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Sistemi buxhetor-koncepte dhe përkufizime 

• “Buxhet” është tërësia e të ardhurave, shpenzimeve dhe financimeve të qeverisjes 

qendrore e vendore dhe të fondeve speciale, të cilat miratohen me ligj nga 

Kuvendi i Shqipërisë, ose me vendim të këshillit të njësisë së qeverisjes vendore 

• “Fond special” është  fondi i krijuar me ligj, i cili ka si burime të ardhurat 

tatimore ose jotatimore, që përdoren vetëm për financimin e funksioneve apo të 

veprimtarive të veçanta të qeverisjes qendrore apo vendore. 

• “Qeverisje e përgjithshme” është  tërësia e njësive të qeverisjes qendrore, 

vendore dhe të fondeve speciale 

• “Njësi të qeverisjes qendrore” janë njësitë e pushtetit ekzekutiv, legjislativ dhe 

gjyqësor, të krijuara me Kushtetutë, ligj ose vendim të Këshillit të Ministrave, që 

kanë si veprimtari të tyre parësore përmbushjen e funksioneve të qeverisjes 

qendrore.  

• “Njësi të qeverisjes vendore” janë njësitë e niveleve të ndryshme vendore, të 

krijuara me ligj, që kanë si veprimtari të tyre parësore përmbushjen e 

funksioneve të qeverisjes vendore, brenda një territori të caktuar.  

 

 



Sistemi buxhetor-koncepte dhe përkufizime 

• Fond rezervë” është  fondi, që krijohet për të financuar shpenzime jo të 
përhershme dhe të paparashikuara, në fazën e përgatitjes së buxhetit. 

• “Fond kontingjence” është  fondi i pashpërndarë, që krijohet për të 
mbuluar risqet e mundshme, për të ardhurat dhe shpenzimet, gjatë 
zbatimit të buxhetit. 

• “Grant” është  e ardhura, e përftuar në formën e dhurimit, për një 
qëllim të përcaktuar ose jo, pa kusht kthimi dhe pa interes, që përdoret 
për financimin e veprimtarive ekonomike. 

• “Borxh” është  shuma e huave të marra në tregun bankar, financiar dhe 
nga palë të treta, persona fizikë, juridikë ose individë, me kusht kthimi, 
me ose pa interes, për financimin e projekteve të caktuara të 
investimeve, mungesës së përkohshme të likuiditeteve dhe të deficitit 
fiskal buxhetor. 

• “Hua afatgjatë vendore” është  borxhi në monedhë kombëtare ose të 
huaj i njësisë së qeverisjes vendore, që duhet të shlyhet për një 
periudhë kohe të barabartë ose më të gjatë se një vit. 

 



Sistemi buxhetor-koncepte dhe përkufizime 

• Njësi e fondeve speciale” është  njësia e krijuar me ligj për të 
ushtruar funksione specifike të qeverisjes qendrore dhe vendore. 

• “Njësi shpenzuese” është  njësia më e vogël organizative e njësive të 
qeverisjes së përgjithshme, për të cilën janë detajuar fondet 
buxhetore. 

• “Fond i miratuar” është  kufiri maksimal i miratuar me ligjin të 
buxhetit vjetor ose me vendim të organeve vendimmarrëse të 
njësive të qeverisjes vendore, brenda të cilit njësitë e qeverisjes së 
përgjithshme kanë të drejtë të bëjnë shpenzime. 

• “Fond i shpërndarë” është  fondi i miratuar sipas klasifikimit 
buxhetor dhe i vënë në dispozicion të njësisë së qeverisjes së 
përgjithshme. 

• “Fond i detajuar” është  fondi i shpërndarë sipas klasifikimit 
buxhetor, i detajuar në nivel njësie shpenzimi. 

 



Sistemi buxhetor-koncepte dhe përkufizime 
 

• “Nëpunës autorizues” është  nëpunësi i nivelit më të lartë i njësive të 

qeverisjes së përgjithshme, përgjegjës për përgatitjen, zbatimin, kontrollin 

e brendshëm financiar, monitorimin, raportimin, kontabilitetin dhe 

auditimin e brendshëm të buxhetit të tyre, që përgjigjet përpara nëpunësit 

të parë autorizues.  

• “Nëpunës autorizues i nivelit të dytë” është  nëpunësi i administratës 

publike në secilën nga njësitë vartëse të njësisë së qeverisjes së 

përgjithshme, përgjegjës për përgatitjen, zbatimin, kontrollin e 

brendshëm financiar, monitorimin, raportimin, kontabilitetin dhe 

auditimin e brendshëm të buxhetit të tyre, që përgjigjet përpara nëpunësit 

autorizues 

• “Nëpunës zbatues” është  punonjësi i administratës publike në njësinë e 

qeverisjes së përgjithshme, përgjegjës për zbatimin e rregullave të 

menaxhimit financiar, mbajtjen e llogarive dhe për përgatitjen e pasqyrave 

financiare, që përgjigjet përpara nëpunësit autorizues të nivelit përkatës.  

 

 



Kuadri ligjor i sistemit buxhetor në Shqipëri 

• Kushtetuta e RSH 

• Ligji 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 
RSH” 

• Ligji 9920 datë 19.05.2008 “Pёr procedurat tatimore nё RSH” 

• Ligji 9869 datë 04.02.2008 “Pёr huamarrjen e QV” 

• Ligji 9632 datë 30.10.2006 “Pёr sistemin e Taksave Vendore” 

• Udhёzimi nr.2 datë 06.02.2012 “Pёr zbatimin e buxhetit” dhe 2/1 
datë 15.2.2012 

• Udhezimi Nr 4 datë 29 02 2016 - Per pergatitjen e Programit Buxhetor 
Afatmesem 2017-2019  

• Udhezimi Nr 4/1 datë 29 02 2016 - Per pergatitjen e Programit Buxhetor 
Afatmesem per Pushtetin Vendor 2017-2019  

• Buxhetimi i Përgjithshëm Gjinor PBA, shkresa e viti 2016 për këtë problem 
• Ligji 139 datё 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” 
• Ligji 8548 datë 11.11.1999 për ratifikimin e “KEAV” 

• Ligji nr.147, date 17.12.2015 “Per buxhetin e vitit 2016” 

 



Prognoza ligjore bazë 

  

Funksione Burime Shpenzime 

Ligji nr 139,  

datë 17.12.2015 

Ligji nr.9632,  

Dt. 30.10.2006 

*Ligji nr. 9869,  

Dt. 04.02.2008   

Ligji 9936, date 

26.06.2008, 

Ligji nr.139  

date 17.12.2015 

Ligji nr. 9632, 

Dt. 30.10.2006 

*Ligji i buxhetit 

Vjetor & Udhëzimet 



Pozicioni juridik i Njqv-së 

• Tё drejtat dhe detyrimet pёr njё funksionim 
normal “autonom” tё njqv 

• Tё drejtёn pёr tё kryer veprimtari ekonomike 

• Tё drejtёn e menaxhimit, politikave lokale 

• Tё drejtёn e pёrdorimit, shpenzimit 

• Tё drejtёn vendimmarrёse 

• Tё drejtёn mbi burimet e financimit 



Objektivat e kuadrit ligjor për MF 
Vendor 

• Parashikueshmёria e procesit buxhetor 

• Procedura efektive tё planifikimit buxhetor 

• Lidhjen e politikave strategjike me prioritetet e 
programit 

• Menaxhimin e burimeve 

• Pёrgjegjёsi nё rritje pёr pёrmbushjen e 
kёrkesave/interesave tё komunitetit 

• Zgjerim i bazёs qeverisёse (Qeveria – Qeverisje) 

