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Shkurtesat 
 

AB - Auditimi i Brendshëm  

AQP – Agjencia Qendrore e Prokurimit 

ATK - Administrata Tatimore e Kosovës 

BE - Bashkimi Evropian 

DIEKP - Departamenti për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave 

DK - Dogana e Kosovës 

DMR - Divizioni i Menaxhimit të Rrezikut 

DTI – Departamenti i Teknologjisë Informative 

EDI - Sistemin Elektronik i Deklarimit 

FMN - Fondi Monetar Ndërkombëtar 

GIZ – Organizata Gjermane për Bashkëpunimin Ndërkombëtarë  

GKMFP - Grupi Koordinues për Menaxhimin e Financave Publike 

IKAP – Instituti Kosovar për Administratën Publike 

IPSAS - Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit në Sektorin Publik - (International Public 

Sector Accounting Standards) 

KASh - Korniza Afatmesme e Shpenzimeve  

KBFP - Kontrolli i Brendshëm i Financave Publike 

KE - Komisioni Evropian 

KEF – Këshilli Ekonomik dhe Fiskal 

KESH – Para e gatshme 

KRPP - Komisioni Rregullativ i Prokurimit publik 

LPP - Ligji për Prokurimin Publik 

MFPT - Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve  

MFK – Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli 

MFP - Menaxhimi i Financave Publike  

MSA - Marrëveshja e Stabilizim Asociimit 

NJQH – Njësia Qendrore Harmonizuese 

OB - Organizatat Buxhetore 

OCDS – Standarded e të Dhënave të Hapura të Kontratave (Open Contracting Data Standard) 

OE – Operator Ekonomik 

OECD – Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik 

PP – Prokurimi Publik 

PKV – Plani Kalimtar i Veprimit 

PVV – Pyetësorët Vet Vlerësues  

RAP - Reforma e Administratës Publike 

RVF - Raporti Vjetor Financiare 

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

Përmirësim në Qeverisje dhe Menaxhment) 

SRMFP - Strategjia për Reformën e Menaxhimit të Financave Publike 

SSP – Subjektet e Sektorit Publik 

TI - Teknologjia Informative 

TVSH – Tatimi në Vlerën e Shtuar 

YCS - Skema e Celulave të Reja - Young Cell Scheme. 

ZKA - Zyra Kombëtare e Auditimit 
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I. Përmbledhja ekzekutive 
 

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

kryesor strategjik i reformave në Shtyllën e tretë të Reformës së Administratës Publike (RAP). 

Qeveria e Republikës së Kosovës, përkundër ndikimit negativ të pandemisë Covid19, ka mbetur 

e përkushtuar në sigurimin e sistemit modern të Menaxhimit të Financave Publike (MFP) që është 

në harmoni me përvojat më të mira ndërkombëtare dhe mundëson funksionimin efikas dhe efektiv 

të të gjitha fazave të Menaxhimit të Financave Publike1. Pas konsultimeve të strukturave relevante 

në fushën e reformave në RAP, si dhe propozimin e OECD/SIGMA, është vendosur që strategjitë 

vijuese në kuadër të RAP të harmonizohen për sa i përket shtrirjes kohore. Në zbatim të kësaj, u 

vendos që të gjitha strategjitë të sinkronizohen për të mbuluar periudhën kohore 2022-2026. 

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, me qëllim të ruajtjes së vazhdimësisë si dhe arritjes 

së zbatimit sa më të madh të aktiviteteve të SRMFP-së, ka vendosur që të hartojë Planin Kalimtar 

të Veprimit (PKV) 2021. PKV ka mbajtur strukturën e ngjashme me SRMFP 2016-2020, duke u 

organizuar rreth 4 shtyllave, që përmbajnë 10 prioritete kyçe të Qeverisë së Republikës së 

Kosovës dhe 10 indikatorë matës. Për shkak të mungesës së kapaciteteve, situatës me pandeminë 

si dhe mungesës së asistencës teknike, në pjesën e parë të vitit 2021, Grupi Koordinues për 

Menaxhimin e Financave Publike (GKMFP)2 ka hartuar Planin Kalimtar të Veprimit për vitin 

2021, i cili është aprovuar me Vendim të Ministrit të Financave Punës dhe Transfereve3. Plani 

Kalimtar i Veprimit ishte rezultat i konsultimeve të akterëve relevantë dhe ka qenë i diskutuar me 

Komisionin Evropian, para se të publikohet në ueb faqen e MFPT. Në tetor 2021, është hartuar 

Raporti i Zbatimit të Reformës së Administratës Publike: Plani Kalimtar i Veprimit (PKV) 2021, 

gjatë periudhës Janar-Qershor 2021, i cili ka vlerësuar trend të mirë të zbatimit të aktiviteteve, 

përkundër situatës pandemike Covid19. Raporti është prezantuar dhe diskutuar me akterët 

relevant dhe është publikuar në ueb faqen e MFPT4 në të tri gjuhët. Plani kalimtar përmban katër 

(4) Shtylla, dhjetë (10) Prioritete, dhjetë (10) Indikatorë dhe dyzetë (40) aktivitete për vitin 2021, 

për të siguruar përqendrimin në prioritete për të gjitha fushat prioritare të Reformës në MFP edhe 

pas përfundimit të SRMFP, si dhe zbatimin e aktiviteteve të mbetura pa u zbatuar në vitin 2020. 

Raporti konstaton zbatim të kënaqshëm të aktiviteteve në vitin 2021, ku nga gjithsej 40 aktivitete 

të planifikuara, janë zbatuar 24 aktivitete apo 60%, ndërsa 16 aktivitetet e mbetura apo 40%, janë 

të pa zbatuara në tërësi. Krahasuar me vitin 2020 kemi përqindje të përafërt të zbatimit të 

aktiviteteve. Një nga pengesat më të mëdha të zbatimit me të lartë të aktiviteteve ka qenë 

padyshim ndikimi negativ i pandemisë Covid19 edhe gjatë vitit 2021.  

Raporti vlerëson gjithashtu arritje të kënaqshme të Indikatorëve. Nga gjithsej dhjetë (10) 

indikatorë, për pesë (5) indikator apo 50% janë arritur vlerat e synuara, ndërsa për pesë (5) 

indikatorët e mbetur apo 50% nuk janë arritur vlerat e synuara. Krahasuar me vitin 2020, kemi 

arritje më të madhe të indikatorëve prej 15%. Duhet thënë se Indikatori 1.-Shmangja parashikimit 

të të hyrave tatimore në krahasim me të hyrat e realizuara ka devijim pozitiv mbi %  e vitit 

krahasues 2020, që do të thotë se të hyrat tatimore të realizuara kanë qenë më të larta se sa ato të 

planifikuara, sidoqoftë indikatori raportohet si i pa arritur. Vlen të theksohet gjithashtu se tek 

asnjëri nga pesë (5) indikatorët e pa arritur nuk është shënuar nën arritje, kurse në anën tjetër tek 

dy indikator kemi mbi arritje (Indikatori 2 dhe 3). 

 

Tek shtylla e parë, Disiplina fiskale, raportohet se kemi tre prioritete, që kanë nga një indikator. 

Për prioritetin e parë raportohet se nuk ka arritur vlerën e synuar për vitin 2021, përkundër faktit 

se devijimi është pozitiv, apo kemi të hyra tatimore më shumë sesa të parashikuara, ndërsa për dy 

                                                           
1 Shih: SRMFP 2016-2020, e disponueshme në: https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/FF8DA146-CB8B-4BFD-

8DF5-38A1A6162E35.pdf 
2 Qeveria e Kosovës, Ministria e Financave Vendimi Nr. 33/2018 
3 https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,117  
4 https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/3D0610EB-F09B-4D23-BDAE-00643AE5AA32.PDF  

https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/FF8DA146-CB8B-4BFD-8DF5-38A1A6162E35.pdf
https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/FF8DA146-CB8B-4BFD-8DF5-38A1A6162E35.pdf
https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,117
https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/3D0610EB-F09B-4D23-BDAE-00643AE5AA32.PDF
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prioritetet e radhës raportohet se kanë mbi arritur vlerat e synuara për vitin 2021 (prioriteti 2 dhe 

3).  

Tek prioriteti i parë, saktësia e parashikimit të indikatorëve makroekonomik dhe të hyrave, 

raporti konstaton se shmangia parashikimit të të hyrave tatimore në krahasim me të hyrat e 

realizuara (ulje në % në krahasim me 2020), nuk ka arritur vlerën e synuar për vitin 2021, duke 

arritur vlerën 16.1%. Në vitin 2020 është raportuar nën arritje e vlerës së synuar duke shënuar 

shmangie prej -15.5% 

Për më shumë, tek prioriteti i dytë kontrollet efektive të zotimeve, gjatë vitit 2021 raportohet mbi 

arritje e vlerave të synuara për indikatorin borxhet e pakryera të pagesave deri në fund të vitit 

fiskal si përqindje e totalit të shpenzimeve, duke shënuar 1.2%. Ky indikator gjatë vitit 2020 nuk 

ka arritur vlerat e synuara, duke shënuar nën arritje 4.47%.  

Tek prioriteti i tretë, mbledhja e qëndrueshme e të hyrave, mund të vlerësohet si progres pasi që 

zvogëlimi i stokut të borxheve të mbledhshme  si % e totalit të hyrave, në krahasim me vitin 2020, 

ka mbi arritur gjithashtu vlerën duke shënuar 39%, apo 20% nën vlerën e vitit 2020 (59%).  

 

Tek shtylla e dytë, Efikasiteti alokues, prioriteti i parë nuk ka arritur vlerat e synuara, ndërsa 

prioriteti i dytë ka arritur vlerën e synuar për 2021. 

Prioriteti i katërt, Besueshmëria dhe kontrolli i ekzekutimit të buxhetit vjetor, raportohet se 

Përqindja e shmangies së ekzekutimit të përgjithshëm të buxhetit qendror krahasuar me buxhetin 

e aprovuar në nivelit qendror, nuk ka arritur vlerën e synuar prej më pak se 6.02%, duke shënuar 

9%, që vlerësohet si nën arritje.  

