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Pas përfundimit të procesit të konsultimit publik, komentet e marra janë shqyrtuar nga Grupi Koordinues i MFP (GKMFP) që është  

përgjegjës për hartimin e Strategjisë për Menaxhimin e Financave Publike (SMFP) 2022-2026. 

 

Më poshtë janë komentet e detajuara të marra nga konsultimet publike gjatë periudhës 04.10.2022 deri më 24.10.2022. Raporti 

gjithashtu paraqet përgjigjet e GKMFP -së për të gjitha komentet e marra (të përgjithshme, specifike, komentet mbi SMFP dhe PV-në 

e saj. 

 

GKMFP ka siguruar që dokumenti të dërgohet për konsultim paraprak dhe publik. Si rezultat, SMFP fillimisht është dërguar për 

konsultim paraprak tek palët relevante në Qeveri për komente brenda një periudhe prej 15 ditësh pune, nga 9 shtator 2022 deri më 30 

shtator 2022. Gjatë kësaj kohe, kemi marrë komente nga Zyra për Planifikim Strategjik (ZPS) në kuadër të Zyrës së Kryeministrit 

(ZKM). 

 

Më pas, SMFP 2022-2026 së bashku me Planin e Veprimit 2022-2024 janë dërguar për konsultim publik nga data 4 tetor 2022 deri 

më 24 tetor 2022. Gjithashtu, GKMFP përgatiti dokumentet e nevojshme për konsultim publik, të cilat u dërguan me email tek të 

gjithë akterët përkatës si dhe janë ngarkuar në platformën e konsultimit elektronik. Dokumentet e dërguara për konsultim përmes 

këtyre dy metodave ishin: 

a) Strategjia për Menaxhimin e Financave Publike (SMFP) 2022-2026 

b) Plani i Veprimit 2022-2024 

 

Përmes emailit, dokumentet janë dërguar në adresat elektronike të partnerëve zhvillimorë, odave ekonomike, shoqatave dhe 

organizatave të shoqërisë civile që janë në listën zyrtare për konsultime të Zyrës Ligjore të Ministrisë së Financave, Punës dhe 

Transfereve (MFPT). 

 

Komentet janë pranuar përmes platformës elektronike www.konsultimet.rks-gov.net dhe e-mail adresën  rexhep.vasolli@rks-gov.net . 

Koha në dispozicion për palët e konsultuara në konsultimin publik që të ofrojnë të dhëna me shkrim dhe komente eventuale ishte 15 

ditë pune. Palët që kontribuan me komente ishin; FMN/DÇF, ShKÇAK, ZBE/KE&OECD/SIGMA, Democracy Plus (D+), RrGGK, 

USAID – KMI. 

 

Si rezultat i punës për shqyrtimin e komenteve dhe rekomandimeve të konsultimit, GKMFP ka adresuar komentet dhe rekomandimet e 

pranuara në Strategjinë për Menaxhimin e Financave Publike (SMFP) 2022-2026 dhe Planin e Veprimit 2022-2024. Vlen të 

përmendet se disa komente dhe rekomandime do të trajtohen në Pasaportën e Treguesve dhe Analizën e Rrezikut të SMFP-së dhe PV-

së së saj. 

Në Shtojcën 1 të këtij dokumenti janë paraqitur komentet e marra dhe përgjigjet e GKMFP. 

http://www.konsultimet.rks-gov.net/
mailto:rexhep.vasolli@rks-gov.net
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Shtojca 1 – tabela e detajuar me informacione për kontribuesit, arsyetimet për komentet e marra 

 
RAPORTI FINAL I KONSULTIMEVE MBI STRATEGJINË PËR MENAXHIMIN E FINANCAVE PUBLIKE (SMFP) 2022-2026 

 

KOMENTET E MARRA DHE SHQYRTUARA NGA GKMFP GJATË FAZËS SË KONSULTIMIT 

 

Nr. Komentuesi Komentet e ofruara Statusi i 

komenteve 

- Pranuar 

- Pranuar 

pjesërisht, 

- Nuk pranohet 

- Nuk aplikohet 

- Shqyrtuar  

Komentet (komenti për 

pranimin e pjesshëm dhe 

refuzimin e komenteve është i 

detyrueshëm)  

 

1 FMN DÇF Strategjia e MFP - objektivat e përgjithshme, prioritetet dhe rreziqet   

• Strategjia e MFP-së dhe planet e veprimit përfshijnë shumë objektiva të 

ndryshme që lidhen me pjesë të ndryshme të sistemit të MFP-së në 

Kosovë. Megjithatë, lexuesit të dokumentit nuk i ofrohet mjaftueshëm 

informacion përmbledhës për efektet e përgjithshme të pritshme kur të 

gjitha reformat do të zbatoheshin me sukses. Sigurimi i një informacioni 

të tillë përmbledhës mund të ndihmojë lexuesin të kuptojë rëndësinë e 

kësaj strategjie të MFP-së. 

 

 

 

 

 

• Strategjia e MFP-së dhe objektivat specifike nuk do të përmbajnë 

shumë informata në lidhje me (menaxhimin e) faktorët/ve e/të rrezikut që 

lidhen me piketat dhe objektivat 

Pranuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pranuar 

Për pjesën e parë të komentit, do 

të shtohet informacion 

përmbledhës për efektet e 

pritshme të përgjithshme kur të 

gjitha reformat do të 

zbatoheshin me sukses. 

Përveç kësaj, në faqen e 

internetit të MFPT-së do të 

prodhohet dhe publikohet 

pamfleti mbi efektet e pritshme 

të përgjithshme të strategjisë së 

MFP-së. 

 

Për pjesën e dytë të komentit, si 

strategjia e mëparshme, SMFP  

përfundimtare 2022-2026 do të 

përmbajë shtojca shtesë që 

trajtojnë seksione specifike mbi 

analizat e menaxhimit të rrezikut 

dhe pasaportat e treguesve  të 

publikuara edhe në faqen e 

internetit të MFPT. 
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2 FMN DÇF  Reformat e lidhura me strategjinë e MFP-së 

• Përveç Reformës së Administratës Publike, strategjia e MFP-së ofron 

informacion të kufizuar në lidhje me kontekstin në të cilin do të 

funksionojë strategjia e MFP-së. A pret qeveria ndonjë reformë të 

rëndësishme gjatë horizontit të zbatimit të planit që do të jetë relevante 

për t'u marrë parasysh gjatë hartimit të strategjisë së MFP? Për shembull, 

si e konsideron strategjia e MFP-së prezantimin e mundshëm të Fondit 

Sovran të Pasurisë? 

 

 

 

• Strategjia e MFP-së nuk tregon se cilat objektiva strategjike janë të reja 

dhe cila prej tyre është vazhdimësi e objektivave të strategjisë së 

mëparshme të MFP-së. Mund të jetë e dobishme të shpjegohet kjo në 

strategjinë e MFP-së. 

 

Është shqyrtuar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuk pranohet 

 

Informacioni rreth kontekstit në 

të cilin do të funksionojë 

strategjia e MFP-së jepet në 

narrativën e strategjisë e cila 

përfshin lidhjet me RAP, SKZH 

2030, strukturën institucionale, 

vlerësimet kombëtare dhe 

ndërkombëtare të MFP-së në 

Kosovë, agjendën e BE-së etj. 

 

Sipas komentit të dytë, strategjia 

e mëparshme (PFMRS) ishte e 

strukturuar: 4 shtylla, 12 

prioritete dhe objektiva. Ndërsa 

Objektivat Strategjike të SMFP-

së janë të gjitha të reja, ato janë 

të lidhura drejtpërdrejt me 

SRMFP 2016-2020. 

3 FMN DÇF Strategjia e MFP-së dhe kontributi i palëve të interesuara 

• Strategjia e MFP-së përmend se sistemi i MFP-së në Kosovë është 

renditur lart në PEFA dhe SIGMA, dhe disa objektiva dhe piketa janë të 

lidhura drejtpërdrejt me rezultatet më të dobëta në të dyja vlerësimet. 

Megjithatë, strategjia e MFP-së nuk përfshin informacione se si subjektet 

vendore (Parlamenti, ministritë e linjës dhe agjencitë e tjera qeveritare, 

SNG-të, OJQ-të) vlerësojnë performancën e sistemit të MFP-së në 

Kosovë dhe si mund të fuqizohet sistemi aktual i MFP-së në pikëpamjet e 

tyre. Gjithashtu nuk ka informacion përmbledhës mbi arritjet apo sfidat 

në zbatimin e Strategjisë së mëparshme të MFP-së. 

 

Është shqyrtuar  

 

 

Palët kryesore të interesit 

(institucionet qeveritare) janë 

pjesë e GKMFP përgjegjës për 

zhvillimin e strategjisë. Të gjitha 

vlerësimet përkatëse kombëtare 

dhe ndërkombëtare në fushën e 

MFP-së janë analizuar me 

kujdes dhe janë marrë në 

konsideratë në fazën e analizës 

së problemit. 

4 FMN DÇF Strategjia e MFP-së dhe menaxhimi i parasë së gatshme 

• Strategjia e MFP-së ofron informata rreth menaxhimit të parasë së 

gatshme, por plani i veprimit nuk përfshin shumë informata në lidhje me 

menaxhimin e parasë së gatshme dhe fazat e nevojshme për të fuqizuar 

situatën aktuale (për shembull, planifikimi i disponueshmërisë së parasë 

së gatshme përmes parashikimit të përmirësuar të parasë). Përfshirja e 

fazave (piketave) në planin e veprimit për menaxhimin e parasë do të 

ishte gjithashtu e dobishme pasi FMN-ja ka planifikuar mbështetjen për 

KD në këtë temë. 

 

Është shqyrtuar  

 

 

Analiza e problemit nuk ka 

identifikuar ndonjë sfidë në 

menaxhimin e parasë së 

gatshme, moduli i menaxhimit të 

parasë së gatshme është 

funksional në SIMFK, andaj në 

strategji kemi informacione për 

menaxhimin e parasë së 

gatshme, por në planin e 
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veprimit nuk nevojitet aktivitet. 

5 FMN DÇF Strategjia e MFP-së dhe detyrimet e prapambetura 

• P.12 i strategjisë së MFP-së përmend se monitorimi dhe zbulimi i 

detyrimeve të prapambetura duhet të fuqizohet; megjithatë, arsyeja për 

këtë nuk është shpjeguar, dhe nuk ka piketa në planin e veprimit. 

Pranuar Raporti financiar vjetor do të 

prezantojë shpalosjen sipas 

kategorive ekonomike të 

detyrimeve të prapambetura 

(faturat e papaguara). Aktiviteti i 

ri shtohet në Planin e Veprimit, 

nën Objektivin Specifik 3.2, 

Aktiviteti i ri 3.2.6. Zbulimi i 

detyrimeve të prapambetura. 

6 FMN DÇF Strategjia e MFP-së dhe MIP  

• Informacioni rreth kornizës së MIP mund të zhvillohet më shumë. 

Dokumentet nuk do të paraqesin përparësitë dhe dobësitë e kornizës së 

MIP. Për shembull, nuk ka diskutim të qartë për performancën e sistemit 

të MIP dhe zbatimin e rekomandimeve të PIMA (Vlerësimi i Menaxhimit 

të Investimeve Publike). 

 

• Veçanërisht për aktivitetin 3.1.2: ndryshimi i kornizës ligjore për PPP 

dhe koncesionet duhet të përafrohen me procedurat e MIP. Kjo nuk 

përmendet në draft strategjinë e MFP-së, por do të ishte mirë që të 

përfshihej. 

 

Pranuar 

 

 

 

 

 

 

Rekomandimi do të adresohet 

nga GP që harton projektligjin 

për PPP. 

7 FMN DÇF Objektivi 1.1 - rreziqet fiskale 

• Objektivat për rreziqet fiskale janë shumë të ngushta dhe nuk janë të 

harmonizuara mirë me përfshirjen e planifikuar të FMN-së në kuadër të 

programit të Fazës III të EJL-së. 

 

• Treguesi për objektivin 1.1 është i ngushtë pasi shqyrton uljen e 

devijimeve të mundshme të realizimit të të ardhurave tatimore kundrejt të 

ardhurave tatimore të buxhetuara vjetore. Në shumë situata, rritja e 

cilësisë së parashikimeve ekonomike ndihmon në zvogëlimin e hendekut 

midis të ardhurave tatimore të vlerësuara dhe faktike - ndonjëherë më 

shumë sesa zvogëlimi i ekspozimit të buxhetit ndaj burimeve specifike të 

rreziqeve fiskale. 

• Rreziqet fiskale të ndërlidhura me strategjinë fiskale nuk përfshijnë 

asgjë në lidhje me fushëveprimin e rreziqeve fiskale që duhet monitoruar 

dhe analizuar dhe fokusi aktual është shumë i ngushtë pasi një tregues 

për objektivin 1.1 shqyrton vetëm devijimet e mundshme të realizimit të 

 

Pjesërisht e 

pranuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizat e rrezikut fiskal 

mbulojnë detyrimet 

kontingjente, garancitë 

shtetërore si dhe rastet 

gjyqësore, rreziqet e kreditit, 

PPP, NP dhe ndryshimet 

klimatike. DEP identifikon 

rregullisht rreziqet dhe analizon 

rreziqet e identifikuara të 

brendshme dhe të jashtme në 

Kornizën Makro-Fiskale si pjesë 

e Ligjit për Buxhetin, KASH 

dhe PRE. 
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ardhurave tatimore kundrejt të ardhurave tatimore vjetore të buxhetuara. 

A do të shqyrtojë, p.sh., detyrimet kontingjente, çështjet gjyqësore, 

rreziqet e kreditit, PPP-të, NP-të dhe ndryshimet klimatike? 

 

• Si synon qeveria të përmirësojë cilësinë dhe përmbajtjen e dokumentit 

të vlerësimit të rrezikut fiskal? Cilat hapa të mëtejshëm analitikë, për 

shembull kuantifikimi, do të ndërmerren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Plani i veprimit fokusohet në identifikimin, analizën dhe publikimin e 

rreziqeve fiskale por plani i veprimit të MFP-së nuk përmban asnjë etapë 

për të integruar zbutjen dhe menaxhimin e rrezikut fiskal në sistemin e 

MFP-së. Shembuj të piketave mund të jenë zhvillimi i një politike të 

menaxhimit të rrezikut, përcaktimi i përgjegjësive për departamentet për 

t'i nxitur ata të menaxhojnë rreziqet fiskale nën kompetencën e tyre, të 

vendosin kufij për rialokimin e buxhetit brenda vitit nga buxheti kapital 

në transfertat sociale. 

 

 

 

 

Është shqyrtuar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Është shqyrtuar  

 

 

 

 

 

Aktiviteti 1.1.1 Marrëveshjet 

institucionale dhe administrative 

për vlerësimin e rrezikut fiskal 

dhe piketat e tij 2022-2024 

ofrojnë hapat e mëtejshëm 

analitik. 

 

Seksioni do të pasurohet me 

përfshirjen e masave zbutëse, 

kuantifikimin e këtyre rreziqeve 

në treguesit kryesorë fiskalë dhe 

do të shoqërohet me vlerësimin 

e probabilitetit të realizimit të 

tyre. 

 

Ndërsa sa i përket komentit që:  

“plani i veprimit i MFP-së nuk 

përmban asnjë fazë për të 

integruar zbutjen dhe 

menaxhimin e rrezikut fiskal në 

sistemin e MFP-së”, plani i 

veprimit të MFP-së e adreson 

këtë në Aktivitetin 1.1.2. 

Integrimi sistematik i rreziqeve 

fiskale në buxhetimin 

afatmesëm dhe përmban piketa 

të veçanta për vitin 2023 dhe 

2024. 

8 FMN DÇF Objektivi 2.1 – Fuqizimi i lidhjes ndërmjet planifikimit strategjik dhe 

buxhetimit. 

• Buxhetimi i bazuar në program. Informacioni i ofruar në strategjinë e 

MFP-së për buxhetimin e programeve është i kufizuar. Nuk është e qartë 

pse autoritetet duan të zhvillojnë një program buxhetor. Fazat (piketat) 

janë të kufizuara. 

 

• Aktiviteti 2.1.1. Ky aktivitet mund të përfshijë fazat për përmirësimin e 

 

 

Pjesërisht e 

pranuar 

 

 

 

 

 

 

Buxhetimi i bazuar në program 

është në fazën e vlerësimit, 

prandaj në Planin e Veprimit 

është paraparë që të fillojë me 

koncept dokumentin duke 

analizuar fizibilitetin e zbatimit 
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llogaritjeve bazë dhe vlerësimet e ardhshme nga ministritë e linjës. të tij në fazën aktuale të 

zhvillimit dhe kapaciteteve. 

9 FMN DÇF Objektivi 2.2 – Fuqizimi i regjistrimit të zotimeve kontraktuale 

shumëvjeçare 

• Aktiviteti 2.2.1. LMFPP e re është një aktivitet i rëndësishëm që duhet 

të mbulohet nga Strategjia e MFP-së – do të ishte e rëndësishme që kjo të 

përfshihej. Në përgjithësi, ne do të supozonim se të gjitha reformat që 

lidhen me MFP-në duhet (në një farë mënyre) të përfshihen në LMFPP-

në e re dhe jo vetëm angazhimet shumëvjeçare siç diskutohen në këtë 

aktivitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aktiviteti 2.2.2. Krahas përditësimit të sistemeve të TI-së, do të ishte 

mirë të përfshiheshin edhe përmirësimet e nevojshme të proceseve 

përkatëse. 

 

 

 

 

 

 

• Aktiviteti 2.2.4. Pse nuk ka asnjë fazë që do të zbatohet nga 

departamenti i buxhetit dhe në sistemin PIP? Përveç kësaj, proceset duhet 

të përditësohen përpara se të përditësohen sistemet e TI-së.  

 

 

Është shqyrtuar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Është shqyrtuar  

 

 

 

 

 

 

 

 

Është shqyrtuar  

 

 

 

Aktiviteti 2.2.1. - Gjatë 

periudhës prill-tetor 2022, 

SMFP është hartuar paralelisht 

me hartimin e Koncept 

Dokumentit (KD) të MFP-së 

prandaj LMFPP e re nuk është 

adresuar në mënyrë eksplicite si 

pjesë e SMFP. 

Aktualisht KD-ja është miratuar 

nga QeK, por ende nuk është 

pjesë e Planit Vjetor Legjislativ, 

që do të thotë se nuk ka detaje 

për miratimin apo hyrjen në 

fuqi. 

Bazuar në më sipër, LMFPP e re 

është pjesë e SRMFP (2.2.1) por 

jo në mënyrë eksplicite si 

aktivitet.  

 

Komenti në lidhje me 

Aktivitetin 2.2.2. “Përmirësimet 

e nevojshme të proceseve 

përkatëse” adresohet në 

Aktivitetin 4.1.1 - 

Dokumentacioni i detajuar i 

proceseve të biznesit dhe analiza 

e mangësive. 

 

Supozojmë se ky koment i 

referohet 2.2.2 (jo 2.2.4), atëherë 

çështja trajtohet në planin e 

veprimit, nën aktivitetin 4.1.1 

Dokumentimi i detajuar i 

procesit të biznesit dhe analiza e 

mangësive. 
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10 FMN DÇF Objektivi 4.1 - Shërbimet dhe infrastruktura e TI-së së MFP 

• Aktiviteti 4.2.2. Mund të përfshihet informacioni se si proceset e 

sugjeruara të funksionimit do të pasqyrohen në LMFPP-në e re dhe 

rregulloret përkatëse. 

 

Është shqyrtuar  

 

 

LMFPP dhe rregulloret e lidhura 

me të do të pasqyrohen në 

proceset e biznesit dhe jo 

anasjelltas. 

11 FMN DÇF Objektivi 4.2 – Forcimi i transparencës dhe gjithëpërfshirjes së raportimit 

dhe shqyrtimit të buxhetit 

• Aktiviteti 4.2.1 Është e paqartë se ku do të përfshihen këto dispozita. 

Cila është analiza dhe udhërrëfyesi për etapën që duhet të arrihet deri në 

vitin 2022? 

• Aktiviteti 4.2.2 Është e paqartë se ku do të përfshihen këto dispozita. 

 

 

Është shqyrtuar  

 

 

Ofrimi i raporteve do të bëhet në 

ueb faqen e MFPT-së, siç thuhet 

në periudhën 2024. 

12 FMN DÇF Objektivi 1.2 - Forcimi i grumbullimit të të ardhurave dhe matja e 

hendekut tatimor (Autor: Frank van Brunschot) 

• Përshkrimi i problemit dhe shkaqet rrënjësore sipas 4.1.2 të strategjisë 

së MFP-së ndjekin rekomandimet e një misioni të mëparshëm qendror 

R1  (Koukpaizan 2022) dhe ne pajtohemi si me analizën ashtu edhe me 

pesë aktivitetet e propozuara të ndërhyrjes. Për sa i përket treguesve në 

strategjinë e MFP-së dhe piketat në planin e veprimit, sugjerojmë si më 

poshtë: 

 

Aktiviteti 1: Përmirësimi i aktiviteteve të përmbushjes tatimore 

përmes projekteve të përmbushjes. 

 

Strategjia e treguesve të gjetjeve 

Strategjia ka vetëm një tregues (Rritje e paraqitjes në kohë të Deklaratës 

Tatimore). 

 

Sugjerim: 

Shtoni tregues për shtylla të tjera të pajtueshmërisë (regjistrimi, raportimi 

i saktë, pagesa e tatimeve) 

 

 

 

Pranuar 

 

 

Dy tregues dhe vlerat e tyre 

shtohen për objektivin specifik 

1.2 si më poshtë: 

 

1. Rritja e raportit ndërmjet të 

ardhurave tatimore dhe BPV-së, 

niveli bazë 6.7%, dhe objektivi 

deri në vitin 2026 - 9% 

2. Rritja e të ardhurave doganore 

dhe përmbushja  krahasuar me 

vitin paraprak, gjendja fillestare 

është mesatarisht 7% 2019-

2021, objektivi rritje 7% 

krahasuar me vitin paraprak. 

Çdo aktivitet kontribuon në 

arritjen e treguesit të objektivit 

specifik. 

Treguesve të propozuar për 

shtyllat e tjera të pajtueshmërisë 

u mungojnë burimi formal i 

informacionit ose informacioni i 

palës së tretë, si rrjedhojë atyre u 

mungojnë bazat dhe standardet. 

Aktiviteti 2: Avancimi i kapaciteteve operacionale në grumbullimin e 

të hyrave. 

 

Strategjia e treguesve të gjetjeve 

Është shqyrtuar  

 

ATK nuk i ka identifikuar si 

sfidë kapacitetet operacionale, 

përveç kësaj kapacitetet 

operacionale janë funksion i 
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Asnjë tregues 

 

Gjetjet, piketat, plani i veprimit 

Piketat që lidhen me aktivitetet doganore 

 

Sugjerim 

Nuk ka strategji të burimeve njerëzore apo plan të fuqisë punëtore. Plani i 

fuqisë punëtore do të ndihmonte në vlerësimin e burimeve njerëzore të 

nevojshme për të arritur planin strategjik të ATK-së. Sugjerohet që të 

shtoni tregues dhe piketa. 

rregullt i ATK-së dhe çdo vit 

rriten, ndërkohë që ekziston 

strategjia e BNj-ve. 

Për aktivitetet nuk parashihen 

tregues, por vetëm piketa. 

Aktiviteti 3: Rritja e bashkëpunimit ndërinstitucional ndërmjet 

ATK-së dhe Doganës së Kosovës për luftimin e ekonomisë joformale. 

Strategjia e treguesve të gjetjeve 

Asnjë tregues 

Gjetjet, piketat, plani i veprimit  

Piketa nuk janë të mençura 

Sugjerim 

Sugjerohet shtimi i treguesit në strategji dhe zhvilloni piketa të mençura  

Pranuar Dy tregues dhe vlerat e tyre janë 

shtuar për objektivin specifik 1.2 

si më sipër. 

Çdo aktivitet kontribuon në 

arritjen e treguesit të objektivit 

specifik. 

 

Aktiviteti 4: Përmirësimi i vlerësimit të rrezikut nëpërmjet zgjerimit 

të procesit për identifikimin, vlerësimin, prioritizimin dhe zbutjen e 

rreziqeve të përmbushjes për të mbuluar rreziqet e rëndësishëm për 

të gjitha llojet e tatimeve. 

 

Strategjia e treguesve të gjetjeve 

Asnjë tregues 

 

Gjetjet, piketat, plani i veprimit Piketat nuk janë të mençura 

Sugjerim 

Sugjeroni shtimin e treguesit në strategji dhe zhvilloni piketa e mençura  

Pranuar Dy tregues dhe vlerat e tyre janë 

shtuar për objektivin specifik 1.2 

si më sipër. 

Piketat u ndryshuan për 2023-

2024 si më poshtë: 

 

- Përcaktohen kriteret e vlerësimit 

të rrezikut. 

-  

- Numri i institucioneve që ATK 

përdor informacione të palëve të 

treta 

Aktiviteti 5: Matja e hendekut tatimor. 

 

Strategjia e treguesve të gjetjeve 

Asnjë tregues 

 

Gjetjet, piketat, plani i  veprimit 

Pa koment 

 

Pranuar Dy tregues dhe vlerat e tyre janë 

shtuar për objektivin specifik 1.2 

si më sipër. 

Meqenëse deri më tani nuk ka 

matje formale të hendekut 

tatimor, është parë e nevojshme 

që të fillohen përgatitjet 

institucionale për matjen e 
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Sugjerim 

Pa koment 

 

hendekut tatimor. Piketat e 

përcaktuara në planin e veprimit 

janë aktualisht ato që duhet të 

ndodhin në mënyrë që pas 5 

vitesh të bëhet matja e parë e 

besueshme e hendekut tatimor 

nga vetë ATK/MFPT. 

Aktiviteti 1.2.6 do të hiqet pasi 

do të përfshihet në Aktivitetin 

1.2.5 

 

13 ShKÇAK 

(SCAAK) 

Megjithëse funksioni i kontabilitetit dhe raportimit është i zhvilluar mirë, 

raportet e vlerësimit të FMN-së dhe PEFA rekomandojnë disa 

përmirësime në disa fusha. 

Sipas PEFA 2021, nuk ka asnjë njësi operacionale të ngarkuar me 

verifikimin e integritetit të të dhënave financiare. FMN vëren se 

klasifikimi i buxhetit nuk është në përputhje me MSFQ të 2014-ës. Më 

konkretisht, FMN vë në dukje se ndërkohë që të dhënat janë 

përgjithësisht të përshtatshme, forcimi i monitorimit dhe zbulimit të 

detyrimeve të prapambetura do të jetë i rëndësishëm. 

Ne rekomandojmë që në kuadër të kësaj strategjie, të shikohet mundësia 

e ndryshimit të bazës së kontabilitetit dhe raportimit të Qeverisë nga  

paraja e gatshme në  parimin akrual. 

Shqyrtuar Në këtë fazë, SMFP nuk e ka 

parashikuar këtë tranzicion. 

14 ShKÇAK 

(SCAAK +) 

 

Efektiviteti i sistemit të auditimit të jashtëm 

-Niveli i ulët i zbatimit të rekomandimeve të auditimit–- 45% në vitin 

2019. Në disa raste ka mungesë kapacitetesh, por edhe për shkak të 

vëmendjes së ulët të menaxhmentit të OB-ve për zbatimin e 

rekomandimeve të auditimit; 

- Mekanizmat për monitorimin e zbatimit të rekomandimeve ende nuk 

janë mjaft efektivë. BE-ja vuri në dukje se përcjellja dhe rishikimi më i 

mirë i auditimeve të performancës duhet të sigurohet nga qeveria dhe 

komisionet parlamentare të Kuvendit. 

- Ekziston një nevojë e vazhdueshme për të përmirësuar më tej manualet 

dhe metodologjinë e auditimit sipas standardeve ndërkombëtare, në 

mënyrë që të sigurohet cilësi e nivelit të lartë të shërbimeve të auditimit; 

- Sistemi i kontrollit të cilësisë së ZKAK duhet të zhvillohet më tej në 

mënyrë që të përmirësojë raportet e auditimit bazuar në praktikat e mira. 

 

 

Pranuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edhe pse aktivitetet sfiduese 

janë identifikuar në pjesën 

narrative, problematikat e 

ngritura trajtohen duke shtuar në 

planin e veprimit, Objektivin 

specifik 3.4, aktivitetin 3.4.8. si 

vijon: 

Aktiviteti: Përmirësimi i 

mëtejshëm i sistemeve të SC dhe 

KC. 

Standardet: 

2023–- Kuptimi i përgjithshëm i 

ndryshimeve midis SC dhe KC 
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në nivel organizativ. 

2024 – Departamenti i SC punon 

në përputhje me synimin e 

ISSAI 140. 

