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ñPËR MENAXHIMIN E SISTEMIT BUXHETOR 

NĈ REPUBLIKĈN E SHQIPĈRISĈó 
 

...dhe aktet nënligjore në zbatim të tij 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Përmbledhje 
 
ü Ligji Nr.9936, datë 26.6.2008 ñPër menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisëò (i ndryshuar); 
ü VKM Nr. 908, dat± 17.12.2014 ñP±r miratimin e strategjis± sektoriale p±r menaxhimin 

e financave publike 2014-2020ò; 
ü VKM Nr. 807, datë 16.11.2016 ñPër disiplinimin e angazhimeve 
buxhetoreò(indryshuar); 

ü VKM Nr. 185, dat± 29.3.2018 ñP±r procedurat e menaxhimit t± investimeve publikeò; 
ü Udhëzim Nr.2,datë 06.02.2012 ñPër procedurat standarde të zbatimit të buxhetitò(i 

ndryshuar); 
ü Udh±zim plot±sues Nr. 7/3, dat± 1.8.2012 ñP±r p±rgatitjen e buxhetit vendorò; 
ü Udhëzimi Nr. 21, dat±.25.10.2016 ñP±r n±pun±sit zbatues t± t± gjitha niveleveò; 
ü Udhëzim Nr.7, datë 28.2.2018 ñPër procedurat standarde të përgatitjes së programit 

buxhetorafatmesëmò; 
ü Udh±zim Nr. 8, dat± 9.3.2018 ñP±r procedurat e p±rgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në njësit± e qeverisjes s± p±rgjithshmeò; 
ü Udh±zim Nr. 9, dat± 20.3.2018 ñP±r procedurat standarde t± zbatimit t± buxhetitò; 
ü Udh±zim Nr. 9/1, dat± 20.3.2018 ñP±r procedurat e zbatimit t± buxhetit p±r nj±sit± e 

qeverisjes së p±rgjithshme q± p±rdorin sistemin informatik financiar t± qeveris±ò. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



LIGJ 
Nr.9936, datë 26.6.2008 

 
PËR MENAXHIMIN E SISTEMIT BUXHETOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË 
 
I azhurnuar me: 

- Ligjin Nr. 114/2012, datë 21.04.2012 
- Ligjin Nr.57/2016, datë 07.12.2016 

 
 
Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1, 111 e 157 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të 
Ministrave, 
 

KUVENDI 
 

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 
 

VENDOSI: 
 

KREU I 
 

PARIMET E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
Objekti i ligjit 

Ky ligj rregullon sistemin buxhetor në Republikën e Shqipërisë, strukturën, parimet dhe bazat e 
procesit buxhetor, marrëdhëniet financiare ndërqeveritare dhe përgjegjësitë për zbatimin e 
legjislacionit buxhetor në tërësi. 
 

Neni 2 
Fusha e zbatimit të ligjit 

Ky ligj zbatohet nga njësitë e qeverisjes së përgjithshme në të gjitha fazat e procesit buxhetor, që do 
të thotë: 
a) përgatitjen, shqyrtimin dhe miratimin e buxhetit; 
b) zbatimin, ndjekjen dhe rishikimin e buxhetit; 
c) të drejtat dhe kufizimet për huamarrjen, garancitë, si dhe format e tjera, të rrjedhura prej tyre; 
ç) kontrollin, kontabilitetin, raportimin, inspektimin dhe auditimin e buxhetit. 
 

Neni 3 
Përkufizime 

Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime: 
1. "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, më poshtë 
"Kuvendi" ose me vendim të këshillit të njësisë së qeverisjes vendore. 
2. "Ligj i buxhetit vjetor" është ligji që miraton të ardhurat, shpenzimet dhe financimet e Buxhetit të 
Shtetit, fondet speciale qendrore dhe transfertat nga Buxheti i Shtetit për njësitë e qeverisjes 
vendore, për vitin buxhetor. 
3. "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. 



4. "Njësi të qeverisjes së përgjithshme" janë tërësia e njësive të qeverisjes qendrore, vetëqeverisjes 
vendore dhe të fondeve speciale. 
5. "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. 
6. "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. 
7. "Njësi e fondeve speciale" është njësia e krijuar me ligj për të ushtruar funksione specifike të 
qeverisjes qendrore dhe vendore. 
8. "Njësi shpenzuese" është njësia më e vogël organizative e njësive të qeverisjes së përgjithshme, 
për të cilën janë detajuar fondet buxhetore. 
9. "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. 
10. "Fond i shpërndarë" është fondi i miratuar sipas klasifikimit buxhetor dhe i vënë në dispozicion 
të njësisë së qeverisjes së përgjithshme. 
11. "Fond i detajuar" është fondi i shpërndarë sipas klasifikimit buxhetor, i detajuar në nivel njësie 
shpenzimi. 
12. "Fond i rishpërndarë" është fondi, që rezulton nga shtesa dhe pakësime të balancuara të fondit të 
detajuar më parë. 
13. "Plan i arkës" është parashikimi i të hyrave dhe të dalave të mjeteve monetare të njësive të 
qeverisjes së përgjithshme. 
14. "Shumë e autorizuar për shpenzim" është kufiri maksimal periodik i shpenzimeve në nivel 
njësie shpenzuese. 
15. "Fond rezervë" është fondi, që krijohet për të financuar shpenzime jo të përhershme dhe të 
paparashikuara, në fazën e përgatitjes së buxhetit. 
16. "Fond kontingjence" është fondi i pashpërndarë, që krijohet për të mbuluar risqet e mundshme, 
për të ardhurat dhe shpenzimet, gjatë zbatimit të buxhetit. 
17. "Shpenzim" është pakësimi i pasurisë neto, e cila përfundon me kryerjen e pagesave kapitale 
ose korrente, të pakthyeshme, me ose pa detyrim kthimi. 
18. "E ardhur" është rritja e pasurisë neto, e cila përfundon me arkëtime kapitale ose korrente, me 
ose pa detyrim kthimi. 
19. "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. 
20. "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. 
21. "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. 
22. "Detyrim kontingjent" është detyrimi që mund t'i lindë njësisë së qeverisjes së përgjithshme në 
raport me të tretë, në të ardhmen, si rezultat i risqeve të mundshme, të lidhura me ngjarje apo nisma, 
të drejtpërdrejta ose të tërthorta, të viteve të mëparshme. 
23. "Përdorim me ekonomi" është përdorimi i një sasie dhe cilësie të dhënë të inputeve në një kohë 
të dhënë dhe me koston më të ulët. 
24. "Efektivitet" është madhësia, me të cilën një produkt kontribuon në arritjen e objektivave të 
politikës apo të qëllimeve të politikës buxhetore. 
25. "Efiçencë" është lidhja ndërmjet produkteve të një programi dhe burimeve financiare dhe 
njerëzore të përdorura. 



26. "Program buxhetor afatmesëm" është parashtrimi për tre vjet i planeve të shpenzimeve të 
buxhetit, përmes lidhjes së drejtpërdrejtë të programeve me veprimtaritë, produktet, objektivat dhe 
qëllimet e politikës. 
27. "Program buxhetor" është një grup veprimtarish të njësisë së qeverisjes së përgjithshme, që 
administrohen efektivisht dhe kontribuojnë së bashku në prodhimin e produkteve të identifikueshme 
dhe të matshme, të cilat ndihmojnë, drejtpërdrejt ose tërthorazi, në arritjen e objektivave dhe të 
qëllimeve të politikës buxhetore së tij. 
28. "Qëllim i politikës së programit buxhetor" është rezultati i dëshirueshëm dhe i matshëm, që 
arrihet në një periudhë afatgjatë nga veprimtaritë e njësive të qeverisjes së përgjithshme. 
29. "Objektiva të politikës së programit buxhetor" janë rezultatet specifike të matura saktësisht në 
kohë, sasi dhe kosto, të cilat realizohen në një periudhë afatshkurtër deri afatmesme dhe që përbëjnë 
hapa të ndërmjetëm drejt arritjes së qëllimit të politikës së programit buxhetor. 
30. "Inpute" janë burimet financiare, njerëzore dhe fizike, të përdorura për kryerjen e veprimtarive, 
që nevojiten për ushtrimin e funksioneve të caktuara dhe që finalizohen me prodhimin e produkteve 
të caktuara. 
31. "Veprimtari të programeve buxhetore" janë tërësia e veprimtarive, që kryhen në kuadër të një 
programi, për realizimin e një produkti. 
32. "Produkte" janë mallrat dhe shërbimet e siguruara nga kryerja e veprimtarive buxhetore të 
programit buxhetor. 
33. "Tavan i programit buxhetor afatmesëm" është kufiri i sipërm i shpenzimeve, brenda të cilit 
njësitë e qeverisjes së përgjithshme përgatisin kërkesat buxhetore të këtij programi. 
34. "Menaxhimi financiar dhe kontrolliò ±sht± një sistem politikash, procedurash, veprimtarish dhe 
kontrollesh, nëpërmjet të cilave burimet financiare janë planifikuar, drejtuar dhe kontrolluar për të 
mundësuar dhe influencuar ofrimin me efikasitet dhe efektshmëri të shërbimeve publike. 
35. "Kontroll i brendshëm financiar publikò është tërësia e sistemit të kontrollit të brendshëm, që 
ushtrohet nga njësitë publike, për të garantuar se menaxhimi financiar dhe kontrolli i njësive të sektorit 
publik është në përputhje me legjislacionin përkatës, kërkesat e buxhetit, si dhe me parimet e menaxhimit 
financiar me transparencë, efektivitet, efiçencë dhe ekonomi. Kontrolli i brendshëm financiar publik 
përfshin të gjitha veprimtaritë, me qëllim kontrollin e të ardhurave, shpenzimeve, aktiveve dhe detyrimeve 
të njësive publike. Ai, gjithashtu, përfshin harmonizimin qendror dhe koordinimin e menaxhimit financiar 
dhe kontrollit, si dhe të auditimit të brendshëm 
36. "Auditim i brendshëm" është një veprimtari e pavarur, brenda njësisë së qeverisjes së 
përgjithshme, që siguron, në mënyrë të arsyeshme, nëpunësit autorizues për përdorimin efektiv të 
fondeve dhe përmirësimin e ushtrimit të funksioneve të këtyre njësive. 
37. "Sistem i thesarit" është tërësia e rregullave dhe e procedurave, si dhe struktura organizative 
përkatëse, e ngarkuar për ekzekutimin e buxhetit, administrimin e mjeteve monetare, mbajtjen e 
llogarive dhe raportimin financiar të qeverisjes së përgjithshme. 
38. "Angazhim buxhetor" është marrja përsipër e detyrimeve financiare, në formë të shkruar, 
përmes hyrjes në marrëdhënie kontraktuale. 
39. "Veprimtari pothuajse fiskale" është veprimtaria me natyrë fiskale, e kryer nga njësitë e sektorit 
publik, jo njësi të qeverisjes së përgjithshme. 
40. "Shpenzim i taksave" është masa e efekteve nga përjashtimet ose lehtësitë fiskale, që 
ndërmerren për të nxitur veprimtari të caktuara. 
41. "Nëpunës i parë autorizues" është nëpunësi i nivelit më të lartë sipas ligjit për shërbimin civil në 
ministrinë përgjegjëse për financat, përgjegjës për përgatitjen, zbatimin, kontrollin e brendshëm 
financiar, monitorimin, raportimin, kontabilitetin dhe auditimin e brendshëm të Buxhetit të Shtetit. 
42. "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. 



43. "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. 
44. "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. 
45. "Sistemi informatik financiar i Qeverisë (SIFQ)" është sistemi financiar, nëpërmjet të cilit Qeveria e 
Republikës së Shqipërisë kryen të gjitha proceset e ekzekutimit dhe raportimit financiar të Buxhetit të 
Shtetit 
46."Ligjet tatimore", në kuptim të këtij ligji, janë ligjet që përcaktojnë nivelin e taksave apo tatimeve të 
veçanta në fushat specifike të tatimeve e taksave, kombëtare e vendore, administrimin e detyrimeve 
tatimore, si dhe organizimin dhe funksionimin e administratës tatimore në Republikën e Shqipërisë.  
47. "Garancia shtetërore e huas" është marrëveshja e lidhur me shkrim, e cila përmban rregulla për të 
drejtat dhe detyrimet e palëve, kushtet dhe mënyrat, sipas të cilave shteti është përgjegjës për detyrimet 
financiare të një huamarrësi, kur ai nuk arrin tôi paguaj± ato n± koh±n dhe mas±n e duhur.48. "Veprimtari 
pothuajse fiskale" janë veprimtari që kryhen nga institucione shtetërore jobuxhetore, të cilat kanë kosto 
direkte ose indirekte në buxhetin e shtetit. 
49."Projekt investimi" është një seri punimesh, aktivitetesh apo shërbimesh, që synojnë të përmbushin 
një objektiv të pandashëm të një natyre specifike ekonomike apo teknike, me qëllime qartësisht të 
identifikuara.ò. 
 

Neni 4 
Parimet e funksionimit të sistemit buxhetor 

Parimet e funksionimit të sistemit buxhetor janë: 
a) transparenca, parashikueshmëria, gjithëpërfshirja, uniteti dhe universaliteti në menaxhimin e 
sistemit buxhetor e të fondeve speciale; 
b)disiplina fiskale, në përputhje me stabilitetin makroekonomik dhe zhvillimin e qëndrueshëm 
ekonomik dhe social; 
c) shpërndarja e burimeve, në përputhje me objektivat strategjikë të Këshillit të Ministrave; 
ç) përdorimi ekonomik, efiçent dhe efektiv i burimeve publike; 
d) përgjegjësi të qarta për menaxhimin operacional; 
dh) respektimi me rreptësi i tërësisë së procesit. 
e) barazia gjinore, e cila i referohet situatës ku burri dhe gruaja gëzojnë mundësi dhe akses të barabartë në 
të drejta dhe përfitime të së njëjtës natyrë 
Transparenca është parimi, që siguron për Kuvendin, këshillat e njësive të qeverisjes vendore dhe 
publikun e gjerë të dhëna lehtësisht të disponueshme, të shpejta, të kuptueshme e të krahasueshme, 
në nivel ndërkombëtar, integriteti i të cilit mund të verifikohet në mënyrë të pavarur, në lidhje me: 
a) funksionet, mënyrën e organizimit, veprimtaritë, rolet dhe përgjegjësitë e njësive të qeverisjes së 
përgjithshme; 
b) produktet për objektivat dhe qëllimet e politikës; 
c) procesin e përgatitjes së buxhetit; 
ç) parashikimin makroekonomik dhe fiskal; 
d) pasqyrat financiare. 
 

Neni 4/1 
Parimet dhe rregullat fiskale 

Buxheti programohet dhe zbatohet duke mbajtur parasysh këto parime: 
1. Qëndrueshmërinë e borxhit publik, që konsiston: 



a) në çdo ligj vjetor të buxhetit, fillestar apo të rishikuar, si dhe në planifikimet e buxhetit afatmesëm, 
raporti i borxhit publik ndaj Produktit të Brendshëm Bruto do të planifikohet më i ulët se niveli i vlerësuar 
për vitin pararendës, deri atëherë kur niveli i borxhit të arrijë dhe qëndrojë poshtë nivelit 45 për qind të 
Produktit të Brendshëm Bruto; 
b) p±rjashtim nga rregulli i shkronj±s ñaò mund të bëhet vetëm në rastet e rrethanave të 
jashtëzakonshme, të përcaktuara në nenin 4/4 të këtij ligji; 
c) vlera e Produktit të Brendshëm Bruto, nominale në lekë, e cila do të përdoret për llogaritjen e 
raportit të borxhit publik ndaj Produktit të Brendshëm Bruto për vitet buxhetore që planifikohen dhe 
për vitin pararendës, nuk mund të jetë më e lartë se vlera respektive e parashikuar ose vlerësuar në 
raportin ñPerspektiva ekonomike bot±roreò (World Economic Outlook), të Fondit Monetar Ndërkombëtar, 
më i fundit i publikuar në kohën kur ligji vjetor i buxhetit dorëzohet për miratim në Kuvend. Kjo 
dokumentohet qartësisht në relacionin shoqërues të ligjit vjetor të buxhetit; 
ç) në çdo vit buxhetor të planifikuar duhet të përfshihet një kontingjencë e veçantë, prej jo më pak se 0,7 
për qind e shpenzimeve totale të buxhetit, për të kompensuar rreziqe potenciale nga luhatjet në kurset e 
këmbimit ose normat e interesit, me ndikim në nivelin e borxhit; 
d) në çdo ligj vjetor fillestar të buxhetit, si dhe në planifikimet e buxhetit afatmesëm, kur rritja reale e 
Produktit të Brendshëm Bruto, e parashikuar n± raportin respektiv ñPerspektiva ekonomike bot±roreò, t± 

FMN-së, është, të paktën 5 për qind, atëherë deficiti i përgjithshëm nuk mund të jetë më i lartë se 2 për 
qind e Produktit të Brendshëm Bruto, përveç rasteve të rrethanave të jashtëzakonshme, të përcaktuara në 
shkronjat ñaò, ñbò dhe ñcò, t± nenit 4/4, t± k±tij ligji; 
dh) në fazat monitoruese të buxheteve faktike, nëse për shkak të rishikimeve të mundshme të PBB-së 
nominale ose për shkak të ndryshimeve në kurset e këmbimit, që përdoren për vlerësimin e stokut faktik të 
borxhit publik, rezulton se raporti i borxhit publik ndaj PBB-së nuk është më i ulët, kundrejt nivelit të vitit 
pararendës, atëherë, si rregull, këto devijime duhet të kompensohen në planifikimet e viteve buxhetore 
pasuese. 
2. Të ardhurat nga privatizimi nuk janë pjesë e procesit të programimit buxhetor. Në rastet e arkëtimit ato 
përdoren, jo më pak se 50 për qind, për uljen e borxhit publik dhe pjesa tjetër për investime publike. Pas 
arritjes së nivelit të borxhit publik, sipas p±rcaktimeve t± shkronj±s ñaò, t± pikës 1, të këtij neni, 
përdorimi i të ardhurave të arkëtuara nga privatizimet përcaktohet në ligjin vjetor të buxhetit. 
3. Ndryshimet e ligjeve tatimore, me efekte në të ardhurat buxhetore, bëhen një herë në vit, jo më vonë se 
tre muaj përpara fillimit të vitit të ri fiskal. Ligjet tatimore konsultohen paraprakisht me përfaqësuesit e 
biznesit dhe grupe të tjera interesi, në strukturat e ngritura për këtë qëllim. 
4. Masa e deficitit buxhetor nuk mund të tejkalojë masën e shpenzimeve kapitale të parashikuara çdo 
vit në ligjin e buxhetit. 
 

Neni 4/2 
Minimizimi i riskut për veprime ekstrabuxhetore 

Stoku total i garancive shtetërore, të lëshuara nga qeverisja e përgjithshme, përfshihet në masën 100 për 
qind të tij si pjesë përbërëse e stokut total të borxhit publik faktik të çdo viti buxhetor. 
Çdo hua e huaj, që merret gjatë një viti buxhetor nga çdo njësi e qeverisjes së përgjithshme, duhet të 
përfshihet në pasqyrën fiskale të konsoliduar të buxhetit vjetor të qeverisjes së përgjithshme, si pjesë e 
financimit të deficitit buxhetor. 
Njësitë jo të qeverisjes së përgjithshme, përfituese të fondeve buxhetore dhe/ose garancive shtetërore, u 
nënshtrohen të njëjtave rregulla dhe procedura për shqyrtimin dhe miratimin e investimeve publike, të 
zbatueshme nga njësitë e qeverisjes qendrore. Planet financiare vjetore dhe pasqyrat financiare mbi bazë 
tremujori, të çdo njësie jo të qeverisjes së përgjithshme, dorëzohen në Ministrinë e Financave. 
Ministria e Financave vlerëson dhe miraton, paraprakisht, të gjitha projektet koncesionare dhe të 
partneritetit publik privat (PPP), si edhe çdo ndryshim të tyre, nga pikëpamja e implikimeve, individuale 
apo në grup, për shpenzimet buxhetore, deficitin buxhetor, qëndrueshmërinë e borxhit publik dhe 
detyrimet kontingjente eventuale. 



Shuma e përgjithshme e pagesave vjetore neto, që kryhen nga njësitë e qeverisjes së përgjithshme, të cilat 
rezultojnë nga kontrata koncesionare apo partneriteti publik privat (PPP), si rregull, nuk duhet të 
tejkalojnë kufirin prej 5 për qind të të ardhurave tatimore faktike të vitit paraardhës buxhetor. Në rast 
tejkalimi të këtij kufiri, Këshilli i Ministrave merr masa korrektuese në krahun e të ardhurave buxhetore, 
të nevojshme dhe të mjaftueshme p±r tôu rikthyer brenda kufirit t± lejuar, gjatë dy viteve të ardhshme 
buxhetore. 
Kuvendi, në ligjin vjetor të buxhetit, miraton tavanin e vlerës totale të kontratave në përqindje të Produktit 
të Brendshëm Bruto (PBB), për të gjitha projektet koncesionare/PPP-të ekzistuese dhe ato të kontraktuara 
rishtazi gjatë vitit buxhetor korrent. 
 

Neni 4/3 
Kontrolli i ekzekutimit të buxhetit në vitet elektorale 

Në vitet buxhetore, gjatë të cilave mbahen zgjedhjet e përgjithshme, ekzekutimi i deficitit buxhetor të 
qeverisjes së përgjithshme, përveç rasteve të jashtëzakonshme, të parashikuara në nenin 4/4, të këtij 
ligji, bëhet në përputhje me përcaktimet e këtij neni si më poshtë: 
a) ekzekutimi i deficitit deri në fund të tremujorit të parë të vitit buxhetor nuk mund të jetë më i lartë 
se 30 për qind e deficitit vjetor të përcaktuar në ligjin e buxhetit vjetor; 
b) ekzekutimi i deficitit deri në fund të gjashtëmujorit të parë të vitit buxhetor nuk mund të jetë më i 
lartë se 55 për qind e deficitit vjetor të përcaktuar në ligjin e buxhetit vjetor; 
c) ekzekutimi i deficitit deri në fund të nëntëmujorit të parë të vitit buxhetor nuk mund të jetë më i lartë 
se 80 për qind e deficitit vjetor të përcaktuar në ligjin e buxhetit vjetor. 
 

Neni 4/4 
Rastet e rrethanave të jashtëzakonshme 

Rrethana të jashtëzakonshme, për efekt të këtij ligji, cilësohen rastet kur: 
a) ndodhin katastrofa ose fatkeqësi natyrore, aksidente teknologjike apo situata të tjera, të 
paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të Qeverisë, të cilat rrezikojnë jetën dhe shëndetin e shtetasve 
shqiptarë; 
b) rrezikohet qëndrueshmëria e sistemit financiar dhe gjykohet e domosdoshme ndërhyrja nga Buxheti 
i Shtetit; 
c) shpallet gjendja e luftës; 
ç) rritja reale e Produktit t± Brendsh±m Bruto, e parashikuar n± raportin respektiv ñPerspektiva ekonomike 
bot±roreò, t± FMN-së, është 1 për qind ose më e ulët se 1 për qind dhe kur, në të njëjtën kohë, raporti i 
borxhit publik është dhe qëndron poshtë nivelit prej 60 për qind të Produktit të Brendshëm Bruto. 
 

KREU II 
SISTEMI BUXHETOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË 

 
Neni 5 

Buxheti i Shtetit 
Buxheti i Shtetit përfshin të gjitha të ardhurat, shpenzimet dhe financimet e qeverisjes qendrore. 
Buxheti i Shtetit përfshin një fond rezervë dhe një fond kontingjence të pashpërndarë, i cili 
miratohet nga Kuvendi në ligjin të buxhetit vjetor, deri në masën 3 për qind të vlerës totale të 
fondeve të miratuara. 
Fondi rezervë përdoret vetëm për rastet e financimit të shpenzimeve, të cilat nuk njihen dhe janë të 
pamundura të parashikohen gjatë procesit të përgatitjes së buxhetit. Miratimi i përdorimit të tij 
bëhet me vendim të Këshillit të Ministrave. 
Fondi i kontingjencës krijohet për të përballuar efektet e mosrealizimit të të ardhurave dhe efektet e 
paparashikuara të normave të interesit 



Buxheti i Shtetit nuk mund të trashëgohet nga njëri vit në tjetrin, përveç rasteve të përcaktuara në 
këtë ligj. 
Buxheti i Shtetit është i balancuar në termat e arkëtimeve dhe të pagesave. 
Të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet e Buxhetit të Shtetit janë në terma bruto. 
 

Neni 6 
Buxheti vendor 

Buxheti vendor përfshin të gjitha të ardhurat, shpenzimet dhe financimet e njësisë së qeverisjes 
vendore. 
Buxheti vendor përfshin një fond rezervë dhe një fond kontingjence, të pashpërndarë, i cili 
miratohet nga këshilli i njësisë së qeverisjes vendore në vendimin e buxhetit vjetor, deri në masën 3 
për qind të vlerës së përgjithshme të fondeve të miratuara, duke përjashtuar transfertat e 
kushtëzuara. 
Fondi rezervë përdoret vetëm për rastet e financimit të shpenzimeve, të cilat nuk njihen ose janë të 
pamundura të parashikohen gjatë procesit të përgatitjes së buxhetit. Përdorimi i tij bëhet me vendim 
të këshillit të njësisë së qeverisjes vendore. 
Fondi i kontingjencës mund të krijohet për të përballuar efektet e mosrealizimit të të ardhurave 
 

Neni 7 
Fondet speciale 

Fondi special i njësive të qeverisjes qendrore ose vendore krijohet me ligj të veçantë, të propozuar 
nga Këshilli i Ministrave, me nismën e ministrit përgjegjës për financat, që në vijim do të quhet 
Ministri i Financave. Fondet speciale të qeverisjes vendore i propozohen Ministrit të Financave nga 
këshilli i njësisë së qeverisjes vendore. 
Ligji për krijimin e fondit special të qeverisjes qendrore apo vendore përcakton: 
a) qëllimin e krijimit të fondit special; 
b) njësinë administrative të fondit special, që mund të jetë një njësi e qeverisjes qendrore ose 
vendore e pavarur ose e kontrolluar nga një njësi tjetër; 
c) mënyrën e financimit dhe balancimit të fondit special; 
ç) mënyrën e konsolidimit në llogaritë e qeverisjes qendrore ose vendore; 
d) kohëzgjatjen dhe mënyrën e mbylljes së fondeve speciale. 
Fondi special përfshin të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet e një njësie të fondit special. Procedurat 
e propozimit dhe të miratimit të buxhetit të fondit special të qeverisjes qendrore apo vendore janë të 
njëjta me Buxhetin e Shtetit. 
Fondet speciale të njësive të qeverisjes qendrore paraqiten në Kuvend, së bashku me Buxhetin e 
Shtetit. 
Fondet speciale të njësive të qeverisjes vendore paraqiten në këshillin e qeverisjes vendore, së 
bashku me buxhetin vendor. 
Asnjë fond ekstrabuxhetor nuk krijohet, nëse nuk është një fond special. 
 