Tek Prioriteti i pestë, Transparenca e shpenzimeve publike, raportohet se është arritur pasi që  

Informatori për Qytetarin 2021, Seritë kohore për 2021 dhe Raporti vjetor financiar 2020 janë 

publikuar në kohë dhe vazhdimësi.  

 

Tek shtylla e tretë, Efikasiteti Operacional, raportohet se kemi dy prioritetet e para që kanë nga 

një indikator e të cilët janë të pa arritur, ndërsa prioriteti i tretë ka një indikator i cili është i arritur.  

Prioriteti i gjashtë, prokurimi publik efecient dhe transparent, indikatori Legjislacioni dhe 

proceset e reja per menaxhimin e kontratave dhe hapjen e të dhënave në prokurimin publik, janë 

në harmoni me kërkesat e MSA-së dhe praktikat më të mira ndërkombëtare, raportohet të jetë i 

pa arritur pasi që legjislacioni primar dhe dytësor nuk është aprovuar. 

Prioriteti i shtatë, Fuqizimi i auditimit dhe kontrollit të brendshëm, indikatori Avancimi i 

politikave dhe procedurave të KBFP, si dhe ngritja e vazhdueshme e kapaciteteve që të sigurojnë 

menaxhim të llogaridhënies të duhur brenda administratës publike, përkundër progresit në 

ngritjen e kapaciteteve, raportohet të jetë i pa arritur pasi që ka vonesa në avancimin e disa 

politikave dhe procedurave të KBFP. 

Tek Prioriteti i tetë, fuqizimi i auditimit të jashtëm, tek indikatori Avancim i metodologjisë së 

auditimit të jashtëm në harmoni me standarde ndërkombëtare të institucioneve supreme të 

auditimit, raportohet të jetë i arritur, pasi që Udhëzuesit dhe baza e të dhënave janë hartuar 

respektivisht zhvilluar. 

 

Shtylla e katërt, Çështjet horizontale të MFP, raportohet se prioriteti i parë ka një indikator i cili 

është arritur ndërsa prioriteti i dytë ka gjithashtu një indikator i cili është i pa arritur. 

Prioriteti i nëntë, Përmirësimi dhe ndërveprimi i sistemeve të TI-së, raportohet se shtatë (7) 

sistemet e integruara janë zhvilluar më tej. Zhvillimi dhe implementimi i politikave dhe proceseve 

të sistemit të TI në sektorin e MFP, është arritur përmes integrimit të mëparshëm të shtatë (7) 

sistemeve të TI-së. 

Prioriteti i dhjetë, ngritja e qëndrueshme e kapaciteteve në MFP, raportohet të mos ketë arritur 

vlerat e synuara të indikatorit. Indikatori Politikat dhe proceset e avancuara në MFP, raportohet 

se nuk ka arritur vlerat e synuara, për shkak të vonesës në hartimin e Strategjisë së MFP dhe 

pamundësinë e ngritjes së kapaciteteve për raportim dhe komunikim. 
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Sfidë kryesore në zbatimin e SRMFP në vitin 2021, është identifikuar ndikimi negativ i 

pandemisë Covid19 në shumë fusha të MFP si dhe detyrimi i Qeverisë së Republikës së Kosovës 

të ndërmarr masa restriktive me qëllim të luftimit të pandemisë.    

 

 

II. Pasqyra përmbledhëse 
 

Gjatë vitit 2021 ka vazhduar ndikimi negativ i Pandemisë Covid19 si në nivelin koordinues 

institucional ashtu edhe në të gjithë sektorët e sistemit të menaxhimit të financave publike, ku më 

shumë e ku më pak. Edhe në vitin 2021 kanë vazhduar të zbatohen masat për mbrojtje nga 

pandemia Covid19, që janë karakterizuar me kufizim të lëvizjes, aktivitetit ekonomik e social. 

Raporti vjetor i zbatimit të PKV është bazuar në Planin Kalimtar të Veprimit 2021, duke raportuar 

në nivel të aktiviteteve dhe të indikatorëve. Procesi i përgatitjes së këtij raporti vjetor  ka ndjekur 

procedurat dhe praktikat e rregullta që MFPT i zbaton gjatë monitorimit dhe raportimit. Procesi 

filloi me mbledhjen e të dhënave nga institucionet përgjegjëse në përputhje me Planin Kalimtar 

të Veprimit 2021. Mbledhja e të dhënave përfundoi në mesin e muajit Maj 2021, shkaku i 

angazhimeve të shtuara të anëtarëve të GKMFP dhe Sekretariatit në hartimin e strategjisë së re të 

MFP 2022-2026. Pas kësaj filloi procesi i analizës së kontributeve duke përfshirë rishikimin e 

raporteve dhe materialeve të tjera relevante. Kjo gjithashtu përfshiu konsultime të shpeshta mes 

Sekretariatit dhe anëtarëve të GKMFP, me theks tek anëtarët e strukturave kryesore përgjegjëse 

për secilin nga 10 prioritetet e PKV. 

Si rezultat i procesit të grumbullimit dhe analizës së të dhënave, u përgatit drafti fillestar tabelar 

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

përfshiu filtrimin dhe verifikimin e informatave i cili u vazhdua me kërkesën për plotësime shtesë 

të kontributeve, aty ku kishte nevojë, me qëllim të kompletimit të pamjes së zbatimit të 

përgjithshëm dhe bazën për zhvillimin e raportit narrativ. Si rezultat i zhvillimeve jashtë ndikimit 

të MFPT, ka pasur vështirësi në koordinimin dhe mobilizimin e institucioneve si në zbatimin e 

veprimeve të planifikuara ashtu edhe monitorim dhe raportim. Grupi Koordinues i MFP 

(GKMFP), i ndihmuar nga Sekretariati (DIEKP/MF) përkundër vështirësive objektive hartoi 

Raportin vjetor 2021 të zbatimit të PKV. GKMFP gjithashtu gjatë kësaj periudhe kohore ka 

punuar në finalizimin e hartimit të strategjisë së re të MFP 2022-2026.  

 

Për sa i përket zbatimit të Aktiviteteve sipas Shtyllave, renditja e shtyllave bazuar në përqindjen 

e zbatimit është si në vijim: 

- Shtylla II.- Efikasiteti Alokues 100%    (4 aktivitete të zbatuara, 0 të pa zbatuara) 

- Shtylla I.- Disiplina Fiskale 80%      (8 aktivitete të zbatuara, 2 të pa zbatuara) 

- Shtylla III.- Efikasiteti Operacional 50%    (9 aktivitete të zbatuara, 9 të pazbatuara) 

- Shtylla IV.- Çështjet horizontale të MFP 37.5 %   (3 aktivitete të zbatuara, 5 të pazbatuara) 

Për sa i përket zbatimit të Aktiviteteve sipas Prioriteteve, renditja e prioriteteve bazuar në 

përqindjen e zbatimit është si në vijim:  

- Prioriteti 2.- 100%   (2 aktivitete të zbatuara, 0 të pa zbatuara) 

- Prioriteti 4.- 100%   (1 aktivitete të zbatuara, 0 të pa zbatuara) 

- Prioriteti 5.- 100%   (3 aktivitete të zbatuara, 0 të pa zbatuara) 

- Prioriteti 3.- 80%     (4 aktivitete të zbatuara, 1 të pa zbatuara) 

- Prioriteti 8.- 75%     (3 aktivitete të zbatuara, 1 të pa zbatuara) 

- Prioriteti 1.- 66.6%   (2 aktivitete të zbatuara, 1 të pa zbatuara) 

- Prioriteti 9.- 50%     (2 aktivitete të zbatuara, 2 të pa zbatuara) 

- Prioriteti 6.- 42.8%   (3 aktivitete të zbatuara, 4 të pa zbatuara) 

- Prioriteti 7.- 42.8%   (3 aktivitete të zbatuara, 4 të pa zbatuara) 

- Prioriteti 10.- 25%   (2 aktivitete të zbatuara, 0 të pa zbatuara) 
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Për sa i përket zbatimit të Aktiviteteve sipas Institucioneve përgjegjëse për zbatimin e 

aktiviteteve, në vijim është paraqitur renditja e institucioneve sipas përqindjes së zbatimit të 

aktiviteteve: 

- Zyra Kombëtare e Auditimit – 75%   (nga 4 aktivitete, 3 të zbatuara) 

- Këshilli Rregullativ i Prokurimit Publik – 60%   (nga 5 aktivitete, 3 të zbatuara) 

- Ministria e Financave, punës dhe Transfereve - 58%  (nga 31 aktivitete, 18 të zbatuara) 

 

Duke marr parasysh rrethanat vështirësuese edhe në vitin 2021, të krijuara nga pandemia 

Covid19, Raporti vjetor 2021 i zbatimit të PKV në MFP vlerëson zbatim të kënaqshëm të PKV 

në vitin 2021 me 60% të aktiviteteve të zbatuara dhe 40% të pa zbatuara. Në vijim është tabela e 

cila paraqet zbatimin apo mos zbatimin e aktiviteteve të PKV për vitin 2021, sipas institucioneve 

bartëse. 

Pavarësisht nga vështirësitë, rezultatet për vitin 2021 në lidhje me zbatimin e Aktiviteteve të 

planifikuara në PKV janë të kënaqshme, me 60% të tyre të zbatuara dhe 40% të pa zbatuara. 

Raporti konkludon zbatim të kënaqshëm të aktiviteteve në periudhën kohore Janar-Dhjetor 2021. 

Në vijim është prezantuar Kartela raportuese e zbatimit të aktiviteteve gjatë periudhës Janar- 

Dhjetor 2021. 