Institucionet: 

Udhëheqja - ZKA  

Mbështetja -SZKA 

15 ShKÇAK 

(SCAAK) 

Nevoja për zhvillimin e vazhdueshëm të sistemit të kontrollit të cilësisë 

për auditimet. ZKAK ka një sistem të kontrollit të cilësisë për auditimet e 

rregullsisë, por sistemi duhet të zhvillohet më tej për të përmirësuar 

vendimet e auditimit duke identifikuar praktikat e mira 

 

Nevoja për ngritjen e mëtejshme të kapaciteteve të stafit të ZKA-së për të 

siguruar auditime me cilësi të lartë. 

 

  

Është shqyrtuar  

 

 

Çështja e ngritur është trajtuar 

në Planin Strategjik 2022-2025 

të ZKAK, dhe në Planet Vjetore 

të Zhvillimit Profesional të 

ZKAK. 

16 ShKÇAK 

(SCAAK) 

Përveç të asaj më lartë, Raporti  BE-së për Kosovën thekson se 

“kapacitetet administrative të njësive të auditimit të brendshëm në nivel 

qendror dhe lokal janë ende të kufizuara dhe praktika e auditimit të 

brendshëm fokusohet kryesisht në respektimin e rregullave dhe 

procedurave. Sfidat mbeten në themelimin e komisioneve  të auditimit të 

brendshëm në të gjitha organizatat buxhetore, duke përfshirë edhe nivelin 

komunal. Shumica e njësive të auditimit të brendshëm dorëzojnë planet 

strategjike dhe vjetore të auditimit sipas nevojës, por sigurimi i cilësisë 

duhet të zbatohet më tej. 

Skema aktuale e certifikimit për auditorët e brendshëm duhet të 

përmirësohet në aspektin e menaxhimit dhe përmbajtjes. 

Kosova duhet të bëjë përpjekje të mëtejshme që të ketë auditorë të 

brendshëm të trajnuar profesionalisht, të cilët i janë nënshtruar 

ekzaminimeve rigoroze teknike. 

Pranuar Adresuar me aktivitetin e ri 

3.5.7 të shtuar në planin e 

veprimit. 

“Hartimi i UA për programin 

kombëtar të trajnimit për 

certifikimin e auditorëve të 

brendshëm në sektorin publik”. 

Piketat 

2022.- Hartimi i UA 

2023.- Miratimi i UA 

2024.- Zbatimi i UA 

17 ShKÇAK 

(SCAAK) 

Aktiviteti 1: Përmirësimi i aktiviteteve të përmbushjes tatimore përmes 

projekteve të përmbushjes 

Aktiviteti 2: Avancimi i kapaciteteve operacionale në mbledhjen e të 

hyrave 

Aktiviteti 3: Rritja e bashkëpunimit ndërinstitucional ndërmjet ATK-së 

dhe Doganës së Kosovës për luftimin e ekonomisë joformale. 

Aktiviteti 4: Përmirësimi i vlerësimit të rrezikut duke zgjeruar procesin 

për identifikimin, vlerësimin, prioritizimin dhe zbutjen e rreziqeve të 

përmbushjes për të mbuluar rreziqe të rëndësishme për të gjitha llojet e 
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tatimeve 

Aktiviteti 5: Matja e hendekut tatimor. 

 

(Propozuar) 

Aktiviteti 6: Rritja e bashkëpunimit ndërinstitucional ATK dhe KKRF 

duke rritur transparencën e raportimit financiar 

 

 

 

Aktiviteti 7: Hartimi i një plani për arsimin e vazhdueshëm profesional 

për ngritjen e kapaciteteve njerëzore në ATK. 

 

 

 

 

Është shqyrtuar  

 

 

 

 

Nuk pranohet 

 

 

 

 

Ekziston një MM ndërmjet 

ATK-së dhe KKRF/FRD-së dhe 

nuk është identifikuar si sfidë 

për strategjinë. 

 

Duke qenë se ATK nuk është 

profesion i rregulluar, nuk 

kërkohet të ketë edukim të 

vazhdueshëm profesional. Në 

vend të kësaj ka plane 

rregulluese për ngritjen e 

kapaciteteve përmes trajnimeve, 

punëtorive etj. 

18 ShKÇAK 

(SCAAK) 

Ndërhyrjet e aktiviteteve të planifikuara 

Treguesi 1: Niveli i përdorimit të kriterit për dhënien e çmimit/cilësisë në 

vlerën totale të kontratave të dhëna 

Treguesi 2: Përqindja e procedurave të anuluara në total 

Treguesi 3: Numri i procedurave dhe manualeve të publikuara. 

 

 

 

Treguesi 4: Plani i trajnimit, numri i kandidatëve dhe niveli i qasshmërisë 

nga të trajnuarit 

 

 

 

 

Nuk pranohet 

 

 

 

Është shqyrtuar  

 

 

 

 

 

 

Jo relevante për objektivat dhe 

aktivitetet e SMFP-së dhe PV-

së. 

 

Plani i veprimit i paraparë si 

piketë e aktivitetit 3.1.5 është 

paraparë në planin e trajnimit 

dhe zbatimit të tij në vitin 2024. 

19 ShKÇAK 

(SCAAK) 

Treguesi 1: Pavarësia e institucionit suprem të auditimit – vlera e 

përgjithshme indikative e vlerësimit SIGMA 

Aktiviteti 3: harmonizimi i ligjeve për ndërmarrjet publike dhe raportimi 

financiar, respektivisht ligji për kontabilitet, raportim financiar dhe 

auditim dhe ligji për ndërmarrjet publike, lidhur me përfshirjen e 

auditorëve të jashtëm/ligjor në auditimin e ndërmarrjeve publike. 

Treguesi: zgjidhja  konflikteve  ligjore. 

 

 

Është shqyrtuar  

 

 

 

Çështja e ngritur është jashtë 

fushëveprimit të SMFP-së dhe 

objektivit specifik 3.3. 

20 ShKÇAK 

(SCAAK) 

Aktiviteti 6: Angazhimi i Komisioneve Funksionale të Kuvendit në 

shqyrtimin e raporteve të auditimit - Angazhimi i profesionistëve nga 

komisionet funksionale të Kuvendit. 

Nuk pranohet Kjo çështje rregullohet me  

rregulloren e punës së kuvendit. 
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21 ShKÇAK 

(SCAAK) 

Aktiviteti 7: Fuqizimi i mbikëqyrjes parlamentare të financave publike 

 

 

 

Aktiviteti 8 – Fuqizimi i sistemit të sigurimit të cilësisë në ZKAK 

Është shqyrtuar  

 

 

 

Pranuar 

Aktiviteti i propozuar është 

jashtë fushëveprimit të SMFP-

së. 

 

Është adresuar me aktivitet dhe 

standarde të reja në komentin 

Nr.14. 

22 ShKÇAK 

(SCAAK) 

 

Objektivi specifik 3.5 Zgjerimi dhe profesionalizimi i Auditimit të 

Brendshëm 

 

Aktiviteti 2: Institucionalizimi i programit të zhvillimit të vazhdueshëm 

profesional (KMD) - të zhvillohen kriteret për certifikimin e Audituesve 

të Brendshëm (AB), të bëhet i pavarur certifikimi për AB për shkak të 

kostos së lartë të zhvillimit, përditësimit të materialeve, vazhdimësisë së 

arsimit dhe mungesa e kapaciteteve njerëzore të nevojshme për zbatimin 

e këtij programi. Organizatat profesionale mund të ofrojnë programe 

certifikimi. 

 

Treguesi 1: Funksionimi i auditimit të brendshëm 

 

Treguesi 2: Korniza operative për auditimin e brendshëm 

 

Treguesi 3: Zhvillimi i kritereve për certifikimin e AB dhe kërkesat për 

edukimin e vazhdueshëm profesional 

 

 

 

 

Pranuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pranuar 

 

Si më sipër: 

 

 

Aktiviteti i ri 3.5.7 i shtuar në 

planin e veprimit, si në 

komentin 16: 

“Hartimi i UA për programin 

kombëtar të trajnimit për 

certifikimin e auditorëve të 

brendshëm në sektorin publik”. 

 

 

Propozimi është aktivitet dhe jo 

tregues. Si aktivitet është trajtuar 

si më sipër, përmes Aktivitetit të 

ri 3.5.7. 

23 ShKÇAK 

(SCAAK) 

Aktiviteti 10: Zhvillimi i kompetencës profesionale për stafin e TI-së 

 

Aktiviteti 11. Lidhja e organizatave buxhetore në nivel qendror dhe lokal 

përmes digjitalizimit të sistemeve. 

 

Treguesi 1: Fuqizimi/zhvillimi i mëtejshëm i Shërbimeve dhe 

Infrastrukturës së TI-së të MFP 

 

Treguesi 2: Digjitalizimi i sistemeve dhe proceseve në tërësi 

 

Treguesi 3: Procedurat, manualet, udhëzuesit për zbatimin e sistemeve të 

digjitalizuara 

 

 

 Është shqyrtuar  

 

 

 

 

 

Është shqyrtuar  

 

 

 

Digjitalizimi i sistemeve mbulon 

të gjitha OB, si në nivel qendror 

ashtu edhe në atë lokal. 

 

 

 

Propozimet janë aktivitete dhe 

jo tregues. Si aktivitet ato 

trajtohen në Objektivin Specifik 

4.1, përmes Aktivitetit 4.1.9. 
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24 ShKÇAK 

(SCAAK) 

Aktiviteti 2: Zhvillimi dhe ofrimi i Programeve/Kurseve të Zhvillimit 

Profesional të MFP-së për të zhvilluar kriteret për certifikimin e MFP-së, 

për ta bërë certifikimin e MFP-së të pavarur për shkak të kostos së lartë 

të zhvillimit, përditësimit të materialeve, arsimit të vazhdueshëm dhe 

mungesës së kapaciteteve të reja, burimeve njerëzore për zbatimin e këtij 

programi. Organizatat profesionale lokale mund të ofrojnë programe 

certifikimi sipas standardeve ndërkombëtare për menaxhimin e financave 

publike. 

 

Aktiviteti 3: Krijoni dhe ofroni kurse të zhvillimit të vazhdueshme 

profesional për MFP-në në një platformë të vetme online 

 

Treguesi 1: Arkitektura institucionale e krijuar për të ofruar programe 

trajnimi cilësore dhe adekuate për MFP 

 

Treguesi 2: Numri i zyrtarëve të trajnuar në fushën e MFP 

 

Treguesi 3: Marrëveshje bashkëpunimi me OPK vendore për ofrimin e 

Certifikimit në fushën e MFP-së 

Është shqyrtuar  

 

 

 

 

 

 

 

Nuk pranohet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Është shqyrtuar  

 

Përmbajtja e aktiviteteve të 

propozuara trajtohet nga 

Objektivi Specifik 4.3, Aktiviteti 

4.3.1, detajet janë të përfshira në 

planin e veprimit të SMFP-së. 

 

 

 

Komenti i propozuar e kufizon 

numrin e nëpunësve civilë sa i 

përket trajnimeve nga të gjithë 

tek disa prej tyre, pasi “zhvillimi 

i vazhdueshëm profesional” 

është vetëm për profesionet e 

rregulluara. 

 

 

Komenti është subjekt i opsionit 

të identifikuar nga studimi i 

fizibilitetit, i parashikuar në 

Objektivin Specifik 4.3, 

Aktiviteti 4.3.1. 

 

25 Komentet e 

ZBE/KE&OEC

D/SIGMA 

Komentet e ZBE/KE&OECD/SIGMA 

 

Komentet aktuale janë të ndara në tre pjesë dhe përsërisin të njëjtat 

shqetësime që i janë dhënë edhe qeverisë në raundet e mëparshme (shih 

Shtojcën). 

 

(1) një pjesë e përgjithshme mbi strategjinë e MFP-së dhe formatin 

e saj që ngre disa shqetësime në tre çështje 

a) mbi mungesën e identifikimit të prioriteteve të MFP-së dhe cilësisë 

përkatëse të objektivave aktuale të strategjisë së MFP-së në vazhdën e 

sfidave kryesore të MFP-së siç janë diagnostikuar nga Vlerësimi i PEFA 

dhe SIGMA dhe se si mund të përkufizohet më mirë dhe të lidhet më 

mirë me Ligjin e ri për MFP-në; 

b) mungesa e kostos financiare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Është shqyrtuar  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sipas shqetësimeve të ngritura, 

në vijim janë shpjegimet 

përkatëse: 

a) vlerësimi i SIGMA 2021 dhe 

vlerësimi i PEFA ishin ndër 

dokumentet kyçe të analizuara 

dhe trajtuara në pjesën narrative 

të SMFP-së dhe në Planin e 

Veprimit. Për më tepër, 

ekzistojnë tregues të SIGMA 

dhe PEFA që përdoren për të 

matur arritjen e objektivave 

strategjike dhe specifike. 

Analizat janë bërë nga GKMFP, 

të mbështetura nga projekti 

LuxDev, dhe janë paraqitur në 
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c) dhe si mund të harmonizohen më mirë objektivat dhe veprimet në 

vazhdën e këtyre sfidave. 

 

(2) komente mbi aspektet horizontale të MFP-së që duhet të 

përfshihen më mirë; 

 

(3) komente specifike. 

 

 

 

 

 

 

Raportin e Analizës së 

Problemeve të Sistemit të MFP 

në Kosovë. 

Në fakt ekziston Koncept 

Dokumenti për MFP i miratuar 

nga QeK më 26 tetor 2022, 

prandaj zhvillimet e parapara në 

fushën e LMFPP (KD e miratuar 

për MFP-në) janë marrë në 

konsideratë dhe janë adresuar në 

strategjinë dhe planin e veprimit. 

b) në bazë të praktikës është 

bërë draft-kostimi për draft 

strategjinë dhe planin e veprimit 

të konsoliduar. Kostimi do të 

finalizohet dhe do të shoqërohet 

me vlerësimin e ndikimit 

buxhetor pas analizave dhe 

adresimit të komenteve nga 

konsultimet publike. 

c) sfidat e identifikuara nga 

vlerësimet kombëtare dhe 

ndërkombëtare në fushën e 

MFP-së u adresuan sipas:  

- Udhëzimit Administrativ 

(QeK) Nr. 07/2018 për 

Planifikimin dhe Hartimin e 

Dokumenteve Strategjike dhe 

Planeve të Veprimit; dhe, 

- Manualit për Planifikimin dhe 

Hartimin e Dokumenteve 

Strategjike, janar 2019; 

26 ZBE/KE&OEC

D/SIGMA 

1. Komentet e përgjithshme: Prioritetet e politikave të MFP-së - 

objektivat strategjike, objektivat specifike, masat dhe aktivitetet 

 

Strategjia e MFP-së 2022-2026 (në tekstin e referuar si “strategjia”) është 

kryesisht një vazhdim i Strategjisë së mëparshme për Reformën e MFP 

2016 – 2020 me objektiva të njëjta ose të ngjashme dhe fushëveprimi i 

saj mund të ishte më ambicioz në adresimin e sfidave të jashtëzakonshme 

të MFP-së i paraqitur përmes notimit të pa përmirësuar në vlerësimet e 

 

 

 

Është shqyrtuar  

 

 

 

 

Strategjia aktuale nuk ka shtylla 

dhe prioritete siç ka ajo e vjetra. 

SMFP  është hartuar si më 

poshtë: 

- Udhëzimi Administrativ (QeK) 
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PEFA nga viti 2015 dhe 2021. Në vazhdën e sfidave të tilla të MFP-së, 

strategjia aktuale e MFP-së nuk i prioritizon shtyllat kryesore të reformës 

dhe i përzien prioritetet e MFP-së që duhet të udhëheqin vizionin e 

politikës me objektivat strategjike duhet të udhëheqin ato prioritete. Për 

shkak të kësaj, ka mbivendosje në fusha të ndryshme të reformave: 

Gjithashtu fushat në analizë të problemit (p.sh. planifikimi strategjik dhe 

përgatitja e buxhetit, harmonizimi i planifikimit strategjik dhe 

buxhetimit, menaxhimi i thesarit dhe kontrolli i shpenzimeve, 

kontabiliteti dhe raportimi, prokurimi, kontrolli i brendshëm dhe auditimi 

i jashtëm) nuk përshtaten me fushat e MFP-së të identifikuara sipas 

objektivave strategjike. Prandaj nuk ka ndërlidhje të qartë ndërmjet 

sfidave të MFP-së, prioriteteve të MFP-së dhe objektivave 

strategjike/specifike të lidhura me masat, aktivitetet dhe rezultatet. 

Nr. 07/2018 për Planifikimin 

dhe Hartimin e Dokumenteve 

Strategjike dhe Planeve të 

Veprimit; 

- Manuali për Planifikimin dhe 

Hartimin e Dokumenteve 

Strategjike, Janar 2019; dhe 

- Paketa e veglave 

SIGMA,https://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/37e212e6-

en.pdf?expires=1667135975&id

=id&accname=guest&checksum

=51FF7DD72A55F53557C3427

D658440D4  

 

Sfidat e identifikuara në 

analizën e problemit  të 

institucioneve kombëtare dhe 

ndërkombëtare është trajtuar më 

tej përmes: 

- Formulimit të 

Objektivave Strategjike 

(probleme të 

ndërlidhura/grupime të 

bazuara në efektin e 

shkakut) 

- Identifikimit të treguesve 

për objektivat strategjike 

(baza dhe objektivat) 

- Objektivave specifike 

(problemet specifike të 

identifikuara) 

- Identifikimit të treguesve 

për objektiva specifike 

(bazë dhe objektiva) 

- Aktiviteteve (masat e 

propozuara për tejkalimin 

e problemeve) 

- Standardeve dhe kostimit. 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/37e212e6-en.pdf?expires=1667135975&id=id&accname=guest&checksum=51FF7DD72A55F53557C3427D658440D4
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/37e212e6-en.pdf?expires=1667135975&id=id&accname=guest&checksum=51FF7DD72A55F53557C3427D658440D4
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/37e212e6-en.pdf?expires=1667135975&id=id&accname=guest&checksum=51FF7DD72A55F53557C3427D658440D4
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/37e212e6-en.pdf?expires=1667135975&id=id&accname=guest&checksum=51FF7DD72A55F53557C3427D658440D4
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/37e212e6-en.pdf?expires=1667135975&id=id&accname=guest&checksum=51FF7DD72A55F53557C3427D658440D4
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/37e212e6-en.pdf?expires=1667135975&id=id&accname=guest&checksum=51FF7DD72A55F53557C3427D658440D4
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27 ZBE/KE&OEC

D/SIGMA 

Në vazhdën e sfidave kryesore të identifikuara të MFP-së, prioritetet e 

politikës së MFP-së duhet të drejtojnë më mirë objektivat dhe 

aktivitetet strategjike për t'i përmbushur ato. Siç është diskutuar dhe 

rekomanduar gjatë punëtorisë së parë, zgjedhja aktuale për strukturën dhe 

përcaktimin e prioriteteve nuk është optimale dhe duhet të rishqyrtohet. 

Në vazhdën e sfidave të MFP-së, shihni propozimin e mundshëm për 

përcaktimin e prioriteteve: 

 

o Prioriteti 1: Analiza ekonomike, korniza makroekonomike dhe fiskale 

 Korniza fiskale e përmirësuar (rregullat fiskale; fuqizimi i parashikimit; 

disponueshmëria e rritur e të dhënave) 

 

o Prioriteti 2: Mobilizimi i të ardhurave (korniza e përmirësuar e 

legjislacionit për të ardhurat, e harmonizuar me acquis të BE-së; 

shërbimet dhe procedurat e përmirësuara tatimore dhe doganore) 

 

o Prioriteti 3: Planifikimi dhe buxhetimi 

 

 qasje e përmirësuar e buxhetit e bazuar në program; përmirësimi i 

planifikimit buxhetor afatmesëm; mbështetje adekuate e sistemit të TI-së 

për procesin e përgatitjes së buxhetit; të dhëna statistikore 

 Përgatitja e buxhetit dhe ekzekutimi i buxhetit (funksionimi i SIMFK; 

forcimi i kontrolleve të zotimeve, menaxhimi i borxhit, fuqizimi i 

sistemit të prokurimit publik; investimet publike; sistemi efektiv i PPP 

dhe i koncesioneve; llogaritë e përgjithshme të qeverisë; forcimi i 

shërbimeve statistikore) 

 Raportim transparent i qeverisë/buxhetit 

 

 

 

o Prioriteti 4: Kontrolli i Brendshëm (Përmirësimi i legjislacionit dhe 

kornizës metodologjike të KBFP; fuqizimi i kapaciteteve administrative 

në nivelin qendror dhe lokal për MFK dhe AB; certifikimi i auditorëve të 

brendshëm), dhe 

o Prioriteti 5: Kontrolli i jashtëm dhe mbikëqyrja parlamentare 

(përmirësimi i procesit të planifikimit strategjik dhe auditimit të jashtëm 

në përputhje me ISSAI-t; përmirësimi i kontrollit mbi buxhetin nga 

parlamenti; bashkërendimi ndërmjet ZKAK dhe parlamentit kombëtar). 

 

 

Nuk pranohet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Është shqyrtuar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GKMFP ka hartuar strategjinë 

dhe planin e veprimit bazuar në 

udhëzimet kombëtare (siç u 

përmend më lart) dhe pakon e 

mjeteve të SIGMA. Objektivat 

strategjike janë duke ndjekur 

shtyllat e mëparshme të SRMFP, 

të prezantuara para GKMFP nga 

ekspertët e SIGMA. Strategjia e 

MFP të Kosovës është e 

organizuar rreth katër 

objektivave kryesore strategjike: 

- Disiplinë e qëndrueshme fiskale 

- Efikasiteti Operacional 

- Efikasiteti Alokativ, dhe në 

rastin e Kosovës 

- KAPITALIT NJERËZOR DHE 

INFRASTRUKTURËS së TIK-

ut 

Sugjerimet janë adresuar në këto 

katër objektiva specifike. MFP 

është instrument për zbatimin e 

politikave qeveritare, pasi që 

instrumenti i MFP ka objektiva 

specifike për të zbatuar siç duhet 

politikat, të cilat nuk duhet të 

ngatërrohen me objektivat e 

politikave. 

 

 

Ky koment është adresuar nga 

objektivi specifik 3.4 - Sigurimi 

i auditimeve me cilësi të lartë në 

përputhje me IFPP dhe praktikat 

më të mira ndërkombëtare për të 

kontribuar në menaxhimin e 

përmirësuar të financave publike 
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Paralelisht me zhvillimin e SMFP-së 2022-2026, Qeveria ka iniciuar një 

rishikim të Ligjit të MFPP. Koncept dokumenti rekomandon ndryshime 

përmbajtësore dhe gjithëpërfshirëse në kornizën ligjore. Dokumenti i 

SMFP-së 2022-2026 duhet t'i referohet këtij procesi dhe të sqarojë se do 

nevojitet një ndryshim në SMFP 2022-2026 për të mbështetur zbatimin e 

legjislacionit të ri nëse miratohet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Identifikimi i rreziqeve dhe masat përkatëse zbutëse nuk janë përfshirë 

si pjesë e strategjisë. Aktualisht, edhe pse nuk është ngarkuar për 

konsultime publike, referenca ndaj vlerësimit të rrezikut përmendet 

vetëm në draftin e pasaportës së treguesve, gjë që nuk është e 

mjaftueshme. 

 

 

 

 

 

Hendeku financiar dhe kostimi nuk është paraqitur dhe përfshirë në 

strategji apo shtojcën e saj. Është e çuditshme të kuptohet se strategjia 

është dërguar për konsultime të brendshme dhe publike pa kosto 

paraprake. Si munden institucionet specifike të marrinë në konsideratë 

veprimet për të cilat nuk ka kosto të qartë të zbatimit dhe mangësi 

financiare të identifikuara? Strategjia dhe plani i veprimit duhet të 

përmendin mbështetjen ekzistuese të donatorëve dhe të nxjerrin në pah 

mangësitë dhe nevojat kryesore. 

Të gjithë akterët përkatës duhet të përfshihen në planin e veprimit, jo 

vetëm ata që janë drejtpërdrejt përgjegjës për MFPT-në. 

Është shqyrtuar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Është shqyrtuar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Është shqyrtuar  

 

Koncept Dokumenti për MFP-në 

është miratuar nga QeK më 26 

tetor 2022, prandaj zhvillimet e 

parapara në fushën e LMFPP-së 

(KD i miratuar në MFP) janë 

marrë në konsideratë dhe janë 

adresuar në strategjinë dhe 

planin e veprimit. Objektivi 

specifik 2.2, Aktiviteti 2.2.1. 

Aktivitetet specifike që rrjedhin 

nga LMFPP do të adresohen në 

mes të rishikimit të SMFP-së. 

 

 

Strategjia e finalizuar do të 

mbështetet nga analizat e 

rrezikut për çdo aktivitet me 

masa zbutëse aty ku nevojiten. 

Analiza e riskut do të publikohet 

si shtojcë e SMPF-së dhe Plani i 

Veprimit, Pasaporta e 

Treguesve, Kostimi, Tabela e 

raportit të konsultimit etj. 

 

Kostimi është bërë paralelisht 

me draftin e konsoliduar të 

SMFP-së. Kostimi shërbeu si 

dokument i brendshëm për 

MFPT para se të merrte 

miratimin për të shkuar në 

konsultime të brendshme dhe 

publike. Kostimi dhe vlerësimi i 

ndikimit buxhetor do të 

pasqyrohet në SMFP 

përfundimtare 2022-2026 (si 

pjesë e kapitullit 6 - Ndikimi 

financiar i Planit të Veprimit të 

Strategjisë së MFP-së 2022-

2024) dhe si shtojcë. 
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28 ZBE/KE&OEC

D/SIGMA 

Shqetësimet me analizën e problemeve të Strategjisë së MFP 

Objektivat, veprimet dhe treguesit strategjikë dhe specifikë bazohen 

kryesisht në një analizë të problemit, duke iu referuar pjesërisht 

vlerësimeve të PEFA dhe SIGMA dhe në një farë mase vlerësimit të 

Fondit Monetar Ndërkombëtar. Megjithatë, kjo analizë nuk ofron një 

përmbledhje të mësimeve të nxjerra nga zbatimi i Strategjisë së 

mëparshme të Reformës së MFP-së 2016-2020, strategjive dhe planeve 

sektoriale, përfshirë strategjinë e Prokurimit Publik, Strategjinë e KBFP 

2017-2019, Strategjive të Administratës Tatimore, Doganave dhe Zyrës 

Kombëtare të Auditimit. Strategjitë sektoriale të Kosovës duhet të jenë 

rishikuar për të përcaktuar se cilat reforma të MFP janë të nevojshme për 

të lehtësuar këto plane. Pjesa analitike duhet të jetë më koncize dhe 

gjithëpërfshirëse duke mbuluar të gjitha fushat e MFP-së si mungesa e 

ndërmarrjeve publike, statistikat. Masat zbutëse duhet të ishin menduar 

dhe përcaktuar më mirë. Analiza në fakt është vetëm përshkruese në vend 

që të ofroj një pasqyrë mbi atë që ka mbetur e pazbatuar deri më tani në 

ciklin e fundit të reformës së MFP-së? Cilat ishin shkaqet kryesore për 

disa nga sfidat e MFP-së? dhe cilat janë prioritetet e planifikuara dhe 

masat zbutëse për shkaqet e tilla rrënjësore në një narrativë? 

 

Është shqyrtuar  

 

 

Siç u përmend më herët, SMFP 

është hartuar në bazë të 

udhëzimeve dhe manualeve të 

brendshme si dhe në pakon e 

veglave të SIGMA, të 

mbështetur nga ekspertë të 

projektit për AT. 

 

29 ZBE/KE&OEC

D/SIGMA 

Shqetësimet me objektivat e MFP. Objektivat kanë të bëjnë me 

përmirësimin e mëtejshëm të sistemit të MFP-së, por nuk janë të 

ndërlidhura me prioritetet e qarta të politikave të MFP-së që pasqyrojnë 

sfidat e MFP-së, ndonjëherë duke përzier fusha të ndryshme të 

objektivave nën-specifik me të njëjtin objektiv strategjik, si për shembull 

në objektivin strategjik 1 që “siguron disiplinën fiskale”, objektivi 

specifik 1.1. me të drejtë është identifikuar që lidhet me forcimin e 

projeksioneve makrofiskale, por më pas strategjia e MFP-së i shton kësaj 

edhe një objektiv tjetër, krejtësisht të ndryshëm dhe të palidhur, siç janë 

ato që lidhen me mbledhjen e të ardhurave dhe objektivat specifike të 

politikës tatimore 1.2 dhe 1.3. 

