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2. Sfondi për Buxhetin e Përgjithshëm të Kosovës  2008-2010 
 
Këto udhëzime janë preliminare dhe mund të ndryshojnë bazuar në punën që po bëhet 
tani rreth prioriteteve të politikave. Ndryshimet në kalendarin kohor mund të bëhen për 
shkaqet në vijim:  
 

• Janë duke vazhduar diskutimet me organizatat ndërkombëtare, përfshirë këtu 
Fondin Monetar Ndërkombëtar (FMN), Bankën Botërore dhe Bashkimin 
Evropian, lidhur me parashikimet ekonomike përfshirë projeksionet e të hyrave 
dhe shpenzimeve. Bazuar në këto diskutime, Qeveria mund të vendosë për 
modifikimin e vlerësimeve të saj rreth caqeve për të hyrat dhe shpenzimet për 
vitin 2008 dhe për vitet pasuese. 

• Qeveria është në proces të diskutimit të prioriteteve për politikat e saj për vitet 
2008-2010, duke u mbështetur në Strategjinë dhe Planin për Zhvillimin e Kosovës 
(SPZHK). Rezultati i këtyre diskutimeve do të ndihmojë më tej në zhvillimin e 
buxhetit të vitit 2008 dhe do t’u komunikohet organizatave buxhetore posa të jenë 
në dispozicion informata të reja mbi prioritetet.  

• Pasi që koha e saktë e ndryshimit të statusit ligjor të Kosovës është e pasigurt, 
mund të bëhen ndryshimet e nevojshme në proces dhe në kalendarin kohor të 
përshkruar në këtë qarkore.   

 
Nëse paraqiten pyetje lidhur me udhëzimet në këtë qarkore, zyrtarët komunal duhet të 
ndjehen të lirë të konsultohen me analistët e tyre në kuadër të Departamentit të Politikave 
dhe Buxheteve Komunale në Ministrinë për Ekonomi e Financa (MEF). 
 
3. Konteksti për përgatitjen e Buxhetit të Përgjithshëm të Kosovës 2008 
 
Zhvillimi i buxhetit të vitit 2008 për Kosovën do të jetë veçmas sfidues dhe së këndejmi 
do të shtrojë nevojën për bashkëpunim të ngushtë të gjithsecilit. Në vijim shpjegohet 
konteksti për zhvillimin e buxhetit këtë vit: 
 
Prioritetet e politikave të Qeverisë 
 
Qeveria tani është duke i diskutuar prioritetet e saj për shpenzimet publike, duke 
nënkuptuar që këto do të shërbejnë si udhërrëfyes për zhvillimin dhe marrjen e 
vendimeve për buxhetin e vitit 2008. Procesi i përcaktimit të prioriteteve mbështetet në 
punën e bërë në vitin 2007 në SPZHK dhe në kontributet e grupeve punuese teknike të 
SPZHK, që përfaqësojnë sektorët e ndryshëm ekonomik  Me kërkesë të Kryeministrit, 
MEF tani është duke drejtuar këtë proces të caktimit të prioriteteve. Fokusi i këtyre 
prioriteteve është të krijohet “Zhvillimi i shpejtë dhe i qëndrueshëm ekonomik për dobi të 
tërë qytetarëve të Kosovës”. Këto prioritete përfshijnë: Qeverisja dhe sundimi i ligjit, 
Energjia, Arsimi, Transporti, Zhvillimi i sektorit privat dhe Shërbimet më efektive 
publike. Të gjitha këto prioritete duhet të ndiqen në një mënyrë që është në pajtim me 
vullnetin afatgjatë të Kosovës për të hyrë në BE. Megjithatë, këto prioritete konsiderohet 
të jenë çështje kyçe që duhet të adresohen në mënyrë që të ofrojnë zhvillim më të shpejtë 
ekonomik dhe nuk tregojnë automatikisht fushat e rritjes së shpenzimeve.  
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Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH) 
  
Ministria për Ekonomi dhe Financa po ashtu është duke përgatitur Kornizën Afatmesme 
të Shpenzimeve e cila që do të japë udhëzime numerike më specifike në kufijtë e buxhetit 
për vitet 2008-2010, brenda kontekstit të Parashikimeve Makroekonomike. KASH-i është 
ura lidhëse nga SPZHK në procesin buxhetor të vitit 2008. Pritet që disiplina fiskale 
brenda KASH-it të zbatohet përmes një Letre të Qëllimit të Mirë që do të rekomandohet 
nga FMN. Përveç që i siguron caqet e shpenzimeve buxhetore të Qeverisë për periudhën 
tri vjeçare, ajo do t’i vendosë shpenzimet në kontekst të prioriteteve të Qeverisë, përfshirë 
këtu analizat e hollësishme të këtyre shtatë sektorëve kryesorë shpenzues: 
 

1. Energjia 
2. Transporti 
3. Edukimi 
4. Bujqësia 
5. Shëndetësia 
6. Zhvillimi i Sektorit Privat 
7. Kohezioni Social 

 
Organizatat buxhetore me përgjegjësi në këto fusha funksionale do të duhej ta ndihmojnë 
stafin e MEF-it në hartimin e analizave sektoriale, nëse kërkohet kjo. Pritet që KASH do 
të përgatitet deri në mbarim të muajit prill, kur do të jetë në dispozicion të organizatave 
buxhetore në formë të draftit dhe si udhërrëfyes shtesë për zhvillimin e buxheteve të tyre.  
KASH do të përtëritet për çdo vit.  
 
Është dhënë një sugjerim që donatorët mund të bëjnë disa kontribute, ndoshta të 
konsiderueshme në BKK.  KASH do të kërkojë të përfshijë këto mundësi në mënyrë të 
përgjegjshme që janë në pajtim me prioritetet e cekura në SPZHK. 
 
 
4. Vazhdimi i reformave në procesin e buxhetit komunal  
 
Procesi buxhetor komunal 2008 do të ndërtohet mbi programin e reformave të vitit të 
kaluar. Komunat do ti referohen udhëzimeve të përgjithshme të dhëna në qarkoren e parë 
buxhetore të vitit të kaluar dhe materialeve trajnuese për një pasqyrim të detajuar të 
reformave. Komunat duhet ti respektojnë parimet e kornizës afatmesme buxhetore 
komunale, buxhetimit programor (planifikimi i buxhetit sipas drejtorive/programeve në 
pajtim me instruksionet e brendshme buxhetore), duke përdorur vlerësimet e hershme dhe 
PIP-in gjatë përgatitjes së buxhetit të vitit 2008. 
 