Neni 8 
Menaxhimi i mjeteve monetare të qeverisjes së përgjithshme 

Arkëtimet dhe pagesat e qeverisjes së përgjithshme kryhen nëpërmjet llogarisë së unifikuar të 
thesarit, e mbajtur në lekë dhe në valuta të huaja. Llogaria e unifikuar e thesarit mbahet në Bankën e 
Shqipërisë. 
Ministri i Financave, në rast se kërkohet, për fondet speciale, për financimet e projekteve ose për 
qëllimet e menaxhimit efiçent të mjeteve monetare, mund të mbajë një numër të kufizuar llogarish 
në Bankën e Shqipërisë. 



Ministri i Financave është i autorizuar të nënshkruajë marrëveshje me Bankën e Shqipërisë dhe me 
bankat e nivelit të dytë, për kryerjen e operacioneve bankare dhe menaxhimin e mjeteve monetare të 
qeverisjes së përgjithshme. 
Teprica e mjeteve monetare, përkohësisht të lira, të llogarive të qeverisjes së përgjithshme në 
Bankën e Shqipërisë investohet sipas procedurave të përcaktuara me udhëzim të Ministrit të 
Financave. 
 

Neni 9 
Arkëtimet 

Arkëtimet përfshijnë, por nuk kufizohen në: 
a) arkëtime, që lidhen me transaksione të ndërsjella: 
i) të ardhurat nga shitja e mallrave dhe shërbimeve; 
ii) të ardhurat nga shitja e aktiveve afatgjata; 
b) arkëtime, që lidhen me transaksione joreciproke: 
i) të ardhurat nga tatimet, taksat dhe tarifat; 
ii) të ardhurat nga aktivet në pronësi; 
iii) të ardhurat nga grantet; 
iv) të ardhurat nga kontributet e detyrueshme; 
c) arkëtime, që lidhen me transaksionet financiare: 
i) të ardhura nga interesat; 
ii) arkëtime nga huatë; 
iii) të ardhura të tjera, nga ekzekutimi i sanksioneve administrative dhe penale; 
ç) arkëtimet e kujdestarisë, garancitë dhe mjete të tjera në ruajtje. 
 

Neni 10 
Pagesat 

Pagesat përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në: 
a) pagesa, që lidhen me transaksione të ndërsjella: 
i) shpenzime për blerjen e mallrave dhe shërbimeve; 
ii) shpenzime për blerjen ose krijimin e aseteve afatgjata; 
iii) pagesa për huamarrje; 
b) pagesa, që lidhen me transaksione joreciproke: 
i) transferta qeveritare; 
ii) grante, kontribute dhe donacione; 
iii) shpenzime për qiramarrje; 
c) pagesa financiare: 
i) shpenzime për interesa; 
ii) shpenzime për qira financiare; 
iii) pagesa të principaleve të borxhit; 
vi) pagesa kujdestarie. 
 

Neni 11 
Klasifikimet buxhetore 

Klasifikimet buxhetore miratohen nga Ministri i Financave, në bazë të propozimit të nëpunësit të 
parë autorizues, në përputhje me standardet ndërkombëtare. 
Klasifikimet buxhetore përfshijnë, minimalisht: 
a) klasifikimin administrativ, i cili përfaqëson klasifikimin e njësive të qeverisjes së përgjithshme 
deri në nivel njësie shpenzuese; 
b) klasifikimin ekonomik, i cili përfaqëson klasifikimin e transaksioneve, sipas natyrës ekonomike; 



c) klasifikimin funksional, i cili përfaqëson një klasifikim të detajuar, sipas funksioneve ose 
objektivave ekonomiko-socialë, që njësitë e qeverisjes së përgjithshme synojnë të 
përmbushin/arrijnë; 
ç) klasifikimin, sipas programeve, i cili përfaqëson programet, nënprogramet dhe projektet, në 
përputhje me objektivat e njësive të qeverisjes së përgjithshme; 
d) klasifikimin, sipas burimeve të financimit. 
Klasifikimi i buxhetit vendor dhe i fondeve speciale është i njëjtë me klasifikimin e Buxhetit të 
Shtetit. 
Kodet dhe emërtimet e klasifikimeve buxhetore dhe të llogarive kontabël janë unike për të gjitha 
njësitë e qeverisjes së përgjithshme. 
 

Neni 12 
Deficiti dhe suficiti buxhetor 

Deficiti buxhetor, në një vit buxhetor, është diferenca ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve, kur 
shpenzimet janë më të mëdha se të ardhurat. 
Suficiti buxhetor, në një vit buxhetor, është diferenca ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve, kur të 
ardhurat janë më të mëdha se shpenzimet. 
Ligji i buxhetit vjetor përcakton përdorimin e një suficiti buxhetor apo mënyrat e financimit të një deficiti 
buxhetor. 
Deficiti i Buxhetit të Shtetit financohet nga huat e brendshme ose të huaja. 
Buxheti vendor është i balancuar, përveç rasteve kur merret hua për financimin e shpenzimeve kapitale, që 
shërbejnë për një funksion specifik të njësisë së qeverisjes vendore. 
Fondet speciale janë gjithmonë të balancuara dhe nuk mund të kenë deficit 
 

Neni 13 
Viti buxhetor 

Viti buxhetor, për të gjitha njësitë e qeverisjes së përgjithshme, fillon nga data 1 janar dhe 
përfundon më 31 dhjetor të çdo viti. 
 

KREU III 
ROLI DHE PËRGJEGJËSITË E ORGANEVE NË PROCESIN BUXHETOR 

 
Neni 14 

Kompetencat e Kuvendit 
Kuvendi, me ligj të veçantë, miraton të ardhurat dhe fondet buxhetore vjetore për njësitë e 
qeverisjes qendrore, transfertat e pakushtëzuara për njësitë e qeverisjes vendore dhe fondet speciale, 
me qëlli m kryerjen e shpenzimeve për ushtrimin e funksioneve të tyre, si dhe burimet e financimit 
të deficitit buxhetor. 
 

Neni 15 
Kompetencat e këshillit të njësisë së qeverisjes vendore 

Këshilli i njësisë së qeverisjes vendore, me vendim të veçantë, miraton të ardhurat dhe fondet 
buxhetore vjetore për njësitë e qeverisjes vendore dhe fondet speciale të tyre, me qëllim kryerjen e 
shpenzimeve për ushtrimin e funksioneve që kanë, si dhe huamarrjen, për financimin e projekteve të 
investimeve. 
 

Neni 16 
Kompetencat e Këshillit të Ministrave 

Këshilli i Ministrave miraton drejtimet kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore dhe, në bazë 
të tyre, i propozon Kuvendit ligjin e buxhetit vjetor. Këshilli i Ministrave vendos norma dhe 



standarde financiare p±r shpenzimet publike, t± cilat jan± t± detyrueshme p±r tôu zbatuar nga t± gjitha 
njësitë e qeverisjes së përgjithshme 
Ministri i Financave është autoriteti përgjegjës për hartimin dhe miratimin e një sistemi rregullash, 
standardesh dhe procedurash, që sigurojnë administrimin ekonomik, efiçent dhe efektiv të burimeve 
financiare publike. 
 

Neni 17 
Kompetencat e kryetarit të njësisë së qeverisjes vendore 

Kryetari i njësisë së qeverisjes vendore propozon drejtimet kryesore të politikës së njësisë së 
qeverisjes vendore dhe projektbuxhetin në këshillin përkatës të njësisë së qeverisjes vendore. 
 

Neni 18 
Nëpunësi i parë autorizues 

Sekretari i përgjithshëm i ministrisë përgjegjëse për financat është nëpunësi i parë autorizues për 
buxhetin e njësive të qeverisjes qendrore, për fondet speciale të qeverisjes qendrore dhe transfertat e 
njësive të qeverisjes vendore. 
Nëpunësi i parë autorizues përgjigjet te Ministri i Financave për menaxhimin e sistemit buxhetor 
dhe kontrollin e brendshëm financiar publik, sipas këtij ligji, ligjit të buxhetit vjetor dhe akteve 
nënligjore. 
 

Neni 19 
Nëpunësi autorizues 

Nëpunës autorizues, në njësitë e qeverisjes qendrore, është punonjësi i administratës publike i nivelit më të 
lartë të shërbimit civil. Për Ministrinë e Financave, nëpunësi i parë autorizues emëron një punonjës të nivelit 
të lartë të administratës publike si nëpunës autorizues. Në njësitë e qeverisjes së përgjithshme, që nuk 
janë pjesë e pushtetit ekzekutiv, nëpunës autorizues është punonjësi i nivelit më të lartë menaxhues. 
Nëpunës autorizues në njësitë e qeverisjes vendore është kryetari i njësisë, ndërsa zëvendësi i tij është 
nëpunës autorizues i deleguar, nëse kryetari vendos ta delegojë këtë përgjegjësi. Nëpunësi autorizues i 
njësisë shpenzuese është titullari i kësaj njësie. Titullari i njësisë së qeverisjes së përgjithshme njofton 
nëpunësin e parë autorizues për caktimin e nëpunësit autorizues të njësisë së vet. 
Nëpunësi autorizues është përgjegjës për menaxhimin financiar në njësinë e qeverisjes së përgjithshme ku 
është caktuar, në përputhje me parimet e përcaktuara në nenin 4, të këtij ligji. Nëpunësi autorizues, në 
momentin e emërimit, njofton degën përkatëse të thesarit për depozitimin e firmës, lidhur me kryerjen e 
veprimeve në thesar. 
Përgjegjësitëpërmenaxhiminfinanciarpërfshijnë, por nuk kufizohen me: 
a) përgatitjen, zbatimin, kontrollin e brendshëm financiar, monitorimin, kontabilitetin dhe raportimin e 
buxhetit të njësisë së qeverisjes së përgjithshme; 
b) sigurimin e përdorimit me efiçencë, efektivitet dhe ekonomi të burimeve publike që ai menaxhon. 
Nëpunësi autorizues vepron në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe të akteve nënligjore në zbatim të 
tij. 
Nëpunësi autorizues i njësive të qeverisjes qendrore dhe i njësive të fondeve speciale të qeverisjes 
qendrore raporton dhe përgjigjet përpara nëpunësit të parë autorizues për përgatitjen, zbatimin, kontrollin 
e brendshëm financiar publik, monitorimin, raportimin dhe kontabilitetin e buxhetit të tyre. 
Nëpunësi autorizues i njësisë së qeverisjes së përgjithshme cakton nëpunës autorizues të nivelit të dytë 
drejtuesit e programeve, nënprogrameve, të çdo strukture dhe njësie të vartësisë direkte, për të cilat 
identifikohet buxhet i veçantë. Në njësitë publike të përshkallëzuara me disa nivele njësish shpenzuese, 
nëpunësit autorizues caktohendirekt nga organi epror dhe emërtohen, sipas nivelit të vartësisë, në nëpunës 
autorizues të nivelit të dytë, të tretë. 
Nëpunësi autorizues i njësive të qeverisjes vendore përgjigjet dhe raporton përpara nëpunësit të parë 
autorizues për përgatitjen, zbatimin, kontrollin e brendshëm financiar publik, monitorimin, raportimin 



dhe kontabilitetin e buxhetit të njësisë përkatëse të qeverisjes vendore, në përputhje me legjislacionin 
në fuqi. 
Nëpunësi autorizues i njësisë së qeverisjes vendore dhe i fondeve speciale të qeverisjes vendore 
përgjigjet dhe raporton në këshillin e njësisë së qeverisjes vendore për përgatitjen, zbatimin, kontrollin 
e brendshëm financiar publik, monitorimin,raportimin, kontabilitetin dheauditimin e brendshëm të buxhetit 
ose të fondevespeciale, për të gjitha funksionet e njësive të qeverisjes vendore dhe të fondeve speciale. 
Nëpunësi autorizues i njësisë së qeverisjes vendore mund të caktojë një punonjës të administratës 
publike si nëpunës autorizues të nivelit të dytë në njësitë e qeverisjes vendore 
 

Neni 20 
Nëpunësi zbatues 

Nëpunësi zbatues është drejtuesi i strukturës përgjegjëse për financat në njësinë e qeverisjes së 
përgjithshme, i cili plotëson kriteret e posaçme të punësimit dhe mbulon fushat e përgjegjësisë të 
përcaktuara në legjislacionin për menaxhimin financiar dhe kontrollin. 
Nëpunësi autorizues i njësisë së qeverisjes së përgjithshme, i të gjitha niveleve, në momentin e emërimit të 
nëpunësit zbatues njofton nëpunësin e parë autorizues dhe degën përkatëse të thesarit për depozitimin e 
firmës, lidhur me kryerjen e veprimeve në thesar. 
 

Neni 21 
Dokumentimi dhe raportimi i urdhrave, në kundërshtim me dispozitat 

Urdhri gojor ose i shkruar i titullarit apo i të autorizuarit prej tij, të një njësie të qeverisjes së 
përgjithshme, që rregullon menaxhimin operacional, i nxjerrë në kundërshtim me dispozitat për 
menaxhimin financiar, drejtuar nëpunësve autorizues ose zbatues, kundërshtohet me shkrim nga 
këta të fundit te lëshuesit e urdhrit apo titullarët, sipas varësisë. 
Kundërshtimi është në formën e një raporti me shkrim, i cili përmban: 
a) shpjegime për bazën ligjore për kundërshtimin e urdhrit; 
b) kërkesë për anulimin ose konfirmimin e tij. 
Në rastet kur urdhri nuk anulohet por konfirmohet me shkrim, nëpunësi autorizues procedon me 
zbatimin e urdhrit dhe një kopje të raportit të kundërshtimit e dërgon te nëpunësi i parë autorizues, i 
cili vë në dijeni Ministrin e Financave. Me konfirmimin me shkrim të urdhrit, në rastin e 
komunikimeve ndërmjet Ministrit të Financave dhe nëpunësit të parë autorizues, një kopje e raportit 
dërgohet në Kontrollin e Lartë të Shtetit. 
Rregullat e përshkruara në paragrafin e parë dhe të dytë të këtij neni zbatohen edhe për 
marrëdhëniet ndërmjet niveleve të ndryshme të nëpunësve autorizues dhe nëpunësve zbatues. 
 

KREU IV 
PËRGATITJA, SHQYRTIMI DHE MIRATIMI I BUXHETIT TË SHTETIT 

 
Neni 22 

Përgatitja e kalendarit të menaxhimit të shpenzimeve publike 
Ministri i Financave përgatit dhe i propozon Këshillit të Ministrave kalendarin e menaxhimit të 
shpenzimeve publike, duke përcaktuar me hollësi afatet e procesit të menaxhimit të shpenzimeve 
publike. 
Kalendari i menaxhimit të shpenzimeve publike miratohet, si pjesë përbërëse e kalendarit të 
planifikimit strategjik, nga Këshilli i Ministrave dhe bëhet efektiv në ditën e parë të çdo viti. 
 

Neni 23 
Vlerësimet dhe parashikimet makroekonomike dhe buxhetore 

Brenda muajit janar, ministri i Financave paraqet, për shqyrtim dhe miratim në Këshillin e Ministrave, 
raportin për vlerësimet dhe parashikimet makroekonomike për: 



a) dy vitet përpara vitit buxhetor; 
b) vitin buxhetor; 
c) tre vitet e ardhshme buxhetore. 
Në këtë raport përfshihen: 
a) supozimet dhe mënyrat e përdorura për vlerësimin e parashikimin makroekonomik dhe fiskal, 
përfshirë edhe identifikimin e vlerësimin e riskut për qëndrueshmërinë e stabilitetit makroekonomik të 
vendit; 
b) vlerësimet më të fundit të situatës ekonomike, në bazë të të dhënave zyrtare, si dhe krahasimin me 
parashikimet e mëparshme; 
c) parashikimin për të ardhurat e qeverisjes së përgjithshme, në bazë të politikave ekzistuese dhetë 
propozimeve të politikave të reja apo ndryshimeve të atyre ekzistuese; 
ç) parashikimin për shpenzimet e qeverisjes së përgjithshme, në bazë të politikave ekzistuese dhe 
propozimeve për politika të reja apo ndryshimeve në politikat ekzistuese; 
d) parashikimin për deficitin e qeverisjes së përgjithshme dhe financimin e tij, duke respektuar dhe 
garantuar disiplinën dhe qëndrueshmërinë fiskale; 
dh) informacion të hollësishëm për stokun e borxhit, të brendshëm dhe të jashtëm, për çdo sektor të 
qeverisjes së përgjithshme. 
Këshilli i Ministrave miraton vlerësimin dhe parashikimin makroekonomik dhe ia përcjell Kuvendit 
brenda datës 10 mars. Me kërkesë të komisionit parlamentar përgjegjës për financat publike, ministri i 
Financave mund të japë shpjegime para tij për vlerësimet dhe parashikimet e miratuara nga Këshilli i 
Ministrave. 
Bazuar në vlerësimet dhe parashikimet makroekonomike të miratuara, ministri i Financave përgatit tavanet 
përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm dhe i dërgon për shqyrtim e miratim në 
Këshillin e Ministrave brenda muajit shkurt 
 

Neni 24 
Udhëzimi për përgatitjen e buxhetit 

Ministri i Financave, pas miratimit nga Këshilli i Ministrave të vlerësimeve dhe parashikimeve 
makroekonomike e buxhetore, brenda muajit shkurt, miraton dhe dërgon për zbatim në njësitë e qeverisjes 
së përgjithshme: 
1. Udhëzimin për përgatitjen e buxhetit qendror, i cili përmban: 
a) tavanet përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm; 
b) afatet e përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm dhe të projektbuxhetit. 
2. Udhëzimin për përgatitjen e buxhetit vendor, i cili përmban: 
a) transfertat e pakushtëzuara afatmesme për njësitë e qeverisjes vendore; 
b) rregullat për ndarjen apo delegimin e funksioneve ndërmjet njësive të qeverisjes qendrore dhe 
njësive të qeverisjes vendore; 
c) mënyrat e llogaritjes së transfertave, të pakushtëzuara dhe të kushtëzuara, për njësitë e qeverisjes 
vendore; 
ç) afatet e përgatitjes së kërkesave të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm. 
Nëpunësit autorizues të njësive të qeverisjes së përgjithshme përgatisin dhe dorëzojnë kërkesat për 
programin buxhetor afatmesëm dhe kërkesat shtesë, në përputhje me kërkesat dhe afatet e parashikuara 
në udhëzimet përkatëse të ministrit të Financave, për përgatitjen e buxhetit. 
Të gjitha procedurat standarde për përgatitjen e kërkesave buxhetore të programit buxhetor afatmesëm 
qendror dhe vendor miratohen me një udhëzim të veçantë të ministrit të Financave. 
 

Neni 25 
Projekti i programit buxhetor afatmesëm 

Ministria e Financave analizon dhe vlerëson kërkesat e buxhetit afatmesëm për secilën njësi të qeverisjes 
qendrore. Kjo analizë paraqitet në seancat dëgjimore, që organizohen nga Ministria e Financave me 



secilën njësi të qeverisjes qendrore, sipas një kalendari të paracaktuar. Ministria e Financave organizon 
takime me njësitë e qeverisjes vendore për programin buxhetor afatmesëm. Njësia përgjegjëse për 
buxhetin, në Ministrinë e Financave, zhvillon konsultime me shoqërinë civile në procesin e programimit 
buxhetor. Pas reflektimit të konkluzioneve të seancave dëgjimore dhe konsultative, nëpunësi i parë 
autorizues i paraqet projektin e dokumentit të programit buxhetor afatmesëm ministrit të Financave. 
Çdo propozim për projekt investimesh publike, që ka një vlerë të plotë mbi një kufi të caktuar, duhet tôi 
nënshtrohet një procesi të plotë vlerësimi, përpara fillimit të procesit buxhetor. Vlera kufi përcaktohet me 
udhëzim të ministrit të Financave. Procesi i vlerësimit kryhet nga ministria propozuese e projektit të 
investimit, sipas procedurave të menaxhimit të investimeve publike, përfshirë kriteret e përparësisë dhe 
përzgjedhjes së tyre, që propozohen nga Ministria e Financave dhe miratohen me vendim të Këshillit të 
Ministrave. Propozimi përkatës dërgohet për shqyrtim në Ministrinë e Financave, si pjesë integrale ekërkesave 
buxhetore, në kuadër të programit buxhetor afatmesëm. 
Këshilli i Ministrave, brenda muajit qershor, miraton, me vendim, projektin e programit buxhetor 
afatmesëm dhe tavanet përfundimtare të shpenzimeve. Ministri i Financave, një kopje të dokumentit të 
programit buxhetor afatmesëm, të miratuar, e dërgon për informim në Kuvend dhe, me kërkesë të 
komisionit kuvendor përgjegjës për financat publike, jep shpjegime në komision për aktin e miratuar. 
Nëpunësi i parë autorizues, brenda muajit korrik, njofton çdo njësi të qeverisjes vendore dhe çdo njësi të 
fondeve speciale të qeverisjes vendore për transfertat nga njësitë e qeverisjes qendrore dhe pjesën e 
madhësinë e taksave kombëtare, të ndara në projektbuxhet. 
 

Neni 26 
Programi buxhetor afatmesëm 

Programi buxhetor afatmesëm pasqyron shpërndarjet e buxhetit afatmesëm të njësive të qeverisjes së 
përgjithshme, të cilat përllogariten në përputhje me rregullat dhe afatet e parashikuara në udhëzimin përkatës 
të ministrit të Financave. 
Programi buxhetor afatmesëm përmban: 
1. Një përmbledhje të treguesve kryesorë makroekonomikë dhe buxhetorë, e cila miratohet nga Këshilli i 
Ministrave, si pjesë e dokumentit të programit buxhetor afatmesëm. 
2. Një raport përmbledhës të politikave ekonomike dhe fiskale për tre vitet e ardhshme. 
3. Një raport të detajuar për kërkesat buxhetore, të paraqitura nga njësitë e qeverisjes qendrore, brenda 
tavaneve të miratuara me vendim të Këshillit të Ministrave dhe për kërkesat shtesë. 
4. Tërësinë e dokumentacionit të dërguar nga njësitë e qeverisjes qendrore, sipas formateve standarde, i 
cili duhet, minimalisht, të përmbajë: qëllimet e politikave të programeve, objektivat e politikave të 
programeve, projektet e investimeve publike, produktet e programeve dhe kostot e tyre respektive. 
5. Një raport përmbledhës të konkluzioneve të seancave dëgjimore, ndërmjet njësive të qeverisjes qendrore 
dhe shoqërisë civile, zhvilluar në kuadër të përgatitjes së kërkesave buxhetore. 
Dokumenti i programit buxhetor afatmesëm shoqërohet edhe me një aneks, i cili përmban: 
a) mënyrën e llogaritjes dhe shumën e transfertës së pakushtëzuar të njësive të qeverisjes vendore; 
b) shumën dhe qëllimin e transfertës së kushtëzuar, që Buxheti i Shtetit jep për njësitë e qeverisjes 
vendore 
c) taksat kombëtare, të ndara me qeverisjen vendore, dhe pjesën e ndarë për tre vitet pasardhëse 
buxhetore. 
 

Neni 27 
Udhëzimi plotësues për përgatitjen e buxhetit 

Pas miratimit, nga Këshilli i Ministrave, të tavaneve përfundimtare të shpenzimeve të programit 
buxhetor afatmesëm, ministri i Financave, brenda datës 10, të muajit korrik, nxjerr: 
1. Udhëzimin plotësues për përgatitjen e buxhetit qendror, i cili përfshin: 
a) tavanet përfundimtare të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm, të miratuara me vendim të 
Këshillit të Ministrave; 



b) afatet për rishikimin e kërkesave të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm, në bazë të 
tavaneve përfundimtare të shpenzimeve. 
2. Udhëzimin plotësues për përgatitjen e buxhetit vendor, i cili përfshin: 
a) transfertat e pakushtëzuara afatmesme, të rishikuara, për njësitë e qeverisjes vendore; 
b) rishikimet e mundshme të rregullave për ndarjen apo delegimin e funksioneve, ndërmjet njësive të 
qeverisjes qendrore dhe njësive të qeverisjes vendore; 
c) rishikimet e mundshme të mënyrave të llogaritjes së transfertave, të pakushtëzuara dhe të kushtëzuara, 
për njësitë e qeverisjes vendore; 
ç) afatet për rishikimin e kërkesave të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 
Brenda datës 1 shtator të çdo viti, nëpunësit autorizues të njësive të qeverisjes qendrore dhe të 
njësive të fondeve speciale të qeverisjes qendrore paraqesin te nëpunësi i parë autorizues kërkesat e 
rishikuara të programit buxhetor afatmesëm dhe kërkesat shtesë, me argumentet përkatëse. 
Nëpunësit autorizues të njësive të qeverisjes vendore dhe të njësive të fondeve speciale të tyre i 
paraqesin këshillit përkatës projektin e buxhetit për vitin buxhetor pasardhës, brenda afateve të 
përcaktuara në udhëzimin plotësues. 
Njësia përgjegjëse për buxhetin në ministrinë përgjegjëse për financat, nën drejtimin e nëpunësit të 
parë autorizues, analizon dhe vlerëson kërkesat e rishikuara të buxhetit afatmesëm dhe kërkesat 
shtesë dhe përgatit një raport me konkluzione dhe rekomandime për secilën njësi të qeverisjes 
qendrore. Ky raport paraqitet në seancat dëgjimore, që organizohen në ministrinë përgjegjëse për 
financat me secilën njësi të qeverisjes, sipas një kalendari të paracaktuar. Pas reflektimit të 
konkluzioneve të seancave dëgjimore, nëpunësi i parë autorizues i paraqet projektin e dokumentit të 
programit buxhetor afatmesëm, të rishikuar, Ministrit të Financave. 
 

Neni 28 
Programi buxhetor afatmesëm, i rishikuar 

Ministri i Financave e miraton projektin e programit buxhetor afatmesëm, të rishikuar, vetëm kur 
kërkesat e këtij programi janë në përputhje me udhëzimin plotësues për përgatitjen e buxhetit. 
Projekti i miratuar paraqitet në Këshillin e Ministrave, së bashku me projektligjin e buxhetit vjetor. 
Ministri i Financave i dërgon për informacion Kuvendit një kopje të programit buxhetor afatmesëm, 
të miratuar nga Këshilli i Ministrave. 
 