 

Gjithashtu në objektivin strategjik 2: strategjia e MFP-së trajton në 

mënyrë të ngushtë problemet se si të përmirësohet saktësia dhe 

Nuk aplikohet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Është shqyrtuar 

 

Disiplina fiskale është e lidhur 

ngushtë me mbledhjen e të 

ardhurave dhe shpenzimet 

tatimore të cilat sigurojnë 

qëndrueshmërinë e projeksionit 

makro-fiskal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çështja e Buxhetimit të Bazuar 

në Program (BBP) është trajtuar 
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besueshmëria e procesit të planifikimit të përgjithshëm buxhetor 

(afatmesëm dhe vjetor) duke u fokusuar kryesisht në shpenzimet dhe 

duke mos integruar edhe anën e të ardhurave. Përderisa ky ka qenë fokusi 

kryesor i prioritetit të fundit, performanca e mirë e Kosovës në MFP do 

t'i lejonte asaj të kalonte drejt një reforme më gjithëpërfshirëse në 

kornizën buxhetore afatmesme duke zhvilluar buxhetimin e programeve 

sipas Ligjit të ri MFP dhe gjithashtu të përmirësonte ambicien nga 

aktivitetet aktuale të ndërlidhura. ndaj këtij objektivi që parashikon 

vetëm zhvillimin e një koncept dokumenti (dmth fokusimi vetëm në 

zhvillimin e një koncepti buxhetor të bazuar në program). 

 

 

Për më tepër, menaxhimi i investimeve publike meriton të ketë një 

objektiv specifik të pavarur. Analiza e problemit e ofruar nga AT 

identifikon shumë shkaqe rrënjësore që reflektohen vetëm pjesërisht në 

ambicien e kësaj strategjie (në faqen 27 të analizës së problemit, disa nga 

shkaqet e identifikuara si mungesa e CBA për projekte të mëdha, ndikimi 

politik në planifikimin e projekteve kapitale, planifikim jo i duhur i 

zbatimit të projektit). Sfidat kryesore në menaxhimin e investimeve 

publike përfshijnë 1/ mungesën e regjistrimit të angazhimeve 

shumëvjeçare, pengimin e planifikimit të detyrimeve që ndërmerren në 

emër të institucioneve publike; 2/ Moskrijimi i Komitetit të Investimeve 

Publike (KIP) për rishikimin e projekteve të mëdha publike, për të 

zvogëluar rrezikun e moszbatimit të projekteve të mëdha strategjike. 

Këto çështje janë adresuar në mënyrë joadekuate në draft 

Strategjinë e MFP 2022-2026. Kjo mund dhe duhet të rishqyrtohet në 

diçka më gjithëpërfshirëse duke shtuar të gjitha masat për të trajtuar disa 

nga sfidat kryesore të MFP në këtë fushë. Gjithashtu, duhet kuptuar më 

mirë se si ligji i ri MFP dhe llogaridhënia do ta trajtojnë më mirë këtë 

fushë. 

 

Për më tepër, objektivat e reja strategjike dhe specifike të strategjisë nuk 

përputhen qartë me Programin e Reformës Ekonomike 2022-2024, 

Strategjinë e re të Administratës Publike dhe SKZH-në e re 2030 (të dyja 

mbeten të miratohen më vonë). Në veçanti, nuk ka një referencë të qartë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Është shqyrtuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

si në KD mbi MFP (LMFMA) 

ashtu edhe në SMFPP. Ligji i ri 

për MFPP-në, i cili pritet të hyjë 

në fuqi në vitin 2024, do të 

mundësojë mjedis ligjor për 

BBP-në, ndërsa paralelisht 

MFPF-ja parasheh hartimin e 

një udhërrëfyesi (2023) dhe 

Vlerësimin dhe përcaktimin e 

kërkesave funksionale për BBP-

në. Rishikimi afatmesëm do të 

planifikojë më tej aktivitetet në 

lidhje me BBP-në. 

 

Sfidat e identifikuara në 

Analizat e Problemeve në lidhje 

me sistemin PIP dhe çështjet e 

ndërlidhura janë adresuar në 

mënyrë adekuate nën aktivitetet 

e mëposhtme: 

- 2.2.1-2.2.5 në kornizën e re 

legjislative dhe rishikim i 

forcuar i Projekteve të mëdha 

Publike. 

- 4.1.4 përmes zgjidhjeve të TI-së 

drejt avancimit të sistemeve 

BDMS+PIP. 

- 4.2.1 nëpërmjet rritjes së 

transparencës së projekteve të 

investimeve kapitale me raporte 

tremujore të ekzekutimit fizik 

dhe financiar. 

 

 

 

 

MFMS është plotësisht në 

përputhje me PRE (kornizën 

makro-fiskale dhe reformat 

strukturore). Përveç kësaj, 
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se si objektivat strategjikë janë lidhur me Strategjinë e re Kombëtare të 

Zhvillimit 2030. Rekomandohet që të përfshihen dispozita të qarta në 

secilin objektiv strategjik për mënyrën se si objektivi strategjik lidhet me 

SKZH-në e re 2030. Kjo duhet të zhvillohet në nivel të çdo fushe 

prioritare. 

 

Objektivat specifike duhet të përcaktohen më tej nga veprime të 

prekshme dhe të arritshme që do të kontribuojnë në arritjen e objektivave 

dhe treguesve specifikë. 

 

 

 

 

 

 

 

Është shqyrtuar 

MFMS adreson Konkluzionet e 

Përbashkëta të takimit vjetor 

ministror me DG ECFIN (janar). 

 

 

 

 

Aktivitetet shoqërohen me 

standarde, janë relevante dhe të 

arritshme, të matshme dhe 

kontribuojnë në arritjen e 

Objektivave Specifike. 

30 ZBE/KE&OEC

D/SIGMA 

Shqetësimet për veprimet e MFP-së - veprimet duhet të rishikohen dhe 

përshtaten për t'u marrë me shkakun e problemit dhe për të kontribuar në 

arritjen e objektivave specifike të përcaktuara. Për shembull, në disa raste 

veprimet e paraqitura janë operacione rutinë të njësive, departamenteve 

dhe institucioneve specifike. Veprimet që janë pjesë e operacioneve 

rutinë ose nuk kontribuojnë në arritjen e objektivit nuk duhet të 

përfshihen në planin e veprimit, në këtë rast planin e veprimit 2022-2024. 

Duhet të tregohen veprimet, zbatimi i të cilave synon disa objektiva, si 

digjitalizimi i proceseve dhe flukset e të dhënave. Përkatësisht, treguesit 

duhet të matin ndikimin e veprimeve sipas disa objektivave. Për më 

shumë detaje shihni komentet në tekstin aktual. 

Ka disa gabime në tekst, dyfishim ose ndarje artificiale të aktivitetit 

ndërmjet objektivit specifik dhe aktiviteteve, si objektivi specifik 3.4, 

aktiviteti 5 dhe objektivi specifik 3.5, aktiviteti 5. Është gjithashtu në 

kundërshtim me objektivin specifik 3.4, veprimin 5 dhe planin r veprimit 

të planifikuar. 

 

 

 

 

 

Çdo veprim i përcaktuar si “përmirësim; avancim; vazhdim; zhvillimi i 

mëtejshëm; forcimi dhe të ngjashme” duhet të riformulohet me veprimin 

e saktë që do të kryhet. Veprimet duhet të jenë të matshme dhe të çojnë 

Nuk aplikohet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuk pranohet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Është shqyrtuar 

 

 

 

Aktivitetet kontribuojnë në 

arritjen e Objektivit Specifik, ato 

nuk kontribuojnë në arritjen e 

objektivave specifike të 

përcaktuara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuk ka dyfishim apo ndarje 

artificiale të aktivitetit ndërmjet 

objektivave specifike dhe 

aktiviteteve. 

• Objektivi specifik 3.4 

lidhet me ZKA, ndërsa 

• Objektivi specifik 3.5 

lidhet me auditimin e 

brendshëm. 

 

 

Të gjitha aktivitetet shoqërohen 

me piketa të matshme trevjeçare. 
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në zgjidhjen e problemeve, arritjen e një aktiviteti specifik. Nuk ka 

informacion të mjaftueshëm dhe relevant në analizën e sfondit që 

justifikon shumë nga veprimet. 

 

Një rishikim i plotë i të gjitha veprimeve dhe justifikimi i tyre duhet të 

bëhet së bashku me afatet e tyre, duke marrë parasysh edhe vonesat e 

hasura në miratimin e strategjisë. 

 

 

 

 

 

Është shqyrtuar 

 

 

 

 

 

Vonesa është hasur për shkak të 

mungesës së kapaciteteve dhe 

mbështetjes së vonuar nga 

projekti i AT, shpresojmë se do 

të kompensohet nga 

menaxhmenti i ri i projektit. 

Deri në rishikimin afatmesëm, të 

gjitha objektivat, treguesit dhe 

aktivitetet do të rishikohen. 

31 ZBE/KE&OEC

D/SIGMA 

Shqetësimet për treguesit për monitorimin e strategjisë së MFP dhe 

planit të veprimit përkatës, boshllëqet në treguesit gjendjes fillestare 

duhet të plotësohen në planin e veprimit 2022-2024 dhe treguesit e 

synuar në strategji duhet të jenë specifikë sa i përket produktit të 

matshëm nga përmirësimi i proceseve të MFP. 

Treguesit e përgjithshëm si ai i objektivit strategjik 3.2 “Funksionimi i 

Kontrollit të Brendshëm”, duhet të shmangen dhe t'i jepet kuptim 

specifik. Është e rekomandueshme që të përcaktohen më shumë tregues 

për çdo objektiv specifik. 

Duhet të zhvillohen treguesit dhe aktivitetet që lidhen me përmirësimin e 

shërbimeve tatimore elektronike, harmonizimin e legjislacionit tatimor, 

luftën kundër mashtrimit tatimor; efikasiteti i kontrollit tatimor, vonesat e 

rimbursimit të TVSH-së etj. Sa i përket doganave - prioritetet duhet të 

përqendrohen në zhvillimin e mëtejshëm të funksionit të kontrollit 

doganor, duke përfshirë auditimin pas zhdoganimit dhe zbatimin e 

menaxhimit të rrezikut, gjë që duhet të çojë në një rritje të mbledhjes së 

të hyrave. 

Siç u theksua më lart, duhet të merret parasysh rritja e numrit të 

treguesve. Strategjia do të përfitojë nga rishikimi i kujdesshëm i 

treguesve të performancës; disa prej tyre mund të ri përkufizohen si 

rezultate konkrete, ose të merren nga strategjitë institucionale të 

miratuara tashmë. 

Është shqyrtuar Strategjia e finalizuar e MFP 

dhe Plani i Veprimit nuk kanë 

boshllëqe në gjendjen fillestare 

dhe përmbajnë vetëm tregues 

specifikë sa i përket rezultateve 

të matshme 

Treguesi i Objektivit Strategjik 

3.2 “Funksionimi i Kontrollit të 

Brendshëm” është treguesi 

SIGMA, i përshkruar në detaje 

në pasaportë. 

Komentet e ngritura në lidhje 

me tatimin, janë adresuar në 

Strategjinë dhe Planin Operativ 

të ATK-së dhe bazohen në 

Analizat e Problemeve në MFPF 

(Aktivitetet 1.2.1. -1.2.5. 

Komentet e ngritura në lidhje 

me DK, janë adresuar në Planet 

Strategjike dhe Operative të 

DK-së. 

Numri i treguesve është optimal, 

duke ofruar një bazë reale për 

një zbatim, monitorim dhe 

vlerësim të besueshëm. 
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32 

 
ZBE/KE&OEC

D/SIGMA 

2. Aspektet e kryqëzuara horizontale për MFP që duhet të 

përfshihen në strategjinë e MFP dhe çështje të tjera që kanë të bëjnë 

me qeverisjen dhe kapacitetet 

2.1 Çështjet horizontale të MFP 

- Digjitalizimi i sistemit MFP nuk është i përpunuar mjaftueshëm. 

- Buxhetimi gjinor nuk mbulohet. 

- Statistikat duhet të mbulohen si një nga nënfushat e rëndësishme të MFP 

në strategji. Procesi i harmonizimit të statistikave me standardet e BE-së 

duhet të shpjegohet, të identifikohen mangësitë dhe të bëhen propozime 

për përmirësim. Harmonizimi i statistikave të financave të qeverisë me 

standardet e BE-së (ESA 2010) nuk është vetëm një kërkesë e BE-së, por 

edhe e domosdoshme për matshmërinë e rezultateve të reformës dhe 

krahasueshmërinë. Ky proces së bashku me cilësinë e të dhënave 

statistikore është i lidhur drejtpërdrejt me përmirësimin e transparencës 

buxhetore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Çështjet e qeverisjes dhe kapaciteteve 

- Funksionimi i dialogut për politikat e MFP dhe konsultimeve publike si 

dhe përfshirja e akterëve joshtetërorë në zbatimin dhe mbikëqyrjen e 

strategjisë nuk është elaboruar mjaftueshëm. 

 

 

 

Është shqyrtuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Është shqyrtuar 

 

 

 

 

 

Sipas çështjeve horizontale të 

PFM-së: 

Secili (PFM) Sistemi i TI-së 

është shumë specifik me tregues 

konkretë të zhvillimeve të 

synuara të parashikuara në 

Planin e Veprimit nën piketat 

për 2022, 2023 dhe 2024. P.sh., 

dokumentacioni i proceseve të 

biznesit, analiza, racionalizimi, 

riinxhinierimi i proceseve, 

përditësimi i bazave të të 

dhënave, përmirësimi i 

raporteve, integrimi, etj. 

Aktiviteti 4.1.2 e cekë qartë: 

Zbatimi i sistemit të unifikuar të 

TI-së të MFP-së bazuar në 

Raportin e përfunduar të 

Vlerësimit të TI-së dhe Studimit 

të Fizibilitetit dhe Planit të 

Transformimit dhe 

Ristrukturimit të TIK. 

Meqenëse buxhetimi gjinor 

mbulohet nga Ligji për Barazi 

Gjinore dhe adresohet në 

LMFPP aktuale dhe do të 

adresohet më tej në ligjin e ri të 

MFP-së, ai nuk përsëritet në 

MFPP. 

Statistikat e Llogarive 

Qeveritare të ASK-së janë në 

përputhje me ESA 2010. 

 

 

Sipas çështjeve të qeverisjes dhe 

kapaciteteve: 

- Takimet e dialogut të MFP-së 
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- Koordinimi i donatorëve dhe hartëzimi i mbështetjes për zbatimin e 

strategjisë dhe kontributet financiare përkatëse duhet të përkufizohen 

qartë. 

- Sa i përket IKAP-it – janë identifikuar disa mangësi në lidhje me 

kapacitetet e IKAP-it për të ofruar trajnime specifike për MFP. 

Megjithatë, nuk ka qartësi se si mund të adresohet ky boshllëk dhe si 

mund të sigurohet një trajnim sistematik për MFP. 

 

 

 

 

 

mbahen rregullisht me ftesë dhe 

pjesëmarrje të Partnerëve 

Zhvillimor dhe OSHC-ve. 

Kosova ishte, nëse nuk është 

ende, në mesin e WBC-së së 

pasme që përfshin OSHC-të në 

MFP. 

- Do të shtohet një seksion mbi 

koordinimin e donatorëve dhe 

hartimin e mbështetjes. Ishte 

pjesë e raporteve vjetore. 

- Mangësitë e identifikuara në 

lidhje me kapacitetet e IKAP-it 

për të ofruar trajnime specifike 

për MFP janë adresuar në 

Aktivitetin “4.3.1 Kryerja e një 

studimi fizibiliteti për vendosjen 

e infrastrukturës së duhur 

institucionale për ngritjen e 

kapaciteteve njerëzore për 

MFP”. Aktiviteti shpjegon se si 

duhet të trajtohet kjo çështje dhe 

ofron piketa përkatëse: 

- - Burimet e planifikuara dhe të 

angazhuara për kryerjen e 

studimit të fizibilitetit; 

- - Ka përfunduar studimi i 

fizibilitetit për ngritjen e 

infrastrukturës së duhur 

institucionale në MFP 

- - Vendimi për opsionin e 

zgjedhur është marrë. 

- - Korniza administrative dhe 

ligjore e plotësuar; 

- -Kapacitetet institucionale, 

administrative dhe njerëzore të 

planifikuara dhe të 

ngritura/inicuara. 
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33 ZBE/KE&OEC

D/SIGMA 

3. Komentet specifike për fushat e MFP 

Siç u tha më lart, proceset e MFP në pjesën analitike 3 nuk mbulojnë të 

gjitha segmentet e rëndësishme. Për shembull, në mbledhjen e të hyrave 

përfshihen vetëm Administrata Tatimore dhe jo Dogana, Departamenti i 

Tatimit në Pronë dhe të hyrat jotatimore. Përshkrimet e problemit në 

pjesën 4 “Prioritetet e politikave të MFP – Objektivat Strategjike” 

përsërisin pjesërisht informacionin nga pjesa 3. Në të njëjtën kohë, disa 

nga proceset e analizuara të MFP-së janë përjashtuar nga vendosja e 

objektivave. 

Shumica e veprimeve duhet të përcaktohen më saktë me një lidhje të 

qartë me objektivin dhe rezultatet e pritura. 

Është shqyrtuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategjia adreson sfidat e 

identifikuara, të cilat realisht 

mund të jenë në kuadër të 

Objektivave Strategjike dhe 

Specifike, të ndjekura nga 

Aktivitetet përkatëse, të 

zbatueshme dhe të matshme. 

34 ZBE/KE&OEC

D/SIGMA 

Rreziku fiskal: Seksioni i referohet një organi qendror mbikëqyrës për 

monitorimin dhe zbutjen e rrezikut fiskal. Sqaroni nëse kjo është 

referencë për njësinë e propozuar të rrezikut fiskal në MFPT, apo cili do 

të jetë procesi i vendimmarrjes nëse po shqyrtoni opsione të ndryshme 

institucionale. 

 

Nuk aplikohet “Organi qendror i mbikëqyrjes” 

(Këshilli Fiskal) nuk është i 

paraparë në MFPP aktuale. 

Megjithatë, SFMS përmban 

skemë të re organizative në 

MFPT sa i përket ndarjes së 

rrezikut fiskal. 

35 ZBE/KE&OEC

D/SIGMA 

Përafrimi i planifikimit strategjik dhe buxhetimit të shpenzimeve 

afatmesme: Seksioni “Planifikimi strategjik dhe përgatitja e buxhetit” 

duhet të zgjerohet me informacione analitike dhe veprime të propozuara 

për të bërë PRE dhe planet strategjike sektoriale bazë për planifikimin 

afatmesëm të buxhetit dhe uljen graduale të pjesës së shpenzimeve 

buxhetore që janë planifikuar “vitin e kaluar+”. Kjo mund të bëhet edhe 

në kuadër të Buxhetimit të Programit. 

 

Nuk aplikohet KASH-i i Kosovës bazohet në 

Prioritetet Afatmesme të 

Qeverisë, SKZH 2030, Kornizën 

Makrofiskale etj. Masat e 

Reformës Strukturore të 

parapara në PRE duhet të 

buxhetohen (Udhëzuesi i KE-

së), prandaj PRE nuk mund të 

jetë themeli për KASH. 

36 ZBE/KE&OEC

D/SIGMA 

Procesi/kalendari i përgatitjes së buxhetit: Ky seksion nuk tregon ndonjë 

problem. Ai ose duhet të shkurtohet ose analiza duhet të përmirësohet. 

 

Është pranuar Detajet mbi procesin/kalendarin 

e përgatitjes së buxhetit janë 

fshirë nga MFMS, pjesa 

narrative. 

37 ZBE/KE&OEC

D/SIGMA 

Transparenca buxhetore - klasifikimi dhe mbulimi: Ekziston një pyetje 

për transparencën dhe mbulimin adekuat të buxhetit dhe besueshmërinë e 

raportit të ekzekutimit të buxhetit për shkak të disa mangësive: 

Aplikacionet e ndryshme softuerike kanë bazat e tyre të të dhënave dhe 

librat e kodeve. Kjo bën të mundur ekzekutimin e shpenzimeve që nuk 

përfshihen në votimin nga Kuvendi. Më të rëndësishmet janë pagesat në 

Nuk aplikohet LMFPP parasheh dy sisteme, 

BDMS dhe SIMFK, me dy kode 

të ndryshme. Korniza ligjore 

rregullon edhe sistemin e bazuar 

në para të gatshme në Kosovë. 

Raporti i Ekzekutimit të 

Buxhetit auditohet dhe raporti i 
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bazë të vendimeve gjyqësore, por edhe kostoja operative, e fshehur nën 

shpenzimet kapitale apo diku tjetër. 

Të dhënat për çfarëdo transaksion pa para të gatshme janë të paplota, 

sepse raportimi bazohet vetëm në para. Kjo paraqet rrezik për plotësinë e 

shpenzimeve jo operative dhe ekzistimin dhe vlerësimin e aseteve, 

progresin në punët ndërtimore, zhvillimin e softuerit të TI-së, 

paradhëniet. Përfshirja e të pagueshmeve që ka të ngjarë të mblidhen në 

pjesën e të ardhurave gjithashtu bëhet duke rrezikuar saktësinë. 

Të dhënat e hapura tani përmbajnë vetëm informacionin e digjitalizuar të 

ekzekutimit të buxhetit. A ka plane për ta zhvilluar më tej dhe për t'u 

përdorur, nga kush? 

Kjo çështje kërkon ndryshime të kornizës ligjor dhe digjitalizim të të 

gjithë buxhetit, ekzekutimit të buxhetit dhe inputeve kontabël për të 

marrë rezultate të plota dhe gjithëpërfshirëse. 

auditimit i dorëzohet Kuvendit 

nga ZKA. Qeveria përgatit 

planin e veprimit për zbatimin e 

rekomandimeve të auditimit siç 

kërkohet me ligj. 

38 ZBE/KE&OEC

D/SIGMA 

Buxhetimi kapital/Planifikimi i Investimeve Publike (PIP): Ky seksion 

kërkon më së shumti vëmendje pasi investimet publike duhet të 

kontribuojnë në rritjen ekonomike, punësimin dhe përmirësimin e 

infrastrukturës për investitorët privatë. 

Raportet e Ekzekutimit të Buxhetit 2021, 2020 dhe Raporti Vjetor i 

ZKAK 2020 tregojnë absorbim të ulët, zvogëlim brenda vitit të buxhetit 

të CAPEX dhe kosto operative të raportuar sipas CAPEX. 

Nënekzekutimi i PIP është në mesin e rreziqeve për menaxhimin e 

borxhit publik sipas Strategjisë së Borxhit Shtetëror të Kosovës 2023-

2025. 

Rritja e vlerës së aseteve në pasqyrat e bilancit nuk përputhet me 

informacionin e PIP-it. Raporti SIGMA i vitit 2021 tregon se as kostoja e 

mirëmbajtjes nuk është planifikuar. Softueri PIP nuk është i lidhur me 

softuerin BDMS dhe SIMFK. SIMFK-ja nuk ka funksionalitet për asetet 

jofinanciare siç thuhet në raportin e ZKAK për auditimin e TI-së të 

SIMFK 2022. Kjo është një çështje e vjetër e pazgjidhur të paktën që nga 

viti 2015 dhe e planifikuar të adresohet në Strategjinë e KBFP 2015 -

2019. E gjithë pjesa e PIP-it duhet të reflektojë mbi faktet në lidhje me 

performancën e PIP-it dhe arsyet e nën-shpenzimit, jo vetëm rregulloret. 

Për analizën dhe planin e veprimit duhet të përfshihen të gjithë akterët 

kryesorë në procesin e PIP-it. 

 

 

 

 

 

Është shqyrtuar 

 

 

 

 

 

SFMS i kushton vëmendjen e 

duhur buxhetimit 

kapital/planifikimit të 

investimeve publike (PIP). Kjo 

çështje trajtohet në objektivin 

specifik 2.1, aktiviteti 2.1.6, 

objektivi specifik 2.2, 2.2.2-

2.2.4 dhe objektivi specifik 4.1, 

aktiviteti 4.1.4. 
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39 ZBE/KE&OEC

D/SIGMA 

Administrimi i të ardhurave dhe mbledhja e të hyrave: Analiza dhe plani 

i veprimit duhet të jetë gjithëpërfshirës dhe të përfshijë Doganën (ato 

mbledhin 60% më shumë se Administrata Tatimore). 

Tatimi në pronë është me departamentin e tatimit në pronë të MFLT-së - 

të ardhura të tjera jotatimore. Objektivat dhe veprimet duhet të përputhen 

me strategjitë e vetë agjencive të mbledhjes së tatimeve. 

Duhet të përfshihet edhe ristrukturimi i ATK-së dhe përmirësimi i 

departamenteve të saj për të kryer aktivitetet e kërkuara me ligj (siç janë 

auditimet e kryera nga departamenti i tatimpaguesve të mëdhenj – 

Transferimi i Çmimeve). 

Nuk aplikohet  MFP bazohet në analizat e 

problemeve, duke identifikuar 

sfidat në MFP që rrjedhin nga 

vlerësimet/vlerësimet kombëtare 

dhe ndërkombëtare të MFP në 

Kosovë. 

 

Është aktivitet operacional që 

mbulohet nga plani strategjik i 

ATK-së. Objektivat dhe 

aktivitetet specifike të përfshira 

në draft strategjinë e MFP-së 

janë nga perspektiva e nivelit 

strategjik. Aktiviteti i lidhur me 

kriteret e rrezikut do të mbulojë 

edhe kriteret e rrezikut për 

tatimpaguesit e mëdhenj dhe 

çështjet e transferimit të 

çmimeve. 

40 ZBE/KE&OEC

D/SIGMA 

Menaxhimi i parave të gatshme: Menaxhimi i likuiditetit nuk analizohet 

(mungesa ose paraja e tepërt), planifikimi dhe kostoja e emetimeve 

afatshkurtra nëse ka, ose vonesat e pagesave. 

 

Nuk aplikohet Kosova përdor valutën euro, nuk 

është në gjendje të emetojë para 

(emetime afatshkurtëra). 

Menaxhimi i parave të gatshme 

është funksionim rutinë. Thesari 

nuk ka probleme të evidentuara 

në likuiditet. 

41 ZBE/KE&OEC

D/SIGMA 

Menaxhimi i borxhit: Kosova është fokusuar në zhvillimin e tregut 

vendor të obligacioneve. Cilat ishin objektivat e emetimeve: likuiditet i 

përgjithshëm apo projekt specifik; ndikimi tek mbajtësit e obligacioneve; 

obligacionet speciale të diasporës? Referenca në raporte, duke analizuar 

ndikimin në zhvillimin ekonomik të Kosovës krahasuar me huamarrjen e 

jashtme. Gjithëpërfshirja e informacionit për borxhin e subjekteve 

publike (shtetërore, komunale)? 

Sigurisht që ka më shumë mundësi për të zgjeruar dhe përdorur 

Nuk aplikohet Sa i përket NP-ve, ne kemi 

filluar të shpalosim 

informacione për huamarrjet 

(kreditë) vendore dhe 

ndërkombëtare në vitin 2020 

përmes publikimit të Raportit të 

të dhënave tremujore për 

borxhin total. 
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portofolin e borxhit për shpenzime kapitale shtesë ose projekte 

ekonomike të profilit të lartë. Departamenti i Borxhit Publik duket se ka 

kapacitetin e duhur për të menaxhuar portofolin, por si ndodh me palët e 

tjera të interesit? 

Nuk është planifikuar asnjë veprim. 

42 ZBE/KE&OEC

D/SIGMA 

Ndërmarrjet Publike: Duhet të përfshihet për rreziqet fiskale, duke 

përfshirë NSH-të. MFPT mbledh pasqyrat e tyre financiare. Cilat janë 

planet specifike të NP-së për zbutjen e rrezikut? 

 

Nuk aplikohet  Kosova nuk ka ndërmarrje 

shtetërore. MFMS adreson 

çështjet e rrezikut fiskal të NP-

ve (p.sh. Aktiviteti 1.1.2, 

momenti historik 2023). 

43 ZBE/KE&OEC

D/SIGMA 

Kontabiliteti dhe raportimi: Ky seksion ka nevojë për analiza më të 

thelluara për t'iu përgjigjur pyetjes “A është kontabiliteti aktual i bazuar 

në para në dorë të ofrojë informacion adekuat dhe të besueshëm për të 

gjitha ngjarjet ekonomike në sektorin publik apo jo? A është koha për të 

filluar me reformën e kontabilitetit dhe cilat janë klasat e para të aktiveve 

dhe detyrimeve që duhen njohur në bazë akruale?” Kontabiliteti dhe 

raportimi janë ndër mjetet më efikase për kontrollin financiar dhe 

llogaridhënien. 

Regjistrat e bazuara në para të gatshme në TSA nuk mund të jenë burimi 

i vetëm i kontabilitetit dhe raportimit. Regjistrat pa mjete monetare të 

aktiveve dhe detyrimeve që duhet të rrjedhin nga librat jashtë TSA janë 

në Excel me kontroll të dobët për plotësinë, vlerësimin, pajtueshmërinë 

me homologët etj. 