• Menaxhim buxhetor efiçent 



Ligji pёr sistemin buxhetor 

      Ligj rregullator pёr sistemin 
buxhetor fokusuar nё: 

 

• Strukturёn 

 

• Parimet 

 

• Bazat 

 

• Mardhёniet Financiare 

 

• Pёrgjegjёsitё 

 

 

           … pёrmes … 

• Planifikimit tё tё ardhurave 

• Pёrdorimin “ekonomik” tё 
shpenzimeve 

• Shtrirjes së PBA-sё edhe nё nivel 
vendor 

• Pёrafrimit të legjislacionit me Kodin 
e Transparencёs Fiskale tё FMN-se 
dhe  direktivat e BE-se 

• Lidhjen e buxhetit me objektivat 
strategjik 

• Vendosjes sё Monitorimit dhe 
Vlerёsimit si instrumenta tё 
kontrollit tё brendshёm dhe tё 
jashtёm 



Ligji i ri organik i buxhetit të 

 Miratimi nga Parlamenti i tavaneve tre-vjeçare të 
shpenzimeve buxhetore, pjesë e Programit Buxhetor 
Afatmesëm (PBA) përkatës; 

 Kontrolli i angazhimeve shumëvjeçare; 

 Miratimi i një rregulli fiskal dhe parimeve fiskale; 
 Rregulla e procedura të reja, që rrisin transparencën 

e buxhetit;  
 Ndryshimet e ligjeve fiskale me efekt në të ardhurat 

buxhetore; 
 Shpenzimet buxhetore në vitet elektorale. 
 

 

 



Elementet kyç të Sistemit të Drejtimit të Financave 
Publike 

MENAXHIMI FINANCIAR PUBLIK 

Menaxhimi Fiskal 

Menaxhimi i Burimeve  

të Financimit 

 

Përgjegjshmëria  

dhe Transparenca 

 

Kontabiliteti dhe 

Raportimi 

Buxhetimi Strategjik 

Përgatitja e Buxhetit 

Rishikimi dhe Zhvillimi i 

Politikave Strategjike dhe 

Sektoriale 



Procesi aktual i planifikimit dhe menaxhimit të 
politikave dhe financave publike 

Rishikimi i 
Politikave të 

Programit 

Planifikimi 
Strategjik 

Përgatitja e 
Buxhetit 

Ekzekutimi i 
Buxhetit 

Monitorimi e 
Llogaridhënia 

Raportimi 
dhe Auditi 

P
B

A
 

Programe 
Objektivat 

Outpute 

Aktivitete 

Shpenzime 

Aktivitete 

Shpenzime 

Outpute 

Shpenzime 

Strategjitë sektoriale 

Objektivat e 
programeve 



Parimet kyçe 

PERFORMANCA 

TRANSPARENCA 

PERGJEGJSHMERIA 



Çfarë synon PBA-ja 

• Të ndërtojë modele të qarta të të kuptuarit të PBA-së 

• Të mobilizojë praktika të suksesshme të menaxhimit 
financiar brenda kontekstit të PBA-së dhe atij fiskal 

• Të ndërtojë kapacitete për zhvillimin e Buxhetit mbi 
Bazë Programi të lidhur me Objektivat Strategjik në 
NjQV 

• Të instrumentalizojë monitorimin dhe vlerësimin 
bazuar në indikatorët e performancës 



Objektivat e PBA-së 

• Të stimulojë praktika të suksesshme në menaxhimin e të ardhurave 
vendore përmes zbatimit të legjislacionit për menaxhimin financiar 
vendor 

• Të ofrojë njohuri të mjaftueshme për aplikimin e PBA-së në nivel 
vendor dhe adresimin e politikave specifike përmes tij 

• Të aftësojë stafin vendor për të udhëhequr procesin e hartimit të 
PBA-së të lidhur me Prioritetet Strategjike 

• Të nxisë aplikimin e instrumenteve efektivë në realizimin e 
qëllimeve dhe objektivave të programeve buxhetore në njqv 

• Të inkurajojë aplikimin e instrumenteve të menaxhimit të 
performancës vendore bazuar në indikatorët e monitorimit dhe 
vlerësimit në nivel programi 

• Të ndërtojë modele të thjeshta për lidhjen e PSZH me PBA 

 



 Koncepte & Objektiva 

• PBA- ja siguron njё “kuadёr lidhёs” i cili lejon orientimin e 
shpenzimeve drejt politikave prioritare dhe disiplinimit tё 
realitetit buxhetor 

• PBA ёshtё njё zgjidhje potenciale nё vendet nё tё cilat 
politikbёrja, planifikimi dhe buxhetimi nuk janё tё lidhura me 
njёri – tjetrin si njё element i rёndёsishёm i reformёs sё 
shpenzimeve publike 

• PBA-ja pёrfshin zhvillimin e burimeve nga “lart – poshtё”; dhe 
njё pёrcaktim nga “poshtё – lart” tё kostove tё politikave 
ekzistuese, dhe mbulimit tё kёtyre kostove me burimet e 
disponueshme nё procesin e buxhetit vjetor. 



Përse një PBA? 

• Përmirësimi i disiplinës fiskale – përmes përcaktimit realist të burimeve në 
periudhën afatmesme dhe përcaktimit të tavaneve agregate dhe sektoriale e 
objektivave fiskal 

• Politika fiskale efektive – përmirësimi i planifikimit dhe ekzekutimit bazuar në 
strategjitë e zhvillimit (sektoriale, funksionale,  programore, ekonomike, sociale 
etj) përmes të identifikimit të hapësirës fiskale dhe kërkesave të mundëshme të 
politikave afatmesme 

• Rritja e sigurisë në planifikim për “menaxherët e buxhetit” 

• Zgjerimin e prioriteteve strategjike – përmes lidhjes së buxhetit me planin 
strategjik dhe prioritetet sektoriale, dhe duke ndërtuar në një fazë 
vendimmarrjeje prioritete të reja të shpenzimeve në ciklin e buxhetit 

• Zgjerimi i transparencës dhe përgjeshmërisë në politikat fiskale 

• Nëse lidhet me zhvillimin e Programit Buxhetor, atëherë kuadri shpenzimeve 
është “Programatik”, lidhja e shpenzimeve për produkte dhe rezultate 
përmirëson impaktin politik të buxhetit, duke lëvizur nga kultura menaxheriale 
administrative, në përmirësimin e eficencës së shpenzimeve 
 

 



“Nacional”  vs  “Vendor” 

Njqv-të 

Qark (Rajon) 

Nacional 

Rregullo 
buxhetin 

Lidhja e  

shpenzimeve 

Prioritarizimi i  

Projekteve  

zhvillimore 

SKZHI/PBA 

Kuadri i zhvillimit 

të qarkut (rajonit) 

PZHI 



Top-down vs Bottom - up 

Në kontekstin lart – poshtë 
konsideron:  

• Projektimin e totalit të të 
ardhurave të vlefshme për 
mbështetjen e programit të 
shpenzimeve të njësive vendore 
për një periudhë 3 vjeçare, nga 
të ardhurat për të cilat kanë 
autoritet menaxhimi 

• Shpërndarja e këtyre burimeve 
midis programeve të njësisë 
vendore bazuar në prioritetet e 
Planit Strategjik dhe tavaneve 
buxhetore të miratura për secilin 
Program të miratuar. 