Neni 29 
Projektbuxheti vjetor 

Ministri i Financave i paraqet për miratim Këshillit të Ministrave projektbuxhetin vjetor, me tavane 
trevjeçare, mbi bazën e programit buxhetorafatmesëm, bashkë me programin buxhetor afatmesëm, të 
rishikuar, siç përcaktohet në nenin 28, të këtij ligji. Projektbuxheti vjetor përmban dokumentacionin bazë 
dhe dokumentacionin shoqërues si më poshtë: 
1. Dokumentacioni bazë: 
a) fondet buxhetore, të parashikuara sipas programeve buxhetore për çdo njësi të qeverisjes qendrore, për 
vitin e ardhshëm, të ndara në korrente dhe kapitale; 
b) tavanet për çdo program, për vitin e dytë dhe të tretë të PBA-së; 
c) një tabelë përmbledhëse të të ardhurave dhe shpenzimeve të buxhetit, sipas zërave kryesorë, për dy vitet 
e mëparshme fiskale dhe tre vitet e ardhshme; 
ç) numrin e punonjësve buxhetorë, për çdo njësi të qeverisjes qendrore, për vitin e ardhshëm; 
d) transfertën e pakushtëzuar për çdo njësi të qeverisjes vendore, për vitin e ardhshëm, vetëm totalin e 
transfertës, për vitin e dytë dhe të tretë të PBA-së. 
2. Dokumentacioni shoqërues: 
a) informacion të detajuar për shpenzimet, sipas klasifikimeve buxhetore; 
b) listën e projekteve të investimeve publike, për çdo program, e cila përmban: 
i) koston e plotë të projekteve; 



ii) vlerën e financuar deri në fund të vitit buxhetor paraardhës; 
iii) vler±n e parashikuar p±r tôu financuar n± vitin buxhetor; 
iv) vler±n e mbetur p±r tôu financuar n± vitet pasardhëse buxhetore; 
v) burimet e financimit; 
c) një shpjegim për qëllimin dhe kostot e veprimtarive pothuajse fiskale, të ndërmarra nga njësitë jo të 
qeverisjes së përgjithshme, si dhe një parashtrim të shpenzimeve të taksave; 
ç) listën e njësive shpenzuese, sipas njësive të qeverisjes së përgjithshme nga të cilat varen; 
d) objektivat kryesorë të programeve për çdo njësi të qeverisjes qendrore; 
dh) respektimin dhe zbatimin korrekt të parimeve të parashikuara në nenet 4 dhe 4/1, të këtij ligji, në 
projektbuxhetin e paraqitur; 
e) parashikimet për borxhin publik dhe harmonizimin me objektivat e qëndrueshmërisë fiskale; 
ë) risqet fiskale dhe masat mbrojtëse 
f) detyrimet kontingjente të qeverisjes së përgjithshme dhe mundësinë e shfaqjes së tyre si detyrime në 
vitin buxhetor pasardhës; 
g) listën e plotë të projekteve koncesionare/PPP në vazhdim, vlerën totale të kontraktuar të investimit 
dhe implikimet buxhetore për çdo projekt. 
Brenda datës 15 tetor, Këshilli i Ministrave miraton, me vendim, projektbuxhetin vjetor dhe programin 
buxhetor afatmesëm, të rishikuar. 
Nëpunësi i parë autorizues, brenda 10 ditëve, pas miratimit nga Këshilli i Ministrave të buxhetit vjetor dhe 
programit buxhetor afatmesëm, të rishikuar, njofton çdo njësi të qeverisjes vendore dhe çdo njësi të 
fondeve speciale të qeverisjes vendore për transfertat nga njësitë e qeverisjes qendrore dhe pjesën e 
madhësinë e taksave kombëtare, të ndara në projektbuxhet. 
Brenda datës 20 tetor, Kryeministri, në emër të Këshillit të Ministrave, i paraqet Kuvendit 
projektbuxhetin vjetor. 
Pas miratimit nga Këshilli i Ministrave, Ministria e Financave publikon informacionin e plotë të 
projektbuxhetit vjetor 
 

Neni 30 
Miratimi i projektligjit të buxhetit vjetor 

Projektligji i buxhetit vjetor miratohet nga Kuvendi, brenda datës 15 dhjetor, sipas përcaktimeve në 
shkronjat ñaò, ñbò, ñcò, ñò e ñdò, të pikës 1, të nenit 29, të këtij ligji. 
Këshilli i Ministrave mund të propozojë miratimin e buxhetit vjetor nga Kuvendi edhe në nivel më të 
detajuar, në përputhje me parimet e përcaktuara në nenin 4, të këtij ligji. 
 

Neni 31 
Publikimi i buxhetit vjetor dhe i programit buxhetor afatmesëm 

Ligji i buxhetit vjetor të shtetit, me të gjitha pjesët përbërëse të tij, publikohet në Fletoren Zyrtare. 
Në muajin janar të çdo viti, pas miratimit të ligjit të buxhetit vjetor nga Kuvendi, nëpunësi i parë 
autorizues pasqyron ndryshimet në dokumentin përfundimtar të programit buxhetor afatmesëm. 
Ministri i Financave publikon, brenda muajit shkurt, dokumentin përfundimtar të programit 
buxhetor afatmesëm. 
 

Neni 32 
Përgatitja dhe miratimi i buxheteve vendore 

Njësitë e qeverisjes vendore hartojnë e miratojnë buxhetin vendor dhe programin buxhetor 
afatmesëm. Procedurat dhe afatet e hartimit të programit buxhetor afatmesëm përcaktohen me 
udhëzim të ministrit të Financave. 
Për funksione dhe kompetenca që ndërthuren me ato të qeverisjes qendrore, organet e qeverisjes vendore 
bashkëpunojnë me ministritë dhe institucionet buxhetore. Detajet dhe mënyra e bashkëpunimit 



përcaktohen me udhëzim të përbashkët të ministrit të Financave dhe ministrit përgjegjës për çështjet 
vendore. 
Si rregull, brenda muajit nëntor të vitit buxhetor, kryetarët e njësive të qeverisjes vendore paraqesin për 
miratim buxhetet në këshillat e tyre. 
Këshilli i qeverisjes vendore, brenda datës 25 dhjetor, miraton buxhetin vendor, në bazë të vlerësimit të 
të ardhurave dhe të transfertave të pakushtëzuara, të përcaktuara në ligjin e buxhetit vjetor 
 

Neni 33 
Publikimi i buxheteve vendore 

Buxhetet e njësive të qeverisjes vendore publikohen në Buletinin e Njoftimeve Publike përkatës 15 
ditë pas miratimit nga këshillat e njësive përkatëse. 
 

Neni 34 
Hyrja në fuqi dhe zbatimi i ligjit të buxhetit vjetor 

Në rast se Kuvendi e miraton ligjin e buxhetit vjetor brenda vitit buxhetor, por ligji nuk mund të 
hyjë në fuqi në datën 1 janar, ose koha e mbetur për përfundimin e procedurave të fillimit të 
zbatimit të buxhetit nuk është e mjaftueshme, Ministri i Financave nxjerr një udhëzim të posaçëm, 
që rregullon procesin buxhetor deri në hyrjen në fuqi të ligjit të buxhetit vjetor dhe të përfundimit të 
procedurave të zbatimit të tij. 
Udhëzimi i posaçëm siguron vazhdimin e ofrimit të mallrave dhe shërbimeve, përfshirë zbatimin e 
projekteve të investimeve, të filluara në vitin buxhetor paraardhës, që parashikohet të vazhdojnë 
edhe në atë vit buxhetor. 
 

Neni 35 
Buxheti i përkohshëm 

Në rast se Kuvendi nuk miraton buxhetin e propozuar deri në fillim të vitit buxhetor, Këshilli i 
Ministrave, me vendim, para ditës së parë të fillimit të vitit buxhetor, autorizon zbatimin e buxhetit 
të përkohshëm për një periudhë, që fillon nga dita e parë e vitit buxhetor deri në fund të muajit të 
tretë të tij. 
Shpenzimet buxhetore në buxhetin e përkohshëm, për çdo muaj dhe për çdo program, të çdo njësie 
të qeverisjes së përgjithshme, nuk mund të tejkalojnë 1/12 e shpenzimeve faktike të programit të 
financuar nga buxheti në vitin buxhetor paraardhës. 
Nëse të ardhurat e siguruara me ligj janë të pamjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e 
parashikuara në buxhetin e përkohshëm, Ministri i Financave merr hua, çdo muaj, deri në 1/12 e 
huasë së përgjithshme, të përdorur për financimin e deficitit buxhetor në vitin buxhetor paraardhës. 
Fondet e miratuara në buxhetin e përkohshëm sigurojnë: 
a) ushtrimin, në përputhje me ligjin, të funksioneve dhe përgjegjësive të njësive të qeverisjes së 
përgjithshme; 
b) vazhdimësinë e ofrimit të të mirave dhe shërbimeve, përfshirë zbatimin e projekteve të 
investimeve, të filluara në Buxhetin e Shtetit të vitit buxhetor paraardhës dhe që parashikohet të 
vazhdojnë në vitin buxhetor. 
 

Neni 36 
Buxheti pas periudhës së buxhetit të përkohshëm 

Kryeministri, gjatë periudhës së buxhetit të përkohshëm, paraqet projektbuxhetin në Kuvend, me 
procedurë të përshpejtuar, për miratimin e tij deri në ditën e fundit të periudhës së buxhetit të 
përkohshëm. 
Në rast të mosmiratimit të projektbuxhetit brenda periudhës së buxhetit të përkohshëm, Këshilli i 
Ministrave, me vendim, autorizon kryerjen e shpenzimeve buxhetore për çdo program, të çdo njësie 
të qeverisjes së përgjithshme, në masën që nuk tejkalon 1/12 e shpenzimeve faktike të programit të 



financuar nga buxheti në vitin buxhetor paraardhës dhe për çdo muaj deri në miratim të 
projektbuxhetit nga Kuvendi. 
Paragrafi i dytë, i tretë dhe i katërt të nenit 35 të këtij ligji mund të zbatohen edhe në periudhën pas 
buxhetit të përkohshëm. 
 

Neni 37 
Buxhetet e përkohshme vendore 

Në rast të mosmiratimit, nga këshilli i njësisë së qeverisjes vendore, të buxhetit vendor, deri në ditën e 
parë të vitit buxhetor, kryetari i njësisë së qeverisjes vendore autorizon të kryhen, çdo muaj, shpenzime 
deri në 1/12 e shpenzimeve faktike të buxhetit vendor (nga transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat e 
veta të njësisë vendore) në vitin buxhetor paraardhës, për të siguruar vazhdimin e ofrimit të të mirave dhe 
shërbimeve, përfshirë zbatimin e projekteve të investimeve, të filluara në vitin buxhetor paraardhës dhe 
që vazhdojnë në vitin buxhetor. Fondet nga transferta e kushtëzuar, grantet apo projektet specifike 
financohen tërësisht, sipas destinacionit të institucionit që i akordon. 
 

KREU V 
ZBATIMI I BUXHETIT 

 
Neni 38 

Udhëzimi për zbatimin e 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. Ky udhëzim është në formën e një udhëzimi të përhershëm ose 
përgatitet e miratohet për secilin vit buxhetor. Në rastet kur udhëzimi është i përhershëm, një 
udhëzim plotësues miratohet për secilin vit buxhetor, ku përcaktohen rregullat, procedurat dhe 
afatet specifike ose të papërcaktuara në udhëzimin e përhershëm, për zbatimin e Buxhetit të Shtetit. 
Udhëzimi, i cili përgatitet për secilin vit buxhetor, duhet të miratohet dhe të hyjë në fuqi para datës 
së fillimit të vitit buxhetor dhe, në rast të miratimit me vonesë të ligjit të buxhetit vjetor, jo më vonë 
se 10 ditë pas hyrjes në fuqi të ligjit të buxhetit vjetor. 
 

Neni 39 
Mbledhja dhe ruajtja e mjeteve monetare publike 

Të ardhurat e miratuara në ligjin e buxhetit vjetor përbëjnë kufirin minimal për t'u arkëtuar gjatë 
vitit buxhetor. 
Njësitë e qeverisjes së përgjithshme, të ngarkuara me mbledhjen e tyre, përgjigjen për mbledhjen në 
kohë të këtyre të ardhurave. 
Të gjitha mjetet monetare, të arkëtuara nga njësitë e qeverisjes së përgjithshme, menjëherë pas 
pranimit të tyre, depozitohen në llogaritë e thesarit, sipas rregullave e procedurave të përcaktuara në 
nenin 8 të këtij ligji. Të njëjtat rregulla e procedura janë të detyrueshme për të gjitha të ardhurat e 
arkëtuara gjatë vitit buxhetor, pavarësisht se ato mund të mos jenë parashikuar e miratuar në ligjin e 
buxhetit vjetor ose vendimin e miratimit të buxhetit të këshillit të njësisë së qeverisjes vendore. 
Këshilli i Ministrave, me propozimin e Ministrit të Financave, rregullon marrëdhëniet dhe 
procedurat ndërmjet ministrisë përgjegjëse për financat dhe njësive të qeverisjes së përgjithshme, 
për nënshkrimin, lëvrimin dhe raportimin e granteve. 
Të ardhurat e arkëtuara në llogaritë e thesarit regjistrohen dhe raportoh en si të ardhura të atij viti 
buxhetor, gjatë të cilit janë arkëtuar. 
Të ardhurat e buxhetit vendor, të arkëtuara në llogaritë e thesarit nga taksat vendore, taksat 
kombëtare dhe transfertat e pakushtëzuara nga Buxheti i Shtetit, të papërdorura gjatë vitit buxhetor, 
trashëgohen në vitin buxhetor pasardhës. 
 



Neni 40 
E drejta për të kryer shpenzime 

Si rregull, e drejta për të kryer shpenzime, brenda kufirit të fondeve të miratuara, skadon ditën e fundit të 
vitit buxhetor, pavarësisht nëse kontrata njëvjeçare ose shumëvjeçare mund të vazhdojë edhe në vitin 
buxhetor pasardhës. Për fondet e njësive vendore, nga transferta e pakushtëzuar apo të ardhurat vendore, 
e drejta për të kryer shpenzime është në përputhje me përcaktimet e ligjit përkatës për vetëqeverisjen 
vendore. 
Ministri i Financave përcakton një sistem rregullash dhe procedurash për të kontrolluar që angazhimet 
shumëvjeçare të jenë brenda tavaneve trevjeçare, të miratuara në ligjin vjetor të buxhetit. 
Për angazhimet buxhetore shumëvjeçare, që lidhen me projekte të reja investimesh publike, gjatë vitit të 
parë të zbatimit të tyre nuk lejohet që në buxhetin e njësisë përkatëse të qeverisjes së përgjithshme të 
shpërndahen më pak se 20 për qind e vlerës së plotë të projektit përkatës. 
Çdo njësi e qeverisjes së përgjithshme është e detyruar që, përpara fillimit të një procedure prokurimi, një 
apo shumëvjeçare, të marrë një konfirmim nga Ministria e Financave që fondet, të cilat synohen të 
prokurohen, janë brenda limitit të miratuar për angazhime. Njësitë e qeverisjes së përgjithshme, që 
operojnë direkt në sistemin informatik financiar të Qeverisë, për ekzekutimin e buxhetit të tyre dhe 
raportimin financiar regjistrojnë në këtë sistem angazhimin, brenda pesë ditëve pune nga data e 
nënshkrimit të tij, kundrejt urdhrit të prokurimit. 
Përcaktimi i limiteve trevjeçare të angazhimeve për çdo njësi të qeverisjes së përgjithshme bëhet në 
përputhje me parimin e qëndrueshmërisë së borxhit publik. Limiti i angazhimeve për njësitë e qeverisjes 
vendore përcaktohet me vendim të këshillit të njësisë vendore dhe regjistrohet në sistemin informatik 
financiar të Qeverisë. 
 

Neni 41 
Informimi për fondet e miratuara nga Kuvendi 

Brenda 10 ditëve, nga publikimi në Fletoren Zyrtare të ligjit të buxhetit vjetor, nëpunësi i parë autorizues 
informon, me shkrim, nëpunësit autorizues të çdo njësie të qeverisjes së përgjithshme për fondet e 
miratuara nga Kuvendi në ligjin e buxhetit vjetor 
 

Neni 42 
Shpërndarja e fondeve buxhetore 

Nëpunësi i parë autorizues i propozon Ministrit të Financave që shpërndarja e fondeve buxhetore 
për njësitë e qeverisjes së përgjithshme, për programe dhe zëra shpenzimesh, të mund të jetë më pak 
se totali i fondeve të miratuara nga Kuvendi për ato njësi dhe për periudha më pak se 1 vit. 
Shpërndarja e fondeve buxhetore bazohet në parashikimin e fluksit të hyrjeve të parasë dhe të 
angazhimeve e duhet të sigurojë një përdorim efiçent të burimeve financiare, si dhe të ruajë 
stabilitetin makroekonomik e fiskal. 
Pas miratimit nga Ministri i Financave, nëpunësi i parë autorizues informon, me shkrim, nëpunësit 
autorizues të çdo njësie të qeverisjes qendrore për shpërndarjen e fondeve buxhetore, sipas 
klasifikimit buxhetor, brenda 10 ditëve nga dekretimi i ligjit të buxhetit vjetor nga Presidenti. 
Në të njëjtën kohë, nëpunësi i parë autorizues informon, me shkrim, njësitë e qeverisjes vendore për 
shpërndarjen e fondeve për transfertat e pakushtëzuara. 
Autoriteti i Ministrit të Financave për shpërndarjen e fondeve buxhetore dhe të fondeve speciale nga 
fondet e miratuara nga Kuvendi skadon në fund të vitit buxhetor. 
 

Neni 43 
Detajimi i fondeve buxhetore 

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. 



Nëpunësit autorizues të njësive të qeverisjes qendrore i paraqesin nëpunësit të parë autorizues 
propozimin për detajimin e fondeve buxhetore, të shpërndara për çdo njësi shpenzuese në përputhje 
me udhëzimin për zbatimin e buxhetit. 
Nëpunësi i parë autorizues miraton detajimin e fondeve buxhetore, të shpërndara për çdo njësi 
shpenzuese dhe është përgjegjës që kjo të reflektohet në kohë në sistemin e thesarit. 
Pas miratimit të detajimit të fondeve buxhetore, të shpërndara për çdo njësi shpenzuese, nëpunësit 
autorizues të njësive të qeverisjes së përgjithshme marrin angazhime dhe bëjnë pagesa, brenda 
limiteve dhe afateve të përcaktuara. 
 

Neni 44 
Rishpërndarja e fondeve buxhetore 

Të drejtat dhe limitet për rishpërndarjen e fondeve të shpërndara dhe të detajuara më parë, kur 
buxheti miratohet në nivel programi nga Kuvendi, sipas nenit 30 të këtij ligji janë si më poshtë: 
Për njësitë e qeverisjes qendrore: 
a) rishpërndarjet e fondeve ndërmjet programeve, brenda së njëjtës njësi të qeverisjes qendrore dhe 
për njësi të ndryshme të qeverisjes qendrore, miratohen nga Këshilli i Ministrave dhe nuk tejkalojnë 
10 për qind të totalit të programit të miratuar; 
b) rishpërndarjet e fondeve të projekteve të investimeve brenda të njëjtit program të njësisë së 
qeverisjes qendrore miratohen nga Ministri i Financave; 
c) rishpërndarjet ndërmjet zërave të shpenzimeve korrente brenda të njëjtit program, miratohen nga 
nëpunësi i parë autorizues; 
ç) rishpërndarjet brenda të njëjtit program dhe zërit të shpenzimeve korrente, ndërmjet njësive të 
ndryshme shpenzuese, miratohen nga nëpunësi autorizues i njësisë së qeverisjes qendrore, nga e cila 
varet njësia shpenzuese. 
Për njësitë e qeverisjes vendore, kur buxheti miratohet në nivel programi: 
a) rishpërndarjet ndërmjet programeve miratohen nga këshilli i njësisë së qeverisjes vendore; 
b) rishpërndarjet e projekteve të investimeve, brenda të njëjtit program, miratohen nga kryetari i 
njësisë së qeverisjes vendore; 
c) rishpërndarjet ndërmjet zërave të shpenzimeve korrente, brenda të njëjtit program, miratohen nga 
kryetari i njësisë së qeverisjes vendore; 
ç) 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. 
Nëpunësit autorizues, që kërkojnë të kryejnë rishpërndarje, sipas paragrafit të parë të këtij neni, 
shkronjat "a", "b" e "c", paraqesin te nëpunësi i parë autorizues, me shkrim: 
a) arsyet e rishpërndarjes; 
b) masën e rishpërndarjes; 
c) ndryshimet në shpërndarjen e fondeve, që kërkohen nga rishpërndarja e fondeve buxhetore. 
Për rishpërndarjet e bëra sipas paragrafit të parë të këtij neni, shkronja "ç", nëpunësit autorizues të 
njësive të qeverisjes qendrore vënë në dijeni nëpunësin e parë autorizues në fund të muajit, gjatë së 
cilit është marrë vendimi për rishpërndarjen. 
Nëpunësit autorizues, që kërkojnë të kryejnë rishpërndarje, sipas paragrafit të dytë të këtij neni, 
shkronjat "a", "b" e "c", vënë në dijeni këshillin e njësisë së qeverisjes vendore, me shkrim, për: 
a) arsyet e rishpërndarjes; 
b) masën e rishpërndarjes; 
c) ndryshimet në shpërndarjen e fondeve, që kërkohen nga rishpërndarja e fondeve buxhetore. 
Nëpunësi i parë autorizues siguron, që rishpërndarjet e miratuara, sipas paragrafit të parë të këtij 
neni, të reflektohen në sistemin e thesarit. 



Nëpunësit autorizues të njësive të qeverisjes vendore, pas miratimit nga këshilli i njësisë së 
qeverisjes vendore, vënë në dijeni, zyrtarisht, sistemin e thesarit për rishpërndarjet, i cili siguron 
reflektimin në kohë. 
Në rastet e miratimit të buxhetit nga Kuvendi në nivel më të hollësishëm se ai i programit, sipas 
nenit 30 të këtij ligji, të drejtat dhe limitet për rishpërndarjen e fondeve, të shpërndara dhe të 
detajuara, përcaktohen në ligjin e buxhetit vjetor. 
 

Neni 45 
Kërkesat për fonde shtesë 

Nëpunësit autorizues të njësive të qeverisjes qendrore paraqesin pranë nëpunësit të parë autorizues 
kërkesë për fonde shtesë, për mbulimin e shpenzimeve të paparashikuara në kohën e përgatitjes së 
buxhetit dhe që nuk mund të shtyhen për vitin buxhetor pasardhës. 
Nëpunësit autorizues të njësive të qeverisjes vendore paraqesin kërkesa të tilla pranë këshillit të 
njësisë përkatëse. 
Kërkesa për fonde shtesë shoqërohet me justifikimin e paraqitjes së kërkesës, duke argumentuar: 
a) arsyet e mosplanifikimit në kohën e përgatitjes së buxhetit; 
b) produktet, që përfitohen nga veprimtaritë, që do të financohen nga kërkesat shtesë; 
c) kontributin në qëllimet dhe objektivat e politikave; 
ç) zërat e tjerë të fondeve buxhetore të miratuara, që mund të reduktohen për të siguruar fondin e 
nevojshëm, si dhe pasojat që një reduktim i tillë do të kishte mbi arritjen e objektivave të tjerë. 
Nëpunësi i parë autorizues shqyrton kërkesat për fonde shtesë të njësive të qeverisjes qendrore dhe i 
rekomandon Ministrit të Financave refuzimin ose pranimin e kërkesave për fonde shtesë të 
argumentuara. 
Në rast se kërkesa për fonde shtesë plotësohet, duke respektuar të drejtat dhe limitet e përcaktuara 
në paragrafin e parë të nenit 44 të këtij ligji, atëherë propozimi dhe miratimi i tyre bëhen sipas 
përcaktimeve të bëra në këtë nen. 
Në rast se kërkesa për fonde shtesë nuk mund të plotësohet, duke respektuar të drejtat dhe limitet e 
përcaktuara në nenin 44 të këtij ligji, atëherë Ministri i Financave mund t'i propozojë Këshillit të 
Ministrave plotësimin e saj, nëpërmjet përdorimit të fondit rezervë të Buxhetit të Shtetit. Ministri i 
Financave vë në dijeni, me shkrim, në mënyrë periodike, Kuvendin për kërkesat për shtesë fondesh, 
të miratuara nga Këshilli i Ministrave, nëpërmjet përdorimit të fondit rezervë të Buxhetit të Shtetit 
dhe, në bazë të kërkesës së bërë nga kryetari i komisionit parlamentar përgjegjës për financat 
publike, u përgjigjet pyetjeve të këtij komisioni rreth kësaj çështjeje. 
Nëpunësit autorizues të njësive të qeverisjes vendore shqyrtojnë kërkesat për shtesë fondesh të 
njësive shpenzuese dhe i japin rekomandimet e tyre këshillit të njësisë përkatëse për refuzimin ose 
pranimin e kërkesës. 
Në rast se kërkesa për fonde shtesë plotësohet, duke respektuar të drejtat dhe limitet e përcaktuara 
në paragrafin e dytë të nenit 44 të këtij ligji, atëherë propozimi dhe miratimi i tyre bëhen sipas 
përcaktimeve të bëra në këtë nen. 
Në rast se kërkesa për fonde shtesë nuk mund të plotësohet, duke respektuar të drejtat dhe limitet e 
përcaktuara në nenin 44 të këtij ligji, atëherë kryetari i njësisë së qeverisjes vendore mund t'i 
propozojë këshillit përkatës plotësimin e saj, nëpërmjet përdorimit të fondit rezervë të njësisë së 
qeverisjes vendore. 
 

Neni 46 
Rishikimi i zbatimit të buxhetit 

Në muajin qershor të çdo viti, por jo më vonë se dita e paraqitjes së programit buxhetor afatmesëm në 
Këshillin e Ministrave, ministri iFinancave paraqet përpara Këshillit të Ministrave programin buxhetor 
afatmesëm dhe një raport për zbatimin e buxhetit të vitit në vazhdim, i cili publikohet. Ky raport 
përmban: 



a) një vlerësim të përgjithshëm të situatës ekonomike të vendit, të treguesve makroekonomikë, fiskalë 
dhe buxhetorë për periudhën 5-mujore të vitit korrent; 
b) një vlerësim të pritshëm të treguesve makroekonomikë, fiskalë dhe buxhetorë deri në fund të vitit 
korrent; 
c) masat që parashikohen të ndërmerren nga Qeveria, me qëllim që treguesit të realizohen sipas 
parashikimeve; 
ç) propozimin e ministrit të Financave për rishikimin apo jo të buxhetit 
Në rast se Këshilli i Ministrave vendos për ndryshimin e ligjit të buxhetit vjetor, procedura e 
ndryshimit të tij është e njëjtë me procedurat e përcaktuara në nenin 29 të këtij ligji, për miratimin e 
Buxhetit të propozuar të shtetit. 
Në rast se miratimi i ndryshimeve nuk bëhet brenda muajit korrik, atëherë propozimi për 
ndryshimin e ligjit të buxhetit vjetor votohet me procedurë të përshpejtuar. 
 