 

Tabela 1: Kartela raportuese e zbatimit të Aktiviteteve të PKV 2021, sipas Strukturave 

përgjegjëse 
AKTIVITETI STATUSI STRUKTURA 

PËRGJEGJËSE 

Shtylla 1: Disiplina Fiskale 

Prioriteti 1: Saktësia e parashikimit të indikatorëve makroekonomik dhe të hyrave 
1.1 Avancimi i modelit makro-ekonomik me qëllim të përmirësimit të parashikimit 
të indikatorëve makro-ekonomik, përfshirë këtu të hyrat 

Zbatuar DPMBNF 

1.2 Adresimi i rekomandimit të KE-së, për hartimin e dokumentit që do të përmbajë 
opsionet për krijimin e institucionit të pavarur fiskal 

Pa Zbatuar DPMBNF 

1.3 Ngritja e kapaciteteve të departamentit makro, duke përshirë trajnime 
profesionale në vend të punës 

Zbatuar DPMBNF 

Prioriteti 2: Kontrollet efektive të zotimeve 
2.1 Monitorimi i vazhdueshëm i certifikimit të pagesave nga OB, me masa efikase 
të kontrollit siç është paraparë në Rregulloren për shpenzimin e parasë publike 

Zbatuar Thesari i Kosovës 

2.2 Në raportimin vjetor për vitin 2020 i cili aprovohet në mars 2021, do të 
përfshihen edhe informacioni për: Të arkëtueshmet, Të pagueshmet, dhe Asetet, 
informata këto që mundësojnë që raportimi të tejkalojë kërkesat e IPSAS për 
parimin e KESH-it 

Zbatuar Thesari i Kosovës 

Prioriteti 3: Mbledhja e qëndrueshme e të hyrave 
3.1 Implementimi i Mailston/Inetration 2, që përfshinë: funksionalizimin e Portalit 
të vetëshërbimeve, shërbimet e brendshme, si dhe komponenti i menaxhimit të 
proceseve të punës (Case managemente functionalities) 

Pa Zbatuar ATK 

3.2 Zhvillimi dhe aplikimi i procedurave për menaxhimin efikas të borxhit tatimor Zbatuar ATK 

3.3 Zbatimi i aktiviteteve për vitin 2021 të parashikuara në planin e komunikimit të 
ATK-së për tatimpaguesit 

Zbatuar ATK 

3.4 Zhvillimi i kontrolleve fizike dhe dokumentare  Zbatuar DK  

3.5 Zhvillimi i kontrolleve post-importuese Zbatuar DK 

Shtylla 2: Efikasiteti alokues 

Prioriteti 4: Besueshmëria dhe kontrolli i ekzekutimit të buxhetit vjetor 
4.1 Informimi i Organizatave Buxhetore përmes Instruksioneve (Instruksioni për 
përgatitjen e KASh, Qarkoreve buxhetore, etj.) për planifikim sa më real të Buxhetit 
për secilën OB 

Zbatuar DB 

Prioriteti 5: Transparenca e shpenzimeve publike 

5.1 Publikimi i Informatorit për Qytetarin 2021 Zbatuar DB 

5.2 Publikimi i serive kohore mujore Zbatuar Thesari i Kosovës 
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5.3 Aprovimi- publikimi i Raportit Vjetor Financiar 2020 të Qeverisë Zbatuar Thesari i Kosovës 

Prioriteti 6: Prokurimi publik efecient dhe transparent 
6.1 Moduli për administrimin e menaxhimit të kontratave publike përmes sistemit 
të E-prokurimit funksional për të gjitha llojet e kontratave 

Zbatuar KRPP 

6.2 Moduli për vlerësimin e performancës të operatorëve ekonomik/ 
kontraktorëve në sistemin e E-prokurimit funksional për të gjitha llojet e kontratave 

Zbatuar KRPP 

6.3 Avancimi në hapje të të dhënave të prokurimit publik përmes: 
- zhvillimit dhe implementimit të ueb-aplikacionit për publikim të të dhënave sipas 
standardit për të dhëna të hapura, dhe  
- publikimit të ueb-aplikacionit për përdorim nga të gjitha palët e interesuara 

Zbatuar KRPP 

6.4 Aprovimi i Ligjit të Ri për PP Pa Zbatuar KRPP 

6.5 Zhvillimi dhe aprovimi i legjislacionit dytësor për implementimin e Ligjit të ri të 
PP 

Pa Zbatuar KRPP 

6.6 Zgjerimi i listës së artikujve për prokurim të centralizuar Pa Zbatuar AQP 

6.7 Përdorimi i moduleve të reja për menaxhim të kontratave të artikujve për 
vlerësimin e performancës së operatorëve ekonomik/ kontraktorëve dhe për 
prokurim të centralizuar (AQP) 

Pa Zbatuar AQP 

Shtylla 3: Efikasiteti Operacional 

Prioriteti 7: Fuqizimi i auditimit dhe kontrollit të brendshëm 
7.1 Dokumenti i Politikës së KBFP 2022-2025, i zhvilluar dhe i aprovuar nga Qeveria Pa Zbatuar NJQH 

7.2 Finalizimi dhe aprovimi i udhëzimit administrativ për certifikimin e AB të 
sektorit publik 

Pa Zbatuar NJQH 

7.3 Manuali i MFK i rishikuar dhe i aprovuar Pa Zbatuar NJQH 

7.4 Manuali për Auditimin e performancës i finalizuar Pa Zbatuar NJQH 

7.5 Edukim i vazhdueshëm profesional në fushën e MFK dhe AB Zbatuar NJQH 

7.6 Së paku gjashtë (6) monitorime të kontrollit të brendshëm dhe tetë (8) në 
auditimin e brendshëm, të realizuara dhe raportet e hartuara 

Zbatuar NJQH 

7.7 Pranimi dhe analiza e pyetësorëve vetë-vlerësues të plotësuar nga SSP për vitin 
2020 dhe raportet e auditimit të brendshëm 

Zbatuar NJQH 

Prioriteti 8: Fuqizimi i auditimit të jashtëm 
8.1 Ndryshimi i ligjit për Auditimin e Përgjithshëm dhe Zyrën e Auditorit Kombëtar Pa Zbatuar ZKA 

8.2 Hartimi i udhëzuesit për auditimet e pajtueshmërisë (stand alone) Zbatuar ZKA 

8.3 Hartimi i udhëzuesit për planifikim strategjik në auditimet e performancës Zbatuar ZKA 

8.4 Zhvillimi i bazës së të dhënave për përcjelljen e zbatimit të rekomandimeve të 
auditimit 

Zbatuar ZKA 

Shtylla 4: Çështjet horizontale të MFP 

Prioriteti 9: Përmirësimi dhe ndërveprimi i sistemeve të TI-së 
9.1 Zhvillimi dhe nënshkrimi i Kontratës Kornizë për mirëmbajtje dhe zhvillim të 
mëtutjeshëm të sistemeve të integruara/ndërlidhura të TI në MF 

Pa Zbatuar DTI 

9.2 Aprovimi dhe implementimi i Information Security Management System (ISMS) Zbatuar DTI 

9.3 Rishikimi dhe aprovimi i Strategjisë së TI për MF Pa Zbatuar DTI 

9.4 Zhvillimi dhe aplikimi i Tavolinës së Shërbimit të TI brenda MF Zbatuar DTI 

Prioriteti 10: Kapaciteti i ngritur brenda administratës publike për të zhvilluar dhe zbatuar politika në fushën 
e MFP 
10.1 Plani Kalimtar Veprimit 2021 për MFP të Qeverisë së Kosovës, i zhvilluar dhe i 
aprovuar 

Zbatuar GKMFP/Sekretari
ati 

10.2 SRMFP 2022-2026 kualitative e zhvilluar dhe e aprovuar në Qeverinë e 
Republikës së Kosovës 

Pa Zbatuar GKMFP/Sekretari
ati 

10.3 Ngritja e kapaciteteve institucionale të GKMFP në Monitorim dhe Raportim 
(M&R) të SRMFP 

Pa Zbatuar GKMFP/Sekretari
ati 

10.4 Ngritja e kapaciteteve në komunikim të bartësve të SRMFP Pa zbatuar GKMFP/Sekretari
ati 
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Tabela 2.- Kartela raportuese e nivelit të rezultateve të indikatorëve për PKV të MFP në 2021 

INDIKATORI BAZA Vlera 2021 Statusi 

Shtylla 1: Disiplina fiskale 

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

1. Shmangia e parashikimit të të hyrave 

tatimore në krahasim me të hyrat e realizuara 

(ulje në % në krahasim me 2020) 

-15.5%5 16.1%  

Prioriteti 2: Kontrollet efektive të zotimeve 

2. Borxhet e pakryera të pagesave deri në fund 

të vitit fiskal si % e totalit të shpenzimeve. 

4.47% 1.2% () 

Prioriteti 3: Mbledhja e qëndrueshme e të hyrave 

3. Zvogëlimi i stokut të borxheve të 

mbledhshme si % e totalit të hyrave, në 

krahasim me vitin 2020. 

58.00% 39.00%6 () 

Shtylla 2: Efikasiteti alokues 

Prioriteti 4: Besueshmëria dhe kontrolli i ekzekutimit të buxhetit vjetor 

4. Përqindja e shmangies së ekzekutimit të 

përgjithshëm të buxhetit qendror krahasuar 

me buxhetin e aprovuar në nivelit qendror. 