 

Në kontekstin poshtë – lart 
konsideron: 

• Vlerësimi i kostove për zbatimin e 
politikave dhe arritjen e produktit 
të synuar përmes përgatitjes dhe 
integrimit të tyre në buxhetin 
afatmesëm. 

• Sigurimin e informacionit 
(anasjelltas) për nivelin qendror 
dhe të gjithë aktorёve të përfshirë 
në proces 

 



Çfarё ka ndodhur … 

• Formulimi i Strategjisё 
Kombёtare pёr Zhvillim dhe 
Integrim (SKZHI) 

• Miratimi i Sistemit tё 
Planifikimit tё Integruar 

• Implementimi i Programit 
Buxhetor Afatmesёm 



SKZHI – PBA 

STRATEGJIA  

SEKTORIALE/ 

NDER  

SEKTORIALE 

(2013-2020) 

KUADRI 

MAKROEKONOMIK 

POLITIKAT 

PRIORITARE 

 

PBA E 

 PROPOZUAR 

DHE TAVANET 

PER  

3 VITE  

 

KOMITETI I  

PLANIFIKIMIT 

 STRATEGJIK 

UDHEZIMET 

PER 

BUXHETIN 

PBA PER 

3 VITET 

DHE TAVANET 

BUXHETORE 

KY PROCES FILLON NE 

JANAR DHE UDHEZIMI  

I PBA DERGOHET 

NE SHKURT 

 



Koncepte dhe Pёrkufizime Kryesore 

• Programi i Qeverisё - vendos qёllimet e politikes & mёnyrat 
pёr ti arritur ato 

• SKZHI-ja - pёrmbledhje e planeve strategjike - vendos 
objektivat e politikёs pёr arritjen e qёllimeve 

• PBA-ja si plan 3-vjeçar - pёrcakton kostot e aktiviteteve dhe 
produktet qё do tё ofrohen pёr tё arritur objektivat e politikёs 
nё vitin n, n+1, n+2 

• Investimet publike - pjesё e PBA-sё 

• Planet e Integruara tё Ministrive – vendosin indikatorёt e 
performancёs nga viti n i PBA 

• Buxheti Vjetor = Viti I-rё i PBA-sё 



…nga SKZHI… te…PBA… 

• Lidhja e prioriteteve me burimet 

• Burimet projektohen nё periudhёn afatmesme 

• Evidenton: 
– trendin ekonomik 

– objektivat fiskalё 

– Inflacionin 

– transfertёn e pakushtёzuar 

– tё ardhura tё tjera tё sigurta 



Elementёt kyç tё PBA-sё 

1. Lidhja me objektivat fiskalё/targetet 
2. Gjithёpёrfshirja 
3. Njёsia e Planifikimit dhe Kontrollit 

Ministri/NJQV/GMS/EMP/Program 
4. Periudha kohore: viti buxhetor + 2 vitet pasardhёse 
5. Parashikimi vs Tavanet 
6. Paraqitja e fazёs vendimmarrёse nё procesin e buxhetit 
7. Evidentim i qartё i hapёsirёs fiskale dhe inisiativave tё reja 

(kostimi nё periudhёn afatmesme) 
8. Pёrsёritja vs fikse – (nё çdo rast nuk duhet tё fillojё çdo vit nga e 

para) 
9. Parashikimet Reale vs Nominale tё tavaneve 
10. Planifikimi dhe /ose fondit rezervё dhe tё kontigjencёs 
11. Orientimi nga performanca 



Cikli buxhetit 

Plani Strategjik 

Vlerёsimi dhe komunikimi 

i rezultateve 

Monitorimi dhe Vlerёsimi 

Buxhetit 

Zhvillimi i Buxhetit 



Buxheti artikujsh vs Buxhet Programi 

Fokusohet nё rezultate 

Rrit lirinё manaxheriale, ka 

mё pak kontroll 

Manaxherёt janё tё pёrgjegjshёm 

 për atë që bëjnë 

Buxheti mbi bazё programesh 

Fokusohet te kontrolli 

Nuk ka liri manaxheriale 

Menaxherёt janё pёrgjegjёs pёr çfarё 

dhe si i shpenzojnё burimet financiare 

Buxheti mbi bazё artikujsh 



Buxheti mbi bazё artikuj… (Çfarё ёshtё bёrё?) 

Avantazhet  

• Shumё i njohur, anёtarёt e 
kёshillit tё cilёt ndoshta nuk 
e mirёpresin ndryshimin e 
sistemit pёr shkak tё 
marrjes sё informacionit 

• Jep informacion vetёm pёr 
burimet ose inputet e 
pёrdorura pёr shёrbimet 
publike dhe nuk jep 
informacion nё lidhje me 
pёrdorimin e burimeve 

 

Disavantazhet 

• Mё pak fleksibilitet pёr 
menaxherёt dhe i 
pakuptueshёm pёr 
qytetarёt 

• Shpenzimet e viteve tё 
mёparёshme janë baza me 
shumën e shtuar me 
traguesit e inflacionit rritja e 
kërkesave ose përmirësimi i 
nivelit të shërbimeve të 
ofruara 



Buxheti mbi bazё programi…(Ç’ёshtё arritur?) 

Avantazhet  

• E vё theksin nё cilёsinё dhe 
koston nё kundёrshtim me koston 
e gjёrave tё blera (artikujt e 
detajuar) 

• Zakonisht shoqёrohet nga matja e 
performancёs sё inputeve 

         Disavantazhet 

• Gjithnjё e mё shume kompleks 

• Shumё i analizuar dhe detajuar 

•  Mund tё intensifikojё konflikte 
midis Programeve/Funksioneve 
sepse ёshtё i lidhur ”nёse njё 
shёrbim rritet 

• I jep menaxherёve fleksibilitetin 
pёr tё arritur ”nivelin e dёshiruar 
tё shёrbimeve” 

• Pёrdorim efiçent i burimeve 
atёherё tjetri do tё zvogёlohet” 



Buxheti performancёs… (Çfarё duhet tё jetё bёrё?) 