Me qëllim të rritjes së sigurisë buxhetore për komunat, niveli i transfereve ndërqeveritare 
për komuna do të përcaktohet nga Komisioni i Granteve në fillim të procesit buxhetor, 
përfshirë këtu grantet për vitin planifikues buxhetor dhe parashikimet e granteve për dy 
vitet vijuese. Kjo do t’u mundësojë komunave që të planifikojnë buxhetin e tyre bazuar 
në një rrjedhë më të sigurt të financimit. Parashihet që Komisioni i Granteve të përcaktoj 
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shumën totale të transfereve ndërqeveritare dhe shumat fillestare të granteve për secilën 
komunë në muajin Prill, duke përdorë metodologjinë e përcaktuar në formulë. Shumat 
fillestare të financimeve për secilën komunë do të komunikohet nëpërmes të Qarkores së 
Dytë Buxhetore dhe do të përfaqësoj vlerësim preliminar, i cili do të mund të ndryshohet 
nëse ndryshon pasqyra makroekonomike për tre vitet e ardhshme. 
 
Përveç kësaj, në dorëzimet e tyre buxhetore secila komunë do të përfshijë projeksionin 
për të hyrat nga tatimi në pronë në mënyrë të ndarë nga të hyrat komunale vetanake. 
Parashikimet e të hyrave nga tatimi në pronë për vitin 2008 dhe projeksionet për vitet në 
vijim nuk do të jenë më të vogla se sa shumat aktuale të arkëtuara në vitet paraprake dhe 
do të jenë në harmoni me objektivat e te hyrave për Grantin Stimulues të Tatimit në 
Pronë. Të gjitha Asambletë Komunale deri në shtator të vitit 2007 do t’i miratojnë  
rregulloret e tatimit në pronë për vitin 2008, me të cilat vendosin zonat dhe normat 
tatimore dhe një kopje të rregulloreve të aprovuara do t’i paraqesin me dorëzimet 
buxhetore komunale. Rregulloret e aprovuara të tatimit në pronë do të vendosin normat 
tatimore dhe vlerat e pronave që janë në pajtim me projeksionet e të hyrave nga tatimi në 
pronë duke marrë parasysh normat/përqindjet aktuale të arkëtimit. 
 
 
4.1. Korniza afatmesme buxhetore komunale 
  
Procesi buxhetor komunal 2008-2010 do të zhvillohet brenda Kornizës afatmesme 
buxhetore komunale (KAB komunale) e cila është hartuar vitin e kaluar. Menjëherë pas 
marrjes së informatës nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave lidhur me nivelin 
fillestar të transfereve ndërqeveritare, autoritetet komunale (d.m.th., zyrtari kryesor 
financiar) do ta shqyrtojnë dhe azhurnojnë KAB-in e vitit të kaluar dhe si draft 
përfunduar të KAB-së komunale do ta dorëzojnë nëpërmes të Bordit të Drejtorëve dhe 
Kryeshefit Ekzekutiv tek Komiteti për Politikë e Financa (KPF), jo më larg se më 20 maj 
2007. Bordi i Drejtorëve do ti rekomandoj KPF-së KAB-in Komunal. KAB komunale 
duhet të përcaktojë me sa vijon për tri vitet vijuese fiskale: 
 

(a) Parashikimet dhe supozimet ekonomike dhe buxhetore 
(b) Strategjia zhvillimore e komunës 
(c) Vlerësimin agregat të të hyrave nga të gjitha burimet, përfshirë këtu transferet 

ndërqeveritare, në pajtim me shumat e njoftuara nga Ministria për Ekonomi 
dhe Financa, si dhe të hyrat vetanake komunale duke përfshirë edhe 
participimin e qytetarëve, në pajtim me parashikimet buxhetore që i përmban 
KAB Komunal 

(d) Caqet agregate (përgjithshme) për shpenzime në të gjitha drejtoritë sipas 
kategorive ekonomike të shpenzimeve 

(e) Vlerësimet e përkrahjes së pritur nga donatorë, përfshirë këtu individët, 
donatorët  ndërkombëtar dhe agjencionet ndërkombëtare qeveritare.  

 
Në zhvillimin e draftit të KAB komunale, zyrtari kryesor financiar do të konsultohet me 
komunitetin dhe palët kyçe të përfshira në proces. Konsultimet përfshijnë takimet publike 
për diskutimin e prioriteteve dhe strategjive. Komiteti për Politikë dhe Financa (KPF) 
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gjithashtu do të organizoj takime publike të paralajmëruara në mënyrë adekuate për ti 
diskutuar prioritetet, strategjitë pas pranimit të draftit të KAB komunale. KPF-ja e 
aprovon dokumentin e KAB komunale, i cili do të publikohet deri me 15 qershor 2007 
dhe një kopje t’i dërgohet MEF-it. 
 
Ne rekomandojmë që për ato komuna të cilat nuk posedojnë strategjinë zhvillimore 
komunale të fillojnë menjëherë në hartimin dhe përgatitjen e tyre, në mënyrë që të mund 
t’i dedikojnë më tepër kohë zhvillimit të buxhetit pasi të jetë nxjerrë Qarkorja buxhetore 
2008/02.   
 
 
4.2. Buxhetimi për drejtori dhe programe  
 
Procesi buxhetor komunal 2007 ka bërë inicimin e fazave të para të buxhetimit obligativ 
të programeve. Procesi buxhetor komunal i vitit 2008 do ta fuqizoj zbatimin e buxhetimit 
programor në nivelin e drejtorive. Fokusimi do të bie mbi objektivat, strategjitë, 
produktet dhe rezultatet e synuara nëpërmes të procesit buxhetor. Në shumë raste 
komunat tanimë kanë arritur përparim në definimin e programeve dhe objektivave të tyre.  
 
Buxhetet komunale 2008-2010 do të përgatiten sipas pesë kategorive ekonomike për 
shpenzimet e buxhetuara, në pajtim me definicionet e nxjerra nga Thesari, si vijon: Paga 
& Mëditje, Mallra & Shërbime, Shpenzime komunale, Subvencione & Transfere dhe 
Shpenzime kapitale.  
 