Neni 47 
Rishikimi i zbatimit të buxhetit vendor 

Kryetari i njësisë së qeverisjes vendore bën një analizë të plotë të zbatimit të buxhetit brenda muajit 
qershor të çdo viti dhe, në rast se është e nevojshme, edhe 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. 
 

Neni 48 
Afati për rishpërndarjen e fondeve buxhetore 

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. 
 

Neni 49 
Plani i flukseve të arkës së buxhetit 

Çdo njësi e qeverisjes së përgjithshme përgatit planin e arkës, mbështetur në fondet e miratuara për 
vitin buxhetor. 
Projekti i parë i planit të arkës depozitohet në ministrinë përgjegjëse për financat, së bashku me 
projektbuxhetin vjetor dhe përfshin: 
a) fluksin e të ardhurave, të parashikuara për t'u mbledhur dhe arkëtimet e tjera; 
b) planin e prokurimeve dhe angazhimet e tjera të planifikuara; 
c) pagesat e parashikuara, që rrjedhin nga angazhimet. 
Pas miratimit të projektbuxhetit nga Këshilli i Ministrave, njësitë e qeverisjes qendrore rishikojnë 
planin e arkës, të ndarë në muaj ose për periudha të tjera kohore, sipas përcaktimit në udhëzimin për 
zbatimin e buxhetit. Plani i rishikuar depozitohet për rishikim dhe miratim te nëpunësi i parë 
autorizues, brenda 10 ditëve pas daljes së vendimit të Këshillit të Ministrave për miratimin e 
projektbuxhetit. 
Nëpunësi i parë autorizues miraton planet e arkës së njësive të qeverisjes qendrore dhe të 
transfertave të pakushtëzuara të njësive të qeverisjes vendore menjëherë pas dekretimit nga 
Presidenti të ligjit të buxhetit vjetor. Ky miratim bëhet bazuar në shqyrtimin, që u është bërë 
planeve të arkës, të rishikuara dhe duhet të respektojë: 
a) kufirin vjetor të fondeve të miratuara; 
b) politikat e qeverisjes; 
c) praktikat më të mira financiare; 
ç) efektet në menaxhimin e likuiditeteve. 
Nëpunësi i parë autorizues është përgjegjës për reflektimin në kohë në sistemin e thesarit të planeve 
të arkës, të miratuara për njësitë e qeverisjes së përgjithshme. 



Sistemi i thesarit kontrollon angazhimet, kryerjen e shpenzimeve dhe tepricat e likuiditeteve të 
qeverisjes së përgjithshme kundrejt fondeve të shpërndara të buxhetit dhe të planit të arkës dhe 
planifikon emetimin e borxhit afatshkurtër ose afatgjatë, për të siguruar gjendje të mjaftueshme të 
likuiditeteve për likuidimin e detyrimeve financiare të qeverisjes së përgjithshme. 
Nëpunësi i parë autorizues, me ose pa propozim të nëpunësve autorizues të njësive të qeverisjes së 
përgjithshme, rishikon planin e arkës gjatë vitit buxhetor, bazuar në monitorimin e vazhdueshëm të 
zbatimit të planit të arkës dhe të politikave të menaxhimit të likuiditeteve. 
Nëpunësi autorizues është përgjegjës për respektimin e planit të arkës të miratuar dhe për 
argumentimin e çdo rishikimi ose moszbatimi të tij, sipas kritereve të vendosura në udhëzimin e 
zbatimit të buxhetit. 
 

Neni 50 
Angazhimet buxhetore 

Ministri i Financave miraton udhëzime për nëpunësit autorizues për procedurat e regjistrimit të 
angazhimeve. 
Nëpunësit autorizues të njësive të qeverisjes së përgjithshme mbajnë të dhëna për angazhimet 
financiare dhe nuk lejojnë ndërmarrjen e angazhimeve të reja, përtej kufirit të fondeve buxhetore të 
shpërndara. 
Për shpenzimet, që mbulohen me hua në ligjin vjetor të Buxhetit të Shtetit dhe në vendimin e 
këshillit të njësisë së qeverisjes vendore, nëpunësi i parë autorizues, nëpërmjet sistemit të thesarit, 
nuk lejon marrjen përsipër të angazhimeve dhe kryerjen e pagesave deri në transferimin nga 
huadhënësi në llogarinë e thesarit të fondeve të marra hua. 
Përjashtimisht, nëpunësi i parë autorizues lejon marrjen përsipër të angazhimeve ose kryerjen e 
shpenzimeve kundrejt disbursimeve të pritshme nga huatë e nënshkruara vetëm në rastet kur 
moskryerja ose shtyrja e tyre sjell pasoja të rënda për realizimin e qëllimeve të qeverisjes së 
përgjithshme. Në këtë rast, marrja përsipër e angazhimeve ose kryerja e shpenzimeve bëhet në 
përputhje me gjendjen e mjeteve monetare në llogaritë e thesarit dhe brenda kufirit të miratuar të 
deficitit buxhetor vjetor. 
 

Neni 51 
Menaxhimi i angazhimeve 

Mjetet monetare, të krijuara bazuar në angazhimet e vitit korrent dhe të papaguara në fund të vitit 
buxhetor, mbarten në vitin buxhetor pasardhës, sipas periudhës së përcaktuar në ligjin e buxhetit 
vjetor, përveç rasteve kur angazhimi është anuluar ose është bërë inaktiv, sipas kritereve të 
përcaktuara në udhëzimin për zbatimin e buxhetit. 
Mjetet monetare, të lidhura me angazhimet e viteve të mëparshme, që anulohen gjatë vitit buxhetor, 
kthehen në llogarinë unike të thesarit për përfshirjen e tyre në buxhetin e vitit në vijim. Angazhimet 
e anuluara gjatë të njëjtit vit buxhetor mund të riaktivizohen nga njësia shpenzuese për të njëjtat 
qëllime, për të cilat janë buxhetuar, në përputhje me paragrafin e parë të nenit 43 të këtij ligji. 
Angazhimet e ndërmarra nga njësitë shpenzuese jashtë fondeve të parashikuara në ligjin e buxhetit 
vjetor dhe në vendimin e këshillit të njësisë së qeverisjes vendore për buxhetin ose në kundërshtim 
me këtë akt ose akte të tjera ligjore, nuk përfshihen si pjesë e detyrimeve financiare të qeverisjes së 
përgjithshme. Nëpunësi autorizues i njësisë së qeverisjes së përgjithshme mund të ndërmarrë angazhime 
të reja gjatë vitit buxhetor, por jo më vonë se data 15 tetor e çdo viti buxhetor. 
Kur nëpunësi autorizues i njësisë së qeverisjes së përgjithshme merr përsipër angazhime jashtë 
fondeve të parashikuara në buxhet ose në kundërshtim me këtë akt apo akte të tjera ligjore është 
përgjegjës për shlyerjen e detyrimit. 

 
Neni 52 

Kryerja e shpenzimeve 



Procesi dhe përgjegjësitë për autorizimin dhe kryerjen e shpenzimeve publike përcaktohen në ligjin 
për kontrollin e brendshëm financiar publik. 
Shpenzimet e njësive të qeverisjes së përgjithshme verifikohen në bazë të dokumentacionit të plotë, 
që vërteton kryerjen e shpenzimit përkatës, sipas ligjit për kontrollin e brendshëm financiar publik. 
Kryerja e shpenzimeve bëhet vetëm nëse masa e shpenzimit nuk kalon fondet e angazhuara për këtë 
qëllim. Nëpunësit zbatues të njësive shpenzuese të qeverisjes së përgjithshme paraqesin në strukturën 
përgjegjëse të thesarit dokumentacionin justifikues të shpenzimeve për rastet e pagesave ndaj 
operatorëve ekonomikë, brenda 30 ditëve nga data e faturës origjinale të operatorit ekonomik 
Shpenzimet, që rezultojnë nga angazhime të marra përsipër gjatë viteve të mëparshme, në përputhje 
me dispozitat e veçanta të ligjit të buxhetit vjetor, përfshihen në buxhetin e vitit pasardhës. 
Shpenzimet e fondeve të miratuara të Buxhetit të Shtetit dhe të buxhetit vendor realizohen deri në 
fund të vitit buxhetor. 
Shlyerja e angazhimeve, me përfundimin e afatit të parashikuar në paragrafin më lart, realizohet me 
fondet e miratuara për vitin buxhetor pasardhës, me përjashtim të rasteve kur shpenzimi është kryer 
përpara mbarimit të vitit buxhetor. Në këtë rast, pagesa kryhet brenda datës 31 janar të vitit 
buxhetor pasardhës. Kjo periudhë shërben për përgatitjen e dokumentacionit bazë dhe për kryerjen e 
pagesës. 
 

Neni 53 
Rimbursimi i shpenzimeve 

Nëse gjatë vitit buxhetor korrent njësia shpenzuese e qeverisjes së përgjithshme merr një rimbursim për 
një shumë që është paguar në atë vit buxhetor ose në vitet buxhetore paraardhëse, atëherë rimbursimi 
trajtohet si arkëtim në vitin buxhetor korrent. 
Shpenzimet e paguara gjatë vitit korrent dhe të rimbursuara gjatë po të njëjtit vit korrektohen me strukturën 
buxhetore, në të cilën është shpërndarë rimbursimi respektiv i arkëtuar. 
Fondet e çliruara nga korrektimi në strukturën buxhetore fillestare mund të përdoren për kryerjen e 
shpenzimeve të tjera, në përputhje me objektivat e njësisë shpenzuese. 
 

Neni 54 
Kryerja e pagesave 

Angazhimet dhe detyrimet financiare të njësive të qeverisjes së përgjithshme paguhen vetëm nga llogaria e 
unifikuar e thesarit, nëpërmjet sistemit informatik financiar të Qeverisë, nga personat e caktuar sipas 
kritereve të përcaktuara në ligjin për menaxhimin financiar dhe kontrollin. 
Nëpunësi autorizues i njësive shpenzuese të qeverisjes së përgjithshme, të cilat janë përdoruese të 
drejtpërdrejta të sistemit informatik financiar të Qeverisë, miraton transaksionet e regjistruara nga nëpunësi 
zbatues i njësisë brenda 5 ditëve, nga data e regjistrimit të tyre në sistem. 
Nëse përfituesi është njësi që operon me sistemin e thesarit, atëherë transaksioni procesohet me anë të 
kontabilizimeve në sistem, pa lëvizje të mjeteve monetare që prekin llogarinë e unifikuar të thesarit. 
Transaksionet e shpenzimeve që rrjedhin nga angazhimet financiare procesohen të përputhura me urdhrat 
e blerjes, të regjistruara më parë në sistemin e thesarit. vitit paraardhës, skadon në fund të muajit janar të 
vitit pasardhës, pavarësisht nëse detyrimi financiar paraqitet në sistemin e thesarit në vitin buxhetor 
pasardhës, duke respektuar afatet e përcaktuara nga legjislacioni në fuqi për pagesat e vonuara në 
detyrimet kontraktore dhe tregtare. 
Pagesat e kryera gjatë vitit buxhetor, pavarësisht kohës së konstatimit të detyrimit financiar, regjistrohen 
si pagesa të këtij viti. 
Pagesat e kthyera për llogari të detyrimeve financiare të vitit paraardhës, të cilat nuk do të ripaguhen, do të 
trajtohen si arkëtim në vitin ushtrimor. 
 

Neni 55 
Mbyllja e buxhetit 



Buxheti vjetor zbatohet deri më 31 dhjetor të vitit buxhetor. 
 

Neni 56 
Raporti për mbylljen e llogarive 

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. 
 

KREU VI 
HUAMARRJA DHE GARANCITË NË SEKTORIN PUBLIK 

 
Neni 57 

Autoriteti për të marrë hua 
Ministri i Financave, në emër të Këshillit të Ministrave ose Republikës së Shqipërisë, është i vetmi 
autoritet, në nivel qendror, që ka të drejtën e marrjes së huave, në emër të Republikës së Shqipërisë ose 
Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, nëpërmjet instrumenteve financiare dhe marrëveshjeve 
dypalëshe ose shumëpalëshe, për të financuar deficitin buxhetor të shtetit, mungesën e përkohshme të 
likuiditetit, rifinancimin e borxhit shtetëror, për të paguar garancitë shtetërore, koston e emetimit të 
borxhit shtetëror, për të përballuar koston e shkaktuar nga fatkeqësitë natyrore, si dhe për financimin e 
projekteve, në përputhje me dispozitat kushtetuese dhe me ligjet në fuqi. Ai është i vetmi autoritet që jep 
garanci shtetërore të huas. 
Ministri i Financave është autoriteti që negocion e vendos për kushtet thelbësore të marrëveshjeve të huas 
dhe nënshkruan këto marrëveshje, në emër të Republikës së Shqipërisë ose të Këshillit të Ministrave. 
Ministri i Financave është autoriteti që emeton instrumentet e huas dhe ka të drejtën e zgjedhjes së llojit të 
instrumenteve, të karakteristikave e kushteve të tyre. 
Ministri i Financave është autoriteti që ka të drejtën e marrjes së huave, brenda limiteve të përcaktuara në 
ligjin e buxhetit vjetor, nga persona juridikë dhe/ose fizikë. 
Këshilli i njësisë së qeverisjes vendore është autoriteti që ka të drejtën e marrjes së huave dhe dhënien e 
garancive, brenda dhe jashtë vendit, për huan vendore. 
Huaja afatgjatë vendore dhe garancitë miratohen, paraprakisht, nga Ministri i Financave, lidhur me 
procedurat, limitet dhe efektet e saj. 
 

Neni 58 
Kufijtë e borxhit publik 

Borxhi publik përbëhet nga borxhi i qeverisjes qendrore, garancitë shtetërore të huas dhe borxhi i qeverisjes 
vendore. Në ligjin e buxhetit vjetor vendoset kufiri, për: 
a) borxhin e ri t± qeverisjes qendrore, p±r tôu marrë në vitin buxhetor; 
b) totalin e borxhit të qeverisjes qendrore; 
c) garancit± e reja p±r tôu l±shuar gjat± vitit buxhetor, nga Qeveria qendrore; 
ç) totalin e shumës së garancive të qeverisjes qendrore; 
d) borxhin e emetuar për të mbuluar humbjet e bankës qendrore nga rivlerësimi i valutave. 
Njësitë e qeverisjes vendore marrin hua dhe lëshojnë garanci në rastet kur: 
a) raporti i tepricës operative të vitit fiskal paraardhës (të llogaritur si diferenca e të ardhurave operative, 
nga burimet e veta, taksat e ndara dhe transferta e pakushtëzuar me shpenzimet jo të kushtëzuara 
operative të njësisë së qeverisjes vendore) me shërbimin e borxhit, që duhet të paguhet çdo vit për 
borxhin afatgjatë, është jo më pak se 1,4:1; 
b) raporti i stokut të borxhit ndaj të ardhurave operative, gjithsej (nga burimet e veta, taksat e ndara dhe 
transferta e pakushtëzuar), është jo më shumë se 1,3:1; 
c) kufiri maksimal vjetor i shërbimit të borxhit ndaj të ardhurave mesatare (transferta e pakushtëzuar, 
taksat dhe tatimet e ndara dhe taksat dhe tarifat vendore) të tre viteve fiskale paraardhëse të njësisë së 
qeverisjes vendore nuk e kalon masën 20 për qind 



 
Neni 59 

Menaxhimi i të dhënave të huave 
Ministri i Financave është përgjegjës për evidentimin, regjistrimin dhe menaxhimin e të gjitha huave të 
qeverisjes qendrore, garancive shtetërore në regjistrin e borxhit publik. 
Ministri i Financave është përgjegjës për evidentimin dhe regjistrimin e të gjitha huave vendore, 
garancive vendore në regjistrin e borxhit publik. 
Ministri i Financave miraton formatin dhe afatin e raportimit të të dhënave të borxhit publik nga njësitë e 
qeverisjes vendore 
 

Neni 60 
Shërbimi i borxhit 

Për nevojat e shërbimit të borxhit, çdo shumë e interesit dhe principalit për borxhin publik dhe 
garancinë e tij kryhet nëpërmjet llogarisë së unifikuar të thesarit. 
Për nevojat e shërbimit të borxhit duhet të sigurohet likuiditeti i nevojshëm, në mënyrë që të 
realizohet shlyerja e detyrimeve, në përputhje me kushtet dhe afatet e kontraktuara për detyrime të 
tilla. 

KREU VII 
KONTABILITETI I SISTEMIT BUXHETOR 

 
Neni 61 

Standardet dhe procedurat e kontabilitetit 
Ministri i Financave është përgjegjës për krijimin e sistemit të kontabilitetit, i detyrueshëm për të gjitha 
njësitë e qeverisjes së përgjithshme. 
Ministria e Financave harton standardet e kontabilitetit publik dhe raportimit, në përputhje me standardet 
ndërkombëtare të pranuara, aktet nënligjore dhe metodologjinë në fushën e kontabilitetit publik, të cilat 
miratohen nga Bordi i Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik. 
Detyrat, përbërja dhe mënyra e funksionimit e organizimit të Bordit të Kontrollit të Brendshëm Financiar 
Publik përcaktohen në ligjin për menaxhimin financiar dhe kontrollin. Bordi i Kontrollit të Brendshëm 
Financiar Publik, në shqyrtimin e çështjeve të kontabilitetit publik, fton të marrin pjesë, si vëzhgues, në 
takim edhe përfaqësues nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, si institucioni përgjegjës për auditimin e pasqyrave 
financiare vjetore për njësitë e qeverisjes së përgjithshme. 
Bordi i Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik, gjatë shqyrtimit të standardeve, akteve nënligjore 
dhe metodologjisë në fushën e kontabilitetitpublik, duhet të analizojë mundësitë dhe kushtet e zbatimit në 
praktikë të tyre. 
Sistemi i thesarit është përgjegjës për mbajtjen e llogarive të shtetit dhe përgatitjen e raporteve periodike e 
vjetore të zbatimit të buxhetit, si dhe përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore të qeverisjes së 
përgjithshme. 
Nëpunësi i parë autorizues dhe nëpunësit autorizues të njësive të qeverisjes së përgjithshme përgjigjen për 
funksionimin dhe zbatimin e sistemit të kontabilitetit, në përputhje me këtë ligj dhe aktet e tjera në zbatim të 
tij, të nxjerra nga Ministri i Financave. 
Metoda e njohjes së shpenzimeve dhe të ardhurave, për qëllim të këtij ligji, ka të bëjë me: 
a) njohjen e shpenzimeve të vitit buxhetor në çastin e ndodhjes së tyre, pavarësisht nga data e pagesës; 
b) njohjen e të ardhurave në çastin e arkëtimit të tyre 
 

Neni 62 
Përgatitja e llogarive vjetore të buxhetit 

Ministri i Financave nxjerr, për të gjithë nëpunësit autorizues të njësive të qeverisjes qendrore, 
vendore dhe të fondeve speciale udhëzim për mbylljen e vitit buxhetor dhe për publikimin e 
pasqyrave financiare. 



Nëpunësit autorizues të njësive të qeverisjes së përgjithshme, në fund të vitit depozitojnë në 
sistemin e thesarit raporte financiare, sipas përcaktimeve të nëpunësit të parë autorizues, për 
përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore të qeverisjes së përgjithshme. 
Nëpunësit autorizues të njësive të qeverisjes së përgjithshme finalizojnë dhe konfirmojnë 
përfundimisht me nëpunësin e parë autorizues pasqyrat financiare vjetore të buxhetit, brenda datës 
31 mars. 
Ministri i Financave paraqet brenda muajit maj për miratim në Këshillin e Ministrave raportin vjetor 
të konsoliduar të zbatimit të buxhetit, të shoqëruar nga një informacion për arritjen e objektivave, 
situatën e menaxhimit dhe të kontrollit të brendshëm financiar dhe auditimit të brendshëm. Një 
kopje e këtij raporti i dërgohet Kontrollit të Lartë të Shtetit, i cili auditon llogaritë vjetore të 
buxhetit. 
 

Neni 63 
Miratimi i raportit vjetor të konsoliduar të zbatimit të buxhetit 

Këshilli i Ministrave, brenda muajit qershor, miraton dhe përcjell në Kuvend raportin vjetor të konsoliduar të 
zbatimit të buxhetit, i cili përmban: 
a) pasqyrat e konsoliduara vjetore për transaksionet financiare të shtetit; 
b) raportin për zbatimin e buxhetit vjetor, në nivelin e fondeve të miratuara dhe objektivave të realizuar; 
c) raportin për borxhin publik dhe përbërjen e tij; 
ç) raportin për përdorimin e fondit rezervë dhe të kontingjencës; 
d) raportin për situatën e kontrollit të brendshëm financiar publik në njësitë e qeverisjes së përgjithshme; 
dh) çdo raportim tjetër financiar, të kërkuar nga Bordi i Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik. 
Raporti vjetor i konsoliduar i zbatimit të buxhetit, i miratuar nga Këshilli i Ministrave, publikohet nga 
Ministria e Financave, brenda muajit qershor të çdo viti. 
Kontrolli i Lartë i Shtetit shqyrton dhe certifikon pasqyrat e konsoliduara vjetore për transaksionet 
financiare të shtetit dhe i paraqet Kuvendit një raport të plotë për zbatimin e buxhetit të vitit të 
mëparshëm fiskal. 
Ministri i Financave, gjatë procesit të shqyrtimit të raportit vjetor të konsoliduar të zbatimit të buxhetit 
nga Kuvendi, raporton me hollësi te ky i fundit lidhur me nivelin e realizimit të fondeve buxhetore në 
dispozicion dhe objektivave të synuar me ligjin vjetor të buxhetit paraardhës. 
Raporti vjetor i konsoliduar i zbatimit të buxhetit miratohet nga Kuvendi, brenda muajit tetor të çdo 
viti buxhetor, dhe publikohet në Fletoren Zyrtare 
 

Neni 64 
Arkivimi i të dhënave financiare 

Nëpunësi autorizues i njësive të qeverisjes së përgjithshme është përgjegjës për ruajtjen dhe 
arkivimin e dokumenteve financiare, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. 
Ministri i Financave nxjerr udhëzim për zbatimin e dispozitave ligjore në fuqi për ruajtjen dhe 
arkivimin e të dhënave financiare. 
 

KREU VIII 
MONITORIMI, AUDITIMI I SISTEMIT BUXHETOR DHE INSPEKTIMI 

 
Neni 65 

Monitorimi 
Nëpunësit autorizues të njësive të qeverisjes qendrore i paraqesin, sa herë që kërkohet, por jo më pak se 
tri herë në vit, nëpunësit të parë autorizues raportet e monitorimit të zbatimit të buxhetit për 
performancën financiare, produktetdhe objektivat e politikës, të realizuar për çdo program të përcaktuar 
në vitin e parë të dokumentit përfundimtar të programit buxhetor afatmesëm. Për njësitë e qeverisjes 
vendore, këto raporte paraqiten në këshillin përkatës. 



Forma, përmbajtja dhe afatet e raporteve të monitorimit përcaktohen në udhëzimin e Ministrit të 
Financave. 
Ministri i Financave i paraqet për informim Këshillit të Ministrave një përmbledhje të raporteve të 
monitorimit dhe të zbatimit të buxhetit, sa herë që kërkohet. 
Kryetari i njësisë së qeverisjes vendore i paraqet për informim këshillit përkatës një kopje të raportit të 
monitorimit e të zbatimit të buxhetit të njësisë së qeverisjes vendore. 
Raportet e monitorimit e të zbatimit të buxhetit publikohen nga nëpunësi autorizues në faqen zyrtare të 
ministrisë përkatëse, brenda një muaji pas përfundimit të periudhës së raportimit. Komentet e ministrisë 
përgjegjëse për financat publikohen nga nëpunësi i parë autorizues në faqen zyrtare të saj. 
Ministri i Financave, sa herë që kërkohet, paraqet në komisionin përkatës kuvendor raporte periodike, pasqyra 
financiare dhe raportin vjetor për zbatimin e buxhetit në Republikën e Shqipërisë. Me kërkesë të komisionit, ai 
raporton gjatë vitit edhe për çështje të tjera, që kanë lidhje me zbatimin e buxhetit dhe kontrollin e brendshëm 
financiar publik 
 

Neni 66 
Kontrolli i brendshëm financiar publik 

Ministri i Financave është përgjegjës për bashkërendimin e përgjithshëm, harmonizimin dhe monitorimin e 
kontrollit të brendshëm financiar publik, për të gjitha njësitë e qeverisjes së përgjithshme, i cili 
përfshin: 
a) një sistem të menaxhimit financiar dhe kontrollit, fushë, e cila, në sektorin publik, rregullohet me 
ligj të veçantë; 
b) funksionin e decentralizuar të auditimit të brendshëm, si një veprimtari e pavarur funksionalisht, që 
raporton në mënyrë të drejtpërdrejtë tek titullari i njësisë publike. Auditimi i brendshëm në sektorin publik 
rregullohet me ligj të veçantë; 
c) strukturën përgjegjëse të harmonizimit në Ministrinë e Financave, për harmonizimin dhebashkërendimin e 
zbatimit e të funksionimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm financiar publik. 
Të gjitha njësitë e qeverisjes së përgjithshme janë përgjegjëse për ngritjen e një sistemi të qëndrueshëm 
të menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe të një funksioni të pavarur të auditimit të brendshëm. 
 

Neni 67 
Menaxhimi dhe kontrolli financiar 

Menaxhimi dhe kontrolli financiar përcaktojnë përgjegjshmërinë menaxheriale për planifikimin, 
zbatimin dhe kontrollin e buxhetit, kontabilitetin dhe raportimin, për të arritur objektivat dhe për të 
shmangur shpërdorimin, keqpërdorimin dhe vjedhjen e pasurisë. 
Menaxhimi dhe kontrolli financiar në sektorin publik rregullohen me ligj të veçantë. 
 

