhe zbatimin e 
sistemeve efektive të kontabilitetit; monitorimin e efikasitetin dhe efektivitetin e sistemeve të 
MFK‐së.  
  

Përgjegjësitë   
  
1. Të marrë pjesë në planifikimin dhe dhënien e informatave efektive strategjike dhe financiare.  

Aktivitet kyçe  

• Merr pjesë si anëtar i Ekipit të Menaxhmentit të Lartë (EML);  

• Merr pjesë në planifikimin strategjik dhe financiar;  

• Ofron këshilla financiare dhe shfaq aftësi rreth planifikimit financiar strategjik të ZKA‐së 
dhe menaxherëve të tjerë;  

• Harton dhe ofron të gjitha informatat për kontabilitet, buxhetim dhe caktim të kostos;  

• Raporton periodikisht ose sipas nevojës për kushtet financiare të organizatës.  

2. Të ofrojë kontroll për të siguruar që financat menaxhohen sipas legjislacionit, politikave, 
procedurave dhe parimeve të kontabilitetit, të pranuara në përgjithësi.  

Aktivitetet kryesore  
 

https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/804CD88C-6BDE-4E7D-B466-B5CB270C9E11.pdf
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• Menaxhon sistemet e kontabilitetit dhe financave, si dhe mirëmban të dhënat e plota dhe 
të sakta të kontabilitetit;  

• Kryen analiza financiare, përgatit raporte të hollësishme financiare dhe pasqyra financiare;  

• Ofron këshilla për kontabilitetin financiar, drejtimin dhe udhëheqjen;   

• Siguron pajtueshmëri me legjislacionin financiar, politikat dhe procedurat.   

3. Të ofrojë informata për menaxhimin financiar për të siguruar që burimet financiare janë 
planifikuar, drejtuar dhe kontrolluar, si dhe është arritur efikasiteti dhe efektiviteti në arritjen 
e synimeve të organizatës.  

Aktivitetet kyçe  
• Menaxhon dhe koordinon KASH-in dhe proceset vjetore të buxhetit;  
• Përgatit KASH-in dhe buxhetin vjetor, bazuar në kërkesat e menaxhmentit dhe në kuadër 

të parametrave të paraqitur nga MFPT;  

• Vendos kornizat për monitorimin e buxhetit, aranzhimet për raportim dhe oraret kohore;  

• Harton, zbaton dhe menaxhon sistemin e raportimit që do t’ju ofrojë të gjitha niveleve të 
menaxhimit, informata që janë direkt relevante për nevojat e tyre;  

• Raporton rregullisht te ZKA‐ja për performancën financiare të organizatës;  

• Siguron që ekziston procesi edukativ, i cili është i dizajnuar që të përmirësojë edukimin 
financiar të menaxherëve;  

• Komunikon dhe koordinon rregullisht me të tjerët për të maksimizuar efikasitetin dhe 
efektivitetin e operacioneve dhe aktiviteteve ndërmjet departamenteve.   

4. I ofron udhëheqje dhe drejtim personelit financiar, për të siguruar përdorim efikas të burimeve 
njerëzore.  

Aktivitetet kyçe   

• Vendos kontrollet e brendshme financiare për të siguruar pajtueshmëri me legjislacionin 
financiar, politikat dhe procedurat;  

• Vlerëson performancën e personelit të financave dhe ofron trajnim dhe mundësi për 
zhvillim;  

• Menaxhon mirëmbajtjen dhe avancimin e sistemeve për informim financiar;  

• Ofron udhëheqje duke deleguar detyrat, reagon ndaj kërkesave të personelit dhe i ofron 
drejtim të përgjithshëm departamentit. 
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5. Kryen edhe punë të tjera sipas nevojës.  

Njohuritë, shkathtësitë dhe atributet personale  

Njohuritë  

Kandidati duhet të ketë zotësi në fushat në vijim:  

- Parimet e kontabilitetit që pranohen në përgjithësi; 

- Përgatitjen e pasqyrave financiare;  

- Planifikimin strategjik dhe financiar;  

- Menaxhimin e rrezikut;  

- Buxhetim;  

- Legjislacion, politikat dhe procedurat relevante për sektorin publik. 

Shkathtësitë  

Kandidati duhet të demonstrojë shkathtësitë në vijim:  

- Shkathtësi të shkëlqyeshme të udhëheqjes;  

- Shkathtësi të shkëlqyeshme ndërpersonale;  

- Shkathtësi për ndërtimin e ekipit;  

- Shkathtësi të mira të kontabilitetit;  

- Shkathtësi analitike dhe në zgjidhjen e problemeve;  

- Shkathtësi për marrjen e vendimeve;  

- Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikimi në shkrim, verbale dhe të dëgjuarit;   

- Shkathtësi të organizimit shumë efektiv;  

- Aftësi të caktimit të prioritet në punë dhe menaxhimit të presionit;  

- Shkathtësi kompjuteri përfshirë mundësinë për të operuar sistemet për informim financiar, 

Excel‐in dhe Word‐in, dhe e‐mailin në një nivel shumë të lartë;  

- Shkathtësi për menaxhimin e kohës.   