6.02% 9% () 

Prioriteti 5: Transparenca e shpenzimeve publike 

5. Të dhënat dhe informatat financiare të 

publikuara në format të duhur/nevojshëm për 

palët relevante 

Informatorit 

për Qytetarin 

2021 nuk 

është 

publikuar në 

fund të vitit 

2020 

 

Seritë kohore 

për 2020 janë 

publikuar çdo 

muaj 

 

Raporti 

Vjetor 2019 

është 

publikuar në 

prill 2020 

 

Informatori për 

Qytetarë 2021 është 

publikuar 

më 17.05.2022 në 

linkun https://mf.rks-

gov.net/desk/inc/med

ia/940D0201-6FF4-

4D7B-B4C8-

4F3FB8155CE3.pdf  

 

Seritë kohore për 

vitin 2021 janë 

publikuar rregullisht, 

në linkun 

https://ptmf.rks-

gov.net  

 

dhe RVF në linkun 

https://mf.rks-

gov.net/page.aspx?id

=1,29   

 

Shtylla 3: Efikasiteti Operacional 

Prioriteti 6: Prokurimi Publik efecient dhe transparent 

6. Legjislacioni dhe proceset e reja për 

menaxhimin e kontratave dhe hapjen e të 

dhënave në prokurimin publik, janë në 

harmoni me kërkesat e MSA-së dhe praktikat 

më të mira ndërkombëtare.   

NA Ligji për PP i hartuar 

nuk është aprovuar 

 

                                                           
5 Devijimi në mes të hyrave të realizuara dhe të hyrave të planifikuara, në buxhetin e rishikuar shkaku i pandemisë, 

është -3.7%. 
6 Raporti i punës së ATK 2021; https://ëëë.atk-ks.org/ëp-content/uploads/2022/04/Raporti-i-Punes-Janar-Dhjetor-

2021.pdf, faqe 22 dhe 5. 

https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/940D0201-6FF4-4D7B-B4C8-4F3FB8155CE3.pdf
https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/940D0201-6FF4-4D7B-B4C8-4F3FB8155CE3.pdf
https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/940D0201-6FF4-4D7B-B4C8-4F3FB8155CE3.pdf
https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/940D0201-6FF4-4D7B-B4C8-4F3FB8155CE3.pdf
https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/940D0201-6FF4-4D7B-B4C8-4F3FB8155CE3.pdf
https://ptmf.rks-gov.net/
https://ptmf.rks-gov.net/
https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,29
https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,29
https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,29
https://www.atk-ks.org/wp-content/uploads/2022/04/Raporti-i-Punes-Janar-Dhjetor-2021.pdf
https://www.atk-ks.org/wp-content/uploads/2022/04/Raporti-i-Punes-Janar-Dhjetor-2021.pdf
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Prioriteti 7: Fuqizimi i auditimit dhe kontrollit të brendshëm 

7. Avancimi i politikave dhe procedurave të 

KBFP, si dhe ngritja e vazhdueshme e 

kapaciteteve që të sigurojnë menaxhim të 

llogaridhënies së duhur brenda administratës 

publike. 

Gjendja në 

2020 

Përkundër progresit, 

nuk është arritur. 

 

Prioriteti 8: Fuqizimi i auditimit të jashtëm 

8. Avancim i metodologjisë së auditimit të 

jashtëm në harmoni me standardet 

ndërkombëtare të institucioneve supreme të 

auditimit 

Ligji nuk 

është 

ndryshuar,  

Udhëzuesit 

nuk janë 

hartuar dhe 

baza e të 

dhënave nuk 

është 

zhvilluar 

Udhëzuesit dhe baza 

e të dhënave janë 

hartuar respektivisht 

zhvilluar 

 

Shtylla 4: Çështjet horizontale të MFP 

Prioriteti 9: Përmirësimi dhe ndërveprimi i sistemeve të TI-së 

9.  Zhvillimi dhe implementimi i politikave 

dhe proceseve të sistemit të TI në sektorin e 

MFP 

7 sisteme të 

integruara 

7 sistemet e 

integruara janë 

zhvilluar më tej. 

 

Prioriteti 10: Kapaciteti i ngritur brenda administratës publike për të zhvilluar dhe zbatuar 

politika në fushën e MFP 

10. Politikat dhe proceset e avancuara në MFP SRMFP ka 

përfunduar 

në fund të 

2020 

Vlerësimi i 

SIGMA për 

Raportin 

2019 të 

SRMFP 

Një video 

komunikim 

mbështetur 

nga GIZ "MF 

succesful 

story 2018" 

Vonesë në Hartimin e 

Strategjisë së MFP, 

Raportimin dhe 

Komunikimin. 

 

 

 

5 apo 50%
5 apo 50%

Progresi në arritjen e vlerave të synuara të indikatorëve për 
2021

Të arritura Të pa arritura
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III. Shtylla I: Disiplina Fiskale 
 

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

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

vazhdoi të punojë në përforcimin e kornizës afatmesme makro-fiskale dhe eliminimin e rrezikut 

të paragjykimeve sistematike në parashikimet e të hyrave. Shtylla e Disiplinës Fiskale përfshinë 

tre (3) prioritete që kanë të bëjnë me saktësinë e parashikimit të indikatorëve makroekonomik dhe 

të hyrave, kontrollet efektive të zotimeve dhe mbledhja e qëndrueshme e të hyrave.  

 

Gjatë vitit 2021, gjithsej dhjetë (10) aktivitete janë planifikuar për disiplinën fiskale, prej të cilave 

tetë (8) aktivitete apo 80% janë zbatuar, ndërsa dy (2) aktivitete apo 20% nuk janë zbatuar.  

 

Shtylla e Disiplinës fiskale përmban tre (3) indikatorë, ku dy (2) prej tyre apo 67% konsiderohet 

që kanë arritur vlerën e synuar, kurse një (1) apo 33% nuk ka arritur vlerën e synuar. 

 

 
 

 
 

Prioriteti i parë përmban një (1) indikator, i cili nuk është realizuar. Indikatori lidhur me 

Shmangien e parashikimit të të hyrave tatimore në krahasim me të hyrat e realizuara është 16.1%, 

kryesisht për shkak të planifikimit më konservator gjatë procesit të buxhetit për vitin 2021. 

 

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

vlerëson se viteve të fundit është zvogëluar devijimi në mes të realizimit në krahasim me 

parashikimet e treguesve makro-ekonomik si dhe atyre fiskal. Përjashtim bëjnë dy vitet e fundit 

për shkak të pasigurive të përgjithshme të krijuar nga pandemia. Gjatë vitit 2021 të hyrat e 

2 2

4

1

0

1

Prioriteti 1: Saktësia e parashikimit
të indikatorëve makroekonomik dhe

të hyrave

Prioriteti 2: Kontrollet efektive të
zotimeve

Prioriteti 3: Mbledhja e
qëndrueshme e të hyrave

Zbatimi i aktiviteteve në shtyllën e Disiplinës Fiskale në 2021

Të zbatuara Të pazbatuara

2 vlera

1 vlera

Arritja e vlerave të synuara të indikatorëve në Disiplinën 
Fiskale në 2021

Të arritura Të paarritura
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realizuara ishin 1,947.9 milion Euro, ndërsa ishin planifikuar 1,677.6 milion Euro. Kjo tregon 

shmangie pozitive prej 16.1%. Rritja e të hyrave është mbështetur nga rikuperimi i shpejtë i 

aktivitetit ekonomik mbështetur nga një rikthim i fortë në konsum, nga masat e ndërmarra në 

kuadër të rritjes së përputhshmërisë vullnetare, dhe nga inflacioni i lartë i nxitur kryesisht nga 

çmimet e larta të importeve.  

 

Nga tre (3) aktivitetet e planifikuara në kuadër të prioritetit të parë, janë zbatuar dy (2) apo 67% 

nga aktivitetet, kurse një (1) apo 33% e aktiviteteve nuk janë zbatuar. Gjatë trajnimeve të mbajtura 

nga eksperti i kontraktuar nga USAID, është punuar edhe në avancimin e modelit makro-

ekonomik, përfshirë këtu të hyrat. Ngritja e kapaciteteve të departamentit makro ka vazhduar, 

duke përshirë trajnime profesionale në vend të punës. Gjatë gjithë vitit 2021 janë mbajtur trajnime 

për punëtorët e rinj të punësuar nga Young Cell Scheme (YCS). Trajnimet janë mbajtur nga 

eksperti i kontraktuar nga USAID. Përkundër hartimit të draft dokumentit të opsioneve për 

krijimin e mundshëm të institucionit të pavarur fiskal (Këshilli Ekonomik Fiskal-KEF), të 

mbështetur nga KE dhe FMN, nuk ka ende vendim final për këtë çështje. 

 

 

Prioriteti i dytë përmban një (1) indikator, i cili ka arritur vlerën e synuar. Raporti vlerëson se 

Borxhet e pakryera të pagesave deri në fund të vitit fiskal si % e totalit të shpenzimeve është më 

e vogël se në vitin 2020. Sipas RVF7 2021, raportohet për 1.2% vonesa në pagesa në raport me 

totalin e përgjithshëm të shpenzimeve për vitin 2021, apo 3.27% më pak se në vitin 2020. 
  

Lidhur me Prioritetin e dytë, ka vazhduar kontrolli efektiv i zotimeve përmes monitorimit dhe 

raportimit efikas të shpenzimeve publike. Nga dy (2) aktivitetet e planifikuara, që të dyja janë 

zbatuar, apo 100% e tyre. Monitorimi i certifikimit të pagesave nga OB ka vazhduar me masa 

efikase të kontrollit siç është paraparë në Rregulloren për shpenzimin e parasë publike. Me rastin 

e vonesave në certifikim të pagesave nga OB-të, Divizioni për Monitorim në Thesar ju ka dërguar 

OB-ve në vazhdimësi e-mail në formë të vërejtjes. 

Në RVF 2020, i cili është aprovuar në mars 2021 dhe i publikuar në muajin prill 2021, janë 

përfshirë elemente që tejkalojnë kërkesat e IPSAS, i bazuar në parimin e KESH-it si: të 

arkëtueshmet, të pagueshmet, dhe Asetet. Raporti Vjetor Financiar 20208 i publikuar në ueb faqen 

e MFPT përmban edhe aneks raport të veçantë për të arkëtueshmet, detyrimet, asetet kapitale jo 

financiare, etj. Nuk ka sfida të identifikuara për këtë prioritet. 