Neni 68 
Auditimi i brendshëm 

Auditimi i brendshëm, si një shërbim në funksion të nëpunësve autorizues të njësive të qeverisjes së 
përgjithshme, siguron, në mënyrë të arsyeshme, që burimet publike, në dispozicion të njësisë së 
qeverisjes së përgjithshme: 
a) janë shpenzuar, dokumentuar dhe raportuar, në bazë të një informacioni të besueshëm dhe të 
shpejtë; 
b) kanë kontribuar maksimalisht në arritjen e qëllimeve dhe të objektivave të politikës; 
c) janë përdorur në mënyrë efiçente, ekonomike dhe efektive; 
ç) nuk janë vjedhur, keqpërdorur apo shpërdoruar. 
Të gjitha njësitë e qeverisjes së përgjithshme dhe shoqëritë tregtare, ku shteti zotëron mbi 50 për 
qind të kapitalit, që përfitojnë fonde publike, pavarësisht nga forma e organizimit, janë subjekt i 
auditimit të brendshëm. 



Njësia e decentralizuar e auditimit të brendshëm në çdo njësi të qeverisjes së përgjithshme i 
raporton nëpunësit autorizues dhe është e pavarur në kryerjen e funksionit të saj auditues, si nga 
pikëpamja funksionale ashtu edhe nga ajo organizative. Ajo nuk është pjesë e strukturave operative. 
Auditimi i brendshëm në sektorin publik rregullohet me ligj të veçantë. 
 

Neni 69 
Inspektimi financiar 

Çdo parregullsi, keqmenaxhim i rëndë financiar, marrje përsipër e angazhimeve jashtë fondeve të 
parashikuara në buxhet apo pagesa në kundërshtim me ligjet dhe rregullat në fuqi përbëjnë elemente për 
fillimin e inspektimit financiar publik. 
Parimet, rregullat, procedurat dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave të përfshira në procesin e inspektimit 
financiar publik rregullohen me ligj të veçantë. 
 

Neni 70 
Auditimi i jashtëm 

Njësitë e qeverisjes së përgjithshme i nënshtrohen, pa asnjë lloj kufizimi, auditimit të jashtëm, i cili 
kryhet nga Kontrolli i Lartë i Shtetit. 
 

KREU IX 
SHKELJET DHE SANKSIONET 

 
Neni 71 

Kundërvajtjet administrative 
Çdo shkelje e detyrimeve të përcaktuara në këtë ligj, kur nuk përbën vepër penale, përbën 
kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë si më poshtë: 
a) kur nëpunësi autorizues dhe/ose nëpunësi zbatues i një njësie shpenzuese të njësisë së qeverisjes 
së përgjithshme përdorin paratë publike për qëllime të pamiratuara, dënohen me gjobë nga nëpunësi 
i parë autorizues, e cila varion nga 5-7 paga mujore; 
b) kur nëpunësi autorizues i një njësie shpenzuese të njësisë së qeverisjes së përgjithshme merr 
angazhime, pa pasur në dispozicion fondet, në kundërshtim me nenin 50 të këtij ligji, dënohet me 
gjobë nga nëpunësi i parë autorizues me 7 paga mujore; 
c) kur nëpunësi autorizues dhe/ose nëpunësi zbatues i një njësie shpenzuese të njësisë së qeverisjes 
së përgjithshme apo nëpunësi i thesarit lejojnë tejkalimin e fondeve të shpërndara buxhetore, në 
kundërshtim me nenin 42 të kët ij ligji, ose kryejnë pagesa, që tejkalojnë fondet e angazhuara në 
kundërshtim me nenin 54 të këtij ligji, dënohen me gjobë nga nëpunësi i parë autorizues, e cila 
varion nga 3-7 paga mujore; 
ç) kur nëpunësi autorizues i njësisë së qeverisjes vendore merr hua ose lëshon garanci jo në 
përputhje me paragrafin e dytë të nenit 58 të këtij ligji, dënohet me gjobë nga nëpunësi i parë 
autorizues, e cila varion nga 5-7 paga mujore; 
d) kur nëpunësi autorizues i njësisë së qeverisjes së përgjithshme nuk dorëzon në kohë dhe sipas 
kërkesave, në kundërshtim me nenet 24 dhe 27 të këtij ligji, kërkesat dhe kërkesat shtesë të 
programit buxhetor afatmesëm, dënohet nga nëpunësi i parë autorizues me masë administrative ose 
me gjobë në masën 1-3 paga mujore; 
dh) kur nëpunësi zbatues nuk zbaton planin e arkës, në kundërshtim me paragrafin e fundit të nenit 
49 të këtij ligji, dënohet nga nëpunësi i parë autorizues me masë administrative ose me gjobë në 
masën 1-3 paga mujore. 
e) kur nëpunësi autorizues dhe/ose nëpunësi zbatues i njësisë së qeverisjes së përgjithshme nuk 
përmbushin detyrimet për mbylljen e vitit buxhetor dhe nxjerrjen e llogarive vjetore të buxhetit, në 
kundërshtim me nenin 62 të këtij ligji, dënohen nga nëpunësi i parë autorizues me masë 
administrative ose me gjobë në masën 1-3 paga mujore. 



ë) kur nëpunësi zbatues i njësisë së qeverisjes së përgjithshme kryen regjistrime në kontabilitet, pa 
dokumentacionin ligjor justifikues për ngjarjet dhe transaksionet ekonomike, dënohet nga nëpunësi 
i parë autorizues me masë administrative ose me gjobë në masën 1-3 paga mujore. 
f) kur nëpunësi autorizues i njësisë së qeverisjes së përgjithshme nuk respekton afatet e përcaktuara në nenin 
40, të këtij ligji, për regjistrimin e angazhimeve shumëvjeçare buxhetore në sistemin informatik financiar 
të Qeverisë, ai dënohet me gjobë nga nëpunësi i parë autorizues, në masën nga 1 deri në 3 paga mujore; 
g) kur nëpunësi zbatues i njësisë së qeverisjes së përgjithshme nuk respekton afatet e përcaktuara në nenin 
52, të këtij ligji, lidhur me dokumentacionin justifikues të shpenzimeve për rastet e pagesave ndaj 
operatorëve ekonomikë, ai dënohet me gjobë nga nëpunësi i parë autorizues, në masën nga 3 deri në 7 paga 
mujore; 
gj) kur nëpunësi autorizues i njësisë së qeverisjes së përgjithshme nuk respekton afatet e përcaktuara në 
nenin 54, të këtij ligji, lidhur me miratimin e transaksioneve të regjistruara nga nëpunësi zbatues i njësisë 
në sistemin informatik financiar të Qeverisë, ai dënohet me gjobë nga nëpunësi i parë autorizues, në 
masënnga 3 deri në 7 pagamujore. 

 
Neni 72 

Ankimimi i vendimeve 
Për vendimet për vendosjen e sanksioneve ndëshkuese për shkelje bëhet ankimim te Ministri i 
Financave, ndaj vendimit të nëpunësit të parë autorizues, që e ka nxjerrë atë, brenda afateve të 
përcaktuara në Kodin e Procedurës Administrative. 
 
Vendimi i Ministrit të Financave mund të ankimohet në gjykatë, në përputhje me Kodin e 
Procedurës Administrative. 
 

KREU X 
DISPOZITA TË FUNDIT DHE KALIMTARE 

 
Neni 73 

Nxjerrja e akteve nënligjore 
Ngarkohet Këshilli i Ministrave të nxjerrë aktet nënligjore, në zbatim të neneve 25, 28, 29, 35, 36, 
39 dhe 63, sipas afateve të përcaktuara në këtë ligj. 
Ngarkohet Ministri i Financave të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të neneve 24, 27, 34, 38, 61, 62 
dhe 64, sipas afateve të përcaktuara në këtë ligj. 
 

Neni 74 
Dispozita kalimtare 

Titullarët e njësive të qeverisjes qendrore, nëse e gjykojnë të arsyeshme, mund të kryejnë funksionet 
e nëpunësit të parë autorizues ose të nëpunësve autorizues për një periudhë jo më shumë se 3 vjet 
pas hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
Njësitë e auditimit të brendshëm raportojnë te titullarët e njësive të qeverisjes së përgjithshme për 
një periudhë jo më shumë se 3 vjet pas hyrjes në fuqi të këtij ligji ose deri në ditën kur nëpunësi i 
parë autorizues ose nëpunësit autorizues të njësive të qeverisjes së përgjithshme ushtrojnë 
funksionet e tyre në përputhje me nenet 18 dhe 19 të këtij ligji. 
Aktet nënligjore, që bien ndesh me këtë ligj, zbatohen në masën që janë në përputhje me të, deri në 
çastin e ndryshimit të tyre, por jo më vonë se 1 vit nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
 

Neni 75 
Shfuqizimet 



Ligji nr.8379, datë 29.7.1998 "Për hartimin dhe zbatimin e Buxhetit të Shtetit të Republikës së 
Shqipërisë", të ndryshuar, si dhe çdo akt tjetër ligjor dhe nënligjor, që bie në kundërshtim me këtë 
ligj, shfuqizohen. 
 

Neni 76 
Hyrja në fuqi 

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 
Shpallur me dekretin nr.5799, datë 10.7.2008 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VENDIM 
Nr. 908, datë 17.12.2014 

 
PËR MIRATIMIN E STRATEGJISËSEKTORIALE PËR MENAXHIMIN EFINANCAVE 

PUBLIKE 2014-2020 
 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 16, t± ligjit nr. 9936, dat± 26.6.2008, ñP±r menaxhimin 
e sistemit buxhetor në Republikën e Shqip±ris±ò, t± ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave, 
Këshilli i Ministrave 

 
VENDOSI: 

 
1. Miratimin e Strategjisë Sektoriale për Menaxhimin e Financave Publike 2014-2020, sipas dokumentit 
që i bashkëlidhet këtij vendimi. 
2. Ngarkohet Ministria e Financave për zbatimin e këtij vendimi. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

 
KRYEMINISTRI 
Edi Rama
 



 



Permbledhje e strategjise se reformes te MFP-se 
Vizioni i strategjise se reformes te MFP-se eshte garantimi i nje sistemi te 
financave publike qe nxit transparencen, pergjegjshmerine, disiplinen fiskale dhe 
efikasitetin ne menaxhimin dhe perdorimin e burimeve publike per ofrimin e 
sherbimeve te permiresuara dhe zhvillimin ekonomik. 
Ruajtja e stabilitetit dhe qendrueshmerise makroekonomike eshte prioriteti me i 
larte' i kesaj Qeverie pasi ndihmon per te zhbllokuar potencialin e konsiderueshem 
te pashfrytezuar te zhvillimit te Shqiperise. Per te siguruar stabilitet, Qeveria do te 
forcoje kuadrin e pergjithshem fiskal, krijoje mekanizma per te garantuar qe 
parashikimi te jete realist dhe forcoje procesin e pergatitjes se PBA-ve tre-vjecare. 
Kjo Qeveri asnjehere nuk do te lejoje shkelje te disiplines fiskale si ajo qe coi ne 
krijimin e detyrimeve te prapambetura gjate viteve te fundit. Masat mbrojtese 
kunder nje krijimi te ri te detyrimeve te prapambetura tashme jane funksionale dhe 
jane duke u zgjeruar edhe me tej. Ministria e Financave ka miratuar Strategjine per 
Shlyerjen dhe Parandalimin e Detyrimeve te Prapambetura ne vitin 2014, e cila 
parashikon shlyerjen e plote te tyre deri ne fund te vitit 2017, dhe masa specifike 
per te parandaluar krijimin e detyrimeve te reja te prapambetura. Ne kete drejtim, 
masa te tjera te rendesishme ne lidhje me kontrollet e angazhimeve financiare jane 
duke u zhvilluar me tej, sic eshte planifikuar ne kete dokument. Qe nga janari 2014, 
te gjitha urdhrat e prokurimit per mallra, sherbime dhe investime duhet te 
kontrollohen per perputhshmeri me planin e prokurimit te dorezuar ne Thesar dhe 
duhet te miratohen nga dega e rrethit te Thesarit para vazhdimit te prokurimit. 
Limitet e angazhimit shumevjecar per projektet e investimeve dhe marreveshje te 
tjera afatgjata kontraktuale do te prezantohen ne dokumentin e buxhetit afatmesem 
per vitin 2015 dhe me tej, dhe keto kufizime do te miratohen nga Parlamenti, si 
pjese e ligjit te buxhetit vjetor. Sanksione te renda do te zbatohen per subjektet dhe 
zyrtaret qe nuk respektojne keto dispozita. 
Kuadri i pergjithshem fiskal do te garantohet nga nje sere masash legislative qe do 
te ofrojne qartesi dhe siguri ne lidhje me hapat qe duhet te merren. Megjithate, ne 
pranojme se vetem ndryshimet legjislative ne vetvete jane te pamjaftueshme per te 
siguruar disiplinen fiskale. Ky proces gjithashtu kerkon angazhim te fuqishem 
politik dhe lidership per te garantuar pajtueshmerine me legjislacionin ekzistues 
dhe ate te ri, si dhe per te siguruar pergjegjesite dhe pergjegjshmerine e 
menaxhimit ne te gjithe administraten publike. 
Do te vazhdojne perpjekjet per te forcuar menaxhimin e te ardhurave, duke 
rishikuar politiken e taksave dhe reformimin e administratave tatimore dhe 
doganore per te rritur efikasitetin e tyre ne mbledhjen e te ardhurave, zvogeluar 
hendekun tatimor, luftuar evazionin fiskal dhe ekonomine informale. Borxhi dhe 
menaxhimi i likuiditetit do te permiresohet.Megjithate, eshte gjithashtu e nje 
rendesie te larte qe shpenzimet publike te strukturohen ne menyre qe te 
maksimizojne ndikimin pozitiv tek ekonomia kombetare. Do t'i jepet prioritet 
projekteve dhe programeve me ndikim te fuqishem ne zhvillimin ekonomik dhe 
punesimin. Per te permiresuar cilesine dhe efektivitetin e shpenzimeve te qeverise 
ne pergjithesi, dhe 
projekteve te investimeve publike ne vecanti, do te zhvillohen me tej kapacitetet e 
administrates per vleresimin e projekteve dhe kryerjen e analizave me te zgjeruara 
sektoriale.Theks me i madh do te vihet ne monitorimin e programeve qeveritare. 
Me tej, raportimi ne Parlament dhe ndaj publikut do te permiresohet ndjeshem ne 



drejtim te permbajtjes dhe aksesueshmerise. Do te zhvillohen diskutime me 
Parlamentin mbi menyren e pasurimit te shqyrtimeve te PBA-se dhe ekzekutimin e 
tij, si dhe mbi menyren e mbajtjes pergjegjesi te ministrave per programet nen 
pergjegjesi ne e tyre.Nje parakusht per raportim te mire eshte kontabilizimi i sakte. 
Gjate periudhes te planifikuar 7-vjecare, standardet e kontabilitetit do te rishikohen 
gradualisht me ambicien e perputhshmerise se plote eventuale me standardet 
nderkombetare te kontabilitetit I PSAS, pasi keto te jene miratuar perfundimisht 
cka mund te ndodhe vetem ne periudhen e ardhshme te planifikimit. Sistemet e 
kontrollit te brendshem ne institucionet e qeverisjes qendrore dhe vendore do te 
forcohen per te siguruar perputhshmeri dhe rregullsi, por edhe si nje mjet per 
rritjen e efektivitetit dhe efikasitetit te sektorit publik. Paralelisht me perpjekjet e 
Qeverise, auditimi i jashtem nga Kontrolli i Larte i Shtetit do te forcohet, me 
qellim harmonizimin e rolit te tij, struktures, dhe 'modus operandi' me standardet e 
percaktuara nga ON ISA. Ne fakt, Kontrolli i Larte i Shtetit eshte perfshire ne 
menyre aktive ne hartimin e Strategjise dhe eshte anetar kyc i Komitetit Drejtues 
per Reformen e MFP, e cila, nder te tjera, do te monitoroje progresin e masave dhe 
angazhimeve formale te percaktuara ne Strategji. 
Menaxhimi modern financiar kerkon sisteme moderne dhe te* mire-integruara 
mbeshtetese. Si rrjedhoje, burime te konsiderueshme do t'i dedikohen hartimit dhe 
zbatimit te nje sistemi te integruar te menaxhimit financiar, nje SIMF-je qe 
mbeshtet te gjitha proceset kryesore te perfshira ne menaxhimin e financave dhe 
operacioneve qeveritare. Ne Ministrine e Financave do te vendoset nje drejtim i 
unifikuar per zhvillimin e projektimit konceptual per SIMF-ne, koordinimin dhe 
financimin e aktiviteteve te ndryshme te perfshira ne zbatimin e SIMF-se. Per kete 
qellim, Qeveria do te kerkoje financim nga partneret e saj.Megjithate, ligjet, 
rregulloret dhe sistemet e teknologjise se informacionit nuk jane te mjaftueshme 
per arritjen e vizionit tone per nje administrate publike financiare profesionale. 
Pervec angazhimit politik, ne fund kjo do te varet nga integriteti, kompetenca dhe 
perkushtimi i nepunesve publike qe do te jene pergjegjes per funksionet e 
ndryshme ne institucione thelbesore te MFP-se, si dhe ne ministrite e linjes dhe 
njesite shpenzuese. Si rrjedhoje, shume perpjekje do te kanalizohen per zhvillimin 
e kapaciteteve te stafit qeverises dhe ne vecanti per perdoruesit e buxhetit si ne 
nivel qendror dhe vendor, nepermjet trajnimit sistematik. Programet per rritjen e 
kapaciteteve ne fushen e MFP-se duhet te jene funksionale dhe do te mbeshteten 
nga masat per modernizimin e kultures se menaxhimit, duke i dhene me shume 
autoritet menaxhereve te linjes ndersa forcojne mekanizmat per garantimin e 
pergjegjshmerise.Kjo qeveri ka tolerance zero per pakujdesine dhe korrupsionin. 
Legjislacioni ekzistues i MFP-se, duke perfshire dispozitat per sanksionet qe do te 
vendosen kur ka shkelje te dispozitave ne ligj, do te zbatohet rreptesisht. Rastet 
flagrante te korrupsionit do te paraqiten ne gjykate. Ne rastet kur dhe ku zbulohen 
te meta ne legjislacion apo te dobesive qe shkaktojne gjasa per sjellje korruptive, 
Qeveria do te pergatise dhe paraqese ne Parlament legjislacionin e ri te nevojshem 
ose ndryshimet ne legjislacionin ekzistues per te plotesuar vakumin ligjor. Nje nga 
arritjet e koheve te fundit eshte edhe miratimi i ligjit "Mbi pagesen e vonuar ne 
marredheniet kontraktuale dhe tregtare".Per te garantuar se reformat ambicioze te 
shtjelluara ne kete dokument jane kryer realisht, Qeveria do te krijoje nje strukture 
tre-niveleshe menaxhimi qe do te drejtoje dhe monitoroje masat e reformave te 
kryera nga subjektet pergjegjese perkatese. Nje Komision Drejtues i Reformes se 
MFP-se, i kryesuar nga Ministri i Financave, me pjesemarrje te nivelit te larte' nga 



institucionet kryesore qeveritare te interesuara, si dhe Kontrollit te Larte te Shtetit 
dhe Parlamentit, do te ofroje udhezime gjitheperfshirese te procesit te zbatimit dhe 
do te vendose per cdo riorientim dhe ristrukturim te saj. Komiteti Drejtues do te 
mbeshtetet nga nje Sekretariat. Komitetet Kryesore te Koordinimit do te 
bashkerendojne komponentet e shtyllave perkatese dhe Drejtuesit e Komponenteve 
do te nxisin zbatimin e reformave ne secilin komponent. Paralelisht me aktivitetet e 
struktures se menaxhimit ne tre nivele, secilit perdorues te buxhetit do t'i kerkohet 
te identifikoje potencialin per glirimin e burimeve, duke theksuar mangesite 
ekzistuese ne lidhje me permbushjen e objektivave te saj, te tilla si kapacitetet 
teknike te stafit te drejtorive, mbivendosja/duplikimi i aktiviteteve te te gjitha 
drejtorive, mbivendosja/dublikimi i pergjegjesive te te gjithe perdoruesve te 
buxhetit, duke identifikuar drejtorite e teperta ose jo-prioritare, etj. Partneret e 
jashtem te Shqiperise kane rol te rendesishem ne zhvillimin e sistemit te 
menaxhimit financiar publik te vendit, jo vetem nepermjet mbeshtetjes financiare 
per investime thelbesore te nevojshme ne teknologjine e informacionit dhe kapacitetet 
e burimeve njerezore, por edhe nepermjet pervojave dhe ekspertizes teknike qe 
mund te vene ne dispozicion. Jo te gjitha reformat e planifikuara mund te kryhen ne 
te njejten kohe; burimet financiare dhe njerezore jane te kufizuara dhe krijimi i nje 
perceptimi mbi domosdoshmerine e tyre mund te kerkoje kohe. Rrjedhimisht, ato do 
te zbatohen ne disa faza gjate periudhes se planifikimit.Hapi me urgjent eshte venia ne 
funksionim e nje kuadri ligjor dhe procedural qe do te garantoje qendrueshmeri 
afatshkurter dhe afatgjate te financave publike. Si rrjedhoje, Qeveria do te pergatise 
ndryshimet ne ligjin nr. 9936 te vitit 2008, "Mbi Menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne 
Republiken e Shgiperise, Ligjin Organik te Buxhetit (LOB) per periudhen afatshkurter 
qe do te ofroje garanci kunder pragmatizmit afatshkurter politik, i cili rrezikon 
qendrueshmerine afatgjate te financave publike shqiptare. Projektligji do te 
paraqitet ne parlament ne mes te vitit 2015, me objektivin per t'u miratuar para 
fundit te vitit. Reforma te tjera te analizuara ne kete strategji, te lidhura me 
dokumentacionin e buxhetit, parimet e kontabilitetit, raportimin, menaxhimin e 
performances, dhe ndertimin e implementimin e SIMF-it, do te ndahen ne faza dhe 
do te zbatohen gjate te gjithe periudhes se planifikimit. 
Kapitulli I: Kushtet aktuale te reformes te MFP-se 
 
Konteksti ekonomik 
Shqiperia i rezistoi relativisht mire krizes financiare dhe ekonomike globale. 
Recesioni u shmang por nivelet reale te rritjes u ngadalesuan nga nje mesatare prej 
6 per qind ne vit ne periudhen 1998 -2008 ne me pak se 3 per qind ne periudhen 
2009-2012. Ne vitin 2013 ishte me pak se 1 per qind. Mospershtatja e nivelit te 
shpenzimeve ndaj ngadalesimit ne rritjen e te ardhurave qeveritare coi ne deficite 
buxhetore me te medha sesa ishte planifikuar dhe ne nje rritje te borxhit publik te 
Shqiperise, pjeserisht ne formen e detyrimeve te prapambetura. Tavani ligjor i 
raportit te borxhit ndaj PBB-se prej 60 per qind u shfuqizua dhe raporti arriti mbi 
72 per qind ne vitin 2014. Parashikimet mbi te ardhurat dhe PBB-ne, sistematikisht 
tejet optimiste, pervec mos-rregullimit te sjelljes se menaxhimit ndaj nje shkurtimi 



te burimeve financiare ne dispozicion, demtoi ndjeshem proceset e buxhetimit dhe 
planifikimit gjate viteve te fundit. Frenimi dhe kthimi i ketyre tendencave eshte nje 
prioritet gjitheperfshires per Qeverine pasi masa specifike per forcimin e kuadrit 
fiskal dhe rritjen e pergjegjesise dhe pergjegjshmerise per perdorimin efektiv dhe 
efikas te burimeve publike financiare jane parashikuar qarte ne kete' strategji.Rritja 
pritet te kthehet ne dy per qind ne vitin 2014 dhe FMN-ja e konsideron 
perspektiven afatmesme te favorshme ne pergjithesi. Zhvillimi ekonomik duhet te 
arrije gradualisht rreth 4.5 per qind ne periudhen afatmesme, qe gjithsesi eshte nen 
nivelin e zhvillimit te arritur para krizes. Megjithate, rreziku qe ky skenar nuk do te 
materializohet, nuk mund te neglizhohet. Nje periudhe e zgjatur e rritjes se ngadalte 
e Europes mund te percillet nepermjet rrugeve te tregtise dhe remitancave, duke 
demtuar keshtu zhvillimin dhe stabilitetin e sektorit te jashtem dhe financiar. Me 
tej, zhvillimi ekonomik varet nga konsolidimi efektiv fiskal dhe progresi pozitiv i 
reformave strukturore per rritjen e besimit tek investitoret. Ne kete kuader, eshte 
qellimi i qeverise tegarantoje respektimin e deficitit buxhetor per te siguruar 
kontrollin e borxhit dhe sjelljen e tij ne nivelin e pranueshem per nje vend ne 
zhvillim, qe nuk rrezikon zhvillimin dhe stabilitetin afatgjate. Politika fiskale do te 
kete ne fokus rritjen e efikasitetit te shpenzimeve publike, prioritarizimin e 
shpenzimeve me efekte sa me te gjera dhe te shpejta, hapjen e perspektivave te reja 
per investime nga sektori privat, te prirura nga eficenca, rritja ekonomike, dhe 
punesimi. 
 