Regjistrat e aseteve dhe detyrimeve nuk janë pjesë e SIMFK (Bilanci i 

lirë) sepse është i shtrenjtë (përshtatja në bilancin e lirë është shumë e 

kushtueshme) ose ka mungesë të kapaciteteve administrative. Ekzistojnë 

disa kërkesa ligjore, por ato janë në rregullat e Thesarit dhe duhet të 

zhvendosen në LMFPP. Nuk ka as digjitalizim adekuat të kontabilitetit. 

Raportet vjetore të ZKAK, Raporti i Auditimit i Komunës së Prishtinës 

2021, Raporti i Ekzekutimit të Buxhetit 2021 ofrojnë më shumë dëshmi 

në lidhje me këto çështje (3 milion euro kosto operacionale sipas CAPEX 

në TSA vetëm në vitin 2020; 20 milion euro Vendime të Gjykatës në 

CAPEX (5%) në 2021, 16 milion euro në 2020 dhe 17 milion euro në 

2019). Nëse CAPEX do të regjistrohej në SIMFK bazuar në kontratat dhe 

zotimet e prokurimit dhe do t'i shtohej drejtpërdrejt pasurive në regjistrat 

Është shqyrtuar Kontabiliteti i bazuar në para të 

gatshme, duke iu referuar 

raporteve të auditimit, 

vlerësohet rregullisht si i mirë 

dhe i besueshëm. 
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kontabël, të gjitha parregullsitë e mësipërme do të ishin parandaluar. 

Objektivi dhe veprimet për kontabilitetin dhe raportimin duhet të 

specifikohen në përputhje me rrethanat. 

44 ZBE/KE&OEC

D/SIGMA 

Menaxhimi i rrezikut dhe kontrolli i brendshëm: Ky seksion është 

redaktuar me informacionin e disponueshëm nga Strategjia e mëparshme 

e KBFP dhe statusin e zbatimit sipas raporteve të disponueshme të CHD 

dhe ZKAK. Sugjerohet të rikonfirmohen pjesët e redaktuara, por të 

mbahet titulli “Menaxhimi i rrezikut dhe kontrolli i brendshëm”, sepse 

kontrollet duhet të synojnë rreziqet e larta në organizatë. 

Objektivi për të pasur Menaxhimin e Rrezikut në OB është arritur vetëm 

në një numër shumë të kufizuar të organizatave. Në fakt, kryesisht në 

organizatat që kanë pasur praktikë të menaxhimit të rrezikut përpara se 

ky funksion të bëhej i detyrueshëm për të gjitha OB-të. Ato janë 

strukturat e tatimeve, doganave, sigurisë dhe mbrojtjes, departamenti i 

borxhit publik të MFPT. 

Duhet të kryhet një analizë për të përcaktuar organizatat që merren me 

çështje të MFP me rrezik të lartë. Regjistri i rrezikut duhet të jetë i 

detyrueshëm vetëm për organizatat dhe proceset që do të përfitojnë 

realisht nga menaxhimi dhe monitorimi formal i rrezikut. 

Integrimi i kontrolleve të brendshme duket të jetë i ngadalshëm, kryesisht 

për shkak të digjitalizimit të vonuar, por edhe për shkak të boshllëqeve në 

kornizën ligjore. 

Duhet të arsyetohet nevoja për të pasur një Rregullore për raportimin e 

parregullsive dhe përfitimet prej saj. 

Përkatësisht, objektivat dhe veprimet janë formuluar më mirë, por ende 

duhet të kontrollohen. Rekomandohet përfshirja e një objektivi në lidhje 

me numrin e përdoruesve buxhetorë të nivelit të parë që nuk janë ministri 

apo organe kushtetuese. 

Është shqyrtuar Menaxhimi i rrezikut është 

adresuar në objektivin specifik 

3.2 të MFPF dhe aktivitetet e tij. 

45 ZBE/KE&OEC

D/SIGMA 

Auditimi i brendshëm: Në draft Strategjinë e MFP-së, auditimi i 

brendshëm ka qenë pas auditimit të jashtëm dhe është zhvendosur në 

vendin e tij - pjesa ekzekutive e MFP-së. Përmbajtja është edituar për 

qartësi. Problemi kryesor me AB është se menaxhmenti i lartë i 

organizatave nuk kryen vlerësim formal të rrezikut. Pa regjistrat e 

rrezikut që përshkruajnë rreziqet e larta, ku do të vlerësohej puna e 

auditorëve të brendshëm, ata fokusohen në kontrollet e pajtueshmërisë. 

Përveç kësaj, njësitë e AB janë të vogla dhe përputhja me standardet 

ndërkombëtare të auditimit të brendshëm është detyrë e vështirë dhe e 

kushtueshme. 

Është shqyrtuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çështja e menaxhimit të rrezikut 

është trajtuar në seksionin e 

kontrollit të brendshëm, plani i 

veprimit - objektivat 3.2.2 
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CHD duhet të rivlerësojë strukturën dhe organizimin e funksionit të 

auditimit të brendshëm dhe të sigurojë mbulim fleksibël të fushave, 

projekteve dhe proceseve me rrezik në sektorin publik. Treguesi aktual i 

mbulimit 100% të buxhetit me auditim të brendshëm duhet të 

zëvendësohet me mbulimin e fushave me rrezik të lartë me auditim të 

brendshëm. Kjo qasje është në përputhje me standardet ndërkombëtare të 

auditimit të brendshëm dhe praktikat e mira. Ka shumë organizata që 

merren me transaksione rutinë buxhetore ku rreziqet zbuten nga 

kontrollet e integruara të automatizuara, nga furnitorët, marrësit e 

shërbimeve publike etj. 

 

Përqendrimi dhe fleksibiliteti i kapacitetit të auditimit të brendshëm dhe 

ekspertizës profesionale do të lejojë formimin e ekipeve më të mëdha të 

auditimit të brendshëm, do të lehtësojë sigurimin e cilësisë dhe do të 

sigurojë vlerësime cilësore të rreziqeve dhe kontrollit të brendshëm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ka plane për të futur auditimin e performancës. Udhëzimet më të fundit 

të auditimit të brendshëm nuk bëjnë dallim ndërmjet auditimit financiar, 

performancës dhe llojeve të tjera të auditimit. Auditorët e brendshëm 

duhet të jenë në gjendje të ofrojnë siguri nëse kontrollet e brendshme 

zbusin rreziqet e larta të organizatës. Prandaj, në analizë duhet të 

paraqitet nevoja për marrjen e njohurive dhe aftësive shtesë në vlerësimin 

e rreziqeve në zbatimin e programeve dhe projekteve dhe mungesa e një 

udhëzimi të tillë në metodologjinë aktuale të auditimit. Veprimi 

“Prezantimi i auditimit të performancës” duhet të përkufizohet si 

“Përditësimi i metodologjisë së auditimit me teknikat e auditimit të 

performancës, sigurimi i cilësisë dhe monitorimi i aktiviteteve të NjAB”. 

 

 

Është shqyrtuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuk pranohet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuk pranohet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çështja e mbulimit të NjAB 

është trajtuar në SMFP, 

objektivi i planit të veprimit 

3.5.1 

 

 

 

 

 

 

 

Formimi i ekipeve me numër më 

të madh të kapaciteteve 

audituese është trajtuar me 

paragrafin 1 të nenit 19 të Ligjit 

Nr. 06/L-021 për Kontrollin e 

Brendshëm të Financave Publike 

dhe me nenin 5 të Rregullores 

QRK-Nr. 01/2019 për ngritjen 

dhe zbatimin e funksionit të 

auditimit të brendshëm në 

subjektin e sektorit publik ku 

përcaktohet numri minimal i 

audituesve brenda një njësie të 

auditimit të brendshëm. 

 

 

Auditimi i performancës është 

në të vërtetë një teknikë auditimi 

sepse auditimi i brendshëm 

përfshin të gjithë elementët e 

llojeve të auditimeve si ato të 

përputhshmërisë, financiare, 

performancës, TI-së, 

parregullsive, sistemit. 

Megjithatë, ky aktivitet do të 

mbetet për të adresuar në 

mënyrë specifike një teknikë më 

të avancuar të auditimit të 
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Bashkëpunimi me ZKA-në nuk është i ri dhe nëse nuk ka diçka specifike 

që i shton arritjes së objektivit për të mbështetur zbutjen e rrezikut në 

organizata, ky veprim nuk është i rëndësishëm për Strategjinë e MFP. 

 

 

 

 

 

 

Është shqyrtuar 

brendshëm që do të fokusohet në 

performancë. Në kuadër të kësaj 

teknike do të trajtohet edhe 

vlerësimi i rrezikut dhe sigurimi 

i cilësisë. 

 

Është e rëndësishme për arritjen 

e Objektivit 3.5 Zgjerimi dhe 

profesionalizimi i Auditimit të 

Brendshëm. 

46 ZBE/KE&OEC

D/SIGMA 

Prokurimi publik: Pjesa që përmban analizën e situatës aktuale në një 

masë të madhe bazohet në Raportin e Monitorimit 2021 nga SIGMA, dhe 

ofron një pasqyrë mjaft të saktë të sistemit të prokurimit publik në 

Kosovë. 

Megjithatë, ka disa mospërputhje ndërmjet çështjeve të identifikuara në 

pjesën përshkruese dhe aktiviteteve të parashikuara në Planin e Veprimit: 

 

- Në Strategji, miratimi i LPP-së së re është planifikuar për vitin 2023 

(faqe 27), ndërsa në Planin e Veprimit thuhet se afati i fundit është viti 

2022. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

- Përkundër faktit se Strategjia e identifikon “numrin joadekuat të stafit” si 

mangësi në rastin e AQP-së, nuk ka aktivitete/masa specifike të 

përcaktuara në Planin e Veprimit për të adresuar këtë çështje. 

- E vetmja masë që ka të bëjë me stafin shtesë ka të bëjë me angazhimin e 

stafit shtesë për administrimin e sistemit të përmirësuar e-Prokurimi. 

KRPP ka shumë detyra të rëndësishme nën përgjegjësinë e saj në vitet e 

ardhshme (përpunimi i legjislacionit parësor dhe dytësor, përgatitja dhe 

organizimi i trajnimeve, modernizimi i sistemit të prokurimit elektronik, 

përgatitja e manualeve, udhëzimeve dhe mjeteve të tjera zbatuese, 

zhvillimi i një qasjeje të re në procesin e monitorimit). Është e vështirë të 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuk aplikohet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Është shqyrtuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në planin e veprimit (versioni 

në gjuhën angleze dhe shqipe) si 

pjesë e aktivitetit 3.1.1, është 

vendosur si pikë referimi për 

vitin 2023: Miratimi i LPP-së së 

re nga Qeveria dhe nga 

Kuvendi. (http://konsultimet.rks-

gov.net/viewConsult.php?Consu

ltationID=41564) 

 

 

Stafi konsiderohet rutinë, ndërsa 

sistemet e reja, si module të reja 

në e-prokurimi, kërkojnë staf të 

ri. 

 

 

 

 

 

 

 

http://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php?ConsultationID=41564
http://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php?ConsultationID=41564
http://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php?ConsultationID=41564
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imagjinohet se të gjitha këto aktivitete mund të kryhen me sukses pa 

fuqizim adekuat të numrit dhe cilësisë së personelit. Megjithatë, nuk janë 

paraparë masa për ngritjen e kapaciteteve institucionale të KRPP-së, në 

mënyrë që ky institucion të mos hasë në vështirësi në përmbushjen e 

funksioneve të tij të përgjithshme dhe detyrave të parapara në Planin e 

Veprimit. 

 

Në Strategji (faqe 27) përmendet se që nga marsi 2022, nuk ekziston një 

sistem aktual i rishikimit për shkak të mos emërimit të anëtarëve të rinj të 

OSHP-së. Në fakt, kjo situatë vazhdon që nga marsi 2021 (duhet 

korrigjuar). Nuk ka masa specifike për sigurimin e ngritjes së 

kapaciteteve të OSHP-së në të ardhmen dhe në veçanti për përmirësimin 

e qasjes dhe opsioneve të kërkimit për vendimet e rishikimit si dhe 

sistemin e menaxhimit dhe raportimit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Është pranuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në versionin në gjuhën angleze 

është OK ndërsa në versionin në 

gjuhën shqipe versioni është i 

korrigjuar. 

 

47 ZBE/KE&OEC

D/SIGMA 

Auditimi dhe mbikëqyrja e jashtme: Auditimi i jashtëm është pjesë e 

pushtetit ekzekutiv. Mandati i ZKA-së është të sigurojë siguri të pavarur 

për besueshmërinë, saktësinë dhe përputhshmërinë e raportimit financiar 

dhe t'i ofrojë informacion Kuvendit me qëllim të llogaridhënies së 

Qeverisë. Efikasiteti operacional i MFP nuk është detyrë e tyre. 

Çështja e pavarësisë së ZKA-së duhet të rishikohet. Në analizë thuhet se 

SIGMA e ka vlerësuar pavarësinë me 4 nga 5 pikë. Sipas informacionit 

kërkohen ndryshime në ligjin e ZKA-së, por edhe në kornizën ligjore të 

MFP-së dhe Administratës Publike. Po kështu, një projektligj i ri për 

ZKA është në agjendën e Kuvendit dhe në planin e veprimit në Excel. 

Sa i përket përmirësimit të ndikimit të punës së ZKA: 

- Vlerësimi i rrezikut duhet të përmirësohet në të gjitha fazat e punës dhe 

proceseve të ZKAK. 

 

- Rekomandimet duhet të adresojnë shkakun e problemeve, të vlerësojnë 

ndikimin dhe pasojat. Kjo do të zvogëlojë numrin e rekomandimeve dhe 

do t'i ndërgjegjësojë të audituarit për rrezikun dhe trajtimin e shkaqeve. 

- Komisionet qeveritare dhe parlamentare duhet të përfshijnë në agjendën e 

tyre raportet e ZKAK-së me gjetjet më të rëndësishme me ndikim në 

kornizën fiskale, ofrimin e shërbimeve publike, operacionet dhe 

rezultatet financiare të NP-ve etj. siç theksohet nga BE-ja. 

 

Është shqyrtuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditimi i Jashtëm nuk është 

pjesë e pushtetit ekzekutiv 

(Kushtetuta, neni 136, 137 dhe 

138; dhe Ligji 05/L-055 për AG 

dhe ZKA). 

Siç është paraqitur në MFMS 

dhe AP, Koncept Dokumenti 

(KD) fillestar analizon çështjen, 

propozon opsionet e 

rekomanduara, Qeveria miraton 

KD me një nga opsionet, dhe kjo 

rezulton me punën në ligjin e ri. 

Bazuar në analizën e problemit, 

në MFMS janë dy Objektiva 

Specifike që trajtojnë pavarësinë 

e institucionit suprem të 

auditimit dhe efektivitetin e 

sistemit të auditimit të jashtëm 

duke përdorur treguesit SIGMA. 
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Objektivi i përkushtuar për ZKA: Auditimi dhe mbikëqyrja e jashtme 

nuk i përkasin efikasitetit operacional të pushtetit ekzekutiv. Prandaj, ata 

duhet të kenë objektivat e tyre specifike: 

- Objektivi 5: Forcimi i mbikëqyrjes dhe llogaridhënies mbi MFP 

- Objektivi specifik 1: Pavarësia ligjore dhe operacionale për të siguruar 

rolin e ZKA-së të ofruesit të mbikëqyrjes së MFP-së. 

- Objektivi specifik 2: Përfshirja e vlerësimit të rrezikut si faktor prioritar 

për planifikimin, kryerjen e auditimeve dhe raportimin në Parlament. 

 

Është shqyrtuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siç u përmend më lart, 

objektivat specifike 3.3 dhe 3.4 

trajtojnë çështjet e sigurimit të 

një funksioni të pavarur dhe 

efektiv të auditimit të jashtëm 

dhe Efektiviteti i sistemit të 

auditimit të jashtëm, me 

aktivitetet e Komiteteve 

Funksionale të Qeverisë, ZKA-

së dhe Kuvendit, në përputhje 

me kompetencat që kanë. 

 

48 KOMENTET E 

ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E MFMS 

Komentet e Zyrës së BE-së në Kosovë për draft MFMS 2022-2026 

 

MFPF është koordinuar dhe hartuar nga GKMFP që përfaqëson të gjitha 

funksionet dhe njësitë organizative përkatëse në Ministrinë e Financave, 

Punës dhe Transfereve (MFPT) dhe agjencive dhe institucioneve të tjera 

të pavarura që kanë të bëjnë me sistemin e MFP në Kosovë. 

 

Do e vlerësonim nëse përmendni apo aneksoni vendimin e ministrit për 

KG të MFP-së: cilët janë anëtarët? dhe kë përfaqësojnë? 

Dokumenti MFMS - Faqe 1 

 

 

 

 

 

 

 

Është shqyrtuar 

 

 

 

 

 

 

 

Përmbajtja institucionale dhe 

data e vendimit për GKMFP 

jepet në titullin 2.3. Nuk ka 

praktikë në strategjitë për të 

renditur emrat e anëtarëve të 

GP. 

49 KOMENTET E 

ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E MFMS 

BE: Në këtë pikë, duhet të ketë një referencë se si objektivat strategjikë 

lidhen me SKZH 2030. 

 

Vlerësimet si PEFA (Shpenzimet Publike dhe Llogaridhënia Financiare) 

të kryera në vitin 2021 treguan se Republika e Kosovës ka një sistem të 

mirë të menaxhimit të financave publike në krahasim me standardet 

ndërkombëtare dhe rajonale. 

 

A mund të jepni më shumë detaje mbi standardet ndërkombëtare dhe 

rajonale që po shqyrtoni? 

Dokumenti MFMS - Faqe 2 

Është shqyrtuar 

 

 

 

 

 

 

 

Është shqyrtuar 

 

 

 

Meqenëse SKZH 2030 nuk 

është finalizuar dhe miratuar nga 

QK, MFPS ka referencë të 

lidhjes me SKZH 2030 në 

përgjithësi. 

 

 

 

Standardet e përmendura në 

tekstin e strategjisë janë: PEFA, 

SIGMA, IPSAS, INTOSAI, 

ISSAI, COSO, COFOG, GFSM 

etj. 
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50 KOMENTET E 

ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E MFMS 

Pasi të filloni të përdorni akronimet, nuk ka nevojë për hyrje të 

përshkrimit të tyre më tej në tekst. 

 

Dokumenti MFMS - Faqe 3 

 

Është pranuar 

 

Korrigjimi i bërë në të gjithë 

MFMS. 

51 KOMENTET E 

ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E MFMS 

Vendim i Ministrit të Financave, Punës dhe Transfereve, datë 26.10.2021 

 

Ju lutemi aneksoni atë në PFM S 2022-2026 

 

Dokumenti MFMS - Faqe 3 

Është shqyrtuar Dokumentet përkatëse do t'i 

bashkëngjiten strategjisë dhe do 

të publikohen në faqen e 

internetit. 

52 KOMENTET E 

ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E MFMS 

Shpërndarja e 104 ditëve pune të mbështetjes së ekspertëve 

 

Kjo është disi e parëndësishme të përmendet në një dokument strategjik? 

 

Dokumenti MFMS - Faqe 3 

Është shqyrtuar Është e rëndësishme për 

GKMFP. 

53 KOMENTET E 

ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E MFMS 

katër nëngrupe,Ju lutemi futni një fusnotë dhe listoni ato katër nën-grupe 

pune 

 

Dokumenti MFMS - Faqe 3 

Është pranuar Është shtuar në strategji si 

fusnotë. 

54 KOMENTET E 

ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E MFMS 

Gjatë periudhës prill-maj 2022, mbështetur nga projekti TA i BE-së 

“Mbështetje për zbatimin e reformave të MFP-së në Kosovë” zbatuar 

nga Sistemet Ndërkombëtare - GIZ është bërë identifikimi i 

Objektivave (Strategjike dhe Specifike), Treguesve dhe Aktiviteteve 

dhe Strategjia përfundimtare dhe Plani i Veprimit janë përgatitur për 

konsultime. Gjatë periudhës së hartimit, janë organizuar gjithsej tre 

punëtori jashtë Prishtinës, me mbështetjen e Luksemburgut (emri i 

plotë), Misioni i OSBE-së në Kosovë dhe MFPT. 

 

A është numri i seminareve i rëndësishëm për strategjinë? 

 

Dokumenti MFMS - Faqe 4 

Është pranuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Është shqyrtuar 

Sugjerimet janë shtuar në 

strategji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po, shumë e rëndësishme për 

punën e GKMFP. 

55 KOMENTET E 

ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E MFMS 

Paraqet një përmbledhje të komenteve të marra nga të gjitha palët e 

interesit dhe shpjegim të detajuar që i përgjigjet çdo komenti të marrë. 

Shtojca të shtohet me të gjitha komentet e marra. 

Dokumenti MFMS – Faqe 4 

Është pranuar Shtojca me të gjitha komentet e 

marra do të shtohet. Është 

rregulluar me Rregulloren për 

Konsultimet Publike. 

 

56 KOMENTET E 

ZBE MBI 

NARRATIVIN 

Kjo rimëkëmbje e plotë 

A mund të vendosim një referencë ndaj "rimëkëmbjes së plotë". A është 

Është shqyrtuar Po, mundemi; nuk duhet 

ngatërruar me rimëkëmbjen 

afatgjatë (duke u kthyer në 
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E MFMS ky një rast? 

Dokumenti MFMS – Faqe 5 

trendin rritës). 

Në vitin 2021, rritja ekonomike 

në Kosovë shënoi ritëm të 

fuqishëm të zgjerimit. Nga 

norma negative prej -4% në vitin 

2020, ekonomia e Kosovës u rrit 

me 10.75% në vitin 2021. 

57 KOMENTET E 

ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E MFMS 

Të hyrat buxhetore (të mbledhura nga ATK dhe Dogana) kanë vazhduar 

të shënojnë rritje të konsiderueshme, si rezultat i rritjes së aktivitetit 

ekonomik në vitin 2021 dhe masave të ndërmarra në kuadër të rritjes së 

pajtueshmërisë vullnetare. 

Gjithashtu, zvogëlimi i hendekut tatimor si rezultat i formalizimit më të 

madh të ekonomisë por edhe rritjes së inflacionit? 

Dokumenti MFMS – Faqe 5 

Është shqyrtuar Po, të dy faktorët kontribuojnë 

në rritjen e të ardhurave 

buxhetore dhe janë pjesë e 

masave të ndërmarra në kuadër 

të rritjes së pajtueshmërisë 

vullnetare. 

Rritja e pajtueshmërisë 

vullnetare është një lloj ombrelle 

për hendekun tatimor dhe 

formalizimin. Prandaj, është 

përmendur rritja e përmbushjes 

vullnetare. 

58 KOMENTET E 

ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E MFMS 

 

MFP – Vlerësimi dhe Analiza 

 

Asnjë referencë për disa dobësi në lidhje me zbatimin e buxhetit: 

kryesisht, ndryshime mbi 25% të buxhetit pa mbikëqyrje parlamentare. 

 

Dokumenti MFMS – Faqe 6 

 

 

 

Është shqyrtuar 

 

 

 

Është referuar në f. 18, më 

poshtë: “Është e rëndësishme të 

theksohet se gjatë viteve të 

kaluara, një përqindje e 

devijimeve në ekzekutimin e 

buxhetit lidhej me rialokimet 

buxhetore nga shpenzimet 

kapitale në transfertat sociale 

për të mbuluar rreziqet fiskale të 

ngritura gjatë vitit, duke dëmtuar 

kështu besueshmërinë 

buxhetore. " 

59 KOMENTET E 

ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E MFMS 

Njësia e makroekonomisë 

A është ky emëri zyrtar i njësisë? Njësoj përgjatë tekstit, ju lutemi 

përdorni emrin zyrtar të njësisë. 

Dokumenti MFMS – Faqe 6 

 

 

Është pranuar 

 

 

Korrigjuar me emrin formal: 

Divizioni i Politikave 

Ekonomike dhe Publike, pjesë e 

Departamentit të MFPT për 
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Ekonomi, Politika Publike dhe 

Bashkëpunim Ndërkombëtar 

Financiar në kuadër të MFPT. 

60 KOMENTET E 

ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E MFMS 

Përafrimi i Planifikimit Strategjik dhe Buxhetimi Afatmesëm i 

Shpenzimeve 

Ju lutemi shtoni dhe/ose sqaroni se çfarë ka ndryshuar nga strategjia e 

vjetër FM? Shumë nga problemet janë ende të njëjta? Reflektoni edhe për 

sfidat e rishikimit afatmesëm dhe si janë zgjidhur ato apo jo? 

Dokumenti MFMS – Faqe 7 

 

 

Është shqyrtuar 

 

 

Seksioni 2.3 Metodologjia dhe 

Strategjia e MFP - Përmbajtja 

dhe Struktura, faqja 3 e MFPF-

së, ofron shpjegime të 

hollësishme se si është zhvilluar 

strategjia. 

61 KOMENTET E 

ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E MFMS 

Strategjia Kombëtare e Zhvillimit 

(Cila - vitet?) 

Dokumenti MFMS – Faqe 7 

 

Është pranuar 

 

SKZH 2016-2021, SKZH 2030 

është duke u afruar. Është 

adresuar në strategji. 

62 KOMENTET E 

ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E MFMS 

Megjithatë, si rreziqet e brendshme ashtu edhe ato të jashtme fiskale janë 

të pranishme. Rreziqet e brendshme fiskale rrjedhin kryesisht nga 

performanca e Ndërmarrjeve Publike. 

Sipas vlerësimit të SIGMA: NSH-të janë gjithashtu të theksuara si fusha 

kryesore të rrezikut 

Dokumenti MFMS – Faqe 7 

 

 

 

 

Nuk pranohet 

 

 

 

 

“NSH-të janë theksuar edhe si 

fushat kryesore të rrezikut”. Nuk 

mund të gjendet në vlerësimin e 

SIGMA. 

Janë gjetur këto në vijim: 

“Duhet të adresohet raportimi 

transparent mbi performancën 

financiare të ndërmarrjeve 

shtetërore” 

Kjo gjetje trajtohet në seksionin: 

4.1.1 Objektivi specifik 1.1, dhe 

4.4.2 Objektivi specifik 4.2 

63 KOMENTET E 

ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E MFMS 

Procesi i përgatitjes së buxhetit/kalendari 

- Konsideroni t'i shtoni kësaj më shumë analiza institucionale. 

- Nuk ka reflektim për kapacitetet institucionale dhe rolin e Komitetit të 

PS-së? 

Dokumenti MFMS – Faqe 7 dhe 8 

 

 

Është shqyrtuar 

 

 

Kalendari buxhetor është i 

detajuar dhe tregon mjaftueshëm 

(përmes qarkores buxhetore) për 

procedurat e ndjekura. 

Në strategjinë e ardhshme, do të 

vijë përfundimisht ndryshimi më 
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i rëndësishëm -- përgatitja e 

integrimit të buxhetimit të 

bazuar në program me kornizën 

buxhetore afatmesme. 

KASH bazohet në prioritetet e 

QK-së. Për më tepër, vlerësimi i 

SIGMA-s “…procesi i buxhetit 

vjetor është i ngulitur mirë në 

kornizën financiare afatmesme”. 

64 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E SMFP 

Ligji për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë. 

- Nuk ka konsistencë në përdorimin e emrit të plotë ose shkurtesave 

 

Dokumenti SMFP – Faqe 8 

Pranuar Adresuar në SMFP.  

65 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN e 

SMFP 

Portali i transparencës 

Nuk është përditësuar që nga shtatori 2021 (qasur më 06/10/2022) 

https://ptmf.rks-gov.net/Budget/2021/9 

 

Dokumenti SMFP - Faqe 9 

 

Pranuar 

 

Është adresuar në njësinë 

përgjegjëse për zgjidhjen e kësaj 

çështjeje. 

66 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E SMFP 

Raportet tremujore 

- A është vetëm informacion financiar? 

 

- Po në lidhje me informacionin e performancës jofinanciare? 

 

Dokumenti SMFP - Faqe 9 

 

 

Është shqyrtuar 

 

 

 

Portali i Transparencës ofron 

vetëm të dhëna financiare. 

67 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN e 

SMFP 

Raportet mujore të të ardhurave, shpenzimeve dhe huamarrjes së qeverisë 

 

Asnjë informacion për performancën 

 

Dokumenti SMFP - Faqe 9 

 

 

Është shqyrtuar 

 

 

Nuk ka praktikë të posedimit të 

informacionit mujor për 

performancën - informacionet e 

performancës paraqiten dhe 

auditohen në raportet financiare 

vjetore. 

68 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN e 

SMFP 

Nëpërmjet një rishikimi të centralizuar të të gjitha vlerësimeve të 

projekteve të mëdha të investimeve. 

 

- A ka një vlerësim të pavarur të kostove dhe përfitimeve të investimeve të 

mëdha kapitale 

 

 

 

Është shqyrtuar 

 

 

Udhëzimi Administrativ Nr. 

06/2019 për kriteret e 

përzgjedhjes dhe prioritizimit të 

projekteve kapitale, përfshin a) 

https://ptmf.rks-gov.net/Budget/2021/9
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Dokumenti SMFP - Faqe 9 

 

rëndësinë strategjike; b) 

qëndrueshmëria ekonomike, c) 

maturimi. 