 

Prioriteti i tretë përmban një (1) indikator i cili raportohet të jetë arritur. Stoku i borxheve të 

mbledhshme, si përqindje e totalit të të hyrave, është zvogëluar në krahasim me vitin 2020. 

Raportohet se Stoku i borxhit me 31.12.2021 ka qenë 39%9, ndërsa më 31.12.2020 ishte 59%.  
 

Tek prioriteti i tretë, mbledhja e qëndrueshme e të hyrave, Administrata Tatimore e Kosovës, 

gjatë periudhës raportuese Janar – Dhjetor 2021 ka realizuar të hyra në vlerë prej 597.7 milion 

EUR, e që në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, të hyrat për këtë periudhë janë më 

të larta për 130.6 milion EUR, apo shprehur në përqindje për 28%. Ndërsa krahasuar me Planin e 

Rishikuar në vlerë prej 556 milion EUR, ka një rritje  prej 41.7 milion EUR apo 7.5%. 
 

Nga pesë (5) aktivitetet e planifikuara, janë zbatuar katër (4) aktivitete (aktivitetet 3.2, 3.3, 3.4, 

3.5) apo 80%, ndërsa një (1) aktivitet apo 20% nuk është zbatuar (aktiviteti 3.1). Vlerësohet se 

funksionalizimi i Portalit të vetëshërbimeve, shërbimet e brendshme, si dhe komponenti i 

                                                           
7 Raporti Vjetor Financiar 2021: https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/CB1322C0-F69C-4FCE-B78C-

825F365D2BCA.pdf   
8 Raporti Vjetor Financiar 2020: https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/04E85A56-B508-41C1-A6D6-

427A0C091EF0.pdf  
9 Raporti i punës së ATK 2021; https://ëëë.atk-ks.org/ëp-content/uploads/2022/04/Raporti-i-Punes-Janar-Dhjetor-

2021.pdf, faqe 22 dhe 5. 

https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/CB1322C0-F69C-4FCE-B78C-825F365D2BCA.pdf
https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/CB1322C0-F69C-4FCE-B78C-825F365D2BCA.pdf
https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/04E85A56-B508-41C1-A6D6-427A0C091EF0.pdf
https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/04E85A56-B508-41C1-A6D6-427A0C091EF0.pdf
https://www.atk-ks.org/wp-content/uploads/2022/04/Raporti-i-Punes-Janar-Dhjetor-2021.pdf
https://www.atk-ks.org/wp-content/uploads/2022/04/Raporti-i-Punes-Janar-Dhjetor-2021.pdf
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menaxhimit të proceseve të punës (Case managemente functionalities) kërkon angazhim shtesë, 

pasi që nuk ka ndodhur dorëzimi i pjesës së parë të Fazës së dytë të Projektit të Modernizimit të 

Sistemit të TI në ATK. ATK ka ndërmarrë masat kontraktuale dhe juridike në lidhje me vonesat 

e OE.  

ATK ka zhvilluar dhe aplikon procedura efikase për menaxhim të borxhit tatimor, përmes 

proceseve të ndara të punës brenda katër divizioneve, ku secili divizion kryen një pjese të punës 

me menaxhim të borxhit, që kanë për qëllim përfundimtar mbledhjen e borxhit me pagesë të plotë 

ose me marrëveshje. Si rezultat janë inkasuar borxhe në shumë prej 134.8 mil€ dhe është mbuluar 

stoku i borxhit me marrëveshje të lidhura në shumë 121.3mil€, që nënkupton se në borxhin e 

mbledhshëm këto marrëveshje të lidhura përbëjnë gati gjysmën e stokut të mbledhshëm të borxhit 

në fund të vitit 2021, që shprehur në përqindje është 39%.  

ATK, në vazhdimësi ka bartë mesazhet te tatimpaguesit, si: Regjistrohu; Regjistro punëtorët dhe 

deklaro saktë tatimin në paga; Mbaj dokumentacionin sipas Ligjit; Pajisu me Pajisje Elektronike 

Fiskale/ Sistem Fiskal dhe lësho kuponin fiskal; Mos bëjë transaksione me biznese fiktive dhe 

të pasivizuara; Dëshmo Origjinën e mallit; Deklaro të ardhurat; Deklaro saktë tatimin; Deklaro 

dhe paguaj tatimin në kohë; Deklaro dhe paguaj tatimin për të ardhurat nga qiraja; Deklaro dhe 

paguaj tatimin për të ardhurat nga fitimi kapital; Deklaro çmimin real; Mbaj tatimin në burim; 

Paguaj borxhin; Apliko Ngarkesën e kundërt për TVSH; Apliko saktë normën e TVSH-së; si dhe 

ndonjë mesazh tjetër i cili mund të vlerësohet si mesazh specifik për ndonjë projekt të përcaktuar 

nga ATK. Në kuadër të zbatimit të reformës "Përmirësimi i Përmbushjes Tatimore", sektori i 

ndërtimtarisë dhe sektori i akomodimit dhe shërbimeve ushqimore janë identifikuar si  sektor me 

rrezikun më të lartë për mos-përmbushje. Lidhur me zbatimin e kësaj reformë në vazhdimësi janë 

realizuar aktivitete edukuese por edhe masa të kontrollit tatimor. Të gjithë tatimpaguesve iu 

sigurohet Edukimi, Informimi dhe Lehtësimi i procedurave përmes ofrimit të shërbimeve 

profesionale, transparente dhe efikase konform Legjislacionit Tatimor, me qëllim të informimit 

të tatimpaguesve për përmbushjen e detyrimeve tatimore. ATK gjatë periudhës raportuese Janar 

Dhjetor 2021, ka ofruar shërbimet, si në vijim: 
- Tatimpagues të regjistruar në Sistemin Elektronik EDI ishin 128,135. 

- Numri i shërbimeve elektronike të ofruara-deklarime përmes EDI  ishin 2,753,927 deklarime. 

- Përgjigje për tatimpagues ishin 3,160 përgjigje. 
- Njoftime/Komunikata për tatimpagues ishin 44 njoftime. 
- Seminare për tatimpagues ishin 3. 

- Lëshimi i vërtetimeve elektronike tatimore sipas llojeve të kërkesave ishin 95,707 vërtetime. 

- Biznese të reja të regjistruara në Qendrat - One Stop Shop ishin 10,701 biznese të reja. 
 

Në kuadër të zhvillimit të kontrolleve fizike dhe dokumentare, Dogana e Kosovës gjatë vitit 2021 

ka zhvilluar 72,634 kontrolle fizike të ngarkesave komerciale/lëndë dhe 215,959 kontrolle 

dokumentare të Lëndëve. 

Përgjatë periudhës raportuese janë zhvilluar 88 kontrolle post importuese tek subjektet 

importuese. Kontrollet do të vazhdojnë të aplikohen në varësi të planifikimeve dhe nevojave të 

paraqitura. Gjatë 2021 janë zhvilluar këto aktivitete post-importuese: 

- Janë kryer 191 kontrolle në terren, 

- Janë lëshuar 126 aktvendim për inkasim me vlerë prej 3,361,650.63 Euro 

- Janë Inspektuar 36,389 lëndë pas zhdoganimit 

- Janë rivlerësuar 223 lëndë në vlerë prej 202,867,11 Euro 

- Janë iniciuar 51 Kundërvajtje Doganore me vlerë prej 28,606.50 Euro. 
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IV. Shtylla II: Efikasiteti Alokues 
 

Shtylla e dytë synon të sigurojë përdorim efikas dhe efektiv të resurseve të miratuara buxhetore 

duke forcuar ekzekutimin efikas të buxhetit përmes lidhjes së Strategjisë Kombëtare për Zhvillim 

dhe planifikimit të buxhetit për tre vitet e ardhshme. Kjo shtyllë përfshin dy prioritete që kanë të 

bëjnë me besueshmërinë dhe kontrollin e ekzekutimit të buxhetit vjetor dhe transparenca e 

shpenzimeve publike.  

 

Gjatë vitit 2021, në kuadër të efikasitetit alokues, janë planifikuar gjithsej katër (4) aktivitete, dhe 

të gjitha janë zbatuar, apo 100 %.  

 

Kjo shtyllë i ka gjithsej dy (2) indikatorë, ku një (1) është i zbatuar apo 50% dhe një (1) nuk është 

zbatuar, apo 50%. 

 

 
 

 
 

Prioriteti i katërt, përmban një (1) indikator, i cili nuk është realizuar. Indikatori lidhur me 

përqindjen e shmangies së ekzekutimit të përgjithshëm të buxhetit qendror krahasuar me buxhetin 

e aprovuar në nivelit qendror, është raportuar se nuk është arritur, pasi vlera e përqindjes së 

shmangies është 9%, apo më e lartë se vitin paraprak për 2.8%.  

 

Në prioritetin e katërt synohet të rritet besueshmëria dhe kontrolli i ekzekutimit të buxhetit vjetor, 

përmes planifikimit dhe ekzekutimit real të buxhetit. Ekzekutimi i buxhetit qendror krahasuar me 

buxhetin e aprovuar për vitin 2021, ka arritur 91%, duke rezultuar shmangien më të lartë sesa 

vitin paraprak 2020. 