            Avantazhet 

• Pёrmirёsimi i efiçencёs sё 
programeve 

• Lejon vlerёsim mё tё mirё tё 
rezultateve dhe tё veprimeve tё 
planifikuara 

• Jep mё shumё informacion pёr 
anёtarёt e kёshillit dhe publikun 
pёr cilesinё e shёrbimeve 

• Shpenzimet dhe tё ardhurat janё 
tё lidhura me rezultatin qё do tё 
duhet tё arrihet limituara pёrmes 
programeve 

             Disavantazhet 

• Gjithnjё e mё shumё i ndёrlikuar, 
mё shumё informacion duhet tё 
jepet 

• Fokuson vemёndjen nё eficencёn 
dhe efektivitetin, por nuk adreson 
shumё 

• pyetje fondamentale siç janё: 
nёse njё program ёshtё i gjithi i 
nevojshёm 

• ose si tё mirëshpёrndajmё 
burimet e limituara përmes 
programeve konkuruese 



Programi Buxhetor Afatmesëm 

 

Ekonomik Administrativ 

Funksional 
Burime të  

financimit 

Programe 



Klasifikimi ekonomik 

• Perfaqёson klasifikimin e transaksioneve sipas 
natyrёs ekonomike 

• Raporte periodike financiare dhe ruajtjen e kontrollit 
mbi treguesit 

• Kontrollon, monitoron dhe mirёmban buxhetin 
vendor 

 

Shembull: Shpenzimet pёr paga, sigurime, operative e 
mirёmbajtje 



Klasifikimi administrativ… 

• Administron buxhetin deri nё nivel Njёsie Shpenzuese 

• Administron buxhetin e Njёsive Shpenzuese vartёse (nd. 
nё varёsi) 

• Shёrben pёr pёrgjegjshmёri nё administrimin e buxhetit 

 

Shembull: Njqv e ka Kodin e Grupit -  00 

Ministria e Arsimit dhe Shkencёs me kod grupi “11” 



Klasifikimi funksional 

• Pёrfaqёson klasifikim tё detajuar sipas funksioneve 
apo objektivave socioekonomik tё synuara pёr tu 
pёrmbushur nga njqv-të 

• I lidhur me funksionet e veta tё njqv-ve: “pastrimi, 
gjelbёrimi, infrastruktura rrugore” etj 

• Shёrben pёr analiza historike dhe analizёn e 
politikave 

 

Shembull: Bashkia X ka alokuar 10% tё fondeve pёr 
arsimin parashkollor 



Klasifikimi sipas programeve… 

• Pёrfaqёson programet, nёnprogramet dhe projektet 
nё pёrputhje me objektivat e njqv-së 

• I lidhur me funksionet dhe strukturёn administrative 
tё njёsisё 

• Shёrben pёr: 

– Identifikimin dhe qartёsimin e objektivave dhe politikave 
tё njqv-ve 

– Monitorim operativ pёrmes indikatorёve tё performancёs 
bazuar nё burimet dhe produktet 

– Formulimin e politikave dhe performancёn e raportimit 



Klasifikimi sipas burimit tё financimit… 

• Klasifikon shpenzimet sipas burimit tё 
financimit 

• I pёrdorur gjerёsisht nё nivel qendror 

• Pёrfshin: 
– Çeljet nga buxheti 

– Financimi i huaj 

– Kostot lokale 

– Tё ardhurat e veta 

– Huaja 



Si zhvillohet PBA brenda vitit buxhetor? 

Kalendari i Menaxhimit te Shpenzimeve Publike: 
 
•Kuadri Makroekonomik dhe Fiskal    Janar 
•Tavanet Pergatitore te PBA  
•Udhezimi i pergatitjes se PBA   Shkurt 
•Dorezimet e Kerkesave Buxhetore, Faza 1   Prill 
•Projekt Dokumenti i PBA    Qershor 
•Kuadri makro i rishikuar 
•Tavanet perfundimtare te PBA   Korrik 
•Udhezimi Plotesues i Buxhetit   10 Korrik 
•Dorezimet e Kerkesave Buxhetore, Faza 2  1 Shtator 
•Dokumenti i rishikuar i PBA     25 Tetor 

– (Buxheti vjetor = Viti i Pare i PBA) 

 
 

 
 

 



Ç’është një kuadër “fiskal, buxhetor, 
shpenzimesh”, afatmesëm? 

 

 

    Një mekanizëm teknik dhe institucional për 
vendosjen e objektivave disavjeçare për kuadrin 
fiskal/shpenzimet buxhetore/programet dhe 
rezultatet duke siguruar se ato janë respektuar në 
formulimin, aprovimin dhe zbatimin e buxhetit 



Kur është kuadri afatmesëm një kuadër i 
vërtetë? 

• Vendimet për targetet/objektivat fiskal 
disavjeçare/tavanet e shpenzimeve merren në 
bashkëpunim me Organet e zgjedhura vendore (Këshillat 
& komunitet) 

• Targetet/Objektivat dhe tavanet janë zbatuar në hartimin 
e buxhetit (lidhja me buxhetin) 

• Rivlerësimi i viteve të ardhëshme në PBA shërben si 
pikënisje për PBA-në e radhës 

• Shpërndarja e burimeve në përputhje me Tavanet 

>>> Perspektiva fiskale e buxhetore shёrben për të informuar 
mbi natyrën e përdorimit të shpenzimeve si dhe një kuadër 
të qartë të përfitimeve të synuara <<< 



Një kuadër gjithëpërfshirës 

Menaxhimi Financiar 

& Strategjik,  

Vendor 

Komunikimi 

rezultateve dhe 

Rishikimi 

Plani  

Strategjik 

 

Monitorimi  

& 

Vlerësimi 

 

Zbatimi 

Hartimi i 

Buxhetit 

Kuadri Makroekonomik 

Kuadri Fiskal 

Produktet e Synuara 



Cili do të jetë modeli praktik i PBA-së? 

Çfarë synohet të arrihet? Si do të organizohet Shërbimi? 

 

Objektivat e 

Programit Burimet Aktivitetet Produktet 

Rezultatet 

Efiçenca 

Efektiviteti 

Efektiviteti i programit 



Ku jemi dhe ku duam të jemi? 

n 

n + 1 

n + 2 

Buxheti Llogaritje në avancë 

Buxheti Llogaritje në avancë 

Buxheti Llogaritje në avancë 

n n + 1 n + 2 n + 3 



Rruga e zakonshme për hartimin e PBA (faza 1) 

1. Perspektiva fiskale: parashikimi makroekonomik +vlerësimet 
nga lart – poshtë të treguesve fiskal dhe … analiza e 
shërbimit të borxhit 

2. Vlerësimet buxhetore disa-vjeçare: vlerësimet e zërave të 
buxhetit (nga poshtë-lart) duke përdorur parametra të 
thjeshtë ekonomik 

3. Kuadri fiskal afatmesëm (MTFF) – i cili përfshin vendimet e 
të zgjedhurve dhe stafit teknik mbi treguesit fiskal në 
periudhën afat-mesme, marrëveshjet politike, duke 
prezantuar edhe treguesit ekonomik 

 
>>> në disa raste PBA është i arritshëm, ndonjëherë ne kalojmë 

direkt te hapi 4 <<< 



Rruga e zakonshme për hartimin e PBA (Faza 2) 

4. Vlerësimet në advancë: përshirja në vlerësimet buxhetore e 
politikave ekzistuese dhe të pranuara përmes metodologjisë 
së paracaktimit të treguesve + vlerësimet/pritshmëritë e 
treguesve në periudhën afatmesme 