Situata aktuale e MFP-se ne Shqiperi 
Analiza e Ministrise se Financave 
Ne vitin 2005, Shqiperia prezantoi Sistemin e Planifikimit te Integruar (SPI), nje 
kuader te gjere te planifikimit te politikave, buxhetimit dhe monitorimit. Kuadri 
synon te siguroje koherencen, efektivitetin dhe harmonizimin per planifikimin 
strategjik, financat publike dhe monitorimin e politikave.   Ne  menyre*   specifike,  
SPI  do  te  garantoje  koherencen  ndermjet  Strategjise 
Kombetare per Zhvillim dhe Integrim (SKZHI), strategjive sektoriale dhe nder-
sektoriale afatgjata dhe Programit Buxhetor Afatmesem (PBA). Prezantimi i PBA-
se si nje instrument per harmonizimin e buxhetit me politikat e pergjithshme dhe 
sektoriale te SKZHI-se, perfaqeson nje prej arritjeve kryesore te reformes se' MFP-
se per periudhen 2007-2013. Procesi i PBA-se ndihmon per te garantuar 
qendrueshmerine e financave publike me ane te paraqitjes se nje perspektive 
afatmesme ndaj ushtrimit te planifikimit te shpenzimeve publike. Perfitime ne 
eficence jane arritur gjithashtu si rezultat i zbatimit te Sistemit Informatik 
Financiar te Qeverise (SIFQ). Megjithate, parashikimet tejet optimiste te te 
ardhurave kane cenuar ndikimin pozitiv te ketyre permiresimeve per procesin e 
buxhetimit kombetar, duke krijuar nevojen e paparashikuar urgjente per rregullime 
ne planet e shpenzimeve dhe te ardhurave. Marredheniet fiskale nderqeveritare 
jane bere me transparente qe nga prezantimi i alokimeve te bazuara ne formule te 
transfertave te pakushtezuara ne vitin 2002. Megjithate mbetet shume per t'u bere 
per te forcuar menaxhimin financiar te qeverise vendore, duke perfshire rreziqet 
fiskale. 
Eshte krijuar nje kuader ligjor modern per menaxhimin e borxhit publik, duke 
perfshire ligjin nr. 9965, date 18.12.2006 "Per Huamarrjen Shteterore, Borxhin 



Shteteror dhe Garancite e Republikes se Shqiperise", per qeverine qendrore, dhe 
ligjin nr. 9896, date 04.02. 2008"Per Huamarrjen Vendore" per qeverine vendore. 
Zbatimi i nje sistemi te analizes financiare dhe menaxhimit te borxhit (SAFMB) ka 
permiresuar kontabilitetin dhe menaxhimin e borxhit te jashtem publik te 
Shqiperise. Doganat jane reformuar dhe konsiderohen nje administrate funksionale 
qe punon drejt standardeve te aderimit ne BE. Administrata tatimore nuk ka arritur 
progres te dukshem ne procesin per modernizimin e operacioneve te saj por po 
ofrohet asistence teknike nga FMN dhe Banka Boterore per realizimin e nje sistemi 
te ri te teknologjise se informacionit, ri-projektimin e proceseve te administrimit te 
taksave, dhe zbatimin e nje sistemi modern te menaxhimit te rrezikut te 
perputhshmerise. Evazioni fiskal ende konsiderohet shume i larte, por jane 
ndermarre hapa dhe mbledhja/grumbullimi eshte duke u permiresuar. Nje set i ri 
udhezimesh eshte nxjerre per te trajtuar kontrollet e brendshme dhe ceshtjet e 
efikasitetit. Regjistrimi i tatimpaguesve nuk eshte optimal dhe as i lidhur ne 
menyre te mjaftueshme me baza te tjera te te dhenave, por nje qasje e bazuar ne 
risk per auditimin dhe mashtrimin tatimor eshte duke u zhvilluar dhe jane perftuar 
mjetet perkatese.Menaxhimi i borderove te pagave eshte i dobet ne mungese te nje 
liste te plote te konsoliduar, duke lidhur drejtperdrejt listen e punonjesve publike 
dhe borderone. Nje ligj i ri mbi Sherbimin Civil eshte miratuar dhe zbatimi i tij 
eshte ne proces.Gjate viteve te fundit sistemi i prokurimit publik ne Shqiperi eshte 
permiresuar ndjeshen nga pikepamja ligjore, institucionale dhe praktike. Eshte 
prezantuar prokurimi elektronik. Megjithate, ligji i Prokurimeve Publike nuk eshte 
harmonizuar ende plotesisht me kerkesat e legjislacionit te 
BE-se. Planifikimi i prokurimeve eshte' i detyrueshem por nuk kryhet sic duhet ne 
entet e prokurimit. Faqja e internetit e Agjencise se Prokurimit Publik publikon 
parashikime, tendera dhe dhenie kontratash ne shume detaje1. 
Sistemi i pensioneve ne Shqiperi ka permbushur funksionet e tij kryesore gjate 
periudhes se tranzicionit por tashme shfaq problematika qe e bejne reformimin e tij 
te domosdoshem. Se pari, skema e pensioneve po kalon nje deficit shume te larte 
qe e ben ate te paqendrueshme. Se dyti, megjithese te gjithe te moshuarit mbulohen 
nga skema fale punesimit te plote gjate periudhes se komunizmit, shumica e 
popullates ne moshe pune eshte e pasiguruar per shkak te projektimit te skerries, 
nivelit te larte te papunesise dhe madhesise se sektorit informal. Duke marre 
parasysh rendesine e pensioneve per mbrojtjen shoqerore dhe peshen e tij ne 
buxhet, eshte e nevojshme qe sistemi te reformohet menjehere. Per kite qellim 
eshte hartuar nje dokument "Per politikat e pensioneve" dhe eshte ngritur nje grup 
pune nder-institucional per "koordinimin dhe mbikeqyrjen e procesit per pergatitjen 
e reformes ne fushen e pensioneve". Shumica e fondeve te jashtme nga donatoret te 
vena ne dispozicion te Qeverise se Shqiperise (QSH) nuk menaxhohen plotesisht 
sipas procedurave kombetare dhe nuk regjistrohen ne SIFQ. Kjo kufizon mundesite 
e koordinimit dhe menaxhimit efektiv te portofolit te plote te burimeve te 
financimit te Qeverise. Ne Deklaraten e Parisit mbi Efektivitetin e Ndihmes te vitit 
2005, komuniteti i donatoreve u angazhua per perdorimin e procedurave kombetare 
kur ato jane efektive dhe transparente. Me prezantimin e SIFQ-it dhe permiresimet 
ne fushen e prokurimit, auditimit te brendshem dhe te jashtem, opinioni i Qeverise 
eshte se keto kushte jane permbushur. Qe prej vitit 2005 Qeveria shqiptare ka pasur 
progres te dukshem ne tregues te ndryshem te efektivitetit te ndihmes, si forcimi i 



pergjegjshmerise se ndersjelle dhe ulja e strukturave paralele te zbatimit te 
projekteve. 
Pavaresisht nga kjo, kuadri monitorues i perbashket i Partneritetit Global te PNUD-
it dhe OECD -se -Rritja e Efektivitetit te Bashkepunimit te Zhvillimit: Raport 
Progresi i vitit 2014, veren se vetem 10% e financimit te donatoreve kanalizohej 
nepermjet sistemeve kombetare te Shqiperise. Vetem nje numer i vogel i projekteve 
te financuara nga donatore perdor rregullat kombetare te prokurimit dhe 
disbursimet e fondeve kryesore nuk kryheshin nepermjet sistemit te Thesarit. Kjo 
ndodh edhe per aspekte te tjera te MFP-se, te tilla si auditimi dhe kontrolli financiar 
ne lidhje me financimin e donatoreve. Kohet e fundit jane prezantuar kushte per 
Ministrite e linjes per te perfshire ne kerkesat e tyre buxhetore, detajime specifike 
ne buxhet lidhur me rimbursimin e TVSH-se ose bashkefinancimin per projektet e 
donatoreve. Kjo perben nje hap te pare drejt perfshirjes se plote te financimit te 
huaj (qofte grant apo hua) ne buxhet. Pervec kesaj, DZHPFNH ka perfunduar 
projektimin e sistemit per krijimin e Sistemit Informativk te Menaxhimit te 
Ndihmes se Huaj (SIMNH). Objektivi kryesor i SIMNH-it eshte menaxhimi  
Ekzistojne plane per permiresimin e perdorimit me te thjeshte tefaqeve te internetit 
per permiresimin e aksesit te publikut ne informacione.Kontabiliteti publik ne 
Shqiperi aktualisht kryhet mbi bazen e parave per te ardhurat dhe mbi bazen e cash-
it te modifikuar per shpenzimet. Per qellim plotesimi, SIFQ. perfshin module qe 
jane perdorur per menaxhimin e disa prej aseteve te Qeverise, per kontabilitetin e 
angazhimeve financiare dhe menaxhimin e debitoreve dhe kreditoreve. Nje nga 
prioritetet e kesaj strategjie eshte' zhvillimi i standardeve te kontabilitetit dhe 
zgjerimi i elementeve funksionale te SIFQ-it, me qellim qe ta shnderroje ate ne nje 
sistem te pershtatshem informativ te menaxhimit te integruar financiar.Nje problem 
kyc i sistemit aktual te MFP-se ne Shqiperi eshte se kontrollet e brendshme jane 
respektuar ne menyre te pamjaftueshme dhe se mosperputhshmeria eshte raportuar 
dhe sanksionuar ne nivel te pamjaftueshem. Ligjet mbi menaxhimin dhe kontrollin 
financiar dhe auditimin e brendshem do te rishikohen per te siguruar qe 
mosperputhshmeria te trajtohet menjehere. Meqe kapaciteti eshte faktor kufizues, 
trajnimi do te perbeje nje komponent kyc ne reformat qe synojne permiresimin e 
cilesise dhe ndikimin e kontrollit te brendshem dhe auditimit. Baza ligjore per 
auditimin e brendshem do te rishikohet per te zhvilluar me tej statusin e audituesve 
te brendshem.Institucioni i Kontrollit te Larte te Shtetit (KLSH) ka pergatitur nje 
strategji per zhvillimin e kapaciteteve dhe eshte planifikuar nje marreveshje 
binjakezimi. Nje ligj i ri per modernizimin e mandatit dhe juridiksionit te tij, ne 
perputhje me standardet nderkombetare, eshte hartuar dhe aktualisht eshte ne 
proces miratimi.Kontrolli legjislativ mbi Menaxhimin e Financave Publike 
ushtrohet nga Komisioni Parlamentar i Ekonomise dhe Financave qe trajton 
politikat ekonomike, fiskale dhe buxhetore te shtetit. Ai analizon buxhetin dhe 
raportet e KLSH-se. Seancat dhe debatet parlamentare jane publike. 
Vleresimet e jashtme 
SHPPF 
Vleresimi i SHPPF-se per vitin 2011 nxjerr perfundimin se MFP ne Shqiperi eshte 
permiresuar ndjeshem ne nje sere treguesish te performances qe prej vleresimit te 
SHPPF-se te kryer ne 2006. Pjesa me e madhe e progresit eshte shenuar ne aspektet 
me teknike te menaxhimit te financave publike. Rezultatet e pergjithshme te 



SHPPF-se ende paraqesin dobesi qe tregojne se vetem trembedhjete nga njezet e 
tete tregues jane permiresuar.. Disa tregues nuk mund te klasifikoheshin, gje qe ka 
ndodhur edhe ne vitin 2006. Kur i referohemi treguesve qe synojne te arrijne 
"pritshmerite" e Menaxhimit te Financave Publike, rezultatet ishin me pak pozitive. 
Te dhenat e pergjithshme te mbledhura devijonin ne nivel te konsiderueshem nga 
parashikimi/ planifikimi dhe perberja e shpenzimeve faktike devijonte thelbesisht 
dhe sistematikisht nga shpenzimet e buxhetuara. 
FMN 
Raportet e FMN-se theksojne disa mangesi ne sistemin aktual te MFP-se. Disa prej 
mangesive trajtohen nepermjet aktiviteteve aktuale te reformave. Qeveria pranoi 
ekzistencen e nje stoku te madh detyrimesh te papaguara (borxhi i fshehur publik) 
ne shtator 2013. Qeveria tashme* ka 
marre disa masa per trajtimin e problemit kryesor dhe ka pergatitur nje' Strategji 
per Shlyerjen e Detyrimeve te Prapambetura ne nje menyre transparente dhe 
uniforme ne planin afatmesem dhe ka marre masa per te parandaluar krijimin e 
detyrimeve te reja te prapambetura. Procesi i pagesave filloi ne vitin 2014. 
Llogaritja e pagesave totale te prapambetura te pergjithshme te qeverise (qe 
perfshin detyrimet e fondeve te ndihmes shoqerore dhe qeverisjes vendore) eshte 
rreth 5 per qind e PBB-se. Pervec ketyre pagesave te prapambetura, qeveria 
vleresoi pagesat e prapambetura brenda nje sektori me te gjere publik, duke 
perfshire ndermarrjet shteterore ne sektorin e energjise, te cilat u integruan ne nje 
proces te vecante. 
OECD/SIGMA 
SIGMA, nje iniciative e perbashket e OECD-se dhe BE-se pergatit nje vleresim 
vjetor te zhvillimit te menaxhimit te sektorit publik ne Shqiperi. Verejtjet pas 
Raportit te Vleresimit per Shqiperine te vitit 20132permblidhen ne elementet e 
meposhtem: 
-Duhet te garantohet pavaresia e Departamentit te Politikave Makroekonomike; 
Pasi te garantohet, duhet te forcohet saktesia e parashikimit fiskal te MF-se dhe kjo 
e fundit duhet te udhezoje perdoruesit e buxhetit mbi perdorimin e nje baze 
ndryshimi te politikave te rene dakord per parashikimet tre-vjecare te shpenzimeve; 
-Ministria e Financave duhet te pergatise per Qeverine nje trajnim aprovues per 
personelin ky$ per te gjithe perdoruesit e buxhetit mbi menyren e planifikimit dhe 
buxhetit me te mire per programet e shpenzimeve, duke perdorur treguesit e 
performances dhe analize* me kosto efektive, me qellim zhvillimin ne te gjithe 
sektorin publik te nje qasjeje me analitike ndaj programeve te shpenzimeve dhe 
vendimeve mbi investimet ne te gjithe sektorin publik; 
-Ministria e Financave duhet te punoje me perdoruesit e buxhetit nepermjet 
komunikimit dhe seminareve te rregullta, duke vendosur theks me te fuqishem ne 
monitorimin e shpenzimeve faktike kundrejt buxhetit dhe rezultate reale kundrejt 
synimeve; 
-Ministria e Financave duhet te finalizoje zhvillimin e nje sistemi per kontrolle me 
te mira te angazhimeve financiare, ku njesite shpenzuese jane te obliguara te 
regjistrojne te gjitha angazhimet financiare ne sistemin e Thesarit para nenshkrimit 
te nje kontrate, ne menyre qe kontrata te mund te nenshkruhet vetem ne rastet kur 
ardhurat perkatese jane te disponueshme. 
Raporti i Progresit te BE-se per vitin 2014 
Ne Raportin e Progresit per vitin 2014, BE veren si me poshte: 



Qeveria vazhdon te ndermarre reforma ekonomike ne menyre qe te rekuperohet 
ritmi i rritjes ekonomike dhe te rritet konkurrueshmeria. Nje Keshill Ekonomik 
Kombetar i kryesuar nga Kryeministri, me pjesemarrjen edhe me komunitetin e 
biznesit eshte krijuar per te ofruar udhezime  ne koherence  me  reformat 
ekonomike. Stabiliteti  makroekonomik vazhdon tepermiresohet nga nje' politike 
monetare e qendrueshme dhe inflacioni qendron ne nivele te uleta. Konsolidimi 
teper i nevojshem fiskal do te lehtesohet nga marreveshja e kredise e lidhur me 
Fondin Monetar Nderkombetar (FMN) dhe Banken Boterore. Kjo do te mundesoje 
shlyerjen e detyrimeve te medha te prapambetura te akumuluara gjate tre viteve te 
kaluara dhe do te nxise reforma te rendesishme qe lidhen me menaxhimin e 
financave publike, tatimet, sistemin e pensioneve dhe sektorin e energjise. 
Reformat tashme kane rezultuar ne rritjen e mbledhjes se te ardhurave nga tatimet 
dhe detyrimet doganore, dhe investigimet per Tatimin mbi Vleren e Shtuar 
(TVSH), evazionin dhe skemat e mashtrimit jane shtuar. Programi Ekonomik dhe 
Fiskal per periudhen 2014-2016 percakton kuadrin per mbeshtetjen e zhvillimit dhe 
stabilitetit makroekonomik dhe identifikon reformat e nevojshme strukturore ne 
disa fusha kyce, duke perfshire permiresimin e shtetit ligjor, mjedisit te biznesit 
dhe investimeve, si dhe trajtimin e problemeve te tregut te punes. 
Strategjia Kombetare mbi Luften kunder Korrupsionit 
Qeveria eshte duke pergatitur nje Strategji Kombetare mbi Luften Kunder 
Korrupsionit. Strategjia do te bazohet ne tre komponente kryesore: 
-rritja e ndergjegjesimit 
-parandalimi, dhe 
-denimi. 
Strategjia Anti-Korrupsion do te perfshije iniciativa dhe masat per: 
-Permiresimin e aksesit te qytetareve ne informacion; 
-Permiresimin e komunikimit publik dhe konsultimit me publikun ne procesin e 
hartimit dhe miratimit te akteve rregullatore (ligje, vendime etj); 
-Rritjen  e transparences ne  planifikimin, detajimin,  menaxhimin  dhe auditimin e 
fondeve te buxhetit; 
-Rishikimin dhe permiresimin e sistemit dhe mekanizmave per ankesat e publikut; 
-Permiresimin e efikasitetit te auditimit te brendshem dhe inspektimit; 
-Legjislacion jo-korruptiv; 
-Permiresimin  e efikasitetit  dhe  efektivitetit te  investigimeve  penale  mbi  krimet 
ekonomike dhe financiare (korrupsioni); 
-Permiresimin e bashkepunimit policor dhe gjyqesor nderkombetar ne luften 
kunder krimit ekonomik dhe financiar; 
-Nxitjen e bashkepunimit me shoqerine civile per projektimin, zbatimin dhe 
monitorimin e masave kunder korrupsionit. 
Integrimi ne BE 
Nga pikepamja e anetaresimit, Shqiperia ka adoptuar parimet e BE-se per 
menaxhimin e mire te financave publike dhe maturing fiskale, sic percaktohet ne 
Direktiven e BE-se te vitit 2011 mbi buxhetimin. Vizioni i Reformes mbi 
Menaxhimin e Financave Publike te Shqiperise eshte ne perputhje me kete 
direktive, ne menyre qe dispozitat e tij te permbushen kur Shqiperia te aderoje ne 
BE. Ashtu si ne rastin e disa vendeve te tjera te BE-se, Shqiperia mund te zgjedhe 
per te synuar kufij edhe me te ulet, me kusht qe kjo te jete ne perputhje me interesat 
kombetare ne nje pike te caktuar kohe. 
Programi me FMN-ne 



Shqiperia eshte perfshire ne nje program me FMN-ne per periudhen 2014 - 2016 
nen (Extendend Facility Fund) me akses te barazvlefshem ne 295.42 milione SDR. 
Disbursimet e programit jane ne formen e mbeshtetjes se drejtperdrejte buxhetore. 
Performanca sipas programit monitorohet nepermjet kritereve sasiore tremujore te 
performances dhe kushteve te zgjeruara strukturore. Gjate periudhes se programit 
fokusi do te jete ne menaxhimin financiar publik, parandalimin e detyrimeve te 
prapambetura, problematikat e sistemit te pensioneve, dhe vendosjen e sektorit te 
energjise ne nje baze te qendrueshme. Synimet strukturore te lidhura me MFP-ne 
(2014) jane si me poshte: 
-Publikimi i nje strategjie gjitheperfshirese per shlyerjen dhe parandalimin e 
detyrimeve te prapambetura; 
-Kontraktimin e nje audituesi te jashtem me mandat per kryerjen e auditimeve te 
bazuara ne risk te pagesave te detyrimeve te prapambetura; 
-Prezantimin e limiteve shume-vjecare te angazhimeve financiare ne buxhetin e 
vitit 2015,; dhe ndryshimin e Ligjit mbi Prokurimet, Ligjin e Menaxhimit Financiar 
dhe Kontrollit, dhe Ligjin Organik te Buxhetit; 
-DPT duhet te hartoje nje strategji afatmesme dhe afatgjate per rritjen e 
kapaciteteve. 
Kapitulli II: Vizioni, Politikat dhe Qellimet Strategjike 
Strategjia Kombetare per Zhvillim dhe Integrim (SKZHI) pershkruan prioritetet 
afatgjata te zhvillimit kombetar te Shqiperise. Si pjese e SKZHI-se, Strategjia per 
Menaxhimin e Financave Publike 2014-2020, parashikon vizionin, qellimet dhe 
objektivat strategjike per menaxhimin e financave publike te vendit dhe i shnderron 
ato ne nje plan veprimi sipas prioriteteve. Ajo percakton pergjegjesite per zbatimin 
e strategjise dhe perfshin nje sere treguesish per monitorimin e rezultateve. 
Vizioni i strategjise se MFP-se eshte qe te garantoje nje sistem te financave publike 
qe nxit transparencen, pergjegjshmerine, disiplinen fiskale dhe eficiencen ne 
menaxhimin dhe perdorimin e burimeve publike per permiresimin e cilesise se 
ofrimit te sherbimeve dhe zhvillimin ekonomik. 
Objektivi i pergjithshem i strategjise se reformes te MFP-se eshte qe te arrije nje 
buxhet me te mire-balancuar dhe te qendrueshem me nje raport te ulur te borxhit 
publik nepermjet konsolidimit te menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe proceseve 
te auditimit, dhe ku ekzekutimi i buxhetit eshte i lidhur sic duhet me politikat e 
Qeverise. 
Qellimi i dokumentit te strategjise te MFP-se eshte i trefishte: 
-Te identifikoje dhe adresoje sfidat me te cilat perballet menaxhimi financiar publik 
dhe te sugjeroje reformat e nevojshme per te mbeshtetur zhvillimin e vazhdueshem 
te qendrueshem dhe zhvillimin e ekonomise kombetare; 
-Te nxise koherencen e politikave, caktoje prioritete dhe delegoje pergjegjesi per 
realizimin e reformes se menaxhimit financiar publik; 
-Te beje me transparente per Parlamentin, sektorin financiar, komunitetin e 
biznesit, partneret nderkombetare dhe publikun e gjere, politikat e ndjekura dhe 
perpjekjet e bera nga Qeveria per forcimin e MFP-se ne vend. 
Strategjia e reformes se MFP-se per shumicen e fushave te menaxhimit financiar 
publik perforcohet nga strategji dhe plane veprimi me te detajuara te pergatitura 



nga institucionet perkatese, te tilla si Strategjia e Parandalimit dhe Shlyerjes se 
Detyrimeve te Prapambetura, Strategjia Anti-Korrupsion dhe Strategjia e Reformes 
PAR. Pervec ketyre, kjo reforme e qeverise plotesohet edhe nga strategjia e pavarur 
nga pikepamja kushtetuese e Kontrollit te Larte te Shtetit per permiresimin e punes 
se institucionit dhe harmonizimin me standardet e Organizates Nnderkombetare te 
Institucioneve te Larta te Auditit. Duke marre ne konsiderate rendesine e auditimit 
te jashtem per financat publike, reformat ne ate fushe jane pasqyruar edhe ne kete 
dokument. 
Reformes per Menaxhimin e Financave Publike 2014 - 2020, do te jete e orientuar 
per te siguruar nje ndikim te drejtperdrejte ne institucionet publike dhe gjithashtu 
qe qytetaret te kene rezultate te prekshme dhe tregues te matshem. Ajo fokusohet jo 
vetem ne planifikim por edhe ne zbatimin praktik, Per kete arsye, percaktimi i 
treguesve te monitorimit te bazuar ne performance dhe objektivat perkatese, 
konsiderohet nje domosdoshmeri qe do te garantoje monitorimin dhe vleresimin e 
progresit te performances te politikes se reformes te Menaxhimit Financiar Publik. 
Prioritetet kryesore ne planin afatmesem 
Objektivi i pergjithshem i strategjise se reformes te MFP-se eshte arritja e nje 
buxheti te mire-balancuar dhe te qendrueshem me nje raport te reduktuar te borxhit 
ndaj PBB-se, nepermjet menaxhimit me te mire financiar, proceseve te kontrollit 
dhe auditimit, dhe ku zbatimi i buxhetit eshte i lidhur sic duhet me politikat e 
Qeverise. 
Prioritetet kryesore ne planin afatmesem mund te permblidhen ne pikat e 
meposhtme: 
-Kuader makroekonomik dhe politike fiskale e matur me objektivin e uljes se 
raportit te borxhit publik mbi PBB-ne ne planin afatmesem; 
-Shlyerja e detyrimeve te prapambetura dhe parandalimi i riperseritjes se tyre; 
-Kontrolli  me i forte i angazhimeve  financiare,  i angazhimeve shumevjecare dhe 
angazhimeve paraprake dhe nje sistem i permiresuar i kontrollit financiar; 
--Nje proces i buxhetimit afatmesem funksional dhe i kujdesshem; 
-Permiresim i mbledhjes se te ardhurave dhe perputhshmeri me objektivin per uljen 
e evazionit fiskal; 
-Nje funksion i auditimit te brendshem profesionist; 
-Audit i jashtem qe operon plotesisht ne perputhje me standardet nderkombetare te 
ONISA-s3 
-Mekanizma te zgjeruar te transparences dhe pergjegjshmerise; 
-Sistem efikas i prokurimit publik duke permiresuar cilesine e shpenzimeve 
publike. 
Disa prioritete pershkojne te gjithe spektrin e reformave dhe administraten publike: 
-Nje administrate publike profesionale me aftesi te permiresuara ne menaxhimin e 
fondeve publike; 
-Zbatim efikas i rregullave dhe procedurave, trajnime te mire-shenjestruara per 
rritjen e kapaciteteve ne administraten publike ne nivel qendror dhe vendor; 
-Zbatim i plote dhe uniform i sanksioneve per shkeljet   administrative ne fushen e 
menaxhimit financiar publik; 
-Lufte efektive kunder korrupsionit ne administraten publike. 
Instrumentet 



Vizioni i nje menaxhimi modern dhe efikas te financave publike te Shqiperise do 
te arrihet nepermjet aplikimit te disa instrumenteve: legjislacionit, rritje se 
kapaciteteve, ndryshimeve kulturore, zhvillimi i teknologjise se informacionit dhe 
riprojektimeve teknike te proceseve. 
 
Ndryshimet legjislative 
Shume' nga reformat e parashikuara ne kete strategji do te kerkojne ndryshime ne 
ligjet e ndryshme qe percaktojne parimet per Menaxhimin e Financave Publike te 
Shqiperise, duke filluar nga ligji nr. 9936/2008, "Per Menaxhimin e Sistemit 
Buxhetor ne Republiken e Shqiperise, ndryshe i njohur si Ligji Organik i Buxhetit 
(LOB). Nje synim strukturor i marreveshjes me Fondin Monetar Nderkombetar 
eshte qe Qeveria do te "prezantoje limite te angazhimit financiar shumevjecar ne 
buxhetin e vitit 2015, dhe do te ndryshoje Ligjin mbi Prokurimet, Ligjin e 
Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit dhe Ligjin Organik te Buxhetit". 
Per te shmangur ndryshimin e vazhdueshem te LOB-it, prezantimi i tavaneve te 
angazhimeve financiare shumeyjecare do te paraqitet ne ligj si pjese e paketes se 
amendimeve qe do te perfshijne edhe nje ndryshim te statusit dhe funksionit te 
Programit Buxhetor Afatmesem (PBA) dhe pergatitjen e tij, nje prezantim te nje 
rregulli procedural fiskal, perdorimin e te ardhurave nga privatizimi, pergjegjesite 
dhe procedurat per pergatitjen e parashikimeve makroekonomike, pergjegjesi per 
menaxhimin e riskut dhe permbajtjen cilesore te dokumenteve te buxhetit. 
Amendimet do te perfshijne edhe ndryshimet e nevojshme te legjislacionit dytesor 
te MFP-se. 
Synimi i Qeverise eshte paraqitja e amendimeve te LOB-it deri ne mes te vitit 
2015, me synimin per t'i miratuar ne Kuvend para fundit te vitit. Statusi i LOB-it 
do te permiresohet ne ate te "kodit", ne menyre qe ndryshime te ardhshme te 
kerkojne shumice te cilesuar votash. 
 