 

1

3

0 0

Prioriteti 4: Besueshmëria dhe kontrolli i ekzekutimit
të buxhetit vjetor

Prioriteti 5: Transparenca e shpenzimeve publike

Zbatimi i aktiviteteve në shtyllën e Efikasiteti Alokues në 2021

Të zbatuara Të pazbatuara

1 vlera1 vlera

Arritja e vlerave të synuara të indikatorëve në Efikasitetin 
Alokues në 2021

Të arritura Të paarritura
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Aktiviteti i vetëm i paraparë për këtë prioritet është zbatuar plotësisht apo 100%. Informimi i 

Organizatave Buxhetore përmes Instruksioneve (Instruksioni për përgatitjen e KASh, Qarkoreve 

buxhetore, etj.) për planifikim sa më real të buxhetit për secilën OB, raportohet se është hartuar 

Rishikimi i buxhetit për vitin 2021 dhe më datë 18. 06. 2021 është aprovuar në Qeveri dhe i njëjti 

është përcjell në Kuvend të Republikës se Kosovës për aprovim, ku me datë 28 Korrik 2021 është 

aprovuar. Është lëshuar Instruksioni i KASh-it 2022-2024 dhe pas pranimit dhe përpunimit të 

materialeve prej OB-ve, KASh 2022-2024 është aprovuar nga Qeveria më datë 30. 04. 2021. Po 

ashtu janë lëshuar Qarkorja 2022/01 për të gjitha Organizatat Buxhetore dhe Qarkorja 2022/02 

për Komuna në Gusht 2021, kurse për nivelin Qendror në Tetor 2021. Gjatë vitit 2021 janë 

shpërndarë po ashtu instruksionet: Instruksioni 01/22, Instruksionin me Nr. 797/2021, 

Instruksioni me Nr. 858/2021. Pas analizës së kërkesave buxhetore, janë mbajtur dëgjimet 

buxhetore. Më 29.10.2021 është aprovuar në Qeveri Projekt Ligji për Ndarjet Buxhetore për 

Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2022. Ky prioritet nuk ka sfida të identifikuara. 

 

Prioriteti i pestë përmban një (1) indikator, i cili është realizuar në tërësi. Indikatori lidhur me të 

dhënat dhe informatat financiare të publikuara në format të duhur/nevojshëm për palët relevante 

është arritur. Informatori për qytetarë 202110, Seritë kohore11 si dhe RVF 202112 janë publikuar 

në ueb faqen e MFPT. 

Në prioritetin e pestë, transparenca e shpenzimeve publike, synohet të rritet llogaridhënia dhe 

besueshmëria me publikimin e rregullt të informacioneve buxhetore dhe financiare. Në 2021 të 

dhënat dhe informatat financiare janë publikuar në format të duhur/nevojshëm për palët relevante. 

 

Nga tre (3) aktivitetet e planifikuara, janë zbatuar tre (3) aktivitete apo 100%. Informatori për 

qytetarin për buxhetin e vitit 2021 është publikuar në ueb faqen e MFPT më datë 17.05.2021. 

Publikimi i serive kohore mujore është publikuar rregullisht në ueb faqen e MFPT “Portali i 

transparencës”13.  Po ashtu pas aprovimit në qeveri, Raporti Vjetor Financiar 2021 është publikuar 

në ueb faqen e MFPT. Nuk janë identifikuar sfida në këtë prioritet. 

 

 

V. Shtylla III: Efikasiteti Operacional 
 

Shtylla e tretë, Efikasiteti Operacional, ka për objektiv shpenzimin efikas dhe transparent të 

fondeve publike nëpërmjet të prokurimit publik efecient dhe transparent. Efikasiteti Operacional  

mbështetet edhe me fuqizimin e auditimit dhe kontrollit të brendshëm, si një vlerë e shtuar për 

menaxhimin e llogaridhënies. Po ashtu, performancës së institucionit suprem të auditimit në 

harmoni me standardet ndërkombëtare, synohet të ngrit dhe siguroj Efikasitetin Operacional në 

MFP. Kjo shtyllë përfshin tre (3) prioritete dhe synon përmirësimin e fushës së prokurimit publik, 

fuqizimin e auditimit dhe kontrollin e brendshëm si dhe fuqizimin e auditimit të jashtëm.  

 

Gjatë vitit 2021 janë planifikuar gjithsej tetëmbëdhjetë (18) aktivitete, ku dhjetë (9) janë zbatuar 

apo 50%, ndërsa tetë (9) apo 50% nuk janë zbatuar. 

 

Shtylla e Efikasitetit Operacional përmban tre (3) indikatorë, ku një (1) prej tyre apo 33% 

konsiderohet që ka arritur vlerën e synuar, kurse dy (2) apo 67% nuk kanë arritur vlerën e synuar. 

 

                                                           
10 https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/940D0201-6FF4-4D7B-B4C8-4F3FB8155CE3.pdf  
11 https://ptmf.rks-gov.net  
12 https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,29    
13 https://mf.rks-gov.net/Page.aspx?id=1,125  

https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/940D0201-6FF4-4D7B-B4C8-4F3FB8155CE3.pdf
https://ptmf.rks-gov.net/
https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,29
https://mf.rks-gov.net/Page.aspx?id=1,125
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Prioriteti i gjashtë përmban një (1) indikator i cili nuk është realizuar. Indikatori parasheh  

legjislacionin  dhe proceset e reja për menaxhimin e kontratave dhe hapjen e të dhënave në 

prokurimin publik, të jenë në harmoni me kërkesat e MSA-së dhe praktikat më të mira 

ndërkombëtare. Përkundër zhvillimeve pozitive në funksionalizimin e dy moduleve të reja, 

modulit për menaxhimin e kontratave si dhe atij për vlerësimin e performancës së kontraktuesve 

si dhe ueb-aplikacionin për publikim të të dhënave në prokurimin publik sipas standardit për të 

dhëna të hapura (OCDS), raporti vlerëson se nuk është arritur për shkak se  Ligji i Ri për PP nuk 

është aprovuar e rrjedhimisht as legjislacioni dytësor.  

 

Në prioritetin e gjashtë ka për qëllim që shpenzimi i fondeve publike të bëhet në mënyrë efikase 

dhe transparente nëpërmjet prokurimit publik efecient dhe transparent. Gjate vitit 2021, përveç 

aktiviteteve të prokurimit me vlera të vogla, të mesme dhe të mëdha, të cilat janë zbatuar përmes 

sistemit të e-prokurimit, nga gushti i vitit 2021 edhe kontratat me vlera minimale (deri në 1000 

euro), zbatohen përmes e-prokurimit. Vënia në përdorim e Modulit për menaxhimin e kontratave 

dhe modulit për vlerësimin e performancës së kontraktuesve ka rritur efikasitetin dhe 

transparencën në zbatimin e kontratave të nënshkruara ne prokurimin publik. 

Me këto avancime, të gjitha aktivitetet e prokurimit zbatohen në e-prokurim që nga inicimi deri 

në menaxhimin e implementimit të kontratave dhe vlerësimin e performancës së kontraktuesve. 

Gjatë vitit 2021, numri i kontratave për të cilat është bërë administrimi i menaxhimit të kontratave 

përmes modulit për menaxhimin e kontratave në sistemin e e-prokurimit është 6,670. Nga 

Qershori 2021, është duke u bërë publikimi i rregullt në portalin qeveritar14 i të dhënave të 

prokurimit sipas standardit të të dhënave të hapura (OCDS), për të gjitha kontratat e nënshkruara 

përmes sistemit të e-prokurimit.  

                                                           
14 https://opendata.rks-gov.net  

3 3 3

4 4

1

Prioriteti 6: Prokurimi Publik efiçient
dhe transparent

Prioriteti 7: Fuqizimi i auditimit dhe
kontrollit të brendshëm

Prioriteti 8: Fuqizimi i auditimit të
jashtëm

Zbatimi i aktiviteteve në shtyllën e Efikasitetit Operacional në 
2021

Të zbatuara Të pazbatuara

1 vlera

2 vlera

Arritja e vlerave të synuara të indikatorëve në Efikasitetin 
Operacional në 2021

Të arritura Të paarritura

https://opendata.rks-gov.net/
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Në prioritetin e gjashtë, gjithsej janë shtatë (7) aktivitete, ku tre (3) prej tyre apo 42.8% janë 

zbatuar, kurse katër (4) prej tyre apo 57.2% nuk janë zbatuar. 

Në sistemin e prokurimit elektronik, është vënë në përdorim moduli i ri “ Moduli për menaxhim 

të implementimit të kontratave”. Ky modul mundëson që të gjitha kontratat që janë nënshkruar 

përmes prokurimit publik me vlera të vogla, të mesme dhe të mëdha, të janë pjesë e sistemit të 

administrimit të menaxhimit të kontratës nëpërmes sistemit të e-prokurimit. Përveç kësaj,  

Është vënë gjithashtu në përdorim edhe moduli i ri për vlerësim të performancës se kaluar të 

kontraktuesve, për të gjitha llojet e kontratave. Ky modul do rris efikasitetin dhe transparencës 

gjatë menaxhimit të kontratave të nënshkruara përmes prokurimit.  

KRPP ka përgatitur video trajnime elektronike për të dy modulet e reja, që ofrojnë udhëzime për 

të gjithë llojet e përdoruesve në autoritetet kontraktuese dhe operatoret ekonomik. 

KRPP ka zhvilluar, dhe nga qershori 2021, ka vënë në funksion ueb-aplikacionin softuerik (WEB-

API)15 për publikim të të dhënave në prokurimin publik sipas standardit për të dhëna të hapura. 

Deri më tani, janë publikuar më shumë se 35,000 të dhëna për njoftimet e kontratave apo 

aktivitetet e prokurimit, dhe 25,000 kontrata të nënshkruara, që mbulojnë periudhën kohore nga 

1 janari 2017 e në vazhdim. Të dhënat publikohen në kohë reale dhe në format të lexueshëm. Me 

rritjen e transparencës për aktivitetet e prokurimit dhe të dhënat e kontratave përmes sistemit të 

prokurimit elektronik, mjeteve të menaxhimit të kontratave dhe formatit të të dhënave të hapura, 

do te ketë rritje të pjesëmarrjes në monitorim nga ana e qytetarëve, OSHC-ve, mediave 

mbikëqyrëse, gazetarëve, shoqatave profesionale dhe organizatave të tjera joqeveritare, 

monitorim masiv nga ana e organeve të sundimit të ligjit si Zyra Kombëtare të Auditimit, 

Agjencia Kundër Korrupsionit dhe të gjithë akterët e qeverisë.                              