69 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN e 

SMFP 

Kontributet Pensionale 

- Ju lutemi të jeni specifik – përcaktoni kontributet pensionale. TRUSTI? 

Dokumenti SMFP - Faqe 9 

 

Është shqyrtuar 

 

Po, ATK mbledh vetëm 

kontributin për Fondin e Trustit. 

70 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN e 

SMFP 

ATK shfrytëzon avantazhet e teknologjisë më të fundit, duke 

implementuar TIK e ri të administratës tatimore 

- Ju lutemi të jeni specifik. Ndër të tjerat për shkak të mungesës së bazës së 

të dhënave të Çmimit të Transferit, ATK nuk mund të kryejë 

përzgjedhjen e rasteve për Auditimin e Çmimit të Transferit 

 

Dokumenti SMFP - Faqe 10 

 

Nuk pranohet 

 

Baza e të dhënave të çmimeve të 

transferimit nuk është pjesë e 

sistemit bazë të tatimeve të TI-

së. Është më tepër një mjet i 

avancuar jashtë sistemit bazë të 

TI-së, i cili shërben për 

gjenerimin e transaksioneve të 

kontrolluara që i nënshtrohen 

çmimit të transferimit. 

71 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN e 

SMFP 

Kjo strategji publikohet çdo vit dhe përmban informata për portofolin 

aktual të borxhit, rreziqet makroekonomike, rrezikun e këmbimit valutor, 

rreziqet e normave të interesit, rreziqet e rifinancimit, rrezikun 

operacional dhe rrezikun e detyrimeve të kushtëzuara. 

- Këtu do të ishte mirë të përmendet se si financohen NP-të 

 

Dokumenti SMFP - Faqe 11 

 

 

 

Nuk pranohet 

 

 

 

Nuk është relevante për SMFP. 

Përndryshe, NP-të mbikëqyren 

nga Ministria e Ekonomisë 

(ME), MFPT mbledh të dhëna 

nga ME për qëllime të 

përditësimit të vlerësimit të saj 

për rreziqet e mundshme fiskale 

që mund të dalin nga ky sektor. 

72 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN e 

SMFP 

 

Prokurimi 

 

- Pse mungon referenca për Organin Shqyrtues të Prokurimit 

 

Gjithashtu, korniza ligjore përfshin disa dispozita të Direktivave të BE-së 

të vitit 2014 për prokurimin publik, por mungojnë një sërë instrumentesh 

dhe mjetesh.1 

 

 

 

Nuk aplikohet 

 

 

 

 

 

 

 

Referenca për OSHP-në gjendet 

në faqet 13 dhe 26 të SMFP-së. 

 

 

 

                                                           
1 1Raporti i monitorimit të SIGMA për RAP Kosovë 2021 
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- Po Ligji i ri i Prokurimit Publik? 

- Mund të jeni më konkret? 

 

Dokumenti SMFP - Faqe 12 

 

Nuk aplikohet 

 

Dispozitat e Direktivave të BE-

së 2014 janë baza e LPP-së së 

re. 

LPP-ja e re e harmonizuar me 

direktivat do të zgjidhë këto 

mospërputhje. Miratimi i LPP-së 

së trajtohet në Aktivitetin 3.1.1. 

73 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN e 

SMFP 

KRPP si organ koordinues 

 

- Ekziston nevoja për të forcuar monitorimin nga KRPP. Përmirësimi i 

planifikimit dhe vlerësimit të kostos së prokurimit publik. Ndoshta diçka 

për planin e veprimit dhe treguesit? 

 

Dokumenti SMFP - Faqe 12 

 

 

Nuk aplikohet 

 

 

Këto çështje trajtohen në 3.1.4 

Prezantimi i një monitorimi të 

bazuar në rrezik dhe 3.1.7 

Përgatitja e mjeteve zbatuese të 

përgjithshme dhe të përshtatura 

(manuale, udhëzime). 

74 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN e 

SMFP 

Zbatimi efektiv i procedurave të prokurimit publik mbetet sfidues, 

veçanërisht në lidhje me planifikimin e prokurimit dhe vlerësimin e 

kostos, duke rezultuar në përqindje të lartë të procedurave të anuluara. 

- Kjo do të jetë çështje e vazhdueshme në kohë krizash. Cilat janë masat 

zbutëse? Çfarë planifikoni të bëni për të trajtuar këtë çështje? Kjo duhet 

të adresohet nga një aktivitet? 

 

Dokumenti SMFP - Faqe 12 

 

 

 

 

Nuk aplikohet 

 

 

 

 

 

Sa i përket masave lehtësuese, 

kjo çështje trajtohet përmes 

përgjegjësive dhe mandatit të 

KRPP-së në përputhje me LPP-

në në kuadër të detyrave të saj si 

organ legjislativ dhe mbikëqyrës 

në fushën e prokurimit publik. 

Këto çështje janë paraparë në 

aktivitetet: 3.1.4 dhe 3.1.7, të 

PV-së. 

75 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN e 

SMFP 

Platforma eProkurimi 

- Linku në fusnotë 

 

Dokumenti SMFP - Faqe 12 

 

 

Pranuar 

 

Adresuar në SMFP duke shtuar 

fusnotën: 

https://e-prokurimi.rks-gov.net 

 

76 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN e 

SMFP 

Po ligji i ri PPP? 

- A është aprovimi prioritet? 

 

Dokumenti SMFP - Faqe 13 

 

 

Është shqyrtuar 

 

Është prioritet siç tregohet në 

Aktivitetet 3.1.1 dhe 3.1.2 

Ndryshimi i kornizës ligjore për 

prokurimin publik dhe Ligjit të 

https://e-prokurimi.rks-gov.net/
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ri PPP. Këto janë pjesë e 

Programit Legjislativ. 

77 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN e 

SMFP 

Kontrolli i brendshëm 

- A do të ishte e dobishme referimi në PEFA? 

Dokumenti SMFP - Faqe 13 

 

 

Është shqyrtuar 

 

Referencat në raportet e BE-së, 

PEFA, SIGMA janë të dobishme 

për të adresuar aktivitetet 

përmes SFMS-së. 

78 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN e 

SMFP 

Kushtetuta, 

- Kushtetuta e Kosovës? 

Dokumenti SMFP - Faqe 14 

 

Është shqyrtuar 

 

Po, siç është SMFP për 

Kosovën. 

79 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN e 

SMFP 

Vlerësimet 

- Bëhuni specifik, cilat Vlerësime Ndërkombëtare? 

Dokumenti SMFP - Faqe 14 

Është shqyrtuar Siç theksohet në “1-Përmbledhje 

Ekzekutive” dhe e cituar 

gjerësisht diku tjetër në SMFP të 

Kosovës. 

80 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN e 

SMFP 

Vlerësimi i auditimit të jashtëm 

- A është kjo e rëndësishme? 

-  

Dokumenti SMFP - Faqe 14 

Është shqyrtuar Po, gjetjet e raportit të 

monitorimit të SIGMA mbi 

treguesit e vlerësimit të 

auditimit të jashtëm janë shumë 

të rëndësishme për MFPF-në e 

Kosovës. 

 

81 
KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN e 

SMFP 

Pavarësia e institucionit suprem të auditimit 

 

Koment: Pavarësia e kufizuar nga fakti se ligji kërkon një auditim vjetor 

të rregullsisë për secilën organizatë buxhetore - por kjo është çështje që 

lidhet me efektivitetin dhe ndikimin e auditimit të jashtëm. E njëjta gjë 

vlen për auditimet e detyrueshme të rregullsisë. Numri i ulët i auditimeve 

të performancës në NP gjithashtu ndikon në efektivitet 

 

Dokumenti SMFP - Faqe 15 

 

 

Është shqyrtuar 

 

 

SMFP e adreson këtë përmes 

Objektivit Specifik 3.3, në 

Planin e Veprimit. 

82 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN e 

SMFP 

për shkak të vëmendjes së ulët të menaxhmentit të OB-ve për zbatimin e 

rekomandimeve të auditimit2; 

- Duhet të konsideroni vlerësimin dhe propozimin se si ta përmirësoni 

këtë? 

- Dokumenti SMFP - Faqe 15 

 

 

Është shqyrtuar 

 

 

Aktiviteti 3.4.1 sipas objektivit 

specifik 3.4 trajton çështjet në 

përputhje me kërkesat ligjore. 

                                                           
2Plani Strategjik i Zyrës Kombëtare të Auditimit 2018-2021 



41 

 

 

83 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN e 

SMFP 

Analiza identifikoi boshllëqet e mëposhtme që dobësojnë mbikëqyrjen 

parlamentare në shqyrtimin e raporteve buxhetore: 

- Si të përmirësohet? Duhet të jepen rekomandime dhe jo vetëm vëzhgime 

- Dokumenti SMFP - Faqe 16 

 

 

Është shqyrtuar 

 

 

Aktivitetet 3.4.6 dhe 3.4.7 sipas 

objektivit specifik 3.4 trajton 

çështjen në përputhje me 

kompetencat që ata kanë. 

 

84 
KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN e 

SMFP 

42 njësi 

 

- E keni fjalën për “njësi të auditimit të brendshëm”? 

- Dokumenti SMFP- Faqe 16 

 

 

Është shqyrtuar 

 

 

Po, bëhet fjalë për “njësinë e 

auditimit të brendshëm”. 

85 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN e 

SMFP 

Kryhet me kohën e përgjigjes brenda dy javëve. 

- Nuk është e qartë? 

-  

Dokumenti SMFP - Faqe 16 

 

Është shqyrtuar 

 

Ekzistojnë dëshmi të 

dokumentuara që menaxhmenti 

përgatit komentet dhe planin e 

veprimit për adresimin e 

rekomandimeve të auditimit 

brenda një periudhe prej dy 

javësh pas marrjes së draft 

raportit të auditimit. 

86 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN e 

SMFP 

Prioritetet e politikave të MFP-së – Objektivat Strategjike dhe Specifike 

 

- Shtoni një fjali për secilin objektiv strategjik, si është i lidhur me SKZH 

2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Numri i treguesve për objektiv specifik është shumë i ulët, kryesisht një, 

ndonjëherë dy, në ndonjë rast maksimumi 3 

 

Dokumenti SMFP - Faqe 17 

 

 

Është shqyrtuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Është shqyrtuar 

 

 

 

Linku i shpjeguar në seksionin 

“2.1 Qëllimi i strategjisë dhe 

referenca në faqen 2 të SKZH-

së. Objektivat strategjikë janë 

pjesë e SKZH 2030, si pjesë e 

sektorit të financave publike. 

Meqenëse SKZH ende nuk është 

finalizuar, nuk mund të ketë 

lidhje specifike. 

 

Numri i treguesve duhet të jetë 

optimal, duke ofruar një bazë 

reale për zbatimin, monitorimin 

dhe vlerësimin e duhur. Qëllimi 
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ynë është të mbledhim të dhëna 

vetëm për atë që është e 

rëndësishme për të minimizuar 

barrën administrative, për të 

zvogëluar kohën e mbledhjes 

dhe përpunimit të të dhënave. 

Përdorimi i standardeve të 

përbashkëta të raportimit për të 

rritur krahasueshmërinë. 

 

87 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E SMFP-së 

cilësinë e informacionit në lidhje me përmasat dhe gjasat e goditjeve të 

mundshme në financat publike. 

- A jeni të kënaqur me cilësinë e informacionit të përdorur për analizë? 

Nëse jo, çfarë mase zbutëse keni përdorur për të adresuar çështjen e 

cilësisë së informacionit? 

-  

Dokumenti SMFP - Faqe 17 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

Si cilësia e informacionit ashtu 

edhe analiza kanë nevojë për 

përmirësime serioze. Masat 

zbutëse të marra janë paraqitur 

në Planin e Veprimit, Aktiviteti 

1.1.1 Divizioni i Riskut Fiskal i 

krijuar në kuadër të MFPT dhe 

Aktiviteti 1.1.2 Integrimi 

sistematik i risqeve fiskale në 

buxhetimin afatmesëm, me 

piketim vitin 2023: Vlerësimi i 

riskut fiskal i identifikuar dhe 

paraqitur si pjesë integrale e 

kornizës makro-fiskale sipas 

KASH 2024-2026, Buxhetit 

Vjetor 2024 dhe ERP 2024 

88 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E SMFP-së 

Megjithatë, këto raporte nuk ishin pjesë integrale e kornizës makrofiskale 

dhe si rrjedhojë këto rreziqe nuk mund të kuantifikoheshin dhe 

monitoroheshin siç duhet nga MFPT-ja. 

- Pse jo? Këta janë ndikuesit kryesorë! 

-  

- Dokumenti SMFP - Faqe 17 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

Raportet janë pjesë integrale e të 

gjitha dokumenteve strategjike. 

Probabiliteti i materializimit dhe 

intensiteti me të cilin realizohen 

këto rreziqe është i vështirë për 

t'u quantifikuar. 
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89 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E SMFP-së 

Nevoja për monitorim të përmirësuar të ndërmarrjeve shtetërore dhe 

ndërmarrjeve publike. Përkundër ekzistimit të njësisë së monitorimit të 

NP-ve, këto ndërmarrje ende paraqesin rrezik të konsiderueshëm për 

buxhetin, për shkak të mungesës së raporteve të konsoliduara me 

implikime të rreziqeve financiare dhe fiskale. Për më tepër, MFPT 

aktualisht nuk ka autoritet mbikëqyrës mbi NP-të dhe transaksionet e tyre 

financiare duke përfshirë borxhin, dhe si rezultat, në vitet e fundit, këto 

ndërmarrje kanë pësuar humbje të mëdha dhe kanë bërë thirrje të 

shpeshta për subvencione shtetërore. 

- Meqenëse QK po transferon fonde te NP-të, kjo paraqet një rrezik fiskal. 

Kjo strategji gjithashtu duhet të shkojë përpara dhe të vlerësojë 

modalitetet si duhet të sigurohet monitorimi i NP-ve? 

-  

Dokumenti SMFP - Faqe 18 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

Është adresuar nga SMFP-ja. 

QK-ja është duke ndërmarrë një 

proces për ndryshimin e Ligjit 

për NP-të, i cili krijon kornizën 

për funksionimin e sektorit të 

NP-ve, ku do të përfshihen edhe 

modalitetet për procesin e 

monitorimit financiar. 

90 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E SMFP-së 

Përgjegjësitë e përcaktuara qartë, në mënyrë që departamentet 

individuale dhe ministritë e linjës të identifikojnë, vlerësojnë, analizojnë 

dhe monitorojnë risqet specifike fiskale nën kompetencën e tyre. 

- Po shfrytëzuesit e buxhetit që nuk janë ministri apo organe kushtetuese. 

- Përgjegjësitë e përcaktuara qartë (organet në varësi të ministrive) dhe 

garantojnë që ato të funksionojnë në mënyrë efektive (kjo mund të 

përfshihet si një aktivitet në objektivin specifik të kontrollit të 

brendshëm) 

 

Dokumenti SMFP - Faqe 18 

Shqyrtuar Ky seksion trajton sfidat e 

identifikuara në rrezikun fiskal 

dhe raportimin fiskal të lidhura 

me projeksionet makrofiskale, 

duke marrë masat institucionale 

dhe administrative dhe 

integrimin sistematik të risqeve 

fiskale në buxhetimin 

afatmesëm. 

Komenti bie nën seksionin e 

Kontrollit të Brendshëm. 

91 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E SMFP-së 

Ndërhyrjet e aktiviteteve të planifikuara 

- Të gjitha ndërhyrjet dhe treguesit kanë të bëjnë me tatimet. Mungesa e 

referencës për shpenzimet, NSH-të, vlerësimin e riskut fiskal, 

mekanizmat e llogaridhënies ndërmjet ministrive dhe organeve vartëse 

 

Dokumenti SMFP - Faqe 19 

Shqyrtuar Ky seksion trajton aktivitetet e 

identifikuara, jo vetëm tatimore, 

drejt marrjes së aranzhimeve 

institucionale dhe administrative 

dhe integrimit sistematik të 

vlerësimit të rreziqeve fiskale në 

buxhetimin afatmesëm (KASH). 

92 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E SMFP-së 

Treguesi 2: 

- Të merret parasysh të shtohet një tregues për anën e shpenzimeve? 

 

Dokumenti SMFP- Faqe 19 

Shqyrtuar Është marrë parasysh sugjerimi. 

Është përdorur treguesi PEFA. 
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93 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN e 

SMFP-së 

Shkaqet kryesore 

Asgjë lidhur me adresimin (si të adresohet) e tyre përmes ndryshimit të 

ligjit për tatime për më pak evazion fiskal? 

 

Çështje specifike si: Çështja e tatimit mbi pasurinë e paluajtshme/pronë 

duhet të përmendet këtu? Bashkëpunimi ndërinstitucional është pjesë e 

problemit? 

 

Dokumenti SMFP - Faqe 20 

 

Nuk pranohet 

 

Ulja e evazionit fiskal përmes 

ndryshimit të ligjit bëhet pak a 

shumë përmes rregullave kundër 

abuzimit, të cilat janë aktualisht 

të zbatueshme në ligjin aktual 

tatimor. Prandaj, kjo nuk është 

konsideruar të adresohet 

nëpërmjet ndryshimeve të 

legjislacionit tatimor. Ai 

adresohet më shumë përmes 

aktiviteteve të pajtueshmërisë 

dhe hetimit. 

94 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E SMFP-së 

Ndërhyrjet e aktiviteteve të planifikuara 

Pse të mos shtohet aktiviteti që do të adresonte tatimin mbi pasurinë e 

paluajtshme/pronën me një tregues përkatës? 

 

Aktivitet që synon përmirësimin e bashkëpunimit ndërinstitucional me 

treguesin përkatës? 

 

Aktivitet mbi auditimin tatimor me një tregues përkatës, si numri i 

auditimeve të kryera për transferimin e çmimit 

 

Dokumenti SMFP - Faqe 20 

 

 

Shqyrtuar 

 

Objektivi specifik 1.2 Forcimi i 

mbledhjes së të ardhurave dhe 

matja e boshllëkut tatimor, 

adresohet përmes aktiviteteve të 

ndryshme të pajtueshmërisë dhe 

hetimit. 

95 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E SMFP-së 

Përmirësimi i aktiviteteve të pajtueshmërisë tatimore përmes projekteve 

të pajtueshmërisë. 

A është realist afati kohor në planin e veprimit? 

 

Dokumenti SMFP- Faqe 20 

 

Shqyrtuar Po, është realiste për faktin se 

ATK-ja e ka këtë si objektiv 

kryesor dhe të gjitha aktivitetet 

në terren do të udhëhiqen nga 

projektet e pajtueshmërisë. Ky 

do të jetë një nga funksionet 

kryesore të ATK-së. 

96 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E SMFP-së 

Rritja e bashkëpunimit ndërinstitucional ndërmjet ATK-së dhe Doganës 

së Kosovës për luftimin e ekonomisë joformale. 

- Shumë e përgjithshme, për këtë arsyeje është e vështirë për t'u 

monitoruar 

 

Dokumenti SMFP - Faqe 20 

 

Nuk pranohet 

 

Ka tregues për secilin objektiv 

specifik dhe duke qenë se 

metodologjia e përdorur është 

tregues për objektiv specifik dhe 

jo për aktivitet, u vendosën 

piketa në lidhje me këtë aktivitet 

që mund të monitoroheshin 
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lehtësisht. 

97 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E SMFP-së 

Treguesi 2. Strategjia tatimore e përgatitur 

 

Treguesi 3. 

 

Treguesi 4 

 

Dokumenti SMFP - Faqe 20 

 

Nuk pranohet 

 

Janë 2 tregues, një për forcimin 

e mbledhjes së të ardhurave dhe 

matjen e hendekut tatimor dhe 

një për shpenzimet e shëndosha 

tatimore që adresojnë sfidat e 

identifikuara në fazën e analizës 

së problemeve. 

98 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E SMFP-së 

nuk vlerësohet nga autoritetet. 

- Për çfarë arsyesh? A do të jetë? Nëse po, a mund të konsiderohet ky si 

aktivitet? 

 

Dokumenti SMFP - Faqe 21 

 

Shqyrtuar 

 

Analiza e problemit tregoi se të 

hyrat e humbura nga këto 

përfitime nuk vlerësohen nga 

autoritetet, prandaj dy aktivitete 

po e adresojnë atë në strategji 

(1.3.1 dhe 1.3.2). 

99 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN e 

SMFP 

Hartimi i koncept dokumentit në fushën e shpenzimeve tatimore 

- Kjo duhet të jetë më konkrete. Çfarë saktësisht? 

 

Dokumenti SMFP - Faqe 21 

Shqyrtuar Analiza e koncept dokumentit 

dhe sugjerimi i tre opsioneve, 

duke përfshirë një të 

rekomanduar, për zonën e 

identifikuar, në këtë rast 

konkretisht për shpenzimet 

tatimore. 

100 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E SMFP-së 

Aktiviteti 1:Takimet e Grupit Drejtues për Planifikimin Strategjik 

(GDPS) do të mbahen në përputhje me kalendarin e miratuar. 

Aktiviteti 2: Dorëzimi në MFPT i një propozim buxheti të miratuar nga 

grupi punues i Organizatës Buxhetore (ose një komiteti me emërimet e 

duhura, gjatë fazës së propozimit të buxhetit) i përbërë nga stafi politik 

(kabineti i ministrit), sekretari i përgjithshëm, shefi i financave dhe 

drejtorët e agjencive dhe departamenteve. 

Aktiviteti 3: Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve/Departamenti 

i Buxhetit do të ofrojë informacione për dallimet ndërmjet KASH-it të 

vitit të kaluar dhe KASH-it aktual, me shpjegime për 

ndryshimin/devijimet e shumave më të larta në formë tabelare. 

Aktiviteti 4: Përafrimi i sektorëve të KASH-it dhe sektorëve të 
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planifikimit strategjik me klasifikimin e nivelit KFQ 2 

Aktiviteti 5: Përcaktimi i një metodologjie dhe procedura për hartimin e 

Deklaratës së Prioriteteve Afatmesme 

Aktiviteti 6: Zhvilloni një koncept të buxhetimit të bazuar në program 

 

- Sa konkretisht do të merren ato aktivitete me problemet e identifikuara 

më sipër – në fund të ketë parashikime më të mira, planifikim dhe 

sigurim besueshmërie duke ngushtuar diferencën. 
 

- Efikasiteti i alokimit edhe në buxhetin vjetor – zvogëlimi i numrit të 

amendamenteve, veçanërisht pa mbikëqyrje parlamentare 

- Përafrimi me strukturën e SKZH-së dhe tavanet buxhetore 

 

Dokumenti SMFP - Faqe 23 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

Baza për arritjen e rezultateve 

dhe produkteve të 

sipërpërmendura është forcimi i 

lidhjes ndërmjet planifikimit 

strategjik dhe buxhetimit. 

Këto aktivitete janë nënvizuar 

sepse do të rrisin një planifikim 

dhe ekzekutim më të mirë të 

buxhetit. 

101 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E SMFP-së 

Ndërhyrjet e aktiviteteve të planifikuara 

- Po, është e rëndësishme të integrohen sistemet, por është edhe kontroll 

specifike mbi angazhimet 

Aktiviteti 1:Adresimi i çështjeve të zotimeve kontraktuale shumëvjeçare 

në Ligjin e rishikuar për menaxhimin e financave publike dhe 

llogaridhënien 

- A është fjala për ligjin e ri (rishikuar) 

 

Treguesi 2: Monitorimi në kohë dhe rishikimi i projekteve të mëdha 

publike nga Komisioni i Planifikimit Strategjik. 

- A është ky aktivitet apo tregues? 

 

Dokumenti SMFP - Faqe 25 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

 

Angazhimet shumëvjeçare do të 

adresohen në ligjin e ri për MFP. 
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102 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E SMFP-së 

Aktiviteti 3:Avancimi dhe harmonizimi i sistemit e-Prokurimi në 

përputhje me LPP-në e re. 

- LPP është finalizuar dhe i nënshtrohet rishikimit përfundimtar nga 

Ministri. 

 

 

Aktiviteti 5: Përshtatja e sistemit të trajnimit në përputhje me kornizën e 

re ligjore. 

- A kemi nevojë për tregues që lidhet me numrin e trajnimeve të 

organizuara? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteti 6: Zhvillimi dhe zbatimi i aktiviteteve të trajnimit dhe 

ndërgjegjësimit.  

Nuk është e qartë se çfarë do të tregojë kjo. 

 

 

Aktiviteti 7: Përgatitja e mjeteve zbatuese të përgjithshme dhe të 

personalizuara (manualë, udhëzime). 

- tregues? 

 

 

Aktiviteti 8: Përmirësimi i bashkëpunimit dhe koordinimit ndërmjet 

institucioneve kyçe relevante për sistemin e prokurimit publik. d.m.th. të 

krijojë dhe zhvillojë një takim koordinues dy-vjeçar (dy herë në vit) 

ndërmjet tre institucioneve të PP-së? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

Shqyrtuar  

 

 

 

 

Shqyrtuar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ky koment është trajtuar në PV-

në e Strategjisë, si pjesë e 

aktivitetit 3.1.5, ku përgatitja e 

skemës dhe metodologjisë së 

sistemit të trajnimit në përputhje 

me LPP-në e re, është 

parashikuar në aktivitetin 3.1.6. 

aktivitete për mbajtjen e 

trajnimeve për stafin e 

prokurimit publik si dhe 

evente/punëtori ndërgjegjësuese 

për palët e interesuara për 

ndryshimet ligjore. Për 

aktivitetet nuk parashikohen 

tregues. 

 

Ndikimi i këtij aktiviteti është 

përmirësimi i kapaciteteve dhe 

PP në tërësi. 

 

 

Për aktivitetet nuk parashikohen 

tregues. Përndryshe, aktivitetet 

kanë piketa të detajuara 

shumëvjeçare. 

 

Në kuadër të aktivitetit 3.1.8, të 

PV-së, është planifikuar të 

vendoset bashkëpunim jo vetëm 

ndërmjet 3 Institucioneve 

Qendrore të Prokurimit Publik, 

por edhe me Institucione të tjera 

relevante me fushën e 

prokurimit publik (edhe 

relevante) si: Autoriteti Kosovar 
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Aktiviteti 9: Përmirësimi i menaxhimit të procedurave të centralizuara të 

prokurimit. Duhet tregues? % rritje e procedurave të kryera nga organi i 

centralizuar? 

 

Treguesi 3. Numri i procedurave të publikuara.  

- Nuk është e qartë se çfarë do të tregojë kjo. 

 

Dokumenti SMFP - Faqe 27 

 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

Pranuar 

i Konkurrencës, Zyra 

Kombëtare e Auditimit, Organet 

e Zbatimit të Ligjit, etj. 

 

Për aktivitete nuk parashikohen 

tregues. 

 

 

 

Korrigjuar në narrativen e 

SMFP, siç është në PV: 

"Treguesi 2: 

Përqindja e procedurave të 

anuluara në numrin total të 

procedurave të publikuara.” 

103 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E SMFP-së 

Ndërhyrjet e aktiviteteve të planifikuara 

- Po në lidhje me përgjegjshmërinë menaxheriale? 

- Po auditimet e përbashkëta? d.m.th. Zhvillimi dhe zbatimi i JAC 

 

Aktiviteti 

- Po në lidhje me kontabilitetin akrual 

 

Aktiviteti 4: Monitorimi dhe vlerësimi i pyetësorit të vetëvlerësimit të 

FMC-së. 

 

Kjo është detyrë rutinë e NjQH (Njësisë Qendrore të Harmonizimit). Nuk 

duhet të jetë në strategji. Ne do të këshillonim që ta zëvendësoni me: 

Integrimin e kontrolleve të pajtueshmërisë në PIP të automatizuar, të 

përmirësuar dhe të lidhur, SZHMB, e-prokurimin, SIMFK dhe bilancin e 

gjendjes për të kontrolluar pasuritë dhe detyrimet. 

 

Aktiviteti 5: Trajnim i vazhdueshëm për zbatimin e manualit të FMC-së. 

- Dhe cili do të ishte treguesi? 

- Detyrë rutinë. Ne do t'ju këshillonim: Monitorimin e progresit në 

menaxhimin e rrezikut dhe trajnimin e vazhdueshëm për vlerësimin e 

rrezikut dhe kontrollin e brendshëm për zbutjen e rrezikut 

 

Treguesi 1. Funksionimi i Kontrollit të Brendshëm 

- A është ky një tregues? A mund të rishikohet kjo dhe të jetë më 

konkrete? Të shtoni tregues më specifikë? 

 

Shqyrtuar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sipas objektivit specifik 3.2 

Forcimi i kontrollit të 

brendshëm, ka aktivitete që 

lidhen me MFK-në. Ekziston 

edhe një objektiv tjetër specifik 

3.5 Zgjerimi dhe 

profesionalizimi i Auditimit të 

Brendshëm, duke adresuar 

çështjet e auditimit të 

brendshëm. 

 

Aktivitetet nuk kanë tregues, ato 

kanë piketa. 

 

Po, funksionimi i Kontrollit të 

Brendshëm është një tregues i 

rëndësishëm i SIGMA-s. Ai 

përshkruhet dhe shpjegohet në 

pasaportën e tij përkatëse. 
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Dokumenti SMFP – Faqe 28 

104 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E SMFP-së 

 

Aktiviteti 1: Forcimi i mëtejshëm i mandatit të ZKAK për kryerjen e 

auditimeve të jashtme në standardin efektiv dhe profesional ISSAI 

- Deklaratë e përgjithshme dhe jo një aktivitet? Pse ndryshon kjo nga një 

deklaratë tjetër e përgjithshme e paraqitur si aktiviteti 3 

- Aktiviteti alternativ do të ishte “Forcimi i mëtejshëm i mandatit të ZKAK 

për kryerjen e auditimeve të jashtme në standardin efektiv dhe 

profesional ISSAI duke kryer rishikim legjislativ” 

 

Aktiviteti 2 Dixhitalizimi i shërbimeve të korporatës të ZKAK 

- Cili do të jetë treguesi? 

 

Aktiviteti 3:Zhvillimi i mëtejshëm i ZKAK-ve 

- Kjo është një deklaratë dhe aktivitet. Është më tepër objektiv i 

përgjithshëm. 

 

 

Aktiviteti 4: Dixhitalizimi i shërbimeve të korporatës së ZKAK 

- Cili është ndryshimi nga aktiviteti 2? 

 

 

 

Treguesi 1. Pavarësia e institucionit suprem të auditimit – vlera e 

përgjithshme e treguesit të vlerësimit të SIGMA. 

- Dixhitalizimi i shërbimeve të korporatës së ZKAK (Sistemi i 

Menaxhimit të Dokumenteve? Aplikimi i Menaxhimit të Auditimit?) Si 

po kontribuon automatizimi i MBNJ në pavarësinë e ZKA-së? 

-  

Dokumenti SMFP – Faqe 29 

 

Nuk aplikohet 

 

 

 

 

 

 

 

Shqyrtuar  

 

 

 

Nuk aplikohet 

 

 

 

Nuk aplikohet 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteti 1 është aktivitet dhe 

nuk ka Aktivitet 3 në asnjë 

SMFP dhe PV të paraqitur për 

Konsultime Publike. 

 

 

 

 

Për aktivitete nuk parashikohen 

tregues. 

 

 

Nuk ekziston në SMFP dhe PV 

të paraqitura për konsultime 

publike. 

 

Nuk ekziston në SMFP dhe PV 

të paraqitura për konsultime 

publike. 

 

Treguesi 1 është Treguesi 

SIGMA, vlerësimi 2021. 

Aktiviteti 3.3.2 parashikon si 

piketë zhvillimin e softuerit të 

BNj. Ky aktivitet do të sigurojë 

më tej një funksion të pavarur 

dhe efektiv të auditimit të 

jashtëm. 

105 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E SMFP-së 

 

Aktiviteti 1; Forcimi i përgjegjësisë institucionale për zbatimin e 

rekomandimeve të ZKAK-së 

- Si do të bëhet kjo? 

 

 

 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

 

 

 

Siç është cekur në PV, 

aktivitetet nën 3.4.1 duke 

rishikuar rregulloren për 

zbatimin e auditimit dhe planet e 

veprimit e cila është e 
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Treguesi 1. Efektiviteti i sistemit të auditimit të jashtëm – vlera e 

përgjithshme e treguesit të vlerësimit të SIGMA. 

- Do të përdorni tregues nga vlerësimi SIGMA? Pse si referencë dhe nuk 

janë deklaruar në mënyrë eksplicite? 

 

Aktiviteti 2: Përhapja e praktikave të mira 

- Plani i veprimit shpjegon, por përshkrimi i aktivitetit është i paqartë dhe i 

përgjithshëm 

 

 

 

 

 

Aktiviteti 3:Rritja e bashkëpunimit të ZKAK me MAPL-në dhe 

komunitetin e donatorëve në Kosovë për sa i përket treguesit të 

dispozitave për grantet e performancës komunale 

- Nëse shikoni aktivitetin 2 dhe planin e veprimit, kjo është pothuajse një 

përsëritje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

 

Shqyrtuar  

 

 

 

 

 

 

Shqyrtuar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

detyrueshme të zbatohet nga 

subjektet e audituara. Aktivitetet 

e tjera nën 3.4 do t'i shërbejnë 

gjithashtu këtij qëllimi. Rritja e 

komunikimit me palët e interesit 

do t'i shërbejë forcimit të 

mëtejshëm të përgjegjësive 

institucionale për të rritur 

nivelin e zbatimit të 

rekomandimeve të auditimit, në 

përputhje me kompetencat që 

ata kanë. 

  

 

Është shkruar në mënyrë 

eksplicite në të dy treguesit, si 

në SMFP ashtu edhe në PV. 

 

 

 

Është i njëjti format për të gjitha 

Aktivitetet në narrativin e 

SMFP. Aktivitetet shpjegohen 

më tej në Planin e Veprimit, 

përmes piketave. 

  

 

Nëpërmjet aktivitetit 2, ZKAK-

ja do të intensifikojë 

komunikimin me subjektet e 

audituara dhe aktorë të tjerë si: 

Kuvendi, OSHC-të, mediat, 

qytetarët etj. 

Ndërsa Aktiviteti 3 përfshin 

bashkëpunimin në mënyrë 

specifike me MAPL-në dhe 

komunitetin e donatorëve, duke 

synuar rritjen e ndikimit të 

mbështetjes së donatorëve në 

nivelin lokal të MFP-së. 
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Aktiviteti 7:Forcimi i mbikëqyrjes parlamentare të financave publike 

- Çfarë lloj mbështetjeje për deputetët? Është një aktivitet shumë i 

përgjithshëm dhe i pa synuar – i mbajtur edhe si i përgjithshëm në planin 

e veprimit 

 

Dokumenti SMFP – Faqe 30 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

Aktiviteti 7 nuk parashikon 

mbështetje klasike (Mbështetje 

nga ekspertët, trajnime etj.). 

Ashtu siç parashikohet në 

piketa, deputetët do të 

mbështeten profesionalisht nga 

ZKAK . 

 

106 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E SMFP-së 

 

Aktiviteti 5: Prezantimi i auditimit të performancës. 

 

- Ky është dyfishim ose ndarje artificiale e aktivitetit midis objektivit 

specifik 3.4, aktivitetit 5 dhe objektivit specifik 3.5, aktivitetit 5. 

Gjithashtu është në kundërshtim me objektivin specifik 3.4, veprimin 5 

dhe planin e planifikuar të veprimit. 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteti 6: Bashkëpunimi me auditimin e jashtëm (ZKA). 

- Kjo është detyrë rutinë e DQH. Nuk duhet të jetë në strategji nëse nuk ka 

diçka të re që kontribuon në objektivin: fokusimi i auditimeve në rrezik 

të lartë. 
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Shqyrtuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

 

Nuk ka dyfishim apo ndarje 

artificiale të aktivitetit ndërmjet 

objektivave specifike dhe 

aktiviteteve.  

• Objektivi specifik 3.4 

lidhet me ZKA, ndërsa 

• Objektivi specifik 3.5 

lidhet me auditimin e 

brendshëm. 

 

 

Është e rëndësishme për arritjen 

e Objektivit 3.5 Zgjerimi dhe 

profesionalizimi i Auditimit të 

Brendshëm. 

  

 

 

107 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E SMFP-së 

 

Aktivitetet 

- Të blihet dhe trajnohet ATK-ja që të përdorë softuerin TP Data për të 

kryer transferimin e çmimeve siç kërkohet nga tatimi i ulët mbi të 

ardhurat e korporatave 

 

Aktiviteti 2:Zbatimi i një sistemi të unifikuar të TI-së të MFP-së bazuar 

në raportin e kompletuar të Auditimit të TI-së dhe udhërrëfyesin për 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

Është aktivitet operacional i 

mbuluar nga plani strategjik i 

ATK-së. Objektivat dhe 

aktivitetet specifike të përfshira 

në draft strategjinë e MFP-së 

janë nga perspektiva e nivelit 
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zhvillimin e TI-së. 

- PO ATY 

 

Treguesi 1. Përforcim/zhvillim i më tejshëm i shërbimeve dhe 

infrastrukturës së IT PFM. 

Në përgjithësi, dhe mund të jenë disa tregues më specifikë që 

korrespondojnë me aktivitetet 

-  

Dokumenti SMFP– Faqe 32 

strategjik. Aktiviteti i lidhur me 

kriteret e rrezikut do të mbulojë 

gjithashtu kriteret e rrezikut për 

tatimpaguesit e mëdhenj dhe 

çështjet e transferimit të 

çmimeve. 

Treguesi është i matshëm, ka 

bazë dhe objektiv për vitin 2026. 

Aktivitetet nuk kanë tregues, 

kanë Piketa. 

 

108 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E SMFP-së 

 

Treguesi 1. Transparenca dhe gjithëpërfshirja e raportimit dhe shqyrtimit 

të buxhetit.- Ky nuk është tregues 

 

Dokumenti SMFP – Faqe 33 

 

 

 

Nuk pranohet 

 

 

 

Ky është Treguesi SIGMA, 

6.5.1 - "Transparenca dhe 

gjithëpërfshirja e raportimit dhe 

shqyrtimit të buxhetit." 

109 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E SMFP-së 

 

Treguesi 1. Ekziston arkitektura institucionale për të ofruar programe 

cilësore dhe adekuate të trajnimit për MFP. 

- Ky nuk është tregues 

Dokumenti SMFP – Faqe 34 

 

 

 

Nuk pranohet 

 

 

 

Ky është tregues. Do të kuptohet 

më mirë pas përfundimit të 

studimit të fizibilitetit për 

ngritjen e infrastrukturës së 

duhur institucionale për ngritjen 

e kapaciteteve njerëzore për 

MFP. 

110 KOMENTE 

NGA ZBE MBI 

NARRATIVIN 

E SMFP-së 

 

6 Ndikimi financiar i Planit të Veprimit të Strategjisë së MFP 

2022-2024 

 

Mungon ndikimi financiar i strategjisë/kostoja 

Analiza e rrezikut dhe masat përkatëse zbutëse nuk janë marrë në 

konsideratë dhe nuk janë paraqitur. 

 

Dokumenti SMFP – Faqe 37 

 

Shqyrtuar 

 

Analiza e kostos dhe e riskut me 

masa zbutëse do të jenë disa nga 

anekset e publikuara në faqen e 

internetit, me SMFP dhe Planin 

e Veprimit të saj. 
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111 Komente nga 

ZBE mbi Planin 

e Veprimit 

Objektivi specifik 1.1 

Forcimi i projeksioneve makro fiskale duke i përafruar ato me vlerësimet 

e rrezikut fiskal 

 

Aktivitetet 

- Boshllëku financiar duhet të ishte llogaritur dhe paraqitur në këtë 

dokument 

 

 

 

1.1.1 Marrëveshjet institucionale dhe administrative për vlerësimin e 

rrezikut fiskal 

- Divizioni i Rrezikut Fiskal duhet të jetë në gjendje ta fillojë monitorimin 

e rreziqeve fiskale që nga viti 2023? 

 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

 

Analiza e boshllëqeve është 

pjesë e kostimit. Analiza e 

kostimit dhe e rrezikut me masa 

zbutëse do të jenë disa nga 

anekset e publikuara në faqen e 

internetit, me SMFP dhe Planin 

e saj të Veprimit. 

 

 

Jemi në pritje të miratimit të 

rregullores për sistemimin e 

vendeve të punës në SMFP, në 

të kundërt makro vazhdon ta 

kryejë këtë detyrë. 

112 Komente nga 

ZBE mbi Planin 

e Veprimit 

Objektivi specifik 1.2 

Forcimi i mbledhjes së të ardhurave dhe matja e boshllëkut tatimor 

- Merrni parasysh shtimin e një treguesi shtesë për mbledhjen e të 

ardhurave që rezultojnë nga aktivitetet e kontrollit ex post 

 

 

 

 

1.2.1. Përmirësimi i aktiviteteve të përputhshmërisë tatimore përmes 

projekteve të përputhshmërisë 

- Treguesit 2022: a janë realistë? Të gjithë treguesit për vitin 2022 dhe 

rrjedhimisht 2023 dhe 2024 duhet të rivlerësohen duke pasur parasysh që 

strategjia ende nuk është miratuar. Përveç nëse institucionet tashmë po i 

trajtojnë çështjet sipas versionit aktual? 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

Është shtuar treguesi për 

objektivin specifik “Rritja e 

raportit ndërmjet të ardhurave 

tatimore dhe BPV-së”, shih 

përgjigjen në komentin 12. 

 

Arsyeja pse është e ngjashme 

ndër vite vetëm duke përmendur 

hapin specifik të projektit të 

përputhshmërisë nga vlerësimi 4 

vjeçar në ATK që do të thotë se 

80% e detyrimeve të 

prapambetura janë përcaktuar 

dhe 20% do të rivlerësohen çdo 

vit. Kjo do të thotë se vetëm në 

vitin 2024, ATK nuk ka 

përmendur se cili projekt do të 

jetë pasi që ATK do të vlerësojë 
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gjatë vitit 2023 dhe do të 

përcaktojë për vitin 2024. 

113 Komente nga 

ZBE mbi Planin 

e Veprimit 

Objektivi specifik 2.1 

Forcimi i lidhjes ndërmjet planifikimit strategjik dhe buxhetimit 

- Ky tregues ka të bëjë më shumë me cilësinë e parashikimit. Një tregues 

më i mirë do të ishte lidhja ndërmjet KASH-it dhe buxhetit vjetor, si dhe 

ndryshimi në kufijtë e KASH-it nga një vit fiskal në vitin e ardhshëm 

fiskal. 

 

 

 

Nuk pranohet 

 

 

Treguesi i propozuar është më i 

dobët se ai ekzistues i PEFA. 

Sfida e treguesve ekzistues 

KASH me buxhet të miratuar dy 

vjet më vonë. 

114 Komente nga 

ZBE mbi Planin 

e Veprimit 

Objektivi specifik 3.2 

Forcimi i kontrollit të brendshëm 

3.2.1 Rishikimi i rregullave financiare përkatëse (PEFA) 

- Aktiviteti më specifik do të ishte: 3.2.1 Rishikimi i rregullave financiare 

përkatëse dhe ndryshimi i LMFPP për menaxhimin e rrezikut. Lidhur me 

veprimin: Plani për futjen e kontabilitetit akrual të modifikuar për 

forcimin e kontrollit mbi asetet dhe burimet publike, planifikimi i 

shpenzimeve për mirëmbajtjen e aseteve, vlerësimi i drejtë i aksioneve 

shtetërore në NP dhe të ngjashme. 

 

3.2.4 Monitorimi dhe vlerësimi i pyetësorit të vetëvlerësimit të MFK-së 

- Kjo është detyrë rutinë e NJQH-së. Nuk duhet të jetë në strategji. 

Këshilla jonë është që ta zëvendësoni me: Integrimi i kontrolleve të 

përputhshmërisë në PIP të automatizuar, të përmirësuar dhe të lidhur, 

SZHMB, prokurimin elektronik, SIMFK dhe Bilancin e gjendjes për t’i 

kontrolluar asetet dhe detyrimet. 

 

3.3.5 Trajnim i vazhdueshëm për zbatimin e manualit të MFK-së 

Detyrë rutinë. Këshilla jonë është: Monitorimi i progresit në menaxhimin 

e rrezikut dhe trajnimin e vazhdueshëm për vlerësimin e rrezikut dhe 

kontrollin e brendshëm për zbutjen e rrezikut 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

Aktivitetet e propozuara 

bazohen në standardet e PEFA-s 

që synojnë arritjen e 

Objektivave Specifike. 

 

 

 

Shihni përgjigjen në komentin 

103. 

115 Komente nga 

ZBE mbi Planin 

e Veprimit 

Objektivi specifik 3.3 

Sigurimi i një funksioni të pavarur dhe efektiv të auditimit të jashtëm në 

përputhje me Kornizën e Deklaratave Profesionale të INTOSAI-t deri në 

vitin 2026 

3.3.1 Forcimi i mëtejshëm i mandatit të ZKAK  për të kryer auditime të 

jashtme në standardin efektiv dhe profesional ISSAI 

- Ndryshimet ligjore të kornizës ligjore të shërbimit civil (administratës 

 

Shqyrtuar 

 

Siç shpjegohet në komentet nr. 

104 dhe 105. 
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publike) dhe Ligjit për AP dhe ZKARK për ta siguruar pavarësinë 

funksionale të ZKAK-ve? 

3.3.2 Dixhitalizimi i shërbimeve korporative të ZKAK  

Dixhitalizoni shërbimet korporative të ZKAK  (Sistemi i Menaxhimit të 

Dokumenteve? Aplikimi i Menaxhimit të Auditimit?) Si po kontribuon 

automatizimi i MBNJ në pavarësinë e ZKA-së? 

 

116 Komente nga 

ZBE mbi Planin 

e Veprimit 

Objektivi specifik 3.4 

Sigurimi i auditimeve me cilësi të lartë në përputhje me IFPP dhe 

praktikat më të mira ndërkombëtare për të kontribuar në menaxhimin e 

përmirësuar të financave publike 

 

3.4.3 Rritja e bashkëpunimit të ZKAK me komunitetin e donatorëve në 

Kosovë sa i përket ofrimit të granteve të performancës komunale 

- Nëse ky veprim do të mbahet, shpjegoni se si kjo po kontribuon në 

objektivin e përmirësimit të cilësisë së auditimit 

 

Shqyrtuar 

 

Siç shpjegohet në komentet nr. 

104 dhe 105. 

 

 

 

 

 

 

117 Komente nga 

ZBE mbi Planin 

e Veprimit 

Objektivi specifik 3.5 

Zgjerimi dhe profesionalizimi i Auditimit të Brendshëm 

 

3.5.5 Fillimi i zbatimit të auditimit të performancës 

- Ky është dyfishim ose ndarje artificiale e aktivitetit ndërmjet objektivit 

specifik 3.4, aktivitetit 5 dhe objektivit specifik 3.5, aktivitetit 5. Është 

gjithashtu në kundërshtim me objektivin specifik 3.4, veprimin 5 dhe 

planin e planifikuar të veprimit. 

 

3.5.6 Bashkëpunimi me auditimin e jashtëm (ZKA)  

- Kjo është detyrë rutinë e DQH-së. Nuk duhet të jetë në strategji nëse 

nuk ka diçka të re që kontribuon në objektivin: fokusimi i auditimeve në 

rrezik të lartë. 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

 

 

 

Ju lutemi referojuni përgjigjes 

në numrin 106. 

 

118 Komente nga 

ZBE mbi Planin 

e Veprimit 

Objektivi specifik 4.1 

Ekziston një sistem efektiv i menaxhimit të informacionit, i cili mbështet 

zhvillimin e vazhdueshëm dixhital të një sistemi efektiv dhe transparent 

të menaxhimit të financave publike 

 

4.1.1 Dokumentacioni i detajuar i procesit të biznesit dhe analiza e 

mangësive 

- Cilat janë proceset e biznesit në cilat aplikacione softuerike? 

 

 

4.2.3 Avancimi i Sistemit të Menaxhimit të Tatimit në Pronë 

 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

 

Të gjitha proceset e biznesit të 

departamentit dhe të të gjitha 

sistemeve kryesore të TI-së në 

vend. 

 

Avancimi i një sistemi të 
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- Në çfarë po përparoni konkretisht? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.9 ) Zbatimi i praktikave më të mira të ITSM 

- Cila është saktësisht vlera e shtuar në Strategjinë e MFP? Ndoshta disa 

nga veprimet këtu i përkasin si detyra nën Dixhitalizimin e MFPT? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

menaxhimit të tatimit në pronë 

përfshin: 

- përmirësimi i sistemit aktual në 

teknologjinë më të re për 

performancë, reziliencë, 

qëndrueshmëri dhe performancë 

më të mirë. 

- zhvillimi i veçorive shtesë që do 

të ndihmojnë dhe avancojnë 

kërkesat e biznesit. 

 

 

MFPT dhe agjencitë e saj po 

përdorin sistemet e TI-së për t’i 

kryer operacionet e tyre të 

përditshme. Prandaj, zbatimi i 

praktikave të ITSM do t'i shtojë 

vlerë strategjisë së MFP duke 

përafruar teknologjinë e 

informacionit me qëllimet dhe 

standardizimin e shërbimeve, 

duke marrë parasysh burimet, 

buxhetet dhe rezultatet. Për më 

tepër, zbatimi i praktikave të 

ITSM ka përfitimet që 

përfshijnë: 

- Ofrimi i shërbimeve më efektive 

të TI-së 

- Përmirësimi i vazhdueshëm i 

ofrimit të shërbimeve për të 

rritur performancën dhe për të 

përmirësuar rrjedhën e punës 

- Mundësimi i menaxhimit të 

ndryshimeve 

- Bashkëpunimi i departamenteve 

të ndryshme 

- Mundësimi i zgjidhjes më të 

shpejtë të incidenteve për të 

ndihmuar në uljen e ndikimeve 

të incidenteve në aspektin 
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financiar dhe në reputacion  

- Maksimizoni përdorimin e 

aseteve të TI-së, duke 

përmirësuar efikasitetin e kostos 

dhe kthimin e investimit. 

 

119 Demokracia 

Plus 

Objektivi i përgjithshëm i Strategjisë së MFP-së (SMFP 2022-2026) 

është të kontribuojë në menaxhimin e shëndoshë fiskal dhe ofrimin e 

përmirësuar të shërbimeve nëpërmjet përmirësimit të disiplinës fiskale 

dhe alokimit strategjik të burimeve. MFP është dokumenti kryesor i 

reformës strategjike në Shtyllën e tretë të Reformës së Administratës 

Publike (RAP). 

  

KOMENT 

SMFP është një nga dokumentet strategjike të kornizës strategjike të 

RAP-it, por nuk është shtylla e tretë e RAP-it pasi strategjia e RAP 

përfshin katër fusha të tjera: zhvillimin dhe koordinimin e politikave, 

shërbimin publik dhe MBNJ, ofrimin e shërbimeve dhe llogaridhënien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pranuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAP në fakt ka vetëm dy 

shtylla, MFP po mbulon 

Shtyllën e Dytë të RAP. 

Korrigjimi i bërë në SMPF “… 

Shtylla e dytë e RAP”. 

120 Demokracia 

Plus 

Menaxhimi i Financave Publike është një nga tri shtyllat e RAP, ku 

secila prej shtyllave rezulton në një dokument specifik të planifikimit, një 

mekanizëm specifik menaxhues dhe koordinues të udhëhequr nga 

institucioni kryesor përgjegjës. Kjo ka lehtësuar një lidhje më të mirë të 

objektivave specifike sektoriale të menaxhimit të administratës publike 

dhe financave publike me objektivat afatmesëm të qeverisë dhe 

objektivat afatgjata të Kornizës Kombëtare të Zhvillimit. Përtej 

planifikimit të përmirësuar dhe lidhjeve më të mira, kjo Kornizë e 

konsoliduar do të ketë një ndikim pozitiv në drejtim të përafrimit të 

kornizës kohore për arritjen e objektivave të përcaktuara. 

  

KOMENT 

Cilat janë objektivat (strategjike) të draft SKZH-së për sektorin e MFP-

së? Ju lutemi referojuni atyre dhe shpjegoni kaskadën e objektivave 

ndërmjet objektivave të SKZH-së në këtë fushë dhe objektivave të MFP-

së. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duke pasur parasysh se SKZH 

2030 është ende në fazën e 

hartimit, objektivat strategjikë të 

SMFP-së do të trajtohen në 

SKZH 2030, ndoshta si Synime 

Strategjike. SMFP do ta 

mbështesë arritjen e shtyllës së 

katërt të SKZH-së – Qeverisja e 

Mirë. 
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121 Demokracia 

Plus 

3.2.5 Kontrolli i brendshëm 

DQH përgatit një raport vjetor që konsolidon funksionimin e sistemit të 

KBFP në organizatat buxhetore që mbulon performancën e VF 2020. Ai 

ofron analiza duke përdorur komponentët e modelit COSO 

Koment: 

Të gjitha organizatat buxhetore duhet të raportojnë në Njësinë Qendrore 

Harmonizuese për raportin vjetor të KBFP. Këtu përfshihen komunat e 

Mitrovicës së Veriut, Kllokotit, Leposaviqit dhe Zubin Potokut, të cilat 

vazhdojnë të mos plotësojnë pyetësorin e vetëvlerësimit në të cilin 

bazohet raporti vjetor. 

 

 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

 

 

Kjo çështje është adresuar me 

Ligjin Nr. 06/L-021 për 

Kontrollin e Brendshëm të 

Financave Publike. Të gjitha 

organizatat buxhetore duhet të 

raportojnë rregullisht. 

122 Demokracia 

Plus 

Objektivi specifik 3.1 Përmirësimi i efikasitetit dhe efektivitetit të 

proceseve të prokurimit publik 

Përshkrimi i problemit 

Mangësitë janë evidentuar veçanërisht në lidhje me planifikimin e 

prokurimit dhe vlerësimin e kostos, siç theksohet në raportet e ZKA-së, 

të reflektuara në përqindjen e lartë të procedurave të anuluara. 

KOMENT 

Krahas asaj që parashikon ligji për prokurimin publik, strategjia duhet të 

ndërmarrë hapa drejt ofrimit të zgjidhjeve më të qarta në lidhje me 

metodat për përcaktimin e vlerës së parashikuar të aktivitetit të 

prokurimit. 

 

 

 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

 

 

 

Në përmirësimin e mangësive të 

përmendura, aktivitetet e 

parashikuara në PV, në kuadër 

të aktivitetit 3.1.7, do të 

ndihmojnë, si pikë referimi që 

gjatë vitit 2023, KRPP-ja të 

hartojë një Manual për 

hulumtimin paraprak të tregut 

edhe në prokurimin publik, si 

dhe aktivitetet 3.1.4 dhe 3.1.6 në 

PV të Strategjisë. 

123 Demokracia 

Plus 

Objektivi specifik 3.1 Përmirësimi i efikasitetit dhe efektivitetit të 

proceseve të prokurimit publik 

Përshkrimi i problemit 

Përmirësime të rëndësishme në platformën e Prokurimit elektronik do të 

nevojiten në periudhën pasuese në përputhje me kornizën e re ligjore të 

planifikuar dhe për t’i përmirësuar më tej proceset e prokurimit. 

KOMENT 

Përdorimi i sistemit elektronik për dorëzimin e ofertave elektronike, 

vlerësimi elektronik, menaxhimi i kontratës dhe vlerësimi i performancës 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetet që ndikojnë në 

çështjet e ngritura janë 3.1.1-
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janë të ndryshëm nga njëri-tjetri. Suksesi në aplikim ka shënuar p.sh. 

dorëzimin elektronik të ofertave, por jo vlerësimin dhe menaxhimin e 

performancës. Këto dallime duhet të bëhen për të inkurajuar përdorimin e 

platformës elektronike të prokurimit për fazat që nuk kanë gjetur aplikim 

elektronik. 

3.1.3 në aspektin ligjor, ndërsa 

aktivitetet 3.1.5, 3.1.6 dhe 3.1.7 

do të rrisin kapacitetet përmes 

trajnimeve dhe mjeteve, ndër të 

tjera, për përdorimin e 

platformës elektronike të 

prokurimit. 

124 Demokracia 

Plus 

Objektivi specifik 3.1 – Përmirësimi i efikasitetit dhe efektivitetit të 

proceseve të prokurimit publik 

Përshkrimi i problemit 

Ekziston një sistem monitorimi i KRPP-së, por nuk kontribuon 

sistematikisht në zvogëlimin e rrezikut për parregullsi. 

KOMENT 

Në këtë strategji përmendet se KRPP-ja kryen monitorim ex-ante. 

Ndërkaq, në Ligjin e Prokurimit Publik thuhet se KRPP-ja duhet të ofrojë 

mendime gjatë aktiviteteve të prokurimit, por në çdo rast mund të 

ndërmarrë veprime për t’i kontrolluar vendimet dhe ta ftojë autoritetin 

kontraktues që t'i shqyrtojë këto vendime. 

Për këtë arsye, pasi që edhe ligji e parasheh këtë, KRPP-ja duhet të 

inkurajohet që në mënyrë aktive ta monitorojë zbatimin e Ligjit të 

Prokurimit Publik duke ndjekur udhëzimet e bazuara në vendimet e 

marra nga autoritetet kontraktuese. Duke monitoruar në këtë mënyrë, 

KRPP-ja do të ishte më efikase në promovimin e duhur të zbatimit të 

Ligjit të Prokurimit Publik. 