Zhvillimi i kapaciteteve 
Progresi ne reformat e MFP-se do te kerkoje investime te medha ne kapacitetin e 
burimeve njerezore. Krijimi i kapaciteteve do te marre shume forma: programe 
trajnimi te vazhdueshem dhe special, transferimi i njohurive nepermjet programeve 
te binjakezimit me organizata simotra ne BE, vizita studimore, rotacion te vendeve 
te punes, etj. Testimet e kualifikimit do te perdoren ne nje mase me te gjere per 
rekrutimin e stafit te ri. Ne vecanti, Qeveria do te kerkoje mbeshtetje nga partneret 
e saj ne zhvillimin dhe financimin e shume prej programeve te trajnimit. 
Per disa funksione do te jete e nevojshme, brenda kufizimeve te caktuara nga 
buxheti, rritja e numrit te personelit per te mundesuar arritjen e objektivave ne 
shume fusha te MFP-se. Brenda mundesive, kerkesat e reja do te permbushen duke 
e zhvendosur personelin nga funksione, qe me mbeshtetjen e permiresuar te IT-se, 
mund te kryhen me me pak kontribut njerezor ose nga funksione qe behen te 
paperdorshme si rezultat i legjislacionit te ri dhe/ose procedurave te reja. Kjo do te 
ndodhe, per shembull, ne administratat tatimore dhe doganore. 
Ndryshimet ne proceset dhe kulturen e menaxhimit 
Shqiperia ka ndermarre nje rruge te gjate qe do te ndryshoje fokusin e menaxhimit 
publik nga inputet tek rezultatet. Kuadri ligjor eshte pergjithesisht funksional, 
pjeserisht i pasqyruar ne ligjin e vitit 2010 per Menaxhimin Financiar dhe 
Kontrollin, qe permbledh konceptin e menaxhimit te performances. Eshte miratuar 
edhe nje plan pese-vjecar per zbatimin e MFK-se per periudhen 2011-2016. Ky 
plan parashikon testimin e aspekteve te ndryshme te sistemit te ri te MFK-se ne 



institucionet pilot qendrore dhe vendore per kohezgjatjen e nje cikli te vetem 
buxheti. Megjithate, zbatimi i planit nuk ka arritur pritshmerite, dhe para se te 
vazhdohet me tej, duhet te rishikohet pervoja e deritanishme dhe kufizimet qe kane 
penguar realizimin e ndryshimeve te synuara menaxhuese. 
Ky rishikim do te kontribuoje ne zbatimin e komponenteve te tjere te strategjise se 
reformes te MFP-se, si dhe per Strategjine mbi Reformen e Administrates Publike 
(PAR), e cila eshte duke u hartuar nga Departamenti i Administrates Publike 
(DAP). Nje kuader strategjik dhe menaxhimi i permiresuar i PAR-it do te 
mbeshtese Strategjine e MFP-se dhe anasjelltas. Nje komponent i rendesishem i 
PAR-it eshte vendosja e nje sistemi te rekrutimit dhe ngritjes ne detyre te bazuar ne 
merita per te forcuar besimin dhe besnikerine ne te cilat varet pergjegjshmeria 
menaxheriale. 
Zhvillimi i nje SIMF-i teresisht funksional 
Arritja e vizionit te nje sistemi modern dhe efikas per Menaxhimin e Financave 
Publike do te kerkoje investime te konsiderueshme ne nje sistem te integruar te 
menaxhimit financiar, SIMF. Deri tani, prezantimi i mbeshtetjes se sistemeve per 
funksionet e MFP-se ne administrated publike ka qene teper i fragmentuar. 
Funksionet individuale jane kompjuterizuar pa shqyrtuar ndervaresite kryesore qe 
ekzistojne midis proceseve dhe subjekteve/enteve. 
Qeveria do te krijoje nje funksion specifik prane Ministrise se Financave per te 
sjelle zhvillimin e nje SIMF-i nen nje drejtim te unifikuar, duke perfshire 
projektimin konceptual, prokurimet dhe implementimin e moduleve shtese dhe/ose 
rikonfigurimin e moduleve ekzistuese. Objektivi i sistemit te ardhshem eshte qe te 
perfshije minimalisht planifikimin dhe buxhetimin, programin dhe menaxhimin e 
projekteve, menaxhimin e kontratave, transfertat nder-qeveritare, menaxhimin e 
shpenzimeve dhe kontrollin, perfshire menaxhimin e borderove te pagave, 
kontabilitetin, menaxhimin e thesarit, si dhe parashikimin e likuiditetit. Funksioni 
qendror i SIMF-it gjithashtu do te jete pergjegjes per specifikimin dhe realizimin e 
nderfaqeve/lidhjeve me sistemet ekzistuese ne administratat tatimore dhe doganore, 
ne Autoritetin e Prokurimit Publik dhe me sistemin e perdorur per menaxhimin e 
borxhit. 
Qeveria do te ftoje partneret e saj te jashtem per te kontribuar per financimin e 
zhvillimit dhe realizimit te SIMF-it te ardhshem. 

Kapitulli III: Objektivat e politikes dhe produktet madhore 
Strategjia e reformes se' MFP-se eshte organizuar ne gjashte shtylla kryesore: 
1. Kuader i qendrueshem dhe i matur fiskal; 
2. Planifikim dhe buxhetim i mire-integruar dhe efikas i shpenzimeve publike; 
3. Ekzekutim efikas i buxhetit; 
4. Raportim transparent financiar qeveritar 
5. Kontrolle te brendshme efektive; 
6. Mbikeqyrje e jashtme efektive e financave publike. 
Secila shtylle ndahet ne disa komponente. Per secilin komponent zhvillohet nje 
diskutim i kontekstit i pasuar nga objektivi i reformes, treguesit per matjen e 
rezultatit dhe masat e ndryshme qe do te merren per arritjen e objektivit/ve te 



synuar/a. Per cdo mase renditet prioriteti i saj, vitin kur do te perfundoje, produktet 
(rezultatet) , implikimet e kostos se saj, subjekti/subjektet pergjegjes/e dhe faktoret 
e rrezikut qe mund te pengojne realizimin e saj 
Te gjitha masat e mbeshtetura ne shtylla dhe komponente, integrohen ne nje Plan 
Veprimi ne Shtojcen 3. 
Shtylla 1 -Kuader fiskal i qendrueshem 
Qeveria do te forcoje kuadrin e menaxhimit fiskal me ane te : 
-Vendosjes se rregullave procedurale ligjerisht detyruese qe do te synojne te 
eliminojne rrezikun e parashikimeve sistematike optimiste te PBB-se dhe te 
ardhurave te buxhetit, parashikime qe ne te shkuaren, kane guar ne buxhete te 
paqendrueshme; 
-Krijimit te nje rregulli fiskal qe do te udheheqe politiken fiskale drejt 
qendrueshmerise afatgjate te borxhit publik, duke lene hapesire te arsyeshme per 
politike fiskale kunder-ciklike per amortizimin e goditjeve te fuqishme dhe cikleve 
ekonomike; 
-Vendosjes se kufizimit te perdorimit te te ardhurave nga privatizimi per terheqjen 
e borxhit dhe/ose investimet; 
-Vendosjes se rregullave ligjore qe ne vitet zgjedhore do te parandalojne shterimin 
e parakohshem te deficitit dhe borxhit publik te miratuar; 
-Forcimit te funksionit per menaxhimin e riskut financiar. 
Parashikimi 
Konteksti 
Ne vitet e fundit, proceset e planifikimit dhe buxhetimit jane cenuar nga 
parashikime tejet optimiste te PBB-se dhe te te ardhurave. Parashikimet jo-reale 
jane nxitur nga presionet politike per te justifikuar dhe ruajtur rritjen e shpenzimeve 
ne pergjithesi, dhe te programeve 
investuese ne vecanti, ne norma qe ishin te' mundura ne vite te mira te dekades se 
fundit. Aktualisht presione te tilla jane te permbajtura si pasoje e programit me 
FMN-ne, por Qeveria e gjykon te rendesishme krijojimin per te ardhmen, e nje 
kuadri institucional dhe/ose procedurial qe ul rrezikun e parashikimeve subjektive. 
Objektivi 
Parashikime realiste dhe objektive te PBB-se dhe rritjes se te ardhurave 
Treguesi i rezultateve 
Å     Devijimi ne perqindje i rritjes se te ardhurave faktike nga rritja e 
parashikuar 

Masa 1: Rishikimi i opsioneve te ndryshme per te garantuar parashikime objektive te 
PBB-se dhe te te ardhurave 
Qeveria do te shqyrtoje opsione dhe masa te ndryshme per te garantuar parashikim 
objektiv. Nga nga opsionet mund te jete krijimi i nje Keshilli Fiskal qe i raporton 
Parlamentit. Keshilli duhet te jete organ profesional, kryetari i te cilit mund te 
emerohet nga Parlamenti per nje periudhe kater vjecare me mbeshtetjen e te pakten 
tre te pestave te anetareve te tij. Buxheti per Keshillin duhet te caktohet 
drejtperdrejt nga Parlamenti dhe te gjitha rekrutimet e stafit teknik per Keshillin do 
te publikohen dhe vleresimet duhet te dokumentohen. Keshilli do te ngarkohej me 
pergatitjen e parashikimeve ne te cilat bazohen PBA-ja dhe buxheti vjetor, dhe 
rishikimi i tyre. Keshilli duhet te pergatise edhe parashikime afatgjata per SKZHI-
ne e ardhshme. 
Nje opsion i dyte do te ishte krijimi i nje Keshilli Fiskal nepermjet procesit te 
paraqitur me siper por kufizimi i mandatit te tij per komentimin mbi parashikimet e 



pergatitura nga Ministria e Financave, duke perfshire krahasimin e tyre me 
parashikimet e pergatitura nga institucione te tjera, si per shembull Banka e 
Shqiperise, FMN, Banka Boterore dhe BE. Per me teper, do te ishte e detyrueshme 
per Qeverine qe te publikoje keto parashikime perkrah parashikimeve te MF-se ne 
dokumentacionin e buxhetit vjetor, ne menyre qe ndonje ndryshim te jete i 
dukshem para se Buxheti te miratohet nga Parlamenti. 
Nje opsion i trete mund te ishte vendosja e detyrimit ndaj Qeverise per te bazuar 
buxhetin tre-vjegar (PBA-ne) ne "parashikime konsensuale", llogaritura si nje 
mesatare e projektimeve te pergatitura nga organizatat zyrtare qe kryejne 
parashikime te rregullta te treguesve makroekonomike si: Ministria e Financave, 
Banka e Shqiperise, FMN, Banka Boterore dhe Komisioni Europian. 
Masa 2: Miratimi i ligjeve, si dhe zbatimi i masave per garantimin e nje 
parashikimi objektiv te PBB-se dhe te te ardhurave 
Pavaresisht nga rruga e zgjedhur, LOB-i do te ndryshohet per te reflektuar 
ndryshimin ne procedura dhe pergjegjesi, dhe institucionet do te krijohen dhe/ose 
perforcohen. 
Masa 3: Permiresimi i metodologjive te parashikimit 
Pavaresisht nese parashikimi i delegohet nje institucioni te pavarur ose mbetet ende 
pergjegjesi e Ministrise se Financave, metodologjite e perdorura per parashikimin 
duhet te permiresohen. Qeveria do te kerkoje asistence teknike per te kontribuar ne 
kete proces. 



 
Llogarite kombetare 
Konteksti 
Llogarite e Besueshme Kombetare perbejne nje' domosdoshmeri per krijimin e nje kuadri 
makroekonomik dhe fiskal te qendrueshem. Kur llogarite u botuan fillimisht kane qene mjaft 
problematike dhe duhet te rregulloheshin/pershtateshin ne menyre prapavepruese. 
Objektivi 
Llogari Kombetare te Besueshme 
Treguesi i rezultateve 
Å     Devijimi i perqindjes midis parashikimit fillestar dhe vleresimeve perfundimtare te PBB-se; 
Masa 1: Forcimi i kapacitetit te INSTAT-it nefushen e statistikave te Hogarive kombetare 
Qeveria do te forcoje kapacitetin e INSTAT-it per pergatitjen e Llogarive Kombetare te 
besueshme. Kjo nder te tjera do te perfshije: 
-Permiresimin e burimeve statistikore dhe metodologjise per vleresimet vjetore te Llogarive 
Kombetare; 
-Permiresimin e metodologjise per llogaritjen e ekonomise se pavezhguar te PBB-se; 
-Permiresimin e metodologjise per perpilimin e tabelave te furnizimit-perdorimit  (SUT) dhe 
tabelave simetrike te input-output; 
-Permiresimin e metodologjise per perpilimin e PBB-se tremujore; 
-Permiresimin e metodologjise per llogarite e sektoreve industriale; 
-Krijimin e kapacitetit per llogaritjen e te dhenave te PBB-se rajonale (niveli NUTS II) ne baze 
te standardeve te Eurostat; 
-Implementimin e Sistemit Europian te Llogarive (ESA) 2010; 
-Ndertimin e kapacitetit per perpilimin dhe paraqitjen e te dhenave sipas Procedures se Deficitit 
te Tepert (Excessive Deficit Procedure). 

 
Rregulli fiskal 

Bashkimi Europian do te ofroje asistence ne kete fushe. 



Konteksti 
Deri ne vitin 2009, kur Shqiperia kishte nje' program me FMN-ne, kuadri makroekonomik 
negociohej me kete te fundit dhe prirej per te qene i matur. PBB-ja faktike dhe mbledhja e te 
ardhurave tejkaloi parashikimet dhe borxhi ne raport me PBB-ne u ul gradualisht. Kur 
programi me FMN-ne perfundoi, ky kufizim disiplinues ndaj politikes fiskale u eliminua. Nje 
kombinim i presioneve politike dhe ndikimeve te krizes financiare ?oi ne rritje te PBB-se dhe 
te ardhurave ne nivele substancialisht me te uleta sesa ato te planifikuara nderkohe qe, deficiti 
dhe borxhit publik u rriten. Nje pjese e borxhit publik mori formen e detyrimeve te fshehura te 
prapambetura: fatura per punen e kryer, por te padorezuara ne Thesar, pasi sipermarresit ishin 
te njoftuar se nuk kishte fonde ne dispozicion per likuidimin e tyre. Kur keto pagesa te 
fshehura te prapambetura u bene te dukshme, tavani ligjerisht i detyrueshem i raportit te 
borxhit ndaj PBB-se prej 60 per qind u shfuqizua me nje shumice te thjeshte ne 
Parlament.Sipas programit te ri me FMN-ne, Qeveria u angazhua per uljen e borxhit publik 
nga 72 per qind te PBB-se ne fund te vitit 2014 ne 69% deri ne fund te programit me FMN-ne 
ne vitin 2016 dhe nen 60 per qind deri ne 2019. 
Per te siguruar qe disiplina fiskale te ruhet pas perfundimit te programit me FMN-ne, dhe qe 
objektivat afatmesme te borxhit per vitin 2019, por edhe me pas te arrihen, Qeveria do te 
hartoje legjislacionin dhe do te zbatoje nje rregull fiskal. Rregulli fiskal do te mbeshtetet nga 
nje proces i perforcuar i planifikimit dhe buxhetimit. (Reformat e proceseve te planifikimit 
dhe buxhetimit do te diskutohen ne seksionin e ardhshem).Ashtu si programi me FMN-ne, 
rregulli fiskal do te synoje te ule raportin e borxhit / PBB-ne dhe do te krijoje mekanizma te 
rrepte, gjithsesi fleksibel, te cilat do te sigurojne se tepricat/defi^itet e buxheteve vjetore, ne 
kohe, do te evoluojne ne menyre te tille qe borxhi te ulet ne nje nivel te qendrueshem. 
Objektivi 
Nje raport i qendrueshem i borxhit publik me PBB-ne. 
Treguesi i rezultateve 
-Diferenca midis raportit te borxhit faktik dhe raportit te planifikuar (= ne fillim te periudhes 
se planifikimit) per nje vit te caktuar; 
-Diferenca midis teprices/deficitit faktik dhe teprices/deficitit te synuar te caktuar ne 
buxhetin e vitit korent. 
Masa 1: Hartimi i rregullit fiskal, prezantimi ne Ligjin e Buxhetit Organik dhe paraqitja 
e tij per miratim ne Parlament 
Rregull fiskal do te hartohet ne bashkepunim te ngushte me te gjitha palet e interesuara 
dhe do te diskutohet ne nje proces te gjere konsultativ, ne menyre qe te garantohet se ka 
mbeshtetjen e gjere politike dypaleshe. Qeveria do te perpiqet qe te miratoje rregullin 
fiskal me shumice te cilesuar ne Parlament, ne menyre qe te vendoset nje baze afatgjate, 
e matur per zhvillimin e ardhshem te financave publike te Shqiperise. 

 
Kufizimi i shpenzimeve ne vitet zgjedhore 



Konteksti 
Ne vitet e meparshme zgjedhore ka pasur nje tendence te qeverive ne largim te rrisnin 
shpenzimet buxhetore ne periudhen parazgjedhore, duke shkaktuar keshtu nje ezaurim te 
buxhetit te planifikuar vjetor ne gjysmen e pare te vitit, duke pas-sjelle nje rritje te 
shpenzimeve vjetore ne teresi. 
Objektivi 
Shpenzime publike te kujdesshme ne vitet zgjedhore 
Treguesi i rezultateve 
- Pjesa e shpenzimeve te kryera gjate secilit prej tre tremujoreve te pare te vitit fiskal. 
Masa 1: Kufizimi i shpenzimeve gjate tre tremujoreve te pare te vitit fiskal elektoral 
LOB do te ndryshohet duke percaktuar se jo me shume se 30, 55 dhe 80 per qind e buxhetit 
vjetor mund te ekzekutohet perkatesisht ne tre, gjashte dhe nente muajt e pare te vitit fiskal 
elektoral, pervec rasteve te vecanta te shpenzimeve te pa-parashikuara, konform 
legjislacionit ne fuqi. 

 
Kufizimet ndaj perdorimit te te ardhurave nga privatizimet 
Konteksti 
Ne te shkuaren te ardhurat nga privatizimet jane perdorur per te financuar shpenzimet e 
pergjithshme te qeverise, pa dallim midis shpenzimeve korente dhe kapitale. Kjo ka demtuar 
gjendjen pasurore te Qeverise dhe ka rritur presionet buxhetore ndersa shpenzimet korente 
jane financuar nga te ardhurat "nje-hereshe" te privatizimeve. 
Objektivi 
Garantimi qe pozita e aseteve te Qeverise nuk perkeqesohet si rezultat i privatizimeve. 
Treguesi i rezultateve 
-Ndryshimi ne shpenzimet kapitale mbi ate qe do te ndodhte pas nje ndryshimi ne te ardhurat 
korente - duke supozuar se nje ndryshim ne te ardhurat korente do te percohej ne te njejtat 
permasa ne shpenzimet korente dhe kapitale, si ne vitin e meparshem buxhetor (sipas 
kontabilitetit aktual ne "cash i modifikuar");4 
-Pozicioni i aseteve neto te Qeverise (i mundshem per t'u matur vetem pas zhvendosjes drejt 
sistemit ne baze angazhimi; 
-Fondet perdoren per qellimet e synuara (konkretisht ulja e borxhit, investimet publike).Per 
shembull, supozoni qe te ardhurat korente rriten me 1 miliarde. Nese shpenzimet ne vitin e 
meparshem buxhetor kane qene ndare ne 70% korente dhe 30% kapitale dhe ky raport supozohet te 
aplikohet edhe ne vitin e ri buxhetor, kjo do te nenkuptonte se shpenzimet kapitale (investimet) 
duhet te rriten me 300 milione. Nese pervec kesaj, kemi nje rritje ne te ardhurat kapitale me 500 
milione, por shpenzimet kapitale dhe amortizimi rriten me vetem 600 milione, 200 milione te te 
ardhurave kapitale shtese prej 500 milione kane shkuar per financimin e shpenzimeve korente. 
Masa 1: Ndryshimi i LOB-it per te garantuar qe te ardhurat nga privatizimi te mund te 
perdoren vetem per reduktimin e borxhit publik dhe/ose investimet publike. 



Ne te ardhmen, te ardhurat e shumta qe rrjedhin nga privatizimi dhe forma te tjera te 
transaksioneve financiare, do te perdoren vetem per reduktimin e borxhit dhe/ose investimet 
publike me interes kombetar dhe socio-ekonomik. 

 
Menaxhimi i riskut fiskal 
Konteksti 

Shqiperia, si cdo vend, perballet me nje sere rreziqesh per financat e saj publike. Faktoret e 
jashtem te tilla si krizat financiare dhe te Eurozones do te vazhdojne te kene ndikim te forte ne 
ekonomine shqiptare per shkak te dimensionit te vogel dhe te varesise se rendesishme nga 
remitancat e diaspores shqiptare. Raporti i larte midis borxhit dhe PBB-se shoqeroehet me nje 
kosto te konsiderueshme te sherbimit, risqe te lidhura me interesat dhe kursin e kembimit, 
risqe te cilat perkeqesohen nga niveli i ulet i te ardhurave te qeverise ne raport me PBB-ne. 
Problemet teknike dhe financiare ne shoqerite pergjegjese per prodhimin dhe shperndarjen e 
energjise elektrike dhe pergjegjesia "de- facto" e Qeverise per te garantuar furnizim te rregullt 
me energji elektrike perbejne aktualisht nje rrezik tjeter kryesor fiskal ne planin afatshkurter 
dhe afatmesem. Vendimet e Gjykates Europiane te te Drejtave te Njeriut per kompensimin e 
pronareve te tokave te konfiskuara gjate epokes komuniste mund te kete ndikim serioz ne 
buxhetin e shtetit ne periudhen afatgjate. 
Objektivi 
Aftesi te mjaftueshme brenda Qeverise ne pergjithesi dhe Ministrise se Financave ne vecanti, 
per zbulimin, monitorimin dhe propozimin e masave per lehtesimin e rreziqeve te ndryshme 
fiskale dhe financiare me te cilat perballet qeveria. 
Treguesi i rezultateve 
- Devijimi midis shpenzimeve faktike dhe te planifikuara per llojet e shpenzimeve qe priren te 
shoqerohen me risk. 
Masa 1: forcimi funksionit te menaxhimit te riskut brenda Ministrise se Financave per 
vleresimin dhe kundermasat ndaj rreziqeve fiskale dhe financiare. 
Rreziku i lidhur me borxhin do te vazhdoje te vleresohet dhe menaxhohet nga Departamenti i 
Borxhit. Nje funksion i vecante do te krijohet per vleresimin dhe propozimin e masave per 
lehtesimin e rreziqeve fiskale dhe financiare. Kjo njesi do te pergatise vleresimet e rrezikut 
per perfshirjen ne dokumentacionin e buxhetit, do te keshilloje Ministrine e Financave mbi 
masat e lehtesimit te riskut dhe monitorimin e rreziqeve. 



 

Shtylla 2: Planifikim dhe buxhetim i mire-integruar dhe efikas i shpenzimeve publike 
Zhvillimi dhe rishikimi i politikave strategjike 
Konteksti 
Sistemi i Planifikimit te Integruar (SPI) dhe Programi Buxhetor Afatmesem (PBA) ofrojne 
nje kuader konceptual dhe procedural qe duhet te gjeneroje buxhete realiste dhe te 
qendrueshme ne perputhje me prioritetet politike te Qeverise. Nje element kyc i SPI-se jane 
strategjite sektoriale qe duhet te udheheqin PBA dhe buxhetin vjetor. Keto strategji 
shnderrohen ne tavane pergatitore te shpenzimeve per PBA-ne qe i dergohen zyrtareve 
perkates autorizues te ministrive te linjes/institucioneve qendrore dhe me pas sherbejne si 
baze per kerkesat e PBA-se se tyre.Ne praktike, strategjite sektoriale nuk kane pasur kete 
funksion udhezues pasi jane prirur per te qene dokumente te pavarura qe perdoren vetem nje 
here, pa iu referuar ndonje vleresimi realist se cilat burimet financiare dhe njerezore mund te 
jene ne dispozicion per zbatimin e strategjive. Ngadalesimi ne rritjen e te ardhurave qeveritare 
ne vitet e fundit ka ulur edhe me tej rendesine e strategjive. 
Qeveria do te rivendose rolin e synuar te strategjive sektoriale qe ne fillim, duke i perfshire ne 
nje kuader te matur makro-fiskal dhe ne parashikimet e tavaneve te shpenzimeve 
sektoriale.Strategjia Kombetare per Zhvillim dhe Integrim per periudhen 2014-2020 
(SKZHI), se bashku me strategjite sektoriale, strategjite ndersektoriale, masterplanet dhe 
planet e veprimit formojne kuadrin e zhvillimit gjitheperfshires strategjik per vendin. Ato 
percaktojne prioritetet dhe vizionin dhe ne te njejten kohe objektivat e pergjithshme dhe 
specifike ne plane kohore afatmesme dhe afatgjata. Keto dokumente dhe gjithashtu tavanet e 
shpenzimeve te PBA-se sherbejne si udhezues per monitorimin dhe zbatimin e reformave te 
Qeverise, permes vendosjes se standardeve per arritjen e qellimeve. 
Objektivi 
Nje proces i rivendosur dhe i forcuar per zhvillimin dhe rishikimin e politikave te sektoreve 
strategjike. 
Treguesi i rezultateve 
- Ekuivalenti i treguesit te SHPPF - PI-2, por duke analizuar ndryshimet e vazhdueshme midis 
shpenzimeve te planifikuara dhe atyre faktike per periudhen e plote te PBA-se. 
Masa 1: Pergatitja e strategjive sektoriale te SKZHI-se dhe PBA-se, mbi bazen e nje ecurie te 
kujdesshme zhvillimi per shpenzimet e pergjithshme 
Per SKZHI-te e ardhshme Qeveria do te pergatise strategjite me kosto te vleresuar brenda 
tavaneve te shpenzimeve per sektoret kyg, ne perputhje me ritmet e rritjes se te ardhurave. Ne 
PBA strategjite do te perkthehen ne tavane sektoriale per periudhen tre-vjegare. Do te merren 
masa per garantimin e marredhenies midis prioriteteve te percaktuara ne strategjite sektoriale 
dhe alokimeve buxhetore. 