5. Programi Buxhetor Afatmesëm (MTBF/ ose zakonisht 
MTEF): vendimmarrje nga autoriteti ligjor për tavanet e 
shpenzimeve në periudhën afatmesme, pajtueshmëria me 
vlerësimet afatmesme, vendimmarrje mbi shkurtimet e 
nevojëshme, inisiativa të reja, hapësira fiskale 

 

>>> në disa raste PBA është realizuar, në disa raste ne 
“kapërcejmë” hapat te hapi 6 



Rruga e zakonshme për hartimin e PBA (Faza 3) 

6. Lidhja e politikave me buxhetin afatmesëm: Zhvillimi i 
klasifikimit buxhetor në mënyrë Programore, lidhja e 
strategjive sektoriale dhe inisiativave politike me Buxhetin 
Afatmesëm. [Ende nuk kufizohet nga tavanet e 
shpenzimeve] 

7. Programi Buxhetor Afatmesëm (ose MTEF) nga pikpamja 
programore: përfshin vendimet e GMS për tavanet e 
shpenzimeve, hapësirat fiskale, prioritetet politike dhe 
shpenzimet e programeve (produktet e rezultatet) në 
periudhën afatmesme 

 
>>> pa vendimmarrjen e të zgjedhurve vendorë, buxheti 

afatmesëm bëhet një “ushtrim” teknik me impakt/ndikim 
të limituar në buxhet 

 



Si mund ta lehtësojmë procesin? 

 

Programet, 

Objektivat, 

Produktet, 

Tavanet 

Kuadri  

ekonomik, 

Taksa, 

Tarifa, 

Granti, etj. 

 

Plani i 

Shpenzimeve  

të 

programit 

Kosto  

e 

programit 

Monitorimi 

& 

Vlerësimi 



Nga ….teoria në .... Praktikë - 1 

• Objektivat strategjik të miratuara në PSZH. 

• Strukturën Organizative të njqv-së. 

• Funksionet e njqv-së 

• Produktet e synuara për t’u realizuar në  
periudhën afatmesme 

• Përgjegjësia për Administrimin e Programit 
( EMP, GMS, Indikatorët e programit, etj.) 

 

 

Si do të përcaktohen 

Programet buxhetore  

në një 

Buxhet 

Afatmesëm? 



Nga ….teoria në .... Praktikë - 2 

• Të dhënat financiare të 3 viteve të mëparëshme 

• Vlerësimi Trendit të të ardhurave & shpenzimeve 

• Niveli Taksave/Tarifave në 3 vitet e ardhëshme 

• Konsiderimi grupeve të ndryshme taksapaguese 
brenda skemës së taksimit : grupet në nevojë, 
grupet sociale 

• Potenciali fiskal 

• Kuadri makrofiskal orientues i MoF 

• Inflacioni 

• Impakti i ndërhyrjeve në zhvillimin ekonomik 
vendor 

 

Si do të  

përcaktohet  

Kuadri  

Ekonomik i  

Bashkisë? 



Faktorë ndikues në kuadrin ekonomik 

  

Politika Administrimi Të dhënat 

Baza e taksës Çfarë? Implikimet 

Çfarë të dhënash 

duhen për të 

vendosur në 

lidhje me 

politikën dhe 

administrimin? 

Niveli i taksës Sa? Llogaritja, pagesa 

Taksapaguesi Kush janë? 

Identifikimi, lajmërimi, 

derdhja e 

detyrimeve, 

ankimimi. 



Nga ….teoria në .... Praktikë - 3 

• Niveli i dëshiruar i shërbimeve. 

• Sasia dhe cilësia e produkteve të synuara. 

• Aftësia paguese e njqv-së 

• Kërkesat buxhetor ( paga, sigurime, 
shpenzime) 

• Tavanet buxhetore 

Si do të 

përcaktohet 

Plani 

Shpenzimeve 

të Programit? 



Nga ….teoria në .... Praktikë - 4 

• Prioritetet e përcaktuara në PSZH e në 
vazhdim 

• Prioritetet e reja të njqv-së 

• Projektet me impakt në Objektivin e 
Programit dhe Objektivin Strategjik 

• Kapacitetet financiare kapitale të njqv-së 

Si do të 

përcaktohen 

projektet / 

produktet e 

Programit? 



Faktorё kryesor nё proces 

• Grupet pёr Menaxhim 
Strategjik (GSBI=> GMS) 

 

• Koordinatorёt e GMS-sё 

 

• Ekipet e Menaxhimit tё 
Programeve (EMP) 

GMS 

Koordinator 

GMS-je 

 

Koordinator 

GMS-je 

 

EMP 1 EMP 2 

Programi 1 Programi 2 



Kuadri shpenzimeve tё programit - Tavanet 

PSHP 

Paga&Sigurime 

600-601 

Operative &  

Mirëmbajtje 

602 

Subvencione 

603 

Transf. të  

Brend/të huaja 

604-605 

Transferta të 

Buxheteve  

Familjare 

606 

Investime 

230-231 

TAVANI 



Si ta ndërtojmë PBA orientuar nga PSZH? 

                             

                              Kuadri M & V 

 

                                   

                                                                                       Buxheti vjetor                                                                                                                     

 

 

 

                                                                                                                Vlerësime individuale 

 

 

 

 

 

Vlerësimi i stafit 

 

 

 

 

 

 

Raport mbi zbatimin e planit vjetor  

 

 

 

 

 

Raporti mbi zbatimin e buxhetit 

Rishikimi i Politikave Strategjike 

 

 

 

 

 

 

Progresi vjetor i njësisë 

Vizioni 

Plani Strategjik 

PBA dhe  

Buxheti vjetor 

Plani i Aktiveve 

vjetore 

 

Plani i veprimit 

për njësitë shpenzuese 

 
Cikli i raportimit 

Cikli i Planifikimit 



Paradigma e Buxhetit mbi Bazё Performance 

MISION 

Qëllime strategjike 

(Afatmesme) 

Objekt. e Progr. & Kostot 

(Vjetore) 

P1                P2                   P3 

Aktivitetet, Targete, Kostot 

P1                        P2                      P3 

 

                       A1 A2 A3                       A1 A2               A1  A2 A3  A4                     

Matja e Performancës 

IMPAKTI 

REZULTATI 

PRODUKTI 

PRODUKTI 

B  

U 

X 

H 

E 

T 

 

B 

O 

T 

T 

O 

M 

 

U 

P 



SHEMBULL- Shёrbimi Pastrimit 

Objektivat e Programit                               Burime                                     Produkti 

Objektivi:                               

Përmirësimi sasior dhe 

cilësor i shërbimit të 

pastrimit. 

Inpute:                                      

Shpenzimet per shёrbimin (sipas 

qendrave tё kostove), shpenzime 

administrative, stafi i pёrfshirё, 

operative, etj.              

Outpute:                                               

Siperfaqe e shёrbyer                                 

Ton mbeturina tё 

larguara/trajtuara 

Objektivat e Programit              Burime                   Produkti 

Outcome:                               

% qytetarё tё cilёt 

vlerёsojnё pastrimin e 

qytetit "të mirë", ose 

"sh.të mirë" 

Output/input:                     

Kosto/njёsi                 

Kosto/banor etj                             

Sipёrfaqe 

shёrbyer/punёtor 

Qytetarё tё informuar,                    

Interes nё rritje nёpёrmjet 

rritjes sё kontributit                            

Mjedis i pastёr dhe i 

shёndetshёm 



Sa Programe mund/duhet tё kemi? 

Sa mund të ketë: 
 

1. Planifikim, Menaxhim, Administrim 
2. Ujёsjellёs, Kanalizime 
3. Rrjeti rrugёve (infrastruktura vendore) 
4. Shёrbimet Publike 
5. Menaxhimi Transportit Rrugor 
6. Strehimi dhe Urbanistika 
7. Zhvillimi ekonomik vendor 
8. Mbrojtja e mjedisit 
9. Arsimi parashkollor 
10. Emergjencat civile 
11. Kultura dhe Sporti 

Sa duhet të ketë (COFOG): 
 

1. Shёrbime tё pёrgjithёshme publike 
2. Mbrojtja (nuk aplikohet nё RSH) 
3. Rendi dhe siguria publike 
4. Ekonomia (çёshtje ekonomike) 
5. Mbrojtja e Mjedisit 
6. Strehimi 
7. Shёndeti 
8. Kultura dhe besimi 
9. Arsimi 
10. Mbrojtja Sociale 



Struktura standarte e Programit 

 

 Shërbimi 

Objektivat e 

Programit Burimet Aktivitetet Produktet 
Rezultati 

Efiçenca 

Efektiviteti 

Efektiviteti i Programit 



Shembull 

Kuadri Bazë SHEMBULL 

QELLIMI “Rezultati i dёshiruar dhe i matshёm qё duhet tё arrihet nё 

periudhёn afatmesme /afatgjatё e cila do tё monitorohet 

REZULTATI Çfarё do tё realizojё Programi nё terma specifik dhe tё 

Matshёm (Objektivat nga PSZHE) 

PRODUKTET Tё mirat dhe shёrbimet qё do tё realizohen pёr arritjen e 

objektivit tё programit (Projektet Kapitale SDP/PIK) 

AKTIVITETET Hapat tё cilёt do tё duhet tё ndёrmerren pёr realizimin e 

produktit 

BURIMET Burimet financiare, njerёzore etj te cilat do të duhen tё 

pёrdoren pёr realizimin e aktiviteteve tё programit 

R 

E 

Z 

U 

L 

T 

A 

T 

I 

 

I  

 

Z 

B 

A 

T 

I 

M 

I 

T 



Profili i Programit 

Deklarata e  

Politikës së  

Programit 

Politika e  

Programit 

Objektivat e 

Politikës së  

Programit 

Standarti i 

Politikës së 

Programit 

Produkti i 

Programit 

Aktiviteti i 

Programit 

Burimet e  

Programit 



Profili i Programit 

PROGRAMI FUNKSIONE 

Qëllimi Politikёs Programit “Rezultati i dёshiruar dhe i matshёm qё duhet tё arrihet nё 

periudhёn afatmesme /afatgjatё e cila do tё monitorohet 

Objektivat e Programit Çfarё do tё realizojё Programi nё terma specifik dhe tё 

Matshёm (Objektivat nga PSZHE) 

Produktet e Programit Tё mirat dhe shёrbimet qё do tё realizohen pёr arritjen e 

objektivit tё programit (Projektet Kapitale SDP/PIK) 

Aktivitetet e Programit Hapat tё cilёt do tё duhet tё ndёrmerren pёr realizimin e 

produktit 

Inputet Burimet financiare, njerёzore etj te cilat do të duhen tё 

pёrdoren pёr realizimin e aktiviteteve tё programit 



10 hapa pёr objektivat e programit 

• Identifiko diferencёn midis objektivit, synimit dhe qёllimit para se tё filloni. 
Synimet dhe qёllimet janё aspiratat Tuaja, objektivat – plani betejёs 

• SMART / Mos ndrysho rendin p.sh: M-A-R-S-T 
• “I matshёm” ёshtё konsiderata mё e rёndёsishme 
• “I arritshёm” ёshtё i lidhur me “i matshёm” 
• Nёse objektivi ёshtё “i arritshёm”, ai mund tё mos jetё “realist”; (kush do e 

bёjё, a kanё mundёsi nёpunёsit, nga do tё sigurohen fondet, kur?) = tё qenurit 
“realist” lidhet me burimet njerёzore, kohёn, burimet, mundёsitё 

• Arsyeja kryesore pёrse ajo ёshtё “e arritёshme” por jo realiste ёshtё se ajo nuk 
ёshtё prioritare. 

• Objektivi juaj ёshtё “specifik” kur: ёshtё i kuptueshёm nga tё gjithё, i 
pёrcaktuar nё termat e duhur) 

• Pёrcaktoni afate kohore realiste (T=M=R=S) 
• Ju keni siguruar qёllimin tuaj 



PBA e njqv-së dhe Ministria e Financave 

• Formulari i parashikimit të të ardhurave dhe shpenzimeve  

• Relacioni shpjegues: 

- Organizimin e punës për hartimin e PBA-së (një përshkrim i shkurtër: i ngritjes së 

grupeve të punës, ndarjes së fondeve sipas prgrameve, funksionimit të 

grupeve të punës, si dhe përshkrimit të fazave në të cilat ka kaluar proçesi i 

miratimit së projekt-buxhetit) 

- Analizën e tendencës së të ardhurave (të ardhurat gjithsej për pesë vite, të 

ardhurat tatimore , të ardhurat jo-tatimore, të ardhurat për dy nga 

taksat me rritjen më të madhe dhe rritjen më të vogël) 

- Tendencën e politikave të shpenzimeve (analiza e tendencës së shpenzimeve 

sipas funksioneve, shpenzimet  për dy funksione me rritjen më të 

madhe, analiza e shpenzimeve për pagat, përqindja që zënë këto 

shpenzime ndaj totalit të shpenzimeve, prioritetet e investimeve) 

- Konkluzionet  (mund të shprehet problematika, vështirësitë që mund të 

ketë pasur njësia vendore në hartimin e projekt-buxhetit) 

 



Tavanet Përgatitore të Programit Buxhetor 

Afatmesëm 2017-2019 
• Tavanet Përgatitore të PBA 2017-2019 për çdo program, miratohen 

nga KNjQV-së brenda muajit Mars 2016.  

• Kuadri Makroekonomik e Fiskal për periudhën 2017-2019, i miratuar 

me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.80 datë 03.02.2016, 

përcakton kontekstin ekonomik për Programin Buxhetor Afatmesëm 

2017-2019. 

• KMF pasqyron parashikime të treguesve ekonomik dhe financiar të 

buxhetit të njqv-ve për tre vitet e ardhshme, duke ofruar vlerësime të 

burimeve që njësia vendore do të ketë në dispozicion për të financuar 

shpenzimet e saj. 

• Këto vlerësime sigurojnë bazën për njësitë e qeverisjes vendore, për të 

përcaktuar Tavanet e Shpenzimeve të PBA-së. 

 



PBA 2017-2019 - Hapat 

• Kalendari i përgatitjes së PBA-së miratohet nga Kryetari i Grupit për 

Menaxhim Strategjik (GMS) së NjQV-së. 
 

• Drejtuesit e Ekipit të Menaxhimit të Programit, paraqesin kërkesat 

buxhetore dhe kërkesat shtesë sipas programit tek nëpunësi autorizues 

i NjQV-së, brenda datës 15 Maj 2016. 
 

• Kërkesat buxhetore të dorëzuara te NA i Njësisë së Qeverisjes Vendore 

vlerësohen dhe miratohen nga GMS i Njësisë së Qeverisjes Vendore. 
 

• NA i Njësisë së Qeverisjes Vendore paraqet pranë këshillit të njësisë së 

qeverisjes vendore dokumentin e Projekt Buxhetit Afatmesëm 2017-

2019, të miratuar nga GMS, brenda datës 15 Qershor 2016. 

 



PBA 2017-2019 - Hapat 

• Afati i dorëzimit të kërkesave buxhetore bashkë me kërkesat shtesë nga 

DEM të çdo programi te NA i NjQV-së është 15 Maj 2016. 

• Dokumenti i PBA 2017-2019, dërgohet në këshillin e njqv-së në 

muajin Qershor 2016. 

• Kryetari i njqv-së propozon drejtimet kryesore të politikës së njësisë së 

vendore dhe projektbuxhetin në këshillin përkatës. 

• Brenda datës 1 Qershor 2016 çdo njësi e qeverisjes vendore duhet të 

dërgojë në MF: 

-   formularin Nr.1 “Parashikimi i të ardhurave për periudhën 2017-2019”, 

dhe formularin Nr.2, “Parashikimi i shpërndarjes së burimeve 

financiare për periudhën 2017-2019”,  

-   relacion shpjegues për procesin e përgatitjes së programit buxhetor 

afatmesëm. 

 

 



• Madhësia e transfertës së pakushtëzuar -në % të të ardhurave 

publike faktike nga tatimet dhe doganat të një viti të mëparshëm. 

 

• Niveli i transfertës së pakushtëzuar dhe specifike për vitet 2017-

2019, (së bashku me të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore), 

financon funksionet dhe kompetencat që janë transferuar në 

pushtetin vendor deri në vitin 2016.  

 

• Kriteret dhe koeficientët e formulës së shpërndarjes së transfertës 

së pakushtëzuar për vitet 2017-2019 do të jenë po ata të vitit 2016.  

 

Transferta e pakushtëzuar/specifike/kushtëzuar në 

PBA 2017-2019 



Transferta e pakushtëzuar/specifike/kushtëzuar në 

PBA 2017-2019 

• Transferta specifike parashikohet në programin buxhetor 
afatmesëm 2017-2019, për financimin e shpenzimeve për 
funksionet e transferuara në njësitë e qeverisjes vendore.  

 

• Transferta e kushtëzuar parashikohet në programin buxhetor 
afatmesëm 2017-2019, për financimin e shpenzimeve për 
funksionet e deleguara 

 

• Parashikimi i zërave të pagave, sigurimeve shoqërore, dhe 
shpenzimeve operative e të mirëmbajtjes, do të bëhen ne përputhje 
me aktet ligjore në fuqi për zërat përkatës. 

 



Rëndësia e procesit të monitorimit të PBA-së 

Monitorimi dhe vlerësimi:  

 
  Ndjek ecurinë e PBA-së në vitin e parë të saj; 
 
 Mat në proces shkallën e realizimit të objektivave të saj; 
 
 Vlerëson nevojën dhe përcakton drejtimet e rregullimeve, veçanërisht 

lidhur me objektivat dhe masat publike duke ushqyer nëpërmjet një 
procesi feed-backu, procesin e ardhshëm të PBA; 

 
 Monitorimi shoqërohet me analiza të thelluara për problemet më 

kryesore dhe sugjeron rrugë për kapërcimin e tyre; 
 
 Përfshirja e të gjithë grupeve të interesit 



Problemet në përgatitjen e PBA-së nga njqv-të 

• Hartimi i projekt-buxhetit afatmesëm për pushtetin vendor është 
detyrim i ligjit nr.9936- shumë nga njqv-të nuk e paraqesin atë në 
Ministrinë e Financave sipas kërkesës ligjore të ligjit të sipërpërmendur. 

 

• Formularët e PBA-së, të dërguar për tu plotësuar sipas përcaktimeve të 
udhëzimit të përvitshëm të Ministrit të Financeve  plotësohen 
mekanikisht, të pasakta dhe jo realiste. 

 

• Cilësi e dobët e përgatitjes së projekt-buxheteve nga disa prej njqv-ve. 
 

• Parashikimi i taksave dhe tarifave vendore është i njëjtë për të tre vitet, 
duke mos marrë parasysh pasqyrimin e parashikimeve të treguesve 
ekonomik dhe financiar të buxhetit, si dhe nevojat e domosdoshme të 
përmiresimit të shërbimeve që do të kryhen në sektorë të ndryshëm, 
duke u bazuar në prioritetet njqv-ve dhe në planin strategjik të zhvillimit 
në këto vite 

 



Problemet në përgatitjen e PBA-së nga njqv-të 

• Pasaktësi në parashikueshmërinë e politikave fiskale dhe të 

ardhurave  individuale në perspektivën afatmesme. 

• Mungon relacioni për mënyrën se si është organizuar puna për 

përgatitjen e projekt-buxhetit afatmesëm, si dhe analiza e 

tendencës së të ardhurave dhe Parashikimit të Shpërndarjes së 

Burimeve Financiare shpenzimeve. 

 Përgatitja e relacioneve shpjeguese dhe argumentuese për PBA-

në, është e domosdoshme për të treguar metodikën e përdorur, 

strategjitë që janë integruar në PBA, problemet me të cilat janë 

përballur njësitë vendore në planifikimin e shpenzimeve dhe të 

ardhurave. 



PBA dhe sfidat për të ardhmen 

• Instalimi i sistemit unik të PBA në parashikimin buxhetor tek NJQV-

të (lidhja me rrjetin GOVNET). 
 

• Procesi duhet të jetë cilësor, realist dhe  jo mekanik,  
 

• Të merret parasysh pasqyrimi i parashikimeve të treguesve 

ekonomik dhe financiar të buxhetit, duke u bazuar në prioritetet 

njqv-ve dhe në planin strategjik të zhvillimit në këto vite. 
 

• Përgatitja e relacioneve shpjeguese dhe argumentuese për PBA-në, 

është e domosdoshme për të treguar metodikën e përdorur, 

strategjitë që janë integruar në PBA, problemet me të cilat janë 

përballur njësitë vendore në planifikimin e shpenzimeve dhe të 

ardhurave 



Transferta e pakushtëzuar 

Një  formulë e re që mundëson, barazi, objektivitet, drejtësi dhe më shumë 

parashikueshmeri. 

Të dhënat për popullsinë janë harmonizuar midis te dhënave te 

regjistrit të gjendjes civile dhe censusit.  