Atributet personale  

Kandidati duhet të ketë mirëbesim strikt në kryerjen e detyrave të ZKF‐së.  Ai duhet të jetë: 

- I ndershëm dhe i besueshëm;  

- I respektueshëm;  
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- I kulturuar dhe sensitiv;  

- Fleksibil;  

- Të demonstrojë etikë të mirëfilltë të punës.  

  
ZKF është e preferuar që të ketë titull të kontabilitetit profesional nga një institucion i pranuar i 
kontabilitetit dhe disa vite të përvojës senior financiar. 
 
Shtojca 4. Libri Përshkrimit të Proceseve për Menaxhimin e Shpenzimeve Publike 
https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/516A7C95-90B2-41BC-ABC4-2883B2879107.pdf 
 
Shtojca 5. Procedura për Menaxhimin e Cilësisë në Subjektin e Sektorit Publik 
https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/9C49DA1B-663F-45F0-8071-046B24777BDA.pdf 
 
Shtojca 6. Modeli i Regjistrit të Rreziqeve 
https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/516A7C95-90B2-41BC-ABC4-2883B2879107.pdf 
 
 
 
 
 
Emërtimi i Procesit ………………………………………… 

  Numri i Referencës së Rrezikut Kategori/Aktiviteti/Nr. Kronologjik i Rrezikut 

ID
EN

TI
FI

K
IM

I I
 R

R
EZ

IQ
EV

E KATEGORIA Strategjik, Rregullator, Operacional, Financiar, Punonjësit, 
Menaxhment, Mashtrim, Politik, I jashtëm 

NËN 
PROCES.......................................... Emërtimi i nënprocesit 

OBJEKTIVI Cilin objektiv prek ngjarja? 

NGJARJA E RREZIKUT Përshkrimi i rrezikut, mundësinë e ndodhjes se tij, apo të 
ndikimit do të përpiqemi ta zvogëlojmë.  

SHKAKU I RREZIKUT 
Cilat janë rrethanat, shkaktarët që vetëm apo të marra 
bashkë, rrisin mundësinë e ndodhjes? Mund të jet; më 
shumë se një. 

NDIKIMI / PASOJA Nëse rreziku ndodhë si do të ndikojë tek objektivi? Cilat 
janë pasojat e grumbullimit  afatgjatë?  

A
N

A
LI

ZA
 E

 
R

R
EZ

IK
U

T MASAT EKZISTUESE TE 
KONTROLLIT 

Çfarë bëhet tani për të zvogëluar mundësinë apo pasojën e 
ndodhjes? 

Mundësia (1-5) Sa mundet? 
Pasoja (1-5) Sa i rëndë? 
Rezultati M x P 

V
L

ER

  Prioriteti i rrezikut Ekstrem, I lartë, I mesëm, I ulët. 

https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/516A7C95-90B2-41BC-ABC4-2883B2879107.pdf
https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/9C49DA1B-663F-45F0-8071-046B24777BDA.pdf
https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/516A7C95-90B2-41BC-ABC4-2883B2879107.pdf
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Përshtatshmëria e masave 
ekzistuese 

 Jo ekzistente, Jo të përshtatshme, Të përshtatshme, Të 
forta, Të tepruara. 

VEPRIMI Do ta zvogëloni, monitoroni, transferoni apo shmangni 
rrezikun? 

M
EN

A
X

H
IM

I /
 M

A
SA

T 
PË

R
 

ZV
O

G
ËL

IM
IN

 E
 R

R
EZ

IQ
EV

E MASA SHTESË PËR 
TRAJTIMIN Çfarë do të bëni për ta menaxhuar më mirë rrezikun?  

FORMA E MASAVE Çfarë forme do të marrë ky trajtim? P.sh Plan veprimi, plan 
projekti, raportim, ndryshim ligjor, etj.  

BURIMET QË KËRKOHEN Çfarë kërkohet për t’u zhvilluar dhe implementuar, masa e 
propozuar? 

PRONARI I RREZIKUT Kush do të drejtojë punën për trajtimin e rrezikut? 
DATA E PËRFUNDIMIT Kur do përfundojë  masa e propozuar? 
NDËRLIDHJE ME 
STRUKTURA/ INSTITUCIONE 
TË TJERA 

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

 STATUSI I RREZIKUT PAS 
MASAVE I Lartë, I mesëm, I ulët 
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