Drafti i parë i Ligjit të ri të Prokurimit Publik (LPP i ri) është hartuar më dt. 25.06.2021. ligji nuk 

ka arritur të aprovohet në vitin 2021, andaj është bartur në programin legjislativ të qeverisë për 

vitin 2022. Shkak i vonesës vlerësohet të jetë synimi për transpozim të plotë të direktivave te BE 

për prokurim publik në LPP e ri. Rrjedhimisht mos aprovimi i ligjit ka rezultuar me mos 

aprovimin e legjislacionit dytësorë.    

AQP pas analizimit të planifikimeve të prokurimeve të Institucioneve të Republikës së Kosovës, 

në Janar 2021 ka propozuar tek Ministri i Financave listën e artikujve për përdorim të përbashkët. 

Lista e artikujve për përdorim të përbashkët, e përgatitur nga AQP, nuk ka arritur të aprovohet në 

Qeveri. Vlerësohet se duhet ngritur bashkëpunimin dhe koordinimin në mes të akterëve relevant. 

Përdorimi i moduleve të reja për menaxhim të kontratave të artikujve për vlerësimin e 

performancës të operatoreve ekonomik/kontraktorëve dhe për prokurim të centralizuar (AQP), 

nuk është arritur pasi që nuk janë funksionalizuar për kontratat e centralizuara. Vlen të theksohet 

se stafi i AQP është përgatitur për përdorimin e këtyre moduleve, në momentin që të jenë 

funksionale. 

 

Prioritetin e shtatë përmban një (1) indikator i cili nuk është realizuar. Në prioritetin e shtatë, 

fuqizimi i auditimit dhe kontrollit të brendshëm përmes avancimit të politikave dhe procedurave 

të KBFP, si dhe ngritjes së vazhdueshme të kapaciteteve që të sigurojnë menaxhim të 

llogaridhënies të duhur brenda administratës publike, përkundër progresit të arritur në ngritjen e 

kapaciteteve, nuk janë arritur synimet e përcaktuara pasi që kemi vonesa në avancimin e disa 

politikave dhe procedurave të KBFP. 

 

Nga shtatë (7) aktivitetet e planifikuara në kuadër të prioritetit të shtatë, janë zbatuar katër (4) apo 

57.2 % e aktiviteteve, ndërsa tre (3) ose 42.8% e aktiviteteve nuk janë zbatuar. 

Gjatë vitit 2021 është vazhduar me edukim të vazhdueshëm profesional në fushën e MFK dhe 

AB. Në bashkëpunim me USAID, IKAP dhe Qeverinë e Norvegjisë janë organizuar trajnimet me 

temat si në vijim: 

 

                                                           
15 https://ocdskrpp.rks-gov.net/   

https://ocdskrpp.rks-gov.net/
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Auditimi i Brendshëm- AB 

 Sigurimi i cilësisë në auditim të brendshëm (80 pjesëmarrës) 

 Prezantim për zhvillimin e pilot auditimeve të performancës (15 pjesëmarrës) 

 Tryeza - Praktikat dhe mekanizmat e zhvilluar në Komunat, me fokus të Projektit lidhur 

me proceset e Auditimit të Brendshëm (25 pjesëmarrës) 

Menaxhimi Financiar dhe kontrolli -MFK 

 Standardet e raportimit dhe menaxhimit te rrezikut (61 pjesëmarrës) 

 Plotësimi i PVV nga SSP dhe raportimi për funksionimin e KBFP (31 pjesëmarrës) 

 Kontrolli i Brendshëm i Financave Publike (14 pjesëmarrës) 

Gjatë periudhës raportuese, janë realizuar tetë (8) monitorime të kontrollit të brendshëm me 

qëllim të sigurimit të zbatimit të menaxhimit financiar dhe kontrollit nga subjektet e sektorit 

publik. Po ashtu janë realizuar dhjetë (10) monitorime në auditimin e brendshëm. Për monitorimet 

e bëra janë përgatitur gjithashtu raportet. 

Për vlerësimin e zbatimit të MFK, gjatë vitit 2021 janë pranuar 112 pyetësor të plotësuar 

(përfshirë 11 pyetësor të plotësuar nga ndërmarrjet publike) ndërsa për fushën e auditimit të 

brendshëm janë pranuar 82 raporte (përfshirë 15 raporte nga ndërmarrjet publike). Janë analizuar 

dhe janë përgatitë: 

- Raporti i konsoliduar i monitorimit të Njësive të auditimit të brendshëm 

- Raporti mbi analizën e planit strategjik dhe planit vjetor të auditimit bazuar në planet e 

pranuara nga njësitë e auditimit të brendshëm 

Në bazë të analizave të dala, NjQH ka përgatitë Raportin e konsoliduar vjetor për funksionimin e 

sistemit të kontrollit të brendshëm të financave publik në subjektet e sektorit publik për vitin 2020. 

Raporti është aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës më 25.06.2021 (Vendim Nr. 16/17 

të datës 25.06.2021)16. 

Dokumenti i Politikave për KBFP, pas shumë diskutimeve mes MFPT, NjQH dhe Komisionit 

Evropian është vendosë që në vend të Dokumentit të Politikave për KBFP, objektiva e KBFP të 

integrohet në Strategjinë e Menaxhimit të Financave Publike 2022-2026.   

Gjatë kësaj periudhe raportuese NjQH e mbështetur nga projekti i BE-së, ka përgatitur një draft 

udhëzim administrativ për certifikimin e AB të sektorit publik, pasi që gjatë hartimit akterët e 

përfshirë kanë konstatuar se ishte e nevojshme edhe rishikimi i moduleve të programit për 

certifikim. Kjo ka ndikuar në bartjen e këtij aktiviteti për vitin vijues. 

Drafti final i Manualit të MFK është rishikuar, por shkaku i komenteve shtesë nuk ka arritur të 

aprovohet në 2021. Gjithashtu drafti final i Manuali për auditimin e performancës është rishikuar, 

por shkaku i komenteve shtesë nuk ka arritur të aprovohet në 2021. 

 

Prioritetin e tetë përmban një (1) indikator, i cili është realizuar. Avancim i metodologjisë së 

auditimit të jashtëm në harmoni me standarde ndërkombëtare të institucioneve supreme të 

auditimit, është arritur përmes hartimit të Udhëzuesve si dhe zhvillimit të bazës së të dhënave. 

 

Në Prioritetin e tetë, fuqizimi i auditimit të jashtëm, përforcimi i institucionit suprem të auditimit 

ne harmoni me standardet ndërkombëtare është paraparë të arrihet përmes azhurnimit të 

Udhëzuesit të auditimit të rregullsisë (financiar dhe pajtueshmëri), hartimit të udhëzuesit për 

auditimet e pajtueshmërisë dhe Udhëzuesit për planifikim strategjik në auditimet e performancës.  

 

Nga katër (4) aktivitetet e planifikuara në kuadër të këtij prioriteti, janë zbatuar tre (3) ose 75% 

të aktiviteteve, ndërsa një (1) apo 25% të aktiviteteve nuk është zbatuar. 

Ndryshimi i ligjit për Auditimin e Përgjithshëm dhe Zyrën e Auditorit Kombëtar, varet nga 

Kuvendi. Auditori i Përgjithshëm ka ndërmarrë disa hapa dhe përmes një shkrese zyrtare ka 

njoftuar Kuvendin lidhur me nevojën për ndryshimin e ligjit. Koncept dokumentin ia ka dorëzuar 

Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike (KMFP), Komisionit për Buxhet, Punë dhe 

                                                           
16 https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=43462 
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Transfere dhe Komisionit për Legjislacion.  Përveç tjerash është organizuar edhe një punëtori me 

anëtarët e KMFP për të diskutuar për nevojën dhe domosdoshmërinë e Amandamentimit të ligjit.  

Në kuadër të projektit të binjakëzimit të financuar nga Bashkimi Evropian dhe realizuar nga 

Institucioni Suprem i Auditimit të Polonisë është hartuar udhëzuesi për auditimet e 

pajtueshmërisë (stand alone). Qëllimi kryesor i këtij udhëzuesi është të ofroj informacione të 

përgjithshme të rëndësishme për punën audituese dhe të sigurojë që të gjitha kërkesat dhe pritjet 

e ZKA-së, për sa i përket auditimit të pajtueshmërisë, të jenë qartë të përcaktuara në mënyrë që 

të arrihet një qasje e njëtrajtshme, e qëndrueshme dhe profesionale e këtij lloji të auditimit. 

Me përkrahjen e USAID është hartuar Udhëzuesi për Planifikimin Strategjik të Auditimeve të 

Performancës. Qëllimi i këtij udhëzuesi është: 

- që të shërbej si bazë për një proces planifikimi strategjik të strukturuar mirë të funksionit 

të Auditimit të Performancës.  

- është përgatitur në përputhje me objektivat e përgjithshme strategjike të ZKA-së, me 

synimin që të fokusojë burimet në fushat me rëndësi që duhet të sillen në vëmendjen e 

Kuvendit të Kosovës  

- ta promovoj qëndrueshmërinë në planifikimin e temave të auditimit në të gjitha ekipet e 

auditimit të performancës së ZKA-së, dhe 

- të organizohet procesi i përzgjedhjes së auditimeve sipas rreziqeve kryesore 

Në kuadër të projektit të binjakëzimit, të financuar nga BE është realizuar nga Institucioni Suprem 

i Auditimit të Polonisë baza e të dhënave për përcjelljen e zbatimit të rekomandimeve të auditimit 

e cila është e publikuar në ueb faqen e ZKA-së. Kjo bazë është e lidhur drejtpërdrejt me Sistemin 

e Auditimit – SITA prej nga gjenerohen të dhënat e paraqitura lidhur me nivelin e zbatimit të 

rekomandimeve të auditimit nga organizatat buxhetore. Përmes kësaj platforme synohet që 

publiku dhe palët tjera të interesit të kenë informacion në kohë reale lidhur me nivelin e zbatimit 

të rekomandimeve. 