 
4.3. Shfrytëzimi i vlerësimeve të hershme 
 
Nga komunat do të kërkohet të shfrytëzojnë vlerësimet e hershme tri vjeçare të 
përgatitura në nivel të drejtorive. Ky koncept nënkupton që kostoja e vlerësuar (apo 
vlerësimet e linjës bazë) të programeve të vazhdueshme komunale do të publikohen për 
buxhetin dhe dy vitet vijuese (këto dy vite referohen si vlerësime të hershme). Edhe pse 
do të publikohet buxheti tre vjeçar, vetëm fondet për vitin aktual buxhetor do të ndahen 
në bazë të parasë së gatshme.  
 
Si pjesë e procesit buxhetor, varësisht nga kufizimet në resurse dhe aprovimi nga 
autoritetet relevante, do të freskohen duke marrë parasysh parametrat e përmirësuar që 
përcaktojnë ndryshimet në koston e këtyre programeve. Kur përmbyllet viti buxhetor, 
vlerësimi i kostos së këtyre programeve të vazhdueshme në vitin e dytë (vlerësimi i 
hershëm 1 apo VH1) do të bëhet bazë për vitin e ri buxhetor. Kjo do të zvogëlojë në 
mënyrë të konsiderueshme barrën e punës, pasi që nevojat për resurse për programet e 
vazhdueshme janë pajtuar (dhe janë freskuar duke marrë parasysh parametrat e pajtuar) 
dhe vetëm kërkesat për financimin e programeve të reja dhe opsioneve për kursime në 
programe duhet të merren parasysh në hollësi gjatë procesit për zhvillimin e buxhetit. 
Sqarime shtesë mbi vlerësimet e hershme janë dhënë më poshtë dhe në Shtojcën A. 
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Shpenzimet operative   
 
Komunat duhet ta paraqesin në planin e tyre buxhetor se shpenzimet buxhetore operative 
do të zvogëlohen krahasuar me vitin 2007.  Shkaqet për zvogëlimin e parashikuar janë 
me sa vijon: 
 

• Përkushtimi i Qeverisë për reduktimin e nivelit të shërbimit civil deri në vitin 
2008, krahasuar me nivelet e vitit 2005, kryesisht përmes largimit gradual.  

• Rënia e projektuar e çmimeve në vitin 2008 krahasuar me vitin 2007, që 
nënkupton se me çdo euro do të mund të blihet më tepër në vitin 2008 se në vitin 
2007.  Kjo do të thotë që zvogëlimi në vitet 2007-2008 i cakut të shpenzimeve 
operative nuk është aq i rreptë sa duket.  

 
Shpenzimet kapitale  
 
Shpenzimet e planifikuara kapitale të komunave duhet të vlerësohen në kontekst të 
pikave vijuese: 
 

• Strategjisë Zhvillimore të Komunës me qëllim të adresimit të zhvillimit lokal dhe 
nevojave për investime.  

• Përputhshmërisë me prioritetet e politikave të Qeverisë (aty ku është e mundur) 
dhe Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve. Organizatat Buxhetore komunale 
duhet të synojnë drejtë propozimeve kapitale zhvillimore të cilat do të 
kontribuojnë në arritjen e synimeve prioritare të Qeverisë për vitin 2008.  

 
 
4.4. Programi i Investimeve publike (PIP) 
 
Bazuar në përvojat dhe praktikat të vitit të kaluar nga komunat do të kërkohet të 
përgatisin analizat e PIP për të gjitha projektet e investimeve publike (gati në tërësi 
projekte të shpenzimeve kapitale). Propozimet që nuk përmbajnë analizat e PIP nuk do të 
merren parasysh për financim. Propozimet e PIP do të përfshijnë si ato për shqyrtim të 
financimit nga BKK, ashtu edhe ato që propozohen për financim nga donatorët. Ato 
duhet të përfshijnë projekte që do të niseshin në vitet 2008, 2009 dhe 2010 – jo vetëm 
projektet që fillojnë në vitin 2008. Komunat do të marrin informata plotësuese për 
procesin e PIP dhe trajnime përkatëse për PIP, në një të ardhme të afërt.   
 
Ne inkurajojmë komunat që të fillojnë me përgatitjen e kërkesave të tyre për projektet 
kapitale sa më herët që është e mundur. Kjo do të ndihmonte në shmangien e vonesave 
pasuese. Propozimet e projekteve që janë dorëzuar në procesin e PIP vitin e kaluar por që 
nuk janë financuar, mund të dorëzohen sërish – disa freskime mund të jenë të nevojshme 
për të reflektuar rrethanat e ndryshuara. Formularët e shfrytëzuar në vitin 20061 bashkë 
                                                 

1 Vëreni që formularët e rinj që përkrahen nga sistemet e reja, janë të planifikuar për dorëzimin e propozimeve investuese 
gjatë vitit 2006. Megjithatë, formularët do të jenë të ngjashëm me ata që janë shfrytëzuar në vitin 2005 dhe informatat e 
futura në formularët MS Ëord të vitit të kaluar mund të kopjohen në sistemet e reja me përdorimin e funksioneve copy-
paste. Sistemet e reja janë planifikuar të implementohen në qershor 2006 për dorëzimin e propozimeve të PIP. Është 
menduar që propozimet e dorëzuara vitin e kaluar të përfshihen në sistemin e ri. 
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me instruksionet tjera, mund të sigurohen nga ueb faqja e MEF: www.mfe-ks.org, apo 
duke kontaktuar me analistin e buxhetit në MEF. 

 
 
4.5. Sistemi për menaxhimin e të dhënave buxhetore  
 
Sistemi i menaxhimit të të dhënave buxhetore (BDMS) është instaluar dhe është në 
dispozicion për shfrytëzim nga organizatat buxhetore. Do të ofrohet trajnimi për 
përdorimin e sistemit, për të siguruar që të gjitha organizatat buxhetore e kuptojnë si 
përdoret sistemi. Pas këtij trajnimi, të gjitha organizatat buxhetore do të obligohen të 
bëjnë futjen e të dhënave në BDMS në mënyrë të pavarur. Në rastet kur organizatat 
buxhetore nuk e shfrytëzojnë sistemin BDMS, do të ndeshen me probleme në sigurimin e 
fondeve të tyre të buxhetuara. 
 
Nëse stafi juaj ka pyetje apo probleme lidhur me përdorimin e BDMS, inkurajohen të  
kontaktojnë me analistët e tyre të buxhetit në Departamentin e Politikave dhe Buxheteve 
Komunale, apo me Arjeta Rukovci, administratore e sistemit të BDMS, në e-mail: 
arukovci@mfe-ks.org, tel. 038/200 34 233.  
 
 
5. Fazat e procesit buxhetor komunal 2008-2010 
 
Pjesa në vijim prezanton kalendarin kohor të buxhetit komunal dhe ofron një përmbledhje 
të hapave dhe veprimeve që kërkohen gjatë procesit buxhetor komunal 2008-2010.   
 
Hapi 1: Themelimi i Kornizës afatmesme buxhetore komunale 
 
Hapi i parë në zhvillimin e buxhetit komunal 2008-2010 do të jetë shqyrtimi i mjedisit 
ekonomik dhe fiskal (përfshirë këtu informatat mbi nivelin e financimit në dispozicion 
nga transferet ndërqeveritare), pajtimi rreth Kornizës afatmesme buxhetore komunale 
(KAB komunale) dhe shpallja e prioriteteve zhvillimore dhe strategjisë së komunës për 
tri vitet në vijim. Komunat do ta përdorin dokumentin e KAB-it të vitit të kaluar për të 
bërë korrigjimet dhe azhurnimet e nevojshme.  
 
KAB komunale duhet të përfshijë serinë e rrjedhimeve agregate fiskale që mendohet të 
arrihen gjatë periudhës afatmesme. Këto shuma agregate duhet të përfshijnë caqet e 
përgjithshme të të hyrave dhe shpenzimeve si dhe mënyrën se si do të bëhet ndarja e 
shpenzimeve në mes kategorive ekonomike kyçe. KAB komunale dhe caqet fiskale të 
përfshira duhet të përcaktohen në nivel të lartë dhe fokusimi nuk do të duhej të jetë në 
hollësitë më të vogla sikur që janë shpenzimet për programet apo agjencitë e caktuara. 
 
Të hyrat e projektuara që do të mblidhen nga tatimi në pronë duhet të parashikohen duke 
u bazuar në numrin aktual të faturave të lëshuara, vlerësimet e tyre dhe përqindjet aktuale 
të arkëtimit.  
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KAB komunale duhet gjithashtu të përcaktojë prioritetet rreth politikave të cilat komuna 
përpiqet t’i zbatojë përmes zhvillimit të buxhetit në përputhje me Strategjinë e 
gjithmbarshme të Zhvillimit të Komunës. Pritet që këto të jenë 3 deri në 4 prioritetet kyçe 
të fokusuara në rrjedhimet e rëndësishme ekonomike dhe/apo sociale që ndiqen nga 
autoritetet. Për shembull këto mund të përfshijnë “krijimin e vendeve të punës” dhe/apo 
“përmirësimet në arsim”. 
 
Veprimet e nevojshme: 

1. MEF bën komunikimin e informatave lidhur me nivelin fillestar të rekomanduar 
të transfereve  ndërqeveritare që janë parashikuar për komunën, për tri vitet 
vijuese, sipas rekomandimeve të Komisionit të Granteve – deri më 30 prill 2007. 

2. Zyrtari kryesor financiar zhvillon dhe dorëzon nëpërmes të Bordit të Drejtorëve 
tek Komiteti për Politikë dhe Financa draftin e KAB komunal – deri me 20 maj, 
2007.   

3. Konsultimet do të mbahen me komunitetin dhe palët kyçe të përfshira, përfshirë 
këtu takimet publike për të diskutuar lidhur me prioritetet dhe strategjitë e 
komunës. Konsultimet e ZKF do të organizohen deri me 15 maj, ndërsa 
konsultimet e KPF-së në mes të periudhës 20 maj-10 qershor.  

4. Aprovimi nga KPF-ja, publikimi i KAB komunale dhe dorëzimi në MEF – deri 
më 15 qershor 2007. 

 
Hapi vijues: Përgatitja e vlerësimeve të hershme 2008 
      (Përgatitet nga ZKF me asistencën e Drejtorive) 
 
Me qëllim të prezantimit të vlerësimeve të hershme, është parakusht ekzistimi i vlerësimit 
të saktë të kostos së programeve të vazhdueshme të aprovuara nga Komuna si dhe 
identifikimi i parametrave që përdoren për freskimin e tyre. Ky hap i tranzicionit shtron 
nevojën që ZKF në bashkëpunim me drejtoritë të përgatisë ato vlerësime sipas 
programeve në përputhje me kufijtë e aprovuar buxhetor 2008-10.  
 
Hapi 2:  Shqyrtimi i prioriteteve nga Drejtoritë komunale  
 
Ky hap kërkon nga Drejtoritë që të bëjnë shqyrtimin e çështjeve rreth politikave dhe 
prioriteteve në fushat e tyre të përgjegjësisë. Programet ekzistuese duhet të vlerësohen në 
kontekst të objektivave të gjithmbarshme të komunës dhe strategjive sektoriale që janë 
zhvilluar. Në pajtim me prioritetet e gjera të Komunës (kur janë në dispozicion), secila 
Drejtori duhet të ofrojë gjithashtu listën përmbledhëse të propozimeve të politikave të 
reja me prioritet që do të propozohen për procesin buxhetor komunal 2008-2010 (d.m.th, 
që pritet të fillojnë për çdo vit), bashkë me opsionet për kursimet e mundshme në 
programet e prioritetit të ulët dhe me performansë të dobët. Vlerësimet indikative 
fillestare të kostos duhet të përfshihen bashkë me caqet e propozuara të performansës. 
Propozimet për shpenzimet e reja kapitale duhet të mbështeten me analizat e përfitimeve 
dhe kostos së projektit (kur janë në dispozicion) dhe në pajtim me prioritetet e komunës. 
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Propozimi i politikës së re definohet si kërkesë për fonde për (a) programin e ri (përfshirë 
këtu projektin e ri kapital dhe legjislacionin e ri që ka implikime); (b) zgjatjet e 
programeve ekzistuese autoriteti i të cilave është para skadimit; apo (c) zgjerimi i 
programit ekzistues. Opsioni për kursime mund të jetë (a) reduktimi i propozuar në 
shpenzime për programin për shkak të efikasitetit të propozuar apo reduktimeve në 
nivelin e shërbimeve apo (b) anulimi i propozuar i programit që më nuk është i 
nevojshëm, ka treguar performansë të dobët apo është i prioritetit të ulët.  
 
Shqyrtimi i prioriteteve do t’u mundësojë Drejtorive që të garojnë në procesin e 
përcaktimit të prioriteteve në një fazë të hershme të procesit për zhvillimin e buxhetit dhe 
para se të merren vendimet për kufijtë e fortë buxhetor. Nëse propozimi apo opsioni 
aprovohet (në parime) nga Komiteti për Politikë dhe Financa të Kuvendit komunal gjatë 
këtij procesi fillestar të shqyrtimit të prioriteteve, Drejtoria do të bëj kërkesën më të 
hollësishme, si pjesë e dorëzimit buxhetor në fazat e mëvonshme të procesit buxhetor.    
 
Procesi ka për qëllim gjithashtu që të shpejtojë caktimin e prioriteteve duke i mundësuar 
Komiteti për Politikë dhe Financa që të “selektoj” propozimet në pajtim me synimet 
sociale dhe ekonomike të komunës. 
 
Veprimet e nevojshme: 
 

1. ZKF nxjerr Qarkoren buxhetore të brendshme komunale #1 me të cilën ofron 
instruksionet për kompletimin e shqyrtimit të prioriteteve nga Drejtoritë, deri më 
15 qershor 2007. 

2. Nga Drejtoritë kërkohet të përgatisin dorëzimin e shqyrtimit të prioriteteve jo më 
vonë se më 30 qershor 2007.   

3. Komiteti për Politikë e Financa të Kuvendit komunal bën aprovimin e shqyrtimit 
të prioriteteve deri më 5 korrik 2007.   

4. Komiteti për Politikë dhe Financa mban takime konsultative me secilën Drejtori 
të komunës. Qëllimi i këtyre takimeve do të jetë arritja e pajtimit rreth 
arsyetimeve për programet e reja /iniciativat rreth politikave si dhe kostos 
indikative. (sikur u tha, në këtë fazë, propozimet e programeve duhet të 
identifikohen thjeshtë si propozime të “një linje” për t’u mundësuar 
vendimmarrësve që të bëjnë shqyrtimin e shpejtë të nevojave të shfaqura dhe 
prioriteteve si dhe për të përcaktuar se cilat projekte duhet të zhvillohen më tej 
gjatë hapave të ardhshëm.) 

 
Hapi 3: Kufijtë fillestarë specifikë për drejtoritë 

 
Pas marrjes së vendimit nga Komiteti për Politika dhe Financa lidhur me shqyrtimin e 
prioriteteve, ZKF i komunës deri më 10 korrik, duhet të përgatisë dhe të dorëzojë në 
Komitetin për Politika dhe Financa dokumentin me të cilin përcaktohen kufijtë specifik të 
shpenzimeve për drejtoritë, për secilin nga tri (3) vitet e ardhshme fiskale (Kufijtë e 
brendshëm komunal të shpenzimeve). Kufijtë e tillë të brendshëm  të shpenzimeve 
komunale duhet të jenë në pajtueshmëri me KAB komunale dhe me Qarkoren buxhetore 
të MEF. 
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Komiteti për Politikë e Financa të Komunës bën shqyrtimin dhe aprovimin (ose mos-
miratimin dhe ndryshimin) e menjëhershëm të kufijve të tillë të shpenzimeve për 
komunën. Gjatë shqyrtimit të tij, Komiteti për Politikë e Financa mund të bëj 
modifikimin e kufijve e brendshëm komunal të shpenzimeve të propozuara nga ZKF, me 
kusht që modifikimet e bëra të jenë në pajtim me Qarkoren buxhetore. 
 
ZKF duhet të nxjerrë menjëherë Qarkoren e brendshme buxhetore komunale  #2 për 
drejtorët e njësive funksionale komunale drejtorive/ programeve, me të cilat ofrohen 
informata dhe instruksione mbi kufijtë e shpenzimeve të zbatueshëm për tri (3) vitet 
fiskale si dhe për metodologjinë dhe formatet që do të përdoren në përgatitjen e 
kërkesave buxhetore. Qarkorja e tillë buxhetore duhet të përfshijë: 
 

(a) Procedurat që do të përdoren nga njësitë funksionale drejtoritë/programet, në 
përgatitjen e propozim buxheteve të tyre dhe kërkesave për ndarje të mjeteve 
buxhetore 

(b) Informatat që duhet të prezantohen në kërkesat e tilla buxhetore 
(c) Hollësitë lidhur me formatin në të cilin duhet të përgatiten kërkesat rreth 

buxheteve të propozuara dhe 
(d) Data deri në të cilën njësitë funksionale/ drejtoritë/programet duhet të 

kompletojnë dhe të dorëzojnë tek ZKF kërkesat e tilla buxhetore  
 
Me qëllim të ruajtjes së disiplinës fiskale, do të kërkohet që drejtoritë/programet 
komunale t’u përmbahen rreptësishtë kufijve buxhetor.   
 
Veprimet e nevojshme: 

1. Kufijtë fillestarë specifik të drejtorive/programeve duhet të përcaktohen deri më 
10 korrik 2007 

2. Qarkorja e brendshme buxhetore komunale #2 duhet të shpërndahet menjëherë në 
të gjitha drejtoritë dhe siguron informata mbi kufijtë specifik të aprovuar për 
drejtoritë/programet si dhe instruksione për përgatitjen e dorëzimeve buxhetore. 

 
Hapi 4: Dorëzimi i buxhetit 
   
Dorëzimet e materialeve buxhetore janë mjete përmes të cilave Drejtoritë bëjnë 
prezantimin e vlerësimeve të tyre buxhetore dhe propozimeve të hollësishme të politikave 
të reja si dhe opsioneve për kursime në kontekst të strategjisë afatmesme fiskale (dhe në 
pajtim me kufijtë fillestar buxhetor). Dorëzimi buxhetor duhet të dizajnohet për të 
thjeshtësuar mbledhjen e informatave dhe rrjedhën e punës së Komitetit për Politikë e 
Financa. Me shfrytëzimin e vlerësimeve të hershme, dhe duke njohur faktin që shumica e 
programeve komunale vazhdojnë nga një vit në tjetrin, në fokus të marrjes së vendimeve 
rreth buxhetit do të jenë propozimet për programet shpenzuese të reja dhe/apo plotësuese 
si dhe ato që u nënshtrohen kursimeve potenciale në kontekst të pozitës aktuale fiskale.   
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Zyrat komunale të tatimit në pronë duhet të bëjnë rekomandimet e tyre në vendosjen e 
zonave të vlerësimit dhe normave tatimore me qëllim të arritjes së të hyrave të vlerësuara 
të tatimit në pronë të parapara me buxhet. 
 
Veprimet e nevojshme: 
 

1. Drejtoritë/programet komunale do të përcjellin materialet e tyre buxhetore tek 
ZKF deri në datën e specifikuar me Qarkoren e brendshme buxhetore komunale 
#2. 

 
Hapi 5: Dëgjimet buxhetore   
 
Kur të ketë kaluar afati kohor i specifikuar me Qarkoren e brendshme buxhetore 
komunale  #2, ZKF do (i) të shqyrtojë buxhetet e propozuara që janë dorëzuar nga njësitë 
funksionale drejtoritë/programet, dhe (ii) do të mbaj seanca dëgjimore me qëllim të 
shqyrtimit dhe të kuptuarit të buxheteve të propozuara, me qëllim të përpjekjes për 
zgjidhjen e çështjeve dhe shqetësimeve lidhur me buxhetet e propozuara, veçmas për sa i 
përket pajtueshmërisë së tyre me kufijtë fillestar specifik të departamenteve. 
  
Veprimet e nevojshme: 

1. ZKF nxjerr Qarkoren e brendshme buxhetore #3 në të cilën ofrohet orari 
kohor dhe kërkesat për Dëgjimet buxhetore. 

2. Dëgjimet buxhetore mbahen në muajin gusht 2007. 
3. Dëgjimet buxhetore do të paralajmërohen me kohë dhe do të zhvillohen si 

dëgjime publike. 
4. Komiteti për Politikë dhe Financa do ti aprovoj Kufijtë Përfundimtar Buxhetor 

pas shqyrtimit të rezultateve të dëgjimeve buxhetore. 
 
Hapi 6: Kufijtë final buxhetor dhe dokumentacioni buxhetor 
 
Pas marrjes së miratimit nga ana e KPF-së dhe pas mbajtjes së dëgjimeve buxhetore, 
ZKF do të përgatisë dhe dorëzojë para Bordit të Drejtorëve dhe Kryeshefit Ekzekutiv 
buxhetin e propozuar komunal për secilin nga tri (3) vitet vijuese fiskale në formatin që 
është në përputhje me Qarkoren buxhetore të MEF dhe në përputhje me vendimet e sjella 
nga KPF-ja. ZKF në të njëjtën kohë bën shpërndarjen për njësitë funksionale- 
drejtoritë/programet, buxhetin e propozuar për vitin e ardhshëm fiskal. Buxheti i 
propozuar duhet të jetë në pajtim me KAB komunale.   
 
Pas pranimit të buxhetit të propozuar komunal, Bordi i Drejtorëve brenda shtatë ditësh 
kalendarike, mban takimin special me qëllim të shqyrtimit, modifikimit dhe aprovimit të 
këtij dokumenti; me kusht që modifikimet e tilla të mos bëjnë që ky dokument të jetë në 
mos përputhje me KAB komunale.  
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Hapi 7:  Shqyrtimi i buxhetit komunal  
 
Kur Bordi i Drejtorëve të ketë aprovuar buxhetin e propozuar komunal për tri vitet e 
ardhshme fiskale, përfshirë këtu dokumentet përcjellëse ashtu si kërkohet nga MEF, dhe 
ZKF bën dorëzimin e dokumenteve të buxhetit të propozuar komunal në Kuvendin 
Komunal. Dokumentacioni Përmbledhës i Buxhetit për publikim, shpërndarje dhe 
shfrytëzim nga ana e Kuvendit Komunal dhe opinionit publik gjithashtu do të dorëzohet 
së bashku me dokumentacionin e detajuar të buxhetit. Në këtë dokumentacion 
përmbledhës buxhetor duhet përfshirë edhe rregulloret komunale që vendosin zonat e 
vlerësimit dhe normat tatimore, të cilat paraprakisht do të debatohen dhe të aprovohen 
nga asambletë komunale. Lista e dokumenteve obligative buxhetore është e përfshirë në  
Shtojcën B. Kuvendi bën shqyrtimin e tyre në takimin e rregullt të radhës apo në ndonjë 
takim special të ftuar më herët, me qëllim të shqyrtimit të atyre dokumenteve. 
Rekomandohet që Kuvendi Komunal të organizoj takim special të paralajmëruar në 
mënyrë adekuate ku kërkohet nga opinioni publik kontributi për të dhënë në lidhje me 
buxhetin, si dhe shqyrtimin dhe aprovimin e tij. Ky takim duhet të jetë i mbuluar nga 
mediat, ndërsa që buxheti publik të adresohet nga Kryeshefi Ekzekutiv dhe Kryetari i 
Kuvendit Komunal, ndërsa që rekomandohet të jetë ky një takim i hapur me publikun në 
përputhje me Rregulloren e UNMIK-ut 2000/45. 
 
Veprimet e nevojshme: 

1. Buxheti komunal dhe informatat përcjellëse do të dorëzohen për aprovim në 
Kuvendin Komunal, jo më vonë se më 15 shtator 2007. 

2. Kuvendi Komunal duhet ti organizoj takimet publike të reklamuara mirë me 
qëllim të sigurimit të kontributit të opinionit publik për shqyrtimin e buxhetit 
dhe aprovimit të tij.  

 
Hapi 8:  Aprovimi i buxhetit komunal nga Kuvendi dhe dorëzimi në MEF 
 
Posa të jetë aprovuar nga Kuvendi Komunal, Buxheti komunal dhe dokumentacioni 
përcjellës duke përfshirë edhe rregulloret e tatimit në pronë, do të dorëzohen në MEF. Në 
pajtim me synimin për transparencë dhe përgjegjshmëri fiskale, dokumentet buxhetore do 
të vihen në dispozicion të publikut.   
 
Veprimet e nevojshme: 

1. Buxheti komunal i aprovuar nga Kuvendi Komunal do të dorëzohet në MEF 
deri më 30 shtator 2007, në kopje fizike, me nënshkrimet përkatëse dhe 
adresimin e protokoluar zyrtar si dhe në formën elektronike, në tri gjuhë. 
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5. Trajnimet dhe informatat plotësuese 
 
Ministria për Ekonomi dhe Financa do të ofrojë trajnime për komunat lidhur me 
zhvillimin e buxhetit 2008-2010. Seminaret e para trajnuese do të ofrojnë një pasqyrë të 
përgjithshme të proceseve të reformuara për zyrtarët e buxhetit dhe menaxherët e 
programeve. Trajnimi shtesë do të përfshijë module më specifike trajnuese për secilën 
nga fazat kyçe të buxhetit. Orari dhe agjenda për trajnimet përkatëse do ti ofrohet 
komunave nëpërmes të një kumtese tjetër.  
 
6. Shpërndarja transparente e Qarkores Buxhetore në nivelet komunale 
 
Autoritetet komunale janë të obliguara ta shpërndajnë këtë Qarkore Buxhetore tek të 
gjithë zyrtarët komunal të angazhuar në procesin e hartimit të buxhetit, respektivisht 
anëtarëve të Komitetit për Politikë e Financa dhe Drejtorëve të drejtorive. Të gjitha 
autoritetet komunale janë përgjegjëse për organizimin kohor të angazhimeve dhe 
aktiviteteve të tyre në përputhje me orarin e hartimit të buxhetit, në mënyrë që ta 
mbështesin plotësisht përgatitjen e buxhetit, respektimin e udhëzimeve buxhetore si dhe 
përfundimin dhe aprovimin me kohë të buxheteve komunale.  
 
7. Informatat shtesë 

 
Për informacionin tuaj dhe interesin e përgjithshëm, gjeni të bashkangjitur Kalendarin 
buxhetor 2008 për Buxhetin e Përgjithshëm të Kosovës, Shtojca C. Ndërsa, komunat 
duhet t’a respektojnë vetëm orarin buxhetor komunal të përshkruar më lartë në 
Hapat 1 deri 8.  
 
 
 
 
 
Mr. Haki Shatri 
Ministër për Ekonomi dhe Financa 
 
 
 
 
 
Bashkëngjitjet: 
 
SHTOJCA A – Udhëzimet për vlerësimet e hershme  
SHTOJCA B – Lista e dokumenteve buxhetore për dorëzim (Pako e buxhetit komunal ) 
SHTOJCA C – Kalendari Buxhetor 2008 – Buxheti i Përgjithshëm i Kosovës 
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SHTOJCA  A 
 
VLERËSIMET E HERSHME 
 
Qasja e vlerësimeve të hershme njeh faktin që shumica e programeve nuk ndryshojnë nga 
viti në vit, p.sh. arsimi fillor dhe i mesëm; kujdesi shëndetësor etj., dhe do të vazhdojnë të 
ruajnë nivelet e aprovuara më herët të shërbimeve apo standardet e cilësisë. Buxhetet e 
përgatitura me shfrytëzimin e vlerësimeve të hershme pasqyrojnë vlerësimet e 
shpenzimeve për secilin program të organizatës buxhetore për vitin buxhetor plus dy vitet 
vijuese (VH1 dhe VH). Me fillimin e përgatitjeve për buxhetin vijues, viti i parë i 
vlerësimeve të hershme (VH1) të buxhetit aktual përcillet më tej për tu bërë pikë 
nismëtare e vlerësimeve për vitin vijues. Prandaj nuk ekziston nevoja për të zhvilluar 
vlerësimet buxhetore nga baza zero. Përshtatjet eventuale për rritjen e kostos, politikat e 
reja të aprovuara apo kursimet, shtohen në VH1 për të përgatitur vlerësimin e ri buxhetor 
për vitin e ardhshëm buxhetor, domethënë  
 

Vlerësimi buxhetor v1 =  VH1v0 + përshtatjet e parametrave + 
 Iniciativat e reja për shpenzime –kursimet  

 
Është e rëndësishme që buxheti final dhe vlerësimet e hershme duhet të jenë pasqyrim 
vetëm i kostos së vazhdueshme të politikave dhe programeve të aprovuara (domethënë 
duhet të përjashtojnë propozimet e mundshme apo të dëshirueshme të politikave, zgjatjen 
apo skadimin e programeve dhe zgjerimin e programeve ekzistuese).   
 
Shfrytëzimi i vlerësimeve të hershme ndihmon në përmirësimin e disiplinës fiskale pasi 
që ekziston mundësi e kufizuar për të ujdisur vlerësimet vit pas viti. Kjo u siguron 
organizatave buxhetore siguri më të madhe për financimin në vitet e ardhshme duke u 
mundësuar të bëjnë përmirësimin e planifikimit. Kjo redukton gjithashtu në masë të 
konsiderueshme barrën e punës së të gjithë aktorëve të përfshirë në zhvillimin e buxhetit, 
duke mundësuar debatin lidhur me alokimet buxhetore të fokusuar në ndryshimet 
strategjike të politikave dhe prioriteteve buxhetore (politikat dhe kursimet e reja), më 
tepër se në çështjet teknike që kanë të bëjnë me përgatitjen e vlerësimeve nga baza zero.   
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Vlerësimet e hershme mund të shpjegohen si vijon: 
 
Vlerësimet buxhetore 2007 
Emri i programit    Viti 

buxhetor  
(2007) 

Vlerësimi i 
hershëm 
viti 1 (2008) 

Vlerësimi i 
hershëm  
viti 2 (2009) 

  

Buxheti dhe vlerësimet e hershme (alokimi final 2007)  
Programi A 
(alokimi final buxhetor 
2007) 

 100 100 100   

       
Buxheti dhe vlerësimet e hershme 2008 

   Viti 
buxhetor  
(2008) 

Vlerësimi i 
hershëm 
viti 1 (2009) 

Vlerësimi i 
hershëm viti  
2 (2010) 

 

Programi A 
(pika nismëtare) 

  100 100 100  

Përshtatjet e buxhetit   5 10 10  
Programi A 
(alokimi final buxhetor 
2008)) 

  105 110 110  

 
Buxheti dhe vlerësimet e hershme 2009 

    Viti 
buxhetor  
(2009) 