Sipërfaqja e komunave që aplikohej në formulën e mëparshme është 

zëvendësuar me dendësinë e popullsisë për km².  

Numri faktik i nxënësve në shkollat 9-vjeçare dhe të mesme në çdo 

bashki.  

Ekualizimi fiskal eshte mbështetur ne taksat e ndara me qellim mos 

penalizmin e njësive qe mbledhin te ardhura dhe kompensimin e 

atyre qe per arsye objektive nuk sigurojnë te ardhura 

 



Funksionet e reja 

 Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (PMNZSH) 
 

 Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe 

personeli jomësimor në arsimin parauniversitar. 
 

 Ndërtimi, dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale rajonale,  
 

 Administrimi i pyjeve 
 

 Ujitja dhe kullimi, 



Funksionet e reja 

 Nuk ka një shpërndarje të njëjtë gjeografike mes njësive të 

qeverisjes vendore 

 Nuk dihet niveli i funksioneve për secilën njësi 

 Për këto funksione është bërë inventarizimi i aseteve, ka 

filluar ndryshimi i kuadrit ligjor, etj. 

 Skema e financimit me transferta specifike do zgjas për një 

periudhe tranzitore 1-3 vjet. 

 Këto funksione kanë një efekt financiar për rreth 7.9 

miliardë lekë 

 

 



Rishpërndarja e fondeve buxhetore 

Për njësitë e qeverisjes vendore, kur buxheti miratohet në nivel  
programi: 
  
 Rishpërndarjet ndërmjet programeve miratohen nga këshilli i njësisë 

së qeverisjes vendore; 
 
 Rishpërndarjet e projekteve të investimeve, brenda të njëjtit program, 

miratohen nga kryetari i njësisë së qeverisjes vendore; 
 
 Rishpërndarjet ndërmjet zërave të shpenzimeve korrente, brenda të 

njëjtit program, miratohen nga kryetari i njësisë së qeverisjes vendore;   
 
 Rishpërndarjet brenda të njëjtit program dhe zërit të shpenzimeve 

korrente, ndërmjet njësive të ndryshme shpenzuese, miratohen nga 
nëpunësi autorizues i njësisë së qeverisjes vendore, nga e cila varet 
njësia shpenzuese. 
 



Rishikimi i Buxhetit 
 

• Në muajin qershor të çdo viti, jo më vonë se dita e paraqitjes së 
programit buxhetor afatmesëm në KM, Ministri i Financave 
paraqet përpara Këshillit të Ministrave një analizë për zbatimin 
e buxhetit të vitit në vazhdim.  

• Kryetari i njësisë së qeverisjes vendore bën një analizë të plotë 
të zbatimit të buxhetit brenda muajit qershor të çdo viti. 

• Në rast se është e nevojshme, bën propozimet përkatëse për 
ndryshimin e vendimit të këshillit të njësisë së qeverisjes 
vendore, që ka miratuar buxhetin e vitit.  

• Procedura e shqyrtimit, miratimit dhe zbatimit të ndryshimeve 
të vendimit të këshillit të njësisë së qeverisjes vendore është e 
njëjtë me atë të vendimit për miratimin e buxhetit vjetor. 

 



Zbatimi i buxhetit 

 

• Ministri i Financave nxjerr udhëzim për zbatimin e buxhetit, ku 

përcaktohen rregullat, procedurat dhe afatet, që duhet të përmbushin 

nëpunësit, autorizues dhe zbatues, të të gjitha niveleve, në procesin e 

zbatimit të buxhetit. 
 

• Nëpunësit autorizues detajojnë fondet për njësitë shpenzuese të 

qeverisjes së përgjithshme, në përputhje me shpërndarjen e fondeve 

buxhetore, të miratuara nga Ministri i Financave dhe përparësitë e 

njësive të qeverisjes së përgjithshme 



Zbatimi i buxhetit 
• E drejta e njësive të qeverisjes së përgjithshme për rishpërndarjen e fondeve, 

të miratuara për vitin buxhetor, ushtrohet deri në datën 15 nëntor të çdo 

viti buxhetor. 

• Çdo njësi e qeverisjes së përgjithshme përgatit planin e arkës, mbështetur në 

fondet e miratuara për vitin buxhetor. 

• Procesi dhe përgjegjësitë për autorizimin dhe kryerjen e shpenzimeve 

publike përcaktohen në ligjin për kontrollin e brendshëm financiar publik. 

• Angazhimet dhe detyrimet financiare të njësive të qeverisjes së përgjithshme 

paguhen vetëm nga llogaritë e thesarit, nëpërmjet sistemit të thesarit nga 

personat e autorizuar, nga nëpunësi i parë autorizues me propozimin e 

nëpunësve autorizues të njësive të qeverisjes së përgjithshme. 

• Buxheti vjetor zbatohet deri më 31 dhjetor të vitit buxhetor. 

• Nëpunësi i parë autorizues përgatit një raport për Ministrin e Financave për 

mbylljen e llogarive të mjeteve monetare dhe të buxhetit vjetor të 

konsoliduar, brenda ditës së fundit të muajit shkurt  

 



Buxheti Vendor dhe sfidat për të ardhmen 
 

 Strategjia e Menxhimi të Financave Publike dhe Strategjia Ndërsektoriale për 
Decentralizimin dhe qeverisjen vendore 2014-2020. 

 Rritja e peshës së shpenzimeve për investime, në buxhetin vendor, krahasuar 
me shpenzimet administrative.  

 Taksa e pasurisë si burimi kryesor potencial i taksave vendore në vitet qe do të 
vijnë do t’i nënshtrohet një reforme të thellë fiskale (krijimi i kadastrës 
fiskale).  

 Vendosja e taksës mbi truallin, është një tjetër burim financimi për pushtetin 
vendor 

 Mirëmenaxhimi i pronave 

 Taksat e ndara 
 Në një periudhe afatmesme do të fillojë aplikimi i taksave të ndara për pushtetin vendor e 

cila lidhet me: 

-  Një qëndrueshmëri  në rrjedhjen dhe investimin e kapitalit financiar 

-  Zbatimin e reformës  territoriale  

-  Qëndrueshmërinë e financave publike ne përgjithësi dhe në veçanti të atyre vendore  

 

 
 



Ligji për financat vendore 
 

 Hartimi i ligji mbi financat vendore në kuadrin e Strategjisë së 
Financave Publike,  do të ezauroj të gjithë problematiken e financave 
vendore. 

 Reforma e decentralizimit fiskal do të përqendrohet në saktësimin e 
marrëdhënieve fiskale midis pushtetit qendror dhe atij vendor. Kjo do 
të realizohet nëpërmjet hartimit të ligjit për financat vendore, i cili  
synon edhe këto çështje: 

-  procedurën e hartimit dhe zbatimit te buxhetit vendor, 

-  rregulla fiskal për buxhetin vendor, 

- skemën e financimit të transfertës së pakushtëzuar për pushtetin 
vendor, 

- vështirësit financiare dhe “falimentimi”, 

-  kontabiliteti, auditi i brendshëm dhe i jashtëm, 

-  transparenca dhe llogaridhënia.  



Faleminderit ! 