 

 

VI. Shtylla IV: Çështjet Horizontale të MFP 
 

Shtylla e katërt, synon të adresojë dhe përmirësoj çështjet që lidhen me MFP pas parasysh 

rëndësinë e këtyre çështjeve në mbarëvajtjen e sistemit të MFP në Kosovë. Shtylla për Çështjet 

Horizontale të MFP përmban dy (2) prioritete që kanë të bëjnë me përmirësimin dhe ndërveprimin 

e sistemeve të TI-së dhe ngritjen e kapaciteteve brenda administratës publike për të zhvilluar dhe 

zbatuar politika në fushën e MFP. 

 

Gjatë vitit 2021, janë planifikuar gjithsej tetë (8) aktivitete për çështjet që lidhen me MFP, ku tre 

(3) aktivitete apo 37.5% janë zbatuar ndërsa pesë (5) aktivitete apo 62.5% janë të pazbatuara. 

 

Kjo shtyllë përmban gjithsej dy (2) indikatorë, ku një (1) indikator apo 50% është zbatuar dhe një 

(1) apo 50% nga indikatorët nuk është arritur gjatë vitit 2021.  
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Prioriteti i nëntë, përmban një (1) indikator i cili është realizuar. Zhvillimi dhe implementimi i 

politikave dhe proceseve të sistemit të TI në sektorin e MFP, është arritur përmes integrimit të 

shtatë (7) sistemeve të TI-së. 

 

Në prioritetin e nëntë synohet përmirësimi i sistemeve dhe shërbimeve të TI në mënyrë që të 

ngritët cilësia dhe përdorimi i të dhënave të financave publike përmes zhvillimit dhe 

implementimit të politikave dhe proceseve të sistemit të TI në sektorin e MFP. 

 

Gjatë vitit 2021, për këtë prioritet janë planifikuar gjithsej katër (4) aktivitete, ku dy (2) aktivitete 

apo 50% janë zbatuar, ndërsa dy (2) aktivitete apo 50% nuk janë zbatuar. Zhvillimi dhe 

nënshkrimi i Kontratës Kornizë për mirëmbajtje dhe zhvillim të mëtutjeshëm të sistemeve të 

integruara/ndërlidhura të TI në MFPT, nuk ka arritur të zbatohet gjatë këtij viti edhe pas 

përpjekjeve të vazhdueshme nga DTI. 

Lidhur me aprovimin dhe implementimin e Information Security Management System (ISMS), 

janë hartuar dhjetë (10) politika, njëzetedy (22) procedura, gjashtë (6) instruksione, 

tridhjetegjashtë (36) formularë dhe ISMS Dokumentet të tjera (Objektivat, Konteksti, 

Fushëveprimi, etj.). Do të vazhdohet me hartimin e dokumenteve të cilat do të përmbushim 

numrin e dokumenteve të nevojshme për t’u nënshkruar.  

Strategjia e TI-së është draftuar. Kjo Strategji është dërguar për komente tek palët e interesit dhe 

konsultime brenda MFPT. Vlen të theksohet se është funksionalizuar Tavolina e Shërbimit të TI-

së brenda MFPT. 

 

Prioriteti i dhjetë, përmban një (1) indikator, i cili nuk ka arritur të realizohet. Politikat dhe 

proceset e avancuara në MFP, nuk është arritur shkaku i mos zhvillimit dhe ngritjes së 

kapaciteteve të GKMFP dhe akterëve tjerë relevant në fushën e MFP.  

2
1

2
3

Prioriteti 9.- Përmirësimi dhe ndërveprimi i sistemeve
të TI-së

Prioriteti 10.- Kapaciteti i ngritur brenda administratës
publike për të zhvilluar dhe zbatuar politika në fushën

e MFP

Zbatimi i aktiviteteve në shtyllën çështjet horizontale të MFP 
në 2021

Të zbatuara Të pazbatuara

1 vlera1 vlera

Arritja e vlerave të synuara në çështjet horizontale të MFP në
2021

Të arritura Të paarritura
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Në prioritetin e dhjetë, kapaciteti i ngritur brenda administratës publike për të zhvilluar dhe 

zbatuar politika në fushën e MFP, synohet të arrihet përmes zhvillimit të politikave për MFP, 

Monitorimit, Zbatimit, Raportimit dhe Komunikimit që do ti qojë para reformat e përgjithshme 

të MFP në Kosovë. 

 

Nga gjithsej katër (4) aktivitetet e planifikuara, është zbatuar një (1) aktivitetet apo 25%, ndërsa 

tre (3) aktivitetet apo 75% nuk janë zbatuar. Plani Kalimtar i Veprimit 2021 për MFP është hartuar 

në mars 2021. Për shkak të natyrës kalimtare dhe mungesës së Strategjisë, bazuar në konsultimet 

e strukturave të RAP dhe partnerëve zhvillimorë, PKV 2021 është aprovuar nga Ministri i 

Financave, Punës dhe Transfereve. Viti 2021 i ka shërbyer RAP për renditjen e të gjitha 

strategjive në të njëjtin afat kohor 2022-2026.  

SRMFP 2022-2026, për shkak të mungesës së kapaciteteve, ndikimit të pandemisë dhe 

pamundësisë për të siguruar mbështetjen me ekspertizë GKMFP nuk është hartuar me kohë. 

Mbështetja është siguruar në Dhjetor 2021, por kjo nuk ka mjaftuar që të hartohet Strategjia e re 

me kohë. 

Lidhur me ngritjen e kapaciteteve institucionale të GKMFP në Monitorim dhe Raportim (M&R) 

të SRMFP si dhe kapaciteteve të bartësve të SRMFP, ka ngecje shkaku i vonesës së mbështetjes 

së GKMFP dhe akterëve tjerë relevantë në MFP me asistencë teknike.  

 

  

VII. Sfidat në zbatimin e PKV të MFP gjatë vitit 2021  
 

Raporti vlerëson se shumica e aktiviteteve janë zbatuar në përputhje me planin, ndërsa një numër 

nuk janë zbatuar. Konkretisht, disa nga sfidat e hasura gjatë zbatimit të këtyre aktiviteteve janë:  

- Ndikimin negativ shumë dimensional i pandemisë Covid19. Këto ndikime janë manifestuar me 

pengesa të punës normale institucionale, me ngarkesa institucionale me qëllim të tejkalimit të 

efekteve të pandemisë,  

- mungesa e përkushtimit institucional,  

- mungesa e mbështetjes me asistence teknike etj.  

 

Në vijim janë sfidat dhe rekomandimet sipas shtyllave/prioriteteve: 

 

Sfidat Rekomandimet 

Shtylla 1: Disiplina Fiskale 

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

Pamundësia e adresimit të rekomandimit të 

KE-së për hartim të një dokumenti që do të 

përmbajë opsionet për krijimin e institucionit 

të pavarur fiskal 

 Identifikimi i hapave të ardhshëm 

rreth krijimit të institucionit të 

pavarur fiskal. 

Prioriteti 3: Mbledhja e qëndrueshme e të hyrave 

Mos implementimi i Mailston/Inetration 2, 

për shkak të situatës pandemike me Covid 

19, e cila ka pamundësuar prezencën e 

domosdoshme fizike të operatorit ekonomik 

nga Armenia si dhe ka shkaktuar reduktimin 

e stafit me prezencë fizike. 

 Përveç pritjes për përmirësim të 

gjendjes pandemike Covid19, ATK 

do të ndërmarrë masat kontraktuale 

dhe juridike në lidhje me vonesat 

eventuale të OE. 

Shtylla III: Efikasiteti Operacional 

Prioriteti 6: Prokurimi publik efecient dhe transparent 
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Aprovimi i Ligjit të Ri për PP dhe 

legjislacionit dytësor për implementimin e 

Ligjit të ri të PP 

 Adresimi në programin 

Legjislativ.  

 Mbështetja e Grupeve Punuese me 

ekspertizë. 

 Përfshirja e të gjithë akterëve 

relevantë.  

Aprovimi me kohë i listës së artikujve për 

prokurim të centralizuar. 
 Rritja e bashkëpunimit dhe 

konsultimit paraprak mes palëve të 

interesit. 

Prioriteti 7: Fuqizimi i auditimit dhe kontrollit të brendshëm 

Finalizimi dhe aprovimi i udhëzimit 

administrativ për certifikimin e AB të sektorit 

publik. 

 Koordinimi dhe përfshirja e të 

gjithë akterëve relevantë në 

hartimin e legjislacionit dytësor në 

AB. 

Manuali i MFK i rishikuar dhe i aprovuar  Koordinimi dhe përfshirja e të 

gjithë akterëve relevant në hartimin 

e manualit të MFK. 

Prioriteti 8: Fuqizimi i auditimit të jashtëm 

Ndryshimi i ligjit për Auditimin e 

Përgjithshëm dhe Zyrën e Auditorit 

Kombëtar. 

 Dinamizimi i aktiviteteve me të 

gjithë akterët relevantë, lidhur me 

ndryshimin e ligjit për Auditimin e 

Përgjithshëm dhe Zyrën e Auditorit 

Kombëtar. 

 Koordinimi dhe përfshirja e të 

gjithë akterëve relevantë në 

hartimin e manualit të MFK.  

Shtylla IV: Çështjet Horizontale të MFP  

Prioriteti 9: Përmirësimi dhe ndërveprimi i sistemeve të TI-së 

Hartimi dhe finalizimi i Strategjisë së TI-së 

në MFPT 
 Të intensifikohet bashkëpunimi 

dhe koordinimi i të gjithë akterëve 

relevantë. 

Prioriteti 10: Kapaciteti i ngritur brenda administratës publike për të zhvilluar dhe 

zbatuar politika në fushën e MFP 

Sigurimi i mbështetjes me asistencë teknike 

të ngritjes së kapaciteteve të GKMFP dhe 

bartësve të zbatimit të objektivave të SMFP 

 Komunikimi i shtuar me donatorë 

me qëllim të sigurimit të asistencës 

së nevojshme teknike. 

 

 

 