 

 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

 

 

KRPP-ja kryen monitorimin në 

kohë reale të aktiviteteve të 

prokurimit, duke identifikuar 

parregullsitë dhe adresimin e 

tyre për përmirësim tek 

Autoritetet Kontraktuese. 

Megjithatë, në këtë PV-Strategji 

është parashikuar të forcohet 

monitorimi i prokurimit publik 

duke krijuar një metodologji të 

bazuar në rrezik dhe sistemin e 

flamujve të kuq (Aktiviteti 

3.1.4- Futja e një monitorimi të 

bazuar në rrezik, në PV), me 

synim që të rrisin efikasitetin, 

efektivitetin e monitorimit si dhe 

llogaridhënien në prokurimet 

publike. 

Gjithashtu, në funksion të 

forcimit të monitorimit të 

prokurimit publik janë 2 

Tregues të Objektivave 

Specifikë dhe një Tregues i 

Objektivave Strategjikë. 
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125 Demokraci Plus Objektivi specifik 3.1 Përmirësimi i efikasitetit dhe efektivitetit të 

proceseve të prokurimit publik 

Ndërhyrjet e Aktiviteteve të Planifikuara 

Koment 

Si aktivitet i kësaj strategjie duhet të përfshihet edhe nxitja e përdorimit 

të kriterit për dhënien e tenderëve në bazë të çmimit ekonomikisht më të 

favorshëm. Kjo është për të bërë blerje, punë dhe furnizime me cilësi më 

të mirë. 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

Përdorimi i kriterit për dhënien e 

tenderëve në bazë të çmimit 

ekonomikisht më të favorshëm 

është adresuar në PV përmes 

piketave të parashikuara të 

aktivitetit 3.1.6 dhe 3.1.7. 

126 Demokraci Plus Objektivi specifik 3.2 - Forcimi i kontrollit të brendshëm 

Shkaqet kryesore 

Në mënyrë të përmbledhur, vlerësimi dhe analiza tregojnë se zbatimi jo i 

duhur i Ligjit për KBFP është i pranishëm dhe se ka vështirësi në 

delegimin e autoritetit vendimmarrës. 

Koment 

Menaxhmenti i subjekteve të sektorit publik nuk është i informuar për 

përgjegjësitë dhe detyrat që dalin nga Ligji Nr. 06/L-021 për Kontrollin e 

Brendshëm të Financave Publike. Ata vazhdojnë të mos marrin pjesë në 

trajnimet e dedikuara për ta. 

 

 

 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

 

 

 

Sfida e identifikuar adresohet 

përmes Aktivitetit 3.3.5 

Trajnimi i vazhdueshëm mbi 

aplikimin e manualit të MFK-së. 

Piketat parashikojnë trajnimin, 

për tri vite radhazi, të mbi 165 

zyrtarë të OB-ve. 

127 Demokraci  Plus Objektivi specifik 3.2 - Forcimi i kontrollit të brendshëm 

Ndërhyrjet e Aktiviteteve të Planifikuara 

Korniza ligjore e kontrollit të brendshëm duhet të harmonizohet me 

Ligjin nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike lidhur me kompetencat për 

auditim të brendshëm. 

 

 

Nuk pranohet 

 

 

 

Nuk mund të kërkohet që Ligji 

nr. 06/L-021 për Kontrollin e 

Brendshëm të Financave Publike 

të harmonizohet me Ligjin nr. 

03/L-087 për Ndërmarrjet 

Publike. Por sa i përket 

kompetencave për auditim të 

brendshëm, të gjitha ligjet e tjera 

duhet të harmonizohen me 

Ligjin për Kontrollin e 

Brendshëm të Financave 

Publike. 
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128 Demokraci  Plus Objektivi specifik 3.5 Zgjerimi dhe profesionalizimi i Auditimit të 

Brendshëm 

Përshkrimi i problemit 

Nga analiza vihet re se ka ende subjekte të sektorit publik që nuk 

mbulohen nga auditimi i brendshëm dhe nuk zbatojnë forma të tjera të 

funksionit të auditimit të brendshëm. Gjithashtu, njësitë e auditimit të 

brendshëm nuk pajisen me burimet e nevojshme të auditimit të 

brendshëm, siç kërkohet nga aktet nënligjore. 

 

KOMENT 

Kontrolli i brendshëm duhet ta adresojë mungesën e numrit të nevojshëm 

të auditorëve të brendshëm në njësitë e sektorit publik, të cilët mbulohen 

nga auditimi i brendshëm. Bazuar në të dhënat e vitit 2021, nevojiten të 

paktën 55 auditorë të brendshëm për ta përmbushur kuotën minimale të 

kërkuar nga aktet nënligjore. Megjithatë, organizatat e mëdha buxhetore 

kanë nevojë për më shumë se (3) auditime të brendshme, që është 

minimumi për subjektet e sektorit publik që kanë një buxhet vjetor prej 

më shumë se shtatë (7) milionë euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numri i nevojshëm i auditorëve 

të brendshëm në NJAB dhe SSP 

është adresuar me paragrafin 1 

të nenit 19 të Ligjit nr. 06/L-021 

për Kontrollin e Brendshëm të 

Financave Publike dhe me nenin 

5 të Rregullores QRK-nr. 

01/2019 për themelimin dhe 

zbatimin e funksionit të 

auditimit të brendshëm në SSP, 

ku përcaktohet numri minimal i 

auditorëve brenda një njësie të 

auditimit të brendshëm. Kjo 

çështje është trajtuar në 

objektivin specifik 3.5, 

përkatësisht në aktivitetin 3.5.1. 

129 Demokraci  Plus Objektivi specifik 3.5 Zgjerimi dhe profesionalizimi i Auditimit të 

Brendshëm 

Shkaqet kryesore 

Siç theksohet në seksionin 3, mungesa e llogaridhënies së menaxhmentit 

në adresimin e rekomandimeve të auditimit dhe mungesa e NJAB në disa 

subjekte të sektorit publik ka ndikuar në zbatimin jo të duhur të kornizës 

ligjore dhe mungesën e njësive të auditimit të brendshëm me burime të 

mjaftueshme për auditimin e brendshëm, që arsyetohen me kufizimet në 

Ligjin për Buxhetin për numrin e të punësuarve dhe mungesën e buxhetit. 

 

KOMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuk pranohet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krijimi i Komiteteve të 

Auditimit është adresuar me 
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Një çështje tjetër që duhet adresuar është krijimi i komiteteve të auditimit 

të brendshëm në të gjitha organizatat buxhetore si dhe harmonizimi i 

kompensimit financiar për anëtarët e tyre. Në situatën aktuale disa prej 

tyre paguhen e disa jo, çka reflekton në cilësinë e punës së tyre. 

nenin 20 të Ligjit nr. 06/L-021 

për Kontrollin e Brendshëm të 

Financave Publike dhe me 

Udhëzimin Administrativ MF-

nr. 01/2019 për themelimin dhe 

funksionimin e Komitetit të 

Auditimit në SSP. Kompensimet 

financiare trajtohen nga ligjet 

përkatëse dhe nuk përbëjnë një 

çështje për Strategjinë e MFP. 

 

130 RrGK / KWN Strategjia e Menaxhimit të Financave Publike të Republikës së 

Kosovës 2022-2026 

 

Disa komente të përgjithshme: 

 

1. Edhe pse një përkushtim dhe një mjet shumë i rëndësishëm i MFP-së, 

Buxhetimi i Përgjegjshëm Gjinor (BPGJ) nuk përmendet askund gjatë 

gjithë strategjisë. Buxhetimi i përgjegjshëm gjinor kërkon që fonde të 

shpenzohen për t’i adresuar nevojat potencialisht të ndryshme të grave, 

burrave, djemve dhe vajzave të ndryshme, të identifikuara përmes 

analizës gjinore. Ligji nr. 05/L-020 për Barazi Gjinore e bën buxhetimin 

e përgjegjshëm gjinor të detyrueshëm për institucionet publike në 

Kosovë, duke përfshirë komunat, ministritë dhe organizatat tjera 

buxhetore. 

 

Një synim i rëndësishëm i buxhetimit gjinor është lidhja e politikës së 

barazisë gjinore me politikën makroekonomike duke siguruar konsistencë 

më të madhe midis qëllimeve ekonomike dhe angazhimeve sociale. Kjo 

përfshin si në të ardhurat ashtu edhe në shpenzimet në nivele të ndryshme 

të qeverisjes. 

 

2. Ne rekomandojmë që lista e “praktikave më të mira” në MFP ta 

përfshijë udhëzuesin e UN Women për treguesin 5c1 të OZHQ 

“Proporcioni i vendeve me sisteme për të gjurmuar dhe për të bërë ndarje 

publike për barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave” dhe, ne 

rekomandojmë fuqimisht Kornizën Gjinore PEFA (Shpenzimet Publike 

dhe Llogaridhënia Financiare) (GRPFM). Të dy janë tregues të pranuar 

ndërkombëtarisht dhe ne e konsiderojmë të rëndësishme që të 

përmenden, dhe më pas duhet të jetë më e qartë se cilat ligje dhe/ose akte 

 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

 

Qeveria e Republikës së 

Kosovës më datë 09.11. 2022 ka 

miratuar një koncept dokument 

për buxhetimin gjinor. Koncept 

dokumenti është përgatitur nga 

Agjencia për Barazi Gjinore. 

Në këtë koncept dokument është 

paraparë të miratohet një 

Udhëzim Administrativ i cili do 

t’i shpjegojë të gjitha çështjet që 

kanë të bëjnë me buxhetimin 

gjinor. 

 

Meqenëse buxhetimi gjinor 

mbulohet nga Ligji për Barazi 

Gjinore dhe adresohet në 

LMFPP aktuale dhe do të 

adresohet më tej në ligjin e ri të 

MFP-së, ai nuk përsëritet në 

SMFP. 
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nënligjore do të trajtojnë secilën prej këtyre praktikave më të mira në 

mënyrë më specifike. Qeveria është zotuar për zbatimin e buxhetimit 

gjinor edhe pas Rezolutës së Kuvendit të Kosovës të datës 25 janar 2018 

mbi Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm, duke përfshirë treguesin 

5.c.1 për buxhetimin gjinor; dhe tashmë bën vlerësimet e PEFA-s. 

 

3. Strategjia duhet ta parashikojë legjislacionin dytësor që do të hartohet 

nga Agjencia për Barazi Gjinore në ZKM dhe duhet të harmonizohet me 

Ligjin për Barazi Gjinore, i cili e bën BPGJ të detyrueshme për të gjitha 

institucionet dhe organizatat buxhetore në Kosovë. 

Faqja e kopertinës 

131 RrGK / KWN Synimi kryesor i SMFP është të zhvillojë më tej menaxhimin e 

shëndoshë financiar dhe ofrimin e përmirësuar të shërbimeve përmes 

disiplinës fiskale të përmirësuar dhe alokimit strategjik të burimeve 

bazuar në parimet e barazisë. 

Faqe 1 

Shqyrtuar  Çështja e ngritur nuk i 

nënshtrohet SMFP. Në SFMS, 

fusha e menaxhimit të financave 

publike trajtohet në përgjithësi. 

132 RrGK /KWN Objektivi i përgjithshëm i Strategjisë për MFP (SMFP 2022-2026) është 

të kontribuojë në menaxhimin e shëndoshë fiskal dhe ofrimin e 

përmirësuar të shërbimeve përmes disiplinës fiskale të përmirësuar dhe 

alokimit strategjik të burimeve bazuar në nevojat dhe prioritetet e 

ndryshme të burrave, grave, djemve dhe vajzave të ndryshme të Kosovës. 

Faqe 2 

Shqyrtuar Analiza e problemit nuk u 

identifikua si sfidë. 

Ministria e Financave, në 

vazhdim të qarkores buxhetore, 

kërkon nga OB-të informacion 

dhe vlerësim të ndikimit 

buxhetor gjatë përgatitjes së 

propozim-buxhetit. 

Kjo edhe për faktin se Ligji për 

Barazi Gjinore është një ligj 

specifik që tashmë ka rregulluar 

çështjet që kanë të bëjnë me 

barazinë gjinore dhe të njëjtat 

janë të aplikueshme edhe në 

fushën e MFP-së dhe si i tillë 

vetëm duhet të zbatohet. 

133 RrGK / KWN si PEFA (Shpenzimet Publike dhe Llogaridhënia Financiare) 

 

Ne sugjerojmë që strategjia të përfshijë edhe treguesit e GRPFM. 

Korniza plotësuese e PEFA për vlerësimin e menaxhimit të përgjegjshëm 

gjinor të financave publike (GRPFM) është një grup prej nëntë treguesish 

që matin shkallën në të cilën sistemet MFP të një vendi adresojnë 

qëllimet e qeverisë në lidhje me njohjen e nevojave të ndryshme të 

burrave dhe grave, dhe nëngrupe të ndryshme të tyre kategorive dhe 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

Vlerësimi i PEFA-s për 

menaxhimin e përgjegjshëm 

gjinor të financave publike 

(GRPFM) sapo u finalizua në 

Kosovë, për herë të parë në 

WBC. Përdorimi i mundshëm në 
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promovimin e barazisë gjinore. Korniza mund të zbatohet si në nivel 

kombëtar ashtu edhe në nivel lokal të qeverisjes. 

Faqe 2 

rishikimin afatmesëm. 

134 RrGK / KWN Teksti i shtuar: 

 

Trajektorja e përgjithshme për Kosovën në fushën e Menaxhimit të 

Financave Publike (MFP) është në rritje; megjithatë, ka ende vend për 

përmirësim në transparencën dhe llogaridhënien sociale. Mesatarja e 

MFP e Kosovës prej 3.3 është një nga më të lartat në krahasim me fqinjët 

e saj në rajon dhe është rritur nga 2.9 në 2017. 

 

Për më tepër, Komisioni Evropian thekson ndër të tjera se është e 

rëndësishme që veprimet e tij në kontekstin e Strategjisë së tij për 

Barazinë Gjinore 2020-2025 dhe Planit të Veprimit III për Barazinë 

Gjinore, veprimet e brendshme dhe të jashtme të BE-së në këtë fushë 

të jenë koherente dhe ta përforcojnë njëra-tjetrën, duke përfshirë 

praktikat e buxhetimit të përgjegjshëm gjinor, gjë që është e 

rëndësishme midis mjeteve të MFP. 

 

 

Koment: 

Buxhetimi i përgjegjshëm gjinor kërkon që fonde të shpenzohen për t’i 

adresuar nevojat potencialisht të ndryshme të grave, burrave, djemve dhe 

vajzave të ndryshme, të identifikuara përmes analizës gjinore. Ligji nr. 

05/L-020 për Barazi Gjinore e bën buxhetimin e përgjegjshëm gjinor të 

detyrueshëm për institucionet publike në Kosovë, duke përfshirë 

komunat, ministritë dhe organizatat tjera buxhetore. 

Një synim i rëndësishëm i buxhetimit gjinor është lidhja e politikës së 

barazisë gjinore dhe politikës makroekonomike duke siguruar 

qëndrueshmëri më të madhe midis qëllimeve ekonomike dhe 

angazhimeve sociale. 

Faqe 3 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

Ju lutemi referojuni përgjigjes 

në komentin nr. 130. 

135 RrGK / KWN Teksti i shtuar, 

 

Presionet inflacioniste që filluan në gjysmën e dytë të vitit 2021 pritet të 

vazhdojnë në vitin 2022, të nxitura kryesisht nga rritja e çmimeve të 

ushqimeve dhe energjisë që prekin kryesisht familjet me të ardhura të 

ulëta dhe grupet e cenueshme, si gratë, të rinjtë dhe komunitetet 

minoritare. 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

Teksti është rezultat i analizës së 

problemit. Ministria e 

Financave, Punës dhe 

Transfereve, në vazhdim të 

qarkores buxhetore, kërkon nga 
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Koment mbi - 3.2.1 Planifikimi Strategjik dhe Përgatitja e 

Buxhetit: 

Sipas praktikave më të mira në buxhetimin e përgjegjshëm gjinor, 

vlerësimet ex ante të ndikimit gjinor duhet ta informojnë buxhetimin 

bazuar në nevojat aktuale të grave dhe burrave të ndryshëm. Qeveria e 

Kosovës është zotuar të kryejë analiza të ndikimit gjinor të secilës 

politikë publike si pjesë e Strategjisë për Rregullim më të Mirë 2014-

2020: Vlerësimi i Ndikimit Rregullator. 

 

Pra, të gjitha organizatat buxhetore janë përgjegjëse për këtë. Aktualisht, 

ka disa analiza të vogla si pjesë e shtojcës së BPGJ-së që kërkohen të 

dërgohen me propozimet e buxhetit, por jo gjithmonë dërgohen nga 

organizatat buxhetore. Megjithatë, kërkon shumë pak informacion dhe jo 

një vlerësim të duhur të nevojave. 

 

Kryerja e një analize gjinore është thelbësore gjatë planifikimit strategjik 

dhe përgatitjes së buxhetit. Ajo shpjegohet më tej në metodologjinë 

specifike të Kosovës për buxhetimin e përgjegjshëm gjinor nga RrGK - 

Një Udhëzues Praktik i Përdoruesit: Buxhetimi i Përgjegjshëm Gjinor në 

Nivel Qendror. 

Faqe 6 

OB-të informacion dhe vlerësim 

të ndikimit buxhetor gjatë 

përgatitjes së propozim-buxhetit. 

136 RrGK / KWN Parashikimet fiskale përfshijnë treguesit kryesorë fiskalë, duke 

përfshirë të ardhurat, shpenzimet e agreguara dhe bilancin buxhetor, për 

vitin buxhetor dhe dy vitet e ardhshme fiskale. 

 

Koment: 

Duhet theksuar se këto dokumente i referohen shumë pak treguesve të 

performancës apo treguesve të performancës gjinore, të dyja të 

rëndësishme për ta kuptuar më mirë ndikimin e alokimeve fiskale në 

grupe të ndryshme shoqërore dhe subjekte ekonomike. 

Faqe 6 

Shqyrtuar Në këtë moment, për shkak të 

mungesës së të dhënave nuk 

është e mundur të kemi tregues 

të performancës gjinore. 

Gjithashtu, meqenëse buxhetimi 

gjinor mbulohet nga Ligji për 

Barazi Gjinore dhe është 

adresuar në LMFPP aktual dhe 

do të adresohet më tej në ligjin e 

ri të MFP-së, ai nuk përsëritet në 

SMFP. 

137 RrGK / KWN Teksti i propozuar: 

 

Dëshmitë sugjerojnë se qasjet kryesore te tanishme neoliberale 

ekonomike nuk përmbushin në fakt supozimet e tyre se rritja 

ekonomike do të “rrjedh poshtë” për të përfituar të gjithë njerëzit. 

Përkundrazi, politika aktuale makroekonomike tenton t’i errësojë 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

Ju lutemi referojuni përgjigjes 

në komentin nr. 130. 
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pabarazitë dhe ta pengojë rritjen ekonomike gjithëpërfshirëse. 

Përparimi i barazisë gjinore, dhe barazisë dhe përfshirjes sociale në 

përgjithësi, kërkon analiza të mëtejshme të ndikimeve të qasjeve 

ekzistuese ekonomike dhe ndryshimeve të bazuara në fakte në këto 

sisteme drejt barazisë. Përndryshe, qasja më e gjerë ekonomike e 

marrë në Kosovë mund ta dëmtojë arritjen e objektivave të barazisë 

gjinore. 

 

Koment - Për më tepër, të gjitha dokumentet strategjike të përgatitura nga 

ministritë e linjës duhet të dorëzohen në Departamentin e Buxhetit, 

MFPT për vlerësimin e ndikimit buxhetor. 

 

Ju lutemi keni parasysh se për momentin ekzistojnë disa analiza të vogla 

si pjesë e shtojcës së BPGJ-së që kërkohet të dërgohen me propozimet e 

buxhetit, por jo gjithmonë dërgohen nga organizatat buxhetore. 

Megjithatë, ai kërkon shumë pak informacion dhe jo një vlerësim të 

duhur të nevojave. 

Sipas qarkoreve buxhetore, OB-të janë të detyruara ta dërgojnë Shtojcën 

e BPGJ së bashku me projekt propozimet e tyre që përfshin një tabelë me 

të dhënat e mëposhtme: 

-Numri i të punësuarve në Organizatën Buxhetore përkatëse 

-Planifikimi për vitin 2023- Nivelet e pagave në Organizatën Buxhetore 

-Numri i përfituesve të subvencioneve apo edhe shërbimeve të ofruara 

nga organizata buxhetore e drejtorive përkatëse (aty ku është e 

aplikueshme) 

 

Faqe 6 

138 RrGK / KWN Koment për – Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe 

Përgjegjësitë 

- A nuk është ky në proces ndryshimi? 

 

Koment për  - Statusi i transparencës buxhetore në Kosovë është mjaft i 

avancuar 

Sipas një vlerësimi të bërë nga RrGK, informacioni për ndarjet për barazi 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

Po është, Koncept Dokumenti 

është miratuar nga Qeveria. 

 

 

Teksti bazohet në analizën dhe 

vlerësimin e problemit të PEFA 

dhe SIGMA. 
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gjinore nuk publikohet në mënyrë të qasshme në uebfaqen e Ministrisë së 

Financave dhe/ose në buletinet përkatëse zyrtare apo njoftimet publike. 

Meqenëse qeveria nuk përdor të dhëna të ndara sipas gjinisë dhe mjete të 

tjera të BPGJ-së, është shumë e vështirë të gjurmohet se si alokimet 

ndikojnë te burrat dhe gratë e ndryshme. 

Ju lutem shihni: 

https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2020/11/Final-Draft-

Policy-Brief_-Monitoring-SDG-5c1_ENG.pdf 

https://womensnetwork.org/publications/the-pandemic-knows-no-

gender-2/ 

 

Teksti i shtuar 

Për më tepër, ato shpesh nuk janë të qasshme nga publiku (përfshirë 

ekspertët e MFP-së apo OSHC-të që punojnë në terren). 

Koment: - Disa OSHC kanë ekspertizë të gjerë në këtë, si RrGK, dhe 

mund t’i mbështesin përpjekjet për përhapjen e informacionit, 

veçanërisht për t’i arritur grupet më të cenueshme. 

 

Faqe 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raportet mujore të të ardhurave, 

shpenzimeve dhe huamarrjeve të 

qeverisë publikohen gjithashtu 

në faqen e internetit të MFPT. 

 

 

139 RrGK / KWN Teksti i shtuar – Provat sugjerojnë se tatimet, veçanërisht Tatimi mbi 

Vlerën e Shtuar (TVSH), mund t’i përkeqësojnë pabarazitë gjinore për 

shkak të modeleve të ndryshme të konsumit të grave dhe burrave. 

Prandaj, përmes kësaj strategjie sistemet e tatimit mbi të ardhurat do të 

përshtaten edhe drejt avancimit të barazisë gjinore. 

 

Faqe 10 

Shqyrtuar Analiza e problemit nuk u 

identifikua si sfidë. 

Gjithashtu, për faktin se Ligji 

për Barazi Gjinore është një ligj 

specifik që tashmë ka rregulluar 

çështjet që kanë të bëjnë me 

barazinë gjinore dhe të njëjtat 

janë të aplikueshme edhe në 

fushën e MFP-së dhe si i tillë 

vetëm duhet të zbatohet. 

140 RrGK / KWN Teksti i shtuar - 

FMN thekson se klasifikimi buxhetor nuk është në përputhje me GFSM 

2014. Më konkretisht, FMN thekson se ndërsa të dhënat janë 

përgjithësisht të përshtatshme, forcimi i monitorimit dhe zbulimi i 

detyrimeve të prapambetura do të jetë i rëndësishëm, duke përfshirë 

mbledhjen e të dhënave të ndara sipas gjinisë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2020/11/Final-Draft-Policy-Brief_-Monitoring-SDG-5c1_ENG.pdf
https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2020/11/Final-Draft-Policy-Brief_-Monitoring-SDG-5c1_ENG.pdf
https://womensnetwork.org/publications/the-pandemic-knows-no-gender-2/
https://womensnetwork.org/publications/the-pandemic-knows-no-gender-2/
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Koment: 

Të dhënat e ndara sipas gjinisë janë thelbësore për kryerjen e një analize 

gjinore dhe institucionalizimin e buxhetimit të përgjegjshëm gjinor. Ligji 

për Barazi Gjinore, më konkretisht neni 5, paragrafi 1.8 thotë se 

“ndarja sipas gjinisë të të gjitha të dhënave të nevojshme statistikore, që 

mblidhen, regjistrohen, përpunohen dhe obligohen që këto të dhëna t’i 

dorëzojnë në Agjencinë e Statistikave të Kosovës”. Po ashtu, sipas nenit 

23, për shkelje të nenit 5 të këtij ligji, gjykata kompetente do të zhvillojë 

procedurë kundërvajtëse dhe do të shqiptojë sanksione. Kështu, është e 

rëndësishme që të gjitha organizatat buxhetore që ofrojnë shërbime t’i 

mbledhin, ruajnë dhe analizojnë këto të dhëna të ndara sipas gjinisë për ta 

informuar më mirë buxhetin ose propozimet e politikave fiskale. Kjo nuk 

vlen për Kosovën, pasi që Kosovës i mungojnë shumë të dhënat e ndara 

sipas gjinisë, të cilat janë vendimtare për llogaridhënien dhe 

transparencën e buxhetit në bazë të barazisë. 

 

Faqe 12 

Shqyrtuar Ju lutemi referojuni përgjigjes 

në komentin nr. 139. 

 

 

 

 

 

141 RrGK / KWN Teksti i shtuar: 

Për më tepër, ekzistojnë vetëm disa raste kur masat afirmative (p.sh. 

nënshkrimi i më shumë pikëve për bizneset në pronësi të grave dhe 

bizneset me shumicë gra të punësuara) të parapara me Ligjin për 

Barazi Gjinore zbatohen në prokurimin publik. 

 

Koment – Neni 6 i LBGJ “Masat e veçanta” thotë se “Institucionet 

publike marrin masa të veçanta të përkohshme me qëllim të përshpejtimit 

të realizimit të barazisë faktike midis femrave dhe meshkujve në ato 

fusha ku ekzistojnë pabarazi” kjo përfshin trajtimin preferencial, 

rekrutimin, punësimin dhe ngritjen në detyrë, dhe masa të tjera në çdo 

fushë ku ekzistojnë pabarazi. 

 

Faqe 6 

 

 

 

 

 

 

 

Nuk zbatohet 

 

 

 

 

 

 

 

LPP ka hapësirë të mjaftueshme 

për trajtim të barabartë 

konkurrues (Neni 7: Barazia në 

Trajtim/Jo-Diskriminimi, i 

LPP). 

Megjithatë, rritja e përdorimit të 

kriterit MEAT gjatë zbatimit të 

aktiviteteve të prokurimit nga 

AK-ja, krijon një mundësi për të 

marrë në konsideratë edhe më 

tej këtë çështje. 

KRPP-ja do ta adresojë dhe 

trajtojë këtë sa më shumë që të 

jetë e mundur, në të ardhmen, 
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duke mbajtur trajnime të 

parapara në PV, në kuadër të 

aktivitetit 3.1.6. Zhvillimi dhe 

zbatimi i aktiviteteve të trajnimit 

dhe ndërgjegjësimit, ku është 

planifikuar të zhvillohen 

trajnime/punëtori për AK-të për 

t’i forcuar kapacitetet në lidhje 

me përdorimin e kriterit MEAT. 

142 RrGK / KWN Teksti i shtuar:  

Në Kosovë nuk është publikuar asnjë raport nga Zyra Kombëtare e 

Auditimit në pesë vitet e fundit që të analizojë buxhetet nga 

perspektiva gjinore. 

 

Koment – Auditimet e përgjegjshme gjinore janë shumë të rëndësishme 

për të ditur se si shpenzimet kanë ndikuar te burrat dhe gratë e ndryshme 

dhe për ta informuar hartimin e politikave të reja. Kjo është një kërkesë e 

OKB-së për OZHQ 5c1 dhe kornizës së njohur ndërkombëtarisht të 

PEFA GRPFM. 

 

Teksti i shtuar: 

- Numri i auditimeve të performancës dhe auditimeve të 

Ndërmarrjeve Publike mbetet i ulët, dhe këto nuk përfshijnë asnjë 

perspektivë gjinore duke përfshirë ndonjë tregues të performancës 

gjinore; 

 

Faqe 15 

 

 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

 

 

Ju lutemi referojuni përgjigjes 

në komentin nr. 139. 

143 RrGK / KWN Teksti i shtuar: 

- Nuk ka asnjë shqyrtim legjislativ të ndikimeve gjinore të 

Buxhetit nga Komisioni Mbikëqyrës; 

 

Faqe 17 

 

Shqyrtuar 

 

Ju lutemi referojuni përgjigjes 

në komentin nr. 139. 