Masa 2: Krijimi i kapaciteteve per kryerjen e rishikimeve te theiluara sektoriale sipas nevojes 
Kur kerkohen per shkak te nje ndryshimi ne politike ose ne mjedisin e jashtem, rishikimet e 
theiluara sektoriale do te kryhen per te mbeshtetur riorientimin e strategjive sektoriale. Kjo do te 
kerkoje nje forcim te kapaciteteve analitike, si ne drejtim te rritjes se numrit te punonjesve ashtu 
edhe te kompetencave, vecanerisht ne Ministrine e Financave por edhe ne disa ministri me 
sektore kyc 
Planifikimi, vleresimi dhe perfshirja ne buxhet e investimeve publike 
Konteksti 
Strategjia Kombetare per Zhvillim dhe Integrim (SKZHI), dokumenti i nivelit me te larte i SPI-se, 
dhe strategjite sektoriale duhet gjithashtu, ne parim, te vendosin parametrat e politikave per 
investimet qeveritare dhe kufizimet financiare te PBA-se. Ne praktike, procesi per inicimin, 
vleresimin, prioritizimin dhe miratimin, dhe perfundimisht kontraktimin per projektet e investimeve 
publike ka qene shume me pak i rregullt sesa synohej ne kuadrin rregullator.. 
Projektet per investime publike jane dhe duhet te jene pjese perberese e programeve buxhetore, si 
dhe duhet te kontribuojne ne arritjen e objektivave te percaktuara per ato programe. Megjithate, disa 
projekte, vecanerisht projektet infrastrukturore, jane te nje madhesie dhe rendesie te tille per 
ekonomine dhe zene aq shume nga buxheti i Qeverise, saqe procedura me te rrepta duhet ende te 
zbatohen per pergatitjen, vleresimin, prioritizimin dhe perfundimisht miratimin etyre, permes 
perfshirjes se ketyre projekteve ne PBA. 
Objektivi 
Procese te perforcuara dhe kapacitet institucional per inicimin, vleresimin, prioritizimin dhe 
aprovimin e projekteve te investimeve publike. 
Treguesi i rezultateve 
-Perfitimet socio-ekonomike nga projektet e investimeve publike 
-Devijimi midis kostove te miratuara dhe faktike te projekteve eshte ulur 
-Disbursimet vjetore te projekteve te investimeve te medha (>ú5m) perbejne te pakten 70% e 
disbursimeve te planifikuara 
-Rezultatet e projekteve dhe treguesit e ndikimeve jane arritur ne 90% te projekteve kryesore 
Masa 1: Perfshirja e nje seksioni ne LOB, te parimeve te procesit te pergatitjes, vleresimit dhe 
miratimit te projekteve te investimeve publike 
Ligji Organik i Buxhetit do te ndryshohet per te perfshire nenet qe permbledhin parimet dhe 
procedurat per t'u ndjekur gjate pergatitjes, vleresimit dhe miratimit te projekteve kryesore te 
investimeve publike. Detajet e ketyre procedurave do te shtjellohen ne rregullore te vecanta te MF 
dhe MZHETS. Ne menyre qe te eliminojne praktiken e lidhjes se marreveshjeve informale me 
kontraktuesit, qe qeveria eventualisht do jete e detyruar te paguaje, Rregulloret e reja do te 
percaktojne sanksione per t'u zbatuar per nepunesin autorizues. Kjo do te kerkoje shtrengimin e 
sanksioneve ekzistuese te perfshira ne LOB-in, si dhe zbatim te shpejte dhe te pershtatshem te tyre. 
 
Masa 2: Forcimi i kapacitetit te administrates publike per vleresimin e perfitimit socio-ekonomik 
te projekteve te investimeve publike 
Qeveria do te forcoje, ne aspektin numerik dhe te kompetencave, kapacitetin per kryerjen e analizes 
socio-ekonomike dhe kosto efektivitetin e projekteve te investimeve publike. Ky kapacitet analitik 
do te zbatohet edhe per vleresimin "ex post", perfitimin socio-ekonomik nga 
projektet e investimeve publike. Mbeshtetja per ngritjen e ketyre kapaciteteve do te kerkohet 
nga partnere te jashtem te Shqiperise. Pergjegjesite institucionale per kryerjen e ketyre 
vleresimeve do te rishikohen. 
Masa 3: Krijimi i nje baze te kompjuterizuar te dhenash per ruajtjen e informacionit, sasior, 
financiar dhe cilesor mbi projektet e investimeve publike 
Si pjese e SIMF Qeveria do te krijoje nje baze te kompjuterizuar per ruajtjen e informacionit 
financiar dhe cilesor per projektet kryesore te investimeve. Do te regjistrohen detajet e 



kontratave te ndryshme qe lidhen me nje projekt te vecante investimi. Pergjegjesia per 
regjistrimin e informacionit, kur SIMF te jete implementuar plotesisht ne te gjitha 
institucionet, do te jete pergjegjesi e institucioneve buxhetore qe menaxhojne projektet 
perkatese te investimeve. Te dhenat e ruajtura do te perdoren per pergatitjen e PBA-se dhe 
per monitorimin dhe raportimin mbi ekzekutimin e projekteve te investimeve publike. 

 
Programi Buxhetor Afatmesem 
Konteksti 
Hapat kryesore ne pergatitjen e PBA-se aktualisht jane: 
1.Vleresimi dhe parashikimi makroekonomik dhe buxhetor, duke perfshire' propozime per 
tavanet pergatitore te shpenzimeve per vitet e ardhshme; 
2.Udhezimi i pergatitjes se buxhetit, duke perfshire tavanet pergatitore per PBA-ne; 
3.Paraqitja e kerkesave te PBA-se nga nepunesit autorizues te njesive te qeverisjes se 
pergjithshme; 
4.Rishikimi nga Ministria e Financave dhe konsultimet mbi kerkesat e PBA; 
5.Pergatitja e draft PBA-se; 
6.Aprovimi i PBA-se nga Keshilli i Ministrave; 
7.Paraqitja e PBA-se per informacion ne Kuvend. 
Ndersa ky proces parimisht duhet te garantoje nje buxhet realist ne perputhje me prioritetet e 
shprehura, praktikisht nuk e ka realizuar nje gje te tille. Ne cdo vit qe prej vitit 2009, shpenzimet e 
pergjithshme duhet te rishikoheshin ne zbritje nga mesi i vitit dhe perberja reale e shpenzimeve 
faktike ka devijuar thelbesisht nga perberja e buxhetuar. Tavanet pergatitore te buxhetit nuk jane 
respektuar dhe cilesia e kerkesave buxhetore ka rene. 
Si rrjedhoje, ne plotesim te masave per forcimin e kuadrit te pergjithshem fiskal, qeveria do te marre 
masa per te rivendosur dhe forcuar procesin e pergatitjes dhe miratimit te PBA-se, duke e 
shnderruar ne nje buxhet tre-vjecar. Per here te pare, ne ligjin e buxhetit te vitit 2015 do te behet i 
mundur miratimi i tavaneve te shpenzimeve buxhetore dhe per vitet 2016 e 2017. Ky hap i 
rendesishem ne menaxhimin e financave publike, synon: (1) Disiplinimin e procesit te 
kontraktimeve shumevjecare duke eliminuar rastet e krijimit te detyrimeve te reja financiare; (2) 
rritjen e ndjeshme te cilesise se kerkesave buxhetore ne kuader te PBA, pasi tashme ministrite dhe 
institucionet do te kene nje parashikim me te qendrueshem te burimeve te tyre mbi te cilat do te 
mund te ndertojne planet e tyre afatmesme. 



Gjithashtu, PBA do te thellohet duke zbatuar gradualisht percaktimet e LOB-it ne lidhje me 
forcimet thelbesore te programeve buxhetore: pershkrimi i qellimeve, objektivave, dhe produkteve 
te arritura. 
Objektivi 
Kuader i matur dhe i forte procedural per pergatitjen e PBA-se. 
Kuadri i PBA-se qe perfshin SKZHI-ne, prioritetet qeveritare dhe strategjike sektoriale per planin 
afatmesem dhe jep rezultate brenda burimeve te qendrueshme financiare per tre vitet e ardhshme. 
Treguesi i rezultateve 
-Alokimet e fondeve buxhetore, te ndara ne periudha kohore per sektoret prioritare (dmth, aftesia e 
PBA-se per te pergatitur alokime me strategjike); 
-Alokimet totale te buxhetit per ministri linje ne krahasim me llogaritjen e PBA-se t+1 nga viti i 
meparshem (matja e cilesise dhe parashikueshmeria e llogaritjeve); 
-Tavanet e shpenzimeve dhe te ardhurave perputhen me kostot e prioriteteve ne strategjite sektoriale 
dhe SKZHI, plus shpenzimet administrative per te gjitha vitet e PBA-se; 
-Ndryshimet ne tavanet e pergjithshme te shpenzimeve dhe llogaritjet e buxheteve te ministrive 
lindin vetem nga rregullimet e miratuara te parametrave, rishikimet e SKZHI-se dhe prioritetet 
sektoriale dhe rastet urgjente, me prioritetet te larte dhe te paparashikuara ne kohen e buxhetit te 
meparshem; 
-Perberja sektoriale e zerave te shpenzimeve, ne krahasim me perberjen fillestare te planifikuar 
sektoriale per vitin t+3 ne PBA. 
Masa 1: Pergatitja dhe paraqitja ne Kuvend e propozimeve per ndryshime ne LOB, me objektivin e 
forcimit te procesit te PBA-se 
Paraprakisht dhe nder te tjera, ndryshimet e propozuara duhet te: 
-Autorizojne Kuvendin per te votuar dhe miratuar tavanet e PBA-se; 
-bejne detyruese tavanet e shpenzimeve per tre vitet e PBA-se; 
-kerkojne qe kerkesat e PBA-se te percaktojne qarte se cilat fonde jane perdorur efektivisht dhe ato 
qe jane shpenzime te reja sipas nivelit tavan; 
-nxisin pergjegjshmerine e drejtuesve/ministrave te linjes ndaj parlamentit ne te gjithe' ciklin 
buxhetor; 
-zbatojne dhe menaxhojne efektivisht buxhetimin mbi baze gjinore (2014-2020); 
-perfshijne objektivat e politikave ne nivel institucioni/programi ne Ligjin e Buxhetit Vjetor 
(2016-2020). 
Autorizimi i Kuvendit per te votuar dhe miratuar tavanet e PBA-se ne nivel programi 
Aktualisht, PBA miratohet nga Keshilli i Ministrave, dhe Parlamenti e merr ate vetem per 
informacion paraprak per Buxhetin Vjetor per te cilin voton. Qeveria do te propozoje ndryshimet 
ligjore, te cilat do te autorizojne Kuvendin te votoje dhe miratoje tavanet e PBA-se. 
Vendosja e detyrimit per nivelet tavan per tre vitet e PBA-se 
Qeveria do te propozoje ndryshime ne LOB, ne menyre qe nivelet tavan te PBA-se te jene te 
detyrueshme dhe jo thjesht pergatitore. Nje nivel tavan i shpenzimeve totale, si dhe nje nivel tavan i 
shpenzimeve sektoriale do te vendosen per vitin e ri te trete te periudhes se PBA-se. Nivelet 
sektoriale te tavanit te shpenzimeve, te percaktuara per vitin e trete te PBA-se, do te vendosen ne 
nje proces konsultimi/negociimi. 
Ne PBA te tregohet qarte se cilat shpenzime jane angazhime te marra (ne vazhdim) dhe cilat jane 
angazhime te reja, per t'u shpenzuar gjate viteve te PBA-se. 
Ne kerkesat e PBA-se njesive te qeverisjes se pergjithshme do t'u kerkohet te percaktojne detyrimet 
kontraktuale per secilin prej tre viteve te periudhes se re te PBA-se. Pervec kesaj, atyre do t'u 
kerkohet te percaktojne shpenzimet per paga dhe shpenzimet qe nuk lidhen me pagen, konkretisht 
shpenzimet periodike qe do te rezultonin ne secilin prej tre viteve qe ruajne plotesimin me personel 



ekzistues dhe nivelin ekzistues te aktivitetit. Se fundi, kerkesa e PBA-se do te percaktoje dhe 
justifikoje ne menyre te detajuar aplikimin e ndonje hapesire fiskale "te paangazhuar" nen nivelin e 
tavanit te programit. 
Garantimi i pergjegishmerise se Dreituesve/Ministrave te linjes ndaj Parlamentit ne te gjithe ciklin 
buxhetor 
Ndryshimi i LOB-it, me qellim percaktimin e qarte te pergjegjesise te secilit Minister ose Drejtuesi 
te Institucionit Qendror Buxhetor gjate te gjithe fazes se ciklit te menaxhimit te shpenzimeve 
publike. 
Perfshiria e obiektivave te politikave. ne nivel institucioni/programi ne Ligjin e Buxhetit Vietor 
(2016-2020) 
Parashikimi i ndryshimit ne Ligjin e Buxhetit Vjetor. 

Kontrollet e angazhimeve financiare shumevjecare 
Konteksti 
Deri tani, kontrolli i angazhimeve financiare ushtrohet vetem ne kontekstin e ekzekutimit te buxhetit 
vjetor; nuk ka pasur kontroll ne lidhje me tavanet e PBA. Si pasoje, ka pasur situata kur kontratat 
jane lidhur nga ministrite e linjes dhe jane miratuar ne baze te nje angazhimi financiar tejet te 
kufizuar per vitin e ardhshem, pa marre parasysh ndikimin ne buxhet ne vitet e tjera te PBA-se dhe 
me tej. Ky boshllek ne kuadrin rregullator te MFP-se ka qene faktori kryesor qe kontribuoi ne 
krijimin e detyrimeve te prapambetura te fshehura, kur rritja e ekonomise dhe e te ardhurave u 
ngadalesua pas vitit 2009. 
Si pjese e marreveshjes me FMN-ne, qeveria eshte e angazhuar per shlyerjen e detyrimeve te 
prapambetura ekzistuese ne nje menyre te rregullt periodike dhe ne marrjen e masave te nevojshme 
per te shmangur ne te ardhmen detyrimet e reja te prapambetura. Kontrolli i limiteve te 
angazhimeve financiare shumevjecare, eshte nje prej masave. 
Objektivi 
Angazhimet financiare afatmesme kontrollohen plotesisht brenda kufijve te caktuar nga Qeveria dhe 
Parlamenti nepermjet Buxhetit dhe ligjeve, rregulloreve dhe udhezimeve perkatese. 
Treguesi i Rezultateve 
-Devijimi ne gdo vit i kontratave faktike shumevjecare kundrejt kontratave shume 
vjecare te buxhetuara 

-Devijimi i shpenzimeve faktike kapitale kundrejt shpenzimeve te buxhetuara kapitale; 
-Ekuivalenti i indikatorit SHPPF (PEFA) PI-2 shumevjecar. 
-Shpenzimet per projektet shume-yjecare nuk tejkalojne buxhetet e miratuara per ato projekte; 
-Te gjitha angazhimet financiare regjistrohen ne sistemin e Thesarit brenda 3 diteve nga 
nenshkrimi i kontratave; 
-Te gjitha projektet kryesore jane angazhuar paraprakisht ne sistemin e Thesarit ne baze te 
skeduleve te llogaritura te disbursimit te aprovuara ne procesin e Buxhetit para fillimit te 
masave te prokurimit; 
-Pagesat e detyrimeve te prapambetura nuk jane regjistruar per aktivitetet shumevjecare te 
projekteve te investimeve publike. 
Masa 1: Prezantimi i kontrollit te angazhimit financiar shumevjegar per shpenzimet shumevjegare 
Per gdo vit te projekteve shumevjecare te investimeve publike dhe per shpenzime korente te 
kontraktuara per me shume se nje vit, do te kryhet nje angazhim financiar paraprak per nivelin 
e planifikuar te shpenzimeve ne ate vit. Keto angazhime financiare te cilat mund te shkojne 
pertej tre viteve te PBA-se, do te shenohen ne regjistrin e limiteve te angazhimit financiar 
paraprak ne SIFQ -it. Ne procesin e pergatitjes se PBA-se, te dhenat e ketyre angazhimeve 
financiare do te perdoren edhe per menaxhimin e borxhit dhe planifikimit te fluksit te parave. 

 

Zbatimi dhe menaxhimi efektiv i buxhetimit mbi baze gjinore (2014-2020) 
Plani perkates i ML-ve, monitorimi dhe raportimi i objektivave dhe rezultateve mbi baze 
gjinore. 



Me kerkese te subjektit pergjegjes qeveritar, profili kohor i ketyre angazhimeve paraprake 
shumevjecare mund te ndryshohet ne procesin e pergatitjes se PBA-se. 
Masa 2: Forcimi i procesit te miratimit per projektet shumevjecare te investimeve publike 
Nje projekt investimi publik do te perfshihet ne PBA, vetem nese shpenzimet e planifikuara 
perputhen me tavanet e shpenzimeve per secilin prej tre viteve te PBA-se. 

 
MFP ne qeverine vendore 
Konteksti 
Ne dhjete vitet e fundit Shqiperia ka shenuar progres ne drejtim te rritjes se autonomise fiskale 
dhe financiare te subjekteve te qeverisjes vendore.  Decentralizimi fiskal ka qene pjese e 
rendesishme e reformes, dhe synon rritjen e te ardhurave nga taksat dhe tarifat, duke zgjeruar 
autonomine e njesive te qeverisjes vendore edhe ne vendim-marrje. 
Qe' nga viti 2002, transfertat brenda-qeveritare jane bazuar ne nje formule transparente me kritere te 
specifike e te qarta. Gjate kesaj periudhe, jane ndermarre iniciativa te rendesishme ligjore per te 
permiresuar menaxhimin financiar ne nivelin e qeverisjes vendore; per shembull duke prezantuar 
nje Kuader Afatmesem te Shpenzimeve per planifikimin dhe buxhetimin. Megjithate ne 
menaxhimin financiar publik te qeverise vendore mbetet shume per te permiresuar dhe Qeveria do 
te filloje nje sere reformash per forcimin e procesit te MFP-se ne nivel vendor. 
Si fillim, reforma territoriale do te zbatohet pas zgjedhjeve te ardhshme vendore ne muajin janar 
2016. Objektivi kryesor i saj eshte qe te rrise efikasitetin dhe efektivitetin e fondeve publike te 
qeverise vendore. Numri i bashkive dhe komunave do te ulet ndjeshem, dhe pritet te shkurtoje 
kostot fikse administrative te qeverise vendore ne rreth 35-40 per qind. Kursimet do te perdoren per 
te rritur investimiet publike nga qeveria vendore. 
Ligji mbi reformen territoriale do te shoqerohet me nje ligj qe percakton funksionet dhe 
kompetencat e pushtetit vendor, si dhe nga nje ligj i vecante per financat lokale dhe masat per te 
rritur te ardhurat dhe te ardhurat jo-tatimore qe rrjedhin per pushtetin lokal. 
Objektivi 
Menaxhimi i matur, efektiv dhe efikas financiar i qeverive vendore 
Treguesi i rezultateve 
-Jo me shume se 10 per qind e qeverive vendore kane shpenzime qe tejkalojne te ardhurat nga 
qeveria qendrore dhe burimet e veta me me shume se 5 per qind (ose dicka te arsyeshme qe mund te 
pritej nga ndonje qeveri); 
-Jo me shume se 10 per qind e qeverive vendore grumbullojne me pak se 80 per qind te taksave te 
vendosura ne nivel vendor; 
-Jo me shume se 10 per qind e qeverive vendore kane shpenzime kapitali te buxhetit qe jane me pak 
se 80 per qind e shumave te aprovuara ne buxhet; 
-Jo me shume se 10 per qind e qeverive vendore nuk botojne raportet e audituara financiare vjetore 
brenda 6 muajve deri ne fund te vitit financiar; 
-Te gjithe treguesit perkates te performances te sistemit te klasifikimit te SHPPF-se6. 
Masa 1: Hartimi i ligjit mbi financat e qeverisjes vendore 



Ligji i ri mbi financat e qeverisjes vendore do te qartesoje marredheniet fiskale ndermjet qeverise 
qendrore dhe vendore, dhe do te forcoje bashkerendimin e operacioneve te qeverise se 
pergjithshme. Ai do te permbaje: 
Qeveria do te kryeje dy vleresime SHPPF (PEFA) te fokusuara ne qeverine vendore, nje ne fillim te 
periudhes se planifikimit dhe nje tjeter drejt perfundimit. 
-Rregullat per menaxhimin financiar nga qeveria vendore te transfertave te kushtezuara dhe te 
pakushtezuara nga qeveria qendrore; 
-formulen per llogaritjen e transfertave te pakushtezuara; 
-parimet e taksave te perbashketa dhe tarifave te sherbimeve ne planin afatmesem-afatgjate; 
-permbajtjen e raportit vjetor mbi financat vendore per qeverine qendrore; 
-procedurat per programimin dhe zbatimin e buxheteve vendore; 
-standardet  e  raportimit  ne  lidhje  me  kontratat  dhe  kreditoret  si   nje  mase  per parandalimin e 
krijimit te detyrimeve te prapambetura; 
-kriteret per planifikimin, vleresimin dhe perfshirjen e investimeve ne buxhet; 
-kriteret per menaxhimin e shpenzimeve korente dhe kapitale aktuale, dhe ceshtje te tjera te lidhura 
me tranzicionin. 
-parimet e kontabilitetit, procedurat per auditimin e brendshem dhe te jashtem; 
-rregullat dhe procedurat per garantimin e transparences, pergjegjshmerise, etj. 
Sistemi informatik Financiar i Qeverise do te implementohet edhe ne nivel lokal, ne menyre qe te 
integrohen te ardhurat dhe shpenzimet vendore, duke rritur keshtu cilesine dhe disponueshmerine e 
informacionit. Gjithashtu, te gjitha procedurat per angazhimin e fondeve dhe kontrollin do te 
unifikohen. 
Masa 2: Hartimi dhe miratimi i ligjit te ri organik per organizimin dhe funksionimin e qeverisjes 
vendore. 
Ligji i ri organik per Qeverisjen Vendore, do te specifikoje funksionet dhe kompetencat e njesive te 
reja te qeverisjes vendore, qe do te krijohen pas bashkimit. Procesi mund te kaloje ne dy faza. Faza 
e pare, e cila pritet te perfundohet ne fillim te vitit 2015, lidhet me harmonizimin e pjesshem te 
dispozitave te ligjit nr. 8652/2000, "Per organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore", i 
ndryshuar, me konceptet dhe ndryshimet e parashikuara ne ligjin nr. 115/2014, "Per ndarjen 
administrativo-territoriale te njesive te qeverisjes vendore ne Republiken e Shqiperise", dhe ne disa 
ligje te tjera te miratuara gjate vitit 2014, si psh. ligji "Per konsultimin public", dhe ligji "Mbi te 
drejten e informimit". Faza e dyte parashikon hartimin dhe miratimin e nje ligji plotesisht te ri mbi 
qeverisjen vendore, nje version i integruar ne kontekstin e Reformes Administrative Territoriale, 
dhe akteve te tjera legjislative te domosdoshme. 
Masa 3:   Zbatimi i ligjeve te reja mbi financat publike vendore dhe permiresimi i praktikave te 
MFP 
Ne bashkepunim me partneret e jashtem te Shqiperise, qeveria qendrore do te vere ne dispozicion 
trajnimet e synuara dhe instrumente te tjera per ndertimin e kapaciteteve, per forcimin e kapacitetit 
te MFP-se ne nivelin e qeverisjes vendore. 
Masa 4: Harmonizimi dhe konsotidimi i metejshem i kuadrit legjislativ qe rregullon organizimin 
e qeverisjes vendore dhe menaxhimin financiar publik. 
Zbatimi i reformes se decentralizimit fiskal, gjate 10 viteve te fundit, ka nxjerre ne pah nje sere 
ceshtjesh, perfshire funksionet e perbashketa apo ato te lidhura me menaxhimin financiar dhe fiskal, 
ku legjislacioni eshte kontradiktor, apo ku ka mbivendosje te detyrave dhe funksioneve. Ky kuader 
ligjor do te analizohet per te identifikuar plotesisht pengesat per decentralizimin fiskal dhe analiza 
do te perfshije edhe identifikimin e masave te ardhshme per harmonizimin e ketij legjislacioni. 
Nje pjese e rendesishme e kesaj analize do te jete edhe vleresimi i kujdesshem i Konventave te 
ratifikuara nga Shteti Shqiptar ne fushen e decentralizimit dhe qeverisjes vendore, ne menyre qe 
te sigurohet reflektimi i parimeve te tyre ne legjislacion, i cili do te rishikohet per te siguruar nje 
harmonizim me" te mire. Hartimi i nje kalendari legjislativ per kete qellim do te orientoje me 
mire kete proces duke prioritizuar aktet qe kane nevoje per harmonizim/permiresim ne menyre 
qe te shmangen inkonsistencat, dhe ne menyre qe te sigurohet involvimi i duhur i Parlamentit 



ne kete proces. Nje element i rendesishem i ketij procesi eshte Parandalimi i Riskut te 
Korrupsionit ne Legjislacion {corruption proofing legislation). 
Masa 5: Adoptimi i nje sistemi te bazuar mbi performancen per transferten e grantit njesive te 
qeverisjes vendore. 
Ligji i ri i financave lokale do te permbaje nje mekanizem ku shperndarja e transfertes se 
pakushtezuar njesive te qeverisjes vendore do te bazohet mbi kritere performance. Do te 
hartohen disa indikatore performance nga nje komitet i perbashket per financimin e njesive te 
qeverisjes vendore. Kriteret dhe indikatoret do te jene pjese e nje sistemi me te gjere monitorimi 
te njesive te qeverisjes vendore. 

Shtylla 3- Ekzekutim efikas i buxhetit Administrata tatimore 
Konteksti 
Konsolidimi fiskal qe eshte thelbi i programit me FMN-ne bazohet kryesisht ne rritjen e te 
ardhurave te qeverise. Arritja e te cilit kerkon ndryshime ne politikat tatimore, si dhe forcimin e 
administrates tatimore. Ne kontekstin e kesaj te fundit, Qeveria do te analizoje dhe krahasoje 
avantazhet dhe disavantazhet e integrimit te administratave tatimore dhe doganore. 
Per sa i perket politikes tatimore, qeveria do te: 
-Rishikoje legjislacionin mbi tatimin per te ardhurat; 
-zhvilloje harmonizimin e legjislacionit te tatimeve indirekte me Acquis Communautaire; 
-reformoje taksimin mbi pronat; 
-rishikoje