Vlerësimi i 
hershëm 
viti 1 (2010) 

Vlerësimi i 
hershëm 
viti 2 (2011) 

Programi A 
(Pika nismëtare) 

   110 110 110 

Përshtatjet e buxhetit    7 12 12 
Programi A 
(alokimi final buxhetor 
2009) 

   117 122 122 

 
Shigjetat tregojnë si bëhet përcjellja e vlerësimeve nga viti në vit. 
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Shtojca B 
 
Lista e dokumenteve buxhetore për dorëzim (Pakoja e Buxhetit Komunal 2008) 
 
 
 
1.  Shkresa përcjellëse për dorëzimin e kërkesave buxhetore (nënshkruar nga Kryeshefi    
     Ekzekutiv dhe ZKF) 
 
2.   Vendimi i Ansamblesë Komunale mbi aprovimin e Buxhetit Komunal 2008 
 
3.  Tabelat standarde për planifikimin e Buxhetit Komunal 2008-2010 : 
 
           a. Granti dhe të hyrat  -  totali i shpenzimit dhe financimit   
           b. Tabela shpërndarëse e Buxhetit Komunal 
           c. Tabela përmbledhëse  C 
 
4.  BDMS - PCF-të  
 
5.  Lista e projekteve të aprovuara kapitale  2008 
 
6.   Formularët e PIP-it  
 
7.   Rregullorja e aprovuar komunale për Tatimin në Pronë (përfshirë edhe planifikimin e  
        të hyrave nga tatimi në pronë) 
 
 8.  Plani i të Hyrave 2008 (OSR-  8) 
 
9.   KAB Komunale 2008-2010  
 
10.   Plani Vjetor i Projekteve dhe Shpenzimeve për minoritete për vitin 2008 (shiko   
        Udhëzimin Administrativ 2006/09 për NDF) 
 
11.  Formulari plotësues për të dhënat e Arsimit dhe Shëndetësisë    
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Shtojca C 
 
Kalendari buxhetor për përgatitjen e Buxhetit të Përgjithshëm të Kosovës 2008 
 
Kalendari buxhetor për nëntë muajt e ardhshëm është prezantuar si më poshtë – tani për 
tani është “vlerësimi më i mirë” dhe mund t’u nënshtrohet ndryshimeve.    
 
09 prill. Lëshimi i Qarkores Buxhetore 2008/01 dhe Kostoja e Statusit. Kjo qarkore 
informon organizatat buxhetore mbi fillimin e procesit planifikues buxhetor për vitet 
2008-2010, respektivisht për orarin buxhetor, mesazhin fiskal, prioritetet qeveritare dhe 
nevojën për informata shtesë për koston e transferit të përgjegjësive pas statusit.   
 
20 prill. Data provuese për takimin e Qeverisë, për diskutimin e prioritete kyçe buxhetore 
për vitet 2008-2010. 
 
23 prill. Dorëzimi i Kostos për transferin e përgjegjësive pas statusit 
 
04 maj. Organizatat buxhetore do t’i dorëzojnë kërkesat fillestare për programet 
(projektet) e vazhdueshme, programet e reja, si dhe dokumente tjera të përshkruara në 
shtojcat përcjellëse. 
 
15 maj. Lëshimi i Qarkores buxhetore 2008/02. Kjo qarkore do të përfshijë kufijtë 
buxhetor të shpenzimeve periodike për secilën organizatë buxhetore, bazuar në të dhënat 
më të reja në dispozicion. Qarkorja do të përgatitet nga MEF në bashkëveprim me Zyrën 
e Kryeministrit dhe Zyrën për Çështje fiskale (Shtylla IV).  Aty do të ofrohen udhëzimet 
plotësuese rreth përgatitjes së buxhetit 2008, përfshirë këtu projektet e shpenzimeve 
kapitale. 
 
15 qershor. Dorëzimet e buxheteve nga organizatat buxhetore. Këto materiale të 
dorëzuara duhet të bazohen në kufijtë buxhetor të shpenzimeve periodike, në pajtim me 
Qarkoren buxhetore 2008/02. Organizatat buxhetore duhet të bëjnë kompensimin e 
rritjeve të kërkuara për programet e caktuara, me zvogëlime përkatëse gjetiu. Kjo do të 
shpjegohet më tej në Qarkoren 2008/02.  
2-30 Korrik. Dëgjimet buxhetore. Pas pranimit të materialeve nga organizatat buxhetore 
deri më 15 qershor dhe diskutimeve buxhetore joformale në mes stafit në muajin qershor, 
do të mbahen dëgjimet buxhetore. Pjesëmarrës në dëgjime do të jenë zyrtarët e agjencive, 
stafi i MEF, zyrtarët nga Zyra për çështje fiskale, Zyra e Kryeministrit dhe anëtaret nga 
Komisioni për buxhet i Kuvendit të Kosovës. Nëse ka kohë të mjaftueshme, stafi i MEF 
do të ndajë me organizatën tuaj buxhetore një listë të kufizuar, paraprake të pyetjeve, në 
të cilat do të kërkohen përgjigje gjatë dëgjimeve. Orari i dëgjimeve buxhetore do të 
paraqitet në Qarkoren buxhetore 2008/02. Nëse është e mundur në këto dëgjime, do të 
shikohet mundësia e arritjes së marrëveshjes për shumat totale të buxhetit  të organizatës 
suaj për vitin 2008. 
  
10-20 gusht  konsultimi i KEF-it dhe Qeverisë si dhe caktimi i kufijve final buxhetor. 
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30 gusht MEF lëshon qarkoren e tretë buxhetore bashkë me kufijtë final buxhetorë. 
 
15 shtator, dorëzimi i kërkesave finale nga organizatat buxhetore  
 
15-18 shtator, dorëzimet e ankesave nga ana e Organizatave Buxhetore në Qeveri  
 
25-30 shtator takimet e Qeverisë për shqyrtimin e ankesave të organizatave buxhetore. 
 
10-20 Tetor vendimet finale KEF-Qeveri 
 
30 Tetor, dorëzimi i Buxhetit 2008 në Kuvend, KEF, datë kjo e specifikuar në Ligjin mbi 
menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë. 
 
 
 
 
Asistenca juaj gjatë procesit buxhetor për vitin 2008 do të vlerësohet lartë.  