144 RrGK / KWN Koment mbi – vlerësimet e rrezikut fiskal 

Si pjesë e këtyre vlerësimeve të rrezikut, ne sugjerojmë që këtu të 

përfshihet një seksion i shkurtër me rëndësinë e vlerësimit ex ante të 

ndikimit gjinor që duhet të ishte dhe duhet të kryhet për ta informuar këtë 

 

 

Nuk zbatohet 

 

 

Vlerësimi i rrezikut fiskal i 

referohet rreziqeve të mundshme 

që rrethojnë skenarin bazë 
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program, sipas udhëzimeve të ABGJ-së për vlerësimet e ndikimit gjinor. 

Ai duhet të reflektojë mbi pabarazitë gjinore dhe rreziqet fiskale nga 

perspektiva gjinore, dhe mund të përfshijë vëmendjen ndaj pabarazive të 

lartpërmendura, të cilat shpesh pengohen nga vëmendja vetëm ndaj BPV-

së. Kjo do të thotë, një rrezik për arritjen e qëllimeve më të gjera të 

zhvillimit dhe mirëqenies njerëzore është se rritja e BPV-së nuk do të 

rrjedhë domosdoshmërisht për të arritur dhe për të përfituar gra dhe burra 

të ndryshëm. 

https://abgj.rks-

gov.net/assets/cms/uploads/files/Publikimet%20ABGJ/Gender%20Equal

ity%20Imapact%20Assessment%20Manual.pdf 

 

 

Faqe 18 

makro-fiskal, të cilat vijnë nga 

mjedisi i jashtëm dhe i 

brendshëm. Rëndësia e këtij 

vlerësimi është ndikimi në 

aktivitetin e përgjithshëm 

ekonomik dhe jo në baza 

gjinore. 

145 RrGK / KWN Teksti i shtuar: 

Një zbulim dhe analizë gjithëpërfshirëse e rreziqeve fiskale, duke 

përfshirë vlerësimet e ndikimit të nevojave, mund të ndihmojë 

qeverinë të sigurojë që cilësimet e politikës fiskale mund t'i përgjigjen 

një sërë goditjesh të mundshme ekonomike dhe fiskale në të ardhmen, të 

cilat rreziqe specifike monitorohen dhe menaxhohen në mënyrë aktive 

dhe ndryshimet e papritura dhe përçarëse në politikë shmangen kur 

rreziqet materializohen. 

 

Faqe 18 

 

Nuk zbatohet 

 

Për shkak të mungesës së të 

dhënave nuk është e mundur të 

bëhet një vlerësim i ndikimit 

gjinor. 

146 RrGK / KWN Teksti i shtuar: 

- Mungesa e vlerësimeve të duhura të ndikimit të nevojave, 

duke përfshirë vlerësimet e ndikimit gjinor të cilat ndihmojnë në 

informimin e parashikimeve fiskale dhe se si ato ndikojnë në secilin 

qytetar të ndryshëm të Republikës së Kosovës. 

 

Faqe 18 

 

Nuk pranohet 

 

Për shkak të mungesës së të 

dhënave nuk është e mundur të 

bëhet një vlerësim i ndikimit 

gjinor. 

147 RrGK / KWN Teksti i shtuar: 

Për më tepër, mungojnë të dhënat e ndërseksionalitetit; të dhëna që 

duhet të përdoren për t’i informuar parashikimet fiskale. Pasojat 

vlerësohet të jenë të ndryshme për gratë dhe burrat. Për shkak të 

marrëdhënieve ekzistuese të pushtetit, gratë mund të jenë më të 

 

Nuk pranohet 

 

Meqenëse buxhetimi gjinor 

mbulohet nga Ligji për Barazi 

Gjinore dhe adresohet në 

LMFPP aktual dhe do të 

adresohet më tej në ligjin e ri të 

https://abgj.rks-gov.net/assets/cms/uploads/files/Publikimet%20ABGJ/Gender%20Equality%20Imapact%20Assessment%20Manual.pdf
https://abgj.rks-gov.net/assets/cms/uploads/files/Publikimet%20ABGJ/Gender%20Equality%20Imapact%20Assessment%20Manual.pdf
https://abgj.rks-gov.net/assets/cms/uploads/files/Publikimet%20ABGJ/Gender%20Equality%20Imapact%20Assessment%20Manual.pdf
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ndjeshme ndaj rrezikut financiar, emocional dhe fizik. 

 

Faqe 19 

MFP-së, ai nuk përsëritet në 

SMFP. 

148 RrGK / KWN Aktiviteti i shtuar: 

Aktiviteti 3. Vlerësimet e Ndikimit Gjinor. 

 

Faqe 20 

Nuk pranohet Qëllimi kryesor i aktiviteteve 

është të përmirësohet vlerësimi i 

rreziqeve fiskale, gjë që mund të 

bëjë që performanca fiskale e 

një qeverie të devijojë nga ajo 

që ishte parashikuar ose të 

paraqesë një kërcënim për 

qëndrueshmërinë në plan 

afatgjatë. Rreziqet fiskale nuk 

synojnë ta përcaktojnë sasinë e 

rreziqeve në grupe të caktuara të 

shoqërisë, si vlerësimi i ndikimit 

gjinor ose vlerësimi i ndikimit të 

komuniteteve etnike. 

149 RrGK / KWN Teksti i shtuar: 

 

Për më tepër, nuk ka një analizë të duhur të ndikimit gjinor të 

propozimeve të politikave buxhetore që çon në mungesë të të 

dhënave se si buxheti ndikon ndryshe në nevojat dhe prioritetet e 

ndryshme të grave, burrave, vajzave dhe djemve në Kosovë. 

 

; e nuk ofrojnë informacion të qasshëm për ndarjet e barazisë 

gjinore. 

 

Faqe 23 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

Ju lutemi referojuni përgjigjes 

në komentin nr. 130. 

150 RrGK / KWN Teksti i shtuar: 

Analiza gjinore mes mjeteve të tjera të BPGJ-së do të ndihmonte 

gjerësisht në informimin më të mirë të KASH-it dhe vlerësimeve të 

rrezikut. 

 

Aktiviteti i shtuar: 

Aktiviteti 7: Zhvillimi i Programeve/Politikave të Qeverisë për ta 

adresuar barazinë gjinore në hapësirën fiskale dhe zbatimi i Vlerësimeve 

 

Shqyrtuar 

 

 

Ju lutemi referojuni përgjigjes 

në komentin nr. 130. 
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të Ndikimit Gjinor të zhvilluara tashmë nga ABGJ. 

 

Faqe 6 

151 RrGK / KWN Teksti i shtuar 

Mjetet e buxhetimit të përgjegjshëm gjinor janë shumë efektive për 

përmirësimin e transparencës dhe llogaridhënies së MFP-së në këto 

fusha. 

 

Koment: 

Buxhetimi i përgjegjshëm gjinor kërkon që fonde të shpenzohen për t’i 

adresuar nevojat potencialisht të ndryshme të grave, burrave, djemve dhe 

vajzave të ndryshme, të identifikuara përmes analizës gjinore. Ligji nr. 

05/L-020 për Barazi Gjinore e bën buxhetimin e përgjegjshëm gjinor të 

detyrueshëm për institucionet publike në Kosovë, duke përfshirë 

komunat, ministritë dhe organizatat tjera buxhetore. Më tej, Programi i 

Kosovës për Barazi Gjinore 2020-2024 parashikon qasje të barabartë të 

burrave dhe grave në burimet dhe mundësitë kombëtare financiare, 

natyrore dhe njerëzore të zhvillimit, si dhe zbatimin e plotë të buxhetimit 

të përgjegjshëm gjinor në të gjitha politikat, sistemet dhe proceset 

institucionale. Qeveria është zotuar ta zbatojë buxhetin gjinor edhe pas 

Rezolutës së Kuvendit të Kosovës të datës 25 janar 2018 mbi Objektivat 

e Zhvillimit të Qëndrueshëm, duke përfshirë treguesin 5.c.1 mbi 

buxhetimin gjinor; Korniza Plotësuese e Shpenzimeve Publike dhe 

Përgjegjësive Financiare (PEFA) Korniza për vlerësimin e menaxhimit të 

përgjegjshëm gjinor të financave publike (GRPFM); si dhe praktikat më 

të mira në menaxhimin financiar, drejt shpenzimeve publike më 

transparente, të përgjegjshme, efektive dhe efikase. 

 

Faqe 26 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

Ju lutemi referojuni përgjigjes 

në komentin nr. 130. 

152 RrGK / KWN U shtua objektivi i ri specifik 3.6: 

Objektivi specifik 3.6 Përmirësimi i transparencës dhe llogaridhënies së 

MFP përmes politikave fiskale të përgjegjshme gjinore 

 

Përshkrimi i problemit 

 

 

Nuk pranohet 

 

Objektivi Strategjik 4, 

përkatësisht Objektivi specifik 

4.1 - Ekziston një sistem efektiv 

i menaxhimit të informacionit, i 

cili mbështet zhvillimin e 
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Qëllimi i këtij objektivi specifik është përmirësimi i cilësisë së jetës dhe 

aspektit të qëndrueshëm ekonomik dhe social përmes politikave fiskale 

gjithëpërfshirëse. Kjo do të prekte grupet e cenueshme, duke trajtuar 

nevojat dhe prioritetet e ndryshme të burrave dhe grave me prejardhje të 

ndryshme. Për ta përmbushur këtë objektiv, politikat ekzistuese duhet të 

rishikohen nga perspektiva gjinore dhe t'i harmonizojnë ato me PEFA 

GRPFM, Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDG) të OKB, 

veçanërisht treguesi 5.c.1, Ligji për Barazi Gjinore dhe Programi i 

Kosovës për Barazinë Gjinore 2020-2024, për të siguruar që buxhetimi i 

përgjegjshëm gjinor është institucionalizuar plotësisht. Duke 

institucionalizuar buxhetimin e përgjegjshëm gjinor, buxhetet dhe 

politikat fiskale bëhen më efikase, duke maksimizuar përfitimet e këtyre 

politikave në mirëqenien ekonomike dhe sociale. Kjo do të ndikojë 

gjithashtu në punësimin duke pasur parasysh se shkalla e papunësisë për 

gratë është shumë e lartë dhe përmes buxhetimit të përgjegjshëm gjinor 

do të ketë më shumë mundësi për gratë që t'i bashkohen tregut të punës. 

Aktualisht, BPGJ nuk është plotësisht i institucionalizuar nga të gjitha 

organizatat buxhetore. 

 

Shkaqet kryesore  

 

Për më tepër, Kosova nuk posedon informacione për zbatimin e pagave 

të barabarta, hendekun gjinor të pagave, ekonominë joformale, skemat 

profesionale të sigurimeve shoqërore apo skemat statutore të sigurimeve 

shoqërore, ndër të tjera. Gjithashtu, nuk ka një sistem gjurmimi të të 

dhënave të ndara sipas gjinisë për t’i informuar parashikimet fiskale, 

planifikimin, ekzekutimin, monitorimin apo raportimin e buxhetit. Edhe 

pse disa trajnime kanë informuar zyrtarët dhe aktivistët për të drejtat e 

grave për buxhetimin gjinor, pak janë ata që ndihen të sigurt për 

institucionalizimin e BPGJ-së. Shumë gra dhe burra nuk kanë dëshmi 

dhe njohuri se si shpenzohen tatimet e tyre dhe nëse ato shpenzohen për 

çështje që ndikojnë pozitivisht në jetën e tyre. 

 

Ndërhyrjet e Aktiviteteve të Planifikuara 

 

Aktivitetet Treguesi 

Aktiviteti 1: Shqyrtimi legjislativ i 

Ligjit të ri për Menaxhimin e 

Financave Publike nga perspektiva 

gjinore në përputhje me Kornizën 

Treguesi 1. Organizatat 

buxhetore kanë 

institucionalizuar 

buxhetimin e përgjegjshëm 

vazhdueshëm digjital të një 

sistemi efektiv dhe transparent 

të menaxhimit të financave 

publike. 
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PEFA për vlerësimin e menaxhimit të 

përgjegjshëm gjinor të financave 

publike dhe OZHQ-ve të OKB-së; 

gjinor 

 

 

Aktiviteti 2: Kryerja e vlerësimit ex 

post të ndikimeve gjinore të masave 

për ta luftuar krizën ekonomike si 

pasojë e COVID-19; 

Aktiviteti 3: Krijimi i një mekanizmi 

si pjesë e sistemit të financave 

publike për përcjelljen e shpenzimeve 

buxhetore drejt barazisë gjinore që do 

të përdoret për ta informuar 

planifikimin dhe raportimin e 

buxhetit. 

Aktiviteti 4: Kryerja e një vlerësimi të 

ndikimit gjinor të tatimeve për t’i 

identifikuar mundësitë për reforma 

tatimore dhe të ardhura të reja 

potenciale që do të kontribuonin në 

avancimin e barazisë gjinore. 

Aktiviteti 5: Institucionalizimi i 

trajnimeve të detyrueshme për 

buxhetimin e përgjegjshëm gjinor për 

të gjithë zyrtarët e buxhetit dhe 

barazisë gjinore në të gjitha 

organizatat buxhetore dhe përdorimi i 

mekanizmit për përcjelljen e 

financave publike drejt barazisë 

gjinore. 

 

Faqe 32 

153 RrGK / KWN Teksti i shtuar: 

Objektivi specifik 4.1 - Ekziston një sistem efektiv i menaxhimit të 

informacionit, i cili mbështet zhvillimin e vazhdueshëm 

dixhital të një sistemi efektiv dhe transparent të menaxhimit 

të financave publike, duke përfshirë të dhënat e ndara sipas 

gjinisë. 

 

 

 

Shqyrtuar  

 

 

 

 

 

 

 

 

Për shkak të mungesës së të 

dhënave nuk është e mundur të 

kemi të dhëna të ndara. 
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Aktiviteti 10: Zhvillimi i kompetencës profesionale për stafin e TI-së, 

duke marrë parasysh masat afirmative dhe duke zhvilluar aftësitë e 

grave profesioniste të TI-së. 

 

Koment: 

Duke pasur parasysh se gratë mbeten të nënpërfaqësuara si profesioniste 

të TI-së, rekomandohet specifikimi i këtij lloji të masave të veçanta dhe 

në përputhje me Ligjin për Barazi Gjinore. 

 

 

Shqyrtuar  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ndërsa forcojmë kapacitetet e 

fuqisë punëtore të TI-së, do të 

sigurohemi që të sigurojmë 

cilësi gjinore në mënyrë që të 

rritet përfaqësimi i femrave 

profesioniste. 

154 RrGK / KWN Teksti i shtuar: 

As këto raporte nuk përfshijnë një analizë gjinore të shpenzimeve. 

 

Koment: 

Për t’i gjurmuar në mënyrë efikase shpenzimet buxhetore drejt barazisë 

gjinore dhe për të siguruar llogaridhënie dhe transparencë, është e 

rëndësishme që raportet fiskale të përfshijnë një perspektivë gjinore. 

Aktualisht, jo të gjitha raportet fiskale janë në dispozicion publikisht; 

megjithatë, nga përvoja e mëparshme me mentorimin e drejtpërdrejtë 

RrGK ka vlerësuar se raportet mujore, tremujore, semestrale apo vjetore 

të buxhetit nuk përfshijnë perspektivë gjinore. 

Deklarata e buxhetit gjinor është një mjet i rëndësishëm për transparencë 

dhe llogaridhënie. 

Faqe 34 

 

Aktiviteti i shtuar: 

Aktiviteti 3. Kryerja e vlerësimeve ex post të ndikimit gjinor 

 

Koment: 

Gjatë fazës ex post (pas zbatimit), qeveria dhe institucionet e saj 

mbikëqyrëse zakonisht konsiderojnë shkallën në të cilën buxheti ka 

arritur rezultatet e synuara, duke përfshirë ato që lidhen me barazinë 

gjinore. Mësimet nga këto vlerësime duhet të ndikojnë në vendimet e 

ardhshme buxhetore për ta përmirësuar mënyrën e përdorimit të buxhetit 

për të arritur rezultate të cilësisë gjinore. 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

 

Jo në fushëveprimin e SMFP. 

Analiza e problemit nuk u 

identifikua si sfidë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si më sipër. 
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Kryerja e vlerësimeve ex post të ndikimit gjinor në fusha të ndryshme të 

politikave: Kjo përfshin vlerësimin e masave buxhetore individuale, pas 

prezantimit/zbatimit të tyre, në lidhje me ndikimin që kanë pasur në 

arritjen e barazisë gjinore. Informacioni nga ky lloj vlerësimi përdoret për 

ta modifikuar hartimin e politikave dhe për t'i bërë ato më efektive, si dhe 

për t’i informuar menaxherët e politikave/programeve në lidhje me 

zhvillimin e politikave të ardhshme. Ashtu si me vlerësimin ex ante të 

ndikimit, aspekti gjinor i vlerësimit të ndikimit ex post mund të 

ndërmerret individualisht ose si pjesë e çdo kornize më të gjerë të 

vlerësimit të ndikimit ex post. Këto zakonisht kryhen nga personel i 

kualifikuar siç duhet në ministritë individuale të linjës. 

Gjinia duhet të përfshihet në mënyrë rutinore si një dimension i veçantë i 

çdo analize të rishikimit të shpenzimeve nga autoriteti që kryen 

rishikimin. Kjo përfshin rishikimin e politikave për efikasitetin dhe 

efektivitetin e tyre në arritjen e objektivave gjinore dhe identifikimin e 

mënyrave për t’i përmirësuar politikat ekzistuese të lidhura me gjininë. 

 

Faqe 35 

155 RrGK / KWN Teksti i shtuar: 

. Në fusha të ndryshme si Auditimi dhe Menaxhimi Financiar dhe 

Kontrolli, Prokurimet Publike, Tatimet, buxhetimi i përgjegjshëm 

gjinor etj., kërkohet rritje e vazhdueshme e njohurive dhe e përcaktuar 

mirë me legjislacion. 

 

Koment: 

Konsideroni kurrikulat e buxhetimit të përgjegjshëm gjinor të krijuara 

nga Rrjeti i Grave të Kosovës në bashkëpunim me GIZ-in dhe ABGJ-në, 

të përshtatura nga IKAP. Për më shumë, ju lutemi referojuni këtyre 

manualeve praktike të përdoruesit: 

 

Faqe 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ju lutemi referojuni përgjigjes 

në komentin nr. 130. 

156 RrGK / KWN Shtohet objektivi i ri specifik 3.6 në Planin e Veprimit (Excel): 

Objektivi specifik 3.6 

Përmirësimi i transparencës dhe llogaridhënies së MFP-së përmes 

politikave fiskale të përgjegjshme gjinore 

 

Nuk pranohet 

 

Ju lutemi referojuni përgjigjes 

në komentin nr. 152. 
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3.6.1: Shqyrtimi legjislativ i Ligjit të ri për Menaxhimin e Financave 

Publike nga perspektiva gjinore në përputhje me Kornizën PEFA 

për vlerësimin e menaxhimit të financave publike të përgjegjshme 

gjinore dhe OZHQ-ve të OKB-së; 

3.6.2: Kryerja e vlerësimit ex post të ndikimeve gjinore të masave 

për ta luftuar krizën ekonomike si pasojë e COVID-19; 

3.6.3: Krijimi i një mekanizmi si pjesë e sistemit të financave 

publike për përcjelljen e shpenzimeve buxhetore drejt barazisë 

gjinore që do të përdoret për ta informuar planifikimin dhe 

raportimin e buxhetit. 

3.6.4: Kryerja e një vlerësimi të ndikimit gjinor të tatimeve për t’i 

identifikuar mundësitë për reforma tatimore dhe të ardhura të reja 

potenciale që do të kontribuonin në avancimin e barazisë gjinore. 

3.6.5: Institucionalizimi i trajnimeve të detyrueshme për buxhetimin 

e përgjegjshëm gjinor për të gjithë zyrtarët e buxhetit dhe barazisë 

gjinore në të gjitha organizatat buxhetore dhe përdorimi i 

mekanizmit për përcjelljen e financave publike drejt barazisë 

gjinore. 

 

Departamentet 

Përgjegjëse të MFPT- 

DMSTI. 

MFPT 

MFPT, ZKAK 

MFPT 

MFPT, MAP, IKAP 

 

 

Excel, rreshti 112-118 
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157 Projekti IKK i 

USAID-it  

Projekti i USAID-it për Integritetin e Komunave të Kosovës (IKK) 

Komentet për Draft Strategjinë e MFP-së 2022 – 2026 

Pika Komenti i IKK të 

USAID  

2.2.3 Ndërlidhja e sistemit SIMFK me 

sistemin e platformës së prokurimit 

elektronik 

USAID-i do ta 

mbështesë KRPP-në 

me specifikimet 

teknike 

3.1.1 Ndryshimi i kornizës ligjore për 

prokurimin publik 

Projekti IKK i 

USAID-it do ta 

mbështesë KRPP-në 

në zbatimin e këtij 

aktiviteti 

3.1.3 Avancimi dhe harmonizimi i sistemit 

eProkurimi në përputhje me LPP-në e ri 

Projekti IKK i 

USAID-it do ta 

mbështesë KRPP-në 

në zbatimin e këtij 

aktiviteti 

3.1.4 Prezantimi i një monitorimi të bazuar 

në rrezik 

Projekti IKK i 

USAID-it do ta 

mbështesë KRPP-në 

në zbatimin e këtij 

aktiviteti 

3.1.5 Përshtatja e sistemit të trajnimit në 

përputhje me kornizën e re ligjore  

Nën piketën e vitit 

2023, shtoni “në 

përputhje me kuadrin 

e kompetencave 

ProcurCompEU të 

BE-së”. Projekti IKK i 

USAID-it do ta 

mbështesë KRPP-në 

në zbatimin e këtij 

aktiviteti 

3.1.6 Zhvillimi dhe zbatimi i aktiviteteve të 

trajnimit dhe ndërgjegjësimit 

Projekti IKK i 

USAID-it do ta 

 

 

 

 

 

Pranohet 

 

 

 

 

 

 

Pranohet 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

 

Pranohet 

 

 

 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekti i IKK i USAID-it që 

mbështet KRPP-në, ZKAK-në 

dhe DQH-në është pasqyruar në 

PV, rubrika Institucionet - 

Mbështetje. 

 

 

Është identifikuar tashmë 

mbështetja e USAID-it në këtë 

Aktivitet, në PV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma e mbështetjes mbetet të 

finalizohet. 
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mbështesë KRPP-në 

në zbatimin e këtij 

aktiviteti 

3.1.7 Përgatitja e mjeteve zbatuese të 

përgjithshme dhe të pështatura (manuale, 

udhëzime) 

Projekti IKK i 

USAID-it do ta 

mbështesë KRPP-në 

në zbatimin e këtij 

aktiviteti 

3.1.8 Përmirësimi i bashkëpunimit dhe 

koordinimit ndërmjet institucioneve kyçe 

relevante për sistemin e prokurimit publik 

Projekti IKK i 

USAID-it do ta 

mbështesë KRPP-në 

në zbatimin e këtij 

aktiviteti 

3.2.3 Përgatitja dhe miratimi i procedurës 

për raportimin dhe përpunimin e 

parregullsive 

Projekti IKK i 

USAID-it do ta 

mbështesë pilotimin e 

kësaj në 8 komuna 

dhe Ministrinë e 

Shëndetësisë 

3.3.1 Forcimi i mëtejshëm i mandatit të 

ZKAK për të kryer auditime të jashtme në 

standardin efektiv dhe profesional ISSAI 

Projekti IKK i 

USAID-it do ta 

mbështesë ZKAK për 

zbatimin e këtij 

aktiviteti 

3.4.1 Forcimi i përgjegjësisë institucionale 

për zbatimin e rekomandimeve të ZKAK 

Projekti IKK i 

USAID-it do ta 

mbështesë zbatimin e 

kësaj në 8 komuna 

dhe Ministrinë e 

Shëndetësisë 

3.4.2 Përhapja e praktikave të mira Projekti IKK i 

USAID-it do ta 

mbështesë zbatimin e 

kësaj në 8 komuna 

dhe Ministrinë e 

 

 

Pranohet 

 

 

 

Pranohet 

 

 

 

 

Pranohet 

 

 

 

 

 

Pranohet 

 

 

 

 

 

 

Pranohet 

 

 

 

 

 

 

Pranohet 

 

 

 

 

 

Pranohet 
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Shëndetësisë 

3.4.3 Rritja e bashkëpunimit të ZKAK me 

komunitetin e donatorëve në Kosovë sa i 

përket ofrimit të granteve të performancës 

komunale 

Projekti IKK i 

USAID-it do ta 

mbështesë ZKAK për 

zbatimin e këtij 

aktiviteti 

3.4.4 Zbatimi i mekanizmave përcjellës të 

zhvilluar tashmë të ZKAK 

Projekti IKK i 

USAID-it do ta 

mbështesë ZKAK për 

zbatimin e këtij 

aktiviteti 

3.4.5 Përmirësimi i metodologjisë së 

auditimit 

Projekti IKK i 

USAID-it do ta 

mbështesë ZKAK për 

zbatimin e këtij 

aktiviteti 

3.4.6 Angazhimi i Komisioneve Funksionale 

të Kuvendit në shqyrtimin e raporteve të 

auditimit 

Projekti IKK i 

USAID-it do t’i 

mbështesë Komisionet 

Funksionale të 

Kuvendit në 

shqyrtimin e raporteve 

të auditimit 

3.4.7 Forcimi i mbikëqyrjes parlamentare të 

financave publike 

Projekti IKK i 

USAID-it do t’i 

mbështesë Komisionet 

e Kuvendit për ta 

forcuar mbikëqyrjen 

në prokurimin publik 

3.5.1 Mbulimi me auditim të brendshëm i 

organizatave buxhetore 

Projekti IKK i 

USAID-it do ta 

mbështesë DQH-në 

për zbatimin e këtij 

aktiviteti 

 

 

 

Pranohet 

 

 

 

 

 

Pranohet 

 

 

 

 

 

Pranohet 

 

 

 

 

 

 

Pranohet 

 

 

 

 

 

 

 

Pranohet 

 

 

 

 

Pranohet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në PV ishte identifikuar tashmë 

mbështetja e USAID-it për këtë 

aktivitet. 
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3.5.2 Institucionalizimi i programit të 

Zhvillimit të Vazhdueshëm Profesional 

(ZHVP) 

Projekti IKK i 

USAID-it do ta 

mbështesë DQH-në 

për zbatimin e këtij 

aktiviteti 

3.5.3 Rishikimi i metodologjisë së 

monitorimit të aktiviteteve të NJAB 

Projekti IKK i 

USAID-it do ta 

mbështesë DQH-në 

për zbatimin e këtij 

aktiviteti 

3.5.4 Sigurimi i cilësisë së NJAB Projekti IKK i 

USAID-it do ta 

mbështesë zbatimin e 

kësaj në 8 komuna 

dhe Ministrinë e 

Shëndetësisë 

3.5.5 Futja e auditimit të performancës Projekti IKK i 

USAID-it do ta 

mbështesë zbatimin e 

kësaj në 8 komuna 

dhe Ministrinë e 

Shëndetësisë 

3.5.6 Bashkëpunimi me auditimin e jashtëm 

(ZKA) 

Projekti IKK i 

USAID-it do t’i 

mbështesë ZKAK dhe 

DQH për zbatimin e 

këtij aktiviteti 

4.2.2 Zbatimi i një sistemi të unifikuar të TI-

së të MFP-së bazuar në raportin e 

kompletuar të auditimit të TI-së dhe 

udhërrëfyesin për zhvillimin e TI-së 

Projekti IKK i 

USAID-it do ta 

mbështesë zhvillimin 

e mekanizmit të 

përcjelljes së faturave 
 

 

 

Pranohet 

 

 

 

 

 

Pranohet 

 

 

 

 

 

Pranohet 

 

 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

 

 

Pranohet 

 

 

 

 

Pranohet 
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158 Projekti IKK i 

USAID-it  

Teksti i shtuar dhe komenti në - 

Aktiviteti i ri i propozuar Komenti i IKK të 

USAID-it  

Aktiviteti i ri i propozuar nën 3.1 Përgatitni një katalog 

të referencës së 

çmimeve 

 

 

Aktiviteti i ri i propozuar nën 3.5 Kryerja e vlerësimit 

funksional dhe 

organizativ të DQH 

(me mbështetjen e 

projektit IKK të 

USAID-it) 

Aktiviteti i ri i propozuar nën 4.2 Reforma e 

menaxhimit të 

kontratës/projektit 

(me mbështetjen e 

USAID IKK) 
 

 

 

 

 

Nuk pranohet 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

Shqyrtuar 

 

 

 

 

KRPP: Nuk është në fushën e 

përgjegjësive dhe kompetencave 

të KRPP-së, sipas LPP-së. 

 

 

Propozimi duhet të diskutohet 

më tej  

 

 

 

 

 

Propozimi duhet të diskutohet 

më tej  

 

 

Data: 25.11.2022 Grupi Koordinues i MFP 

 

 

 

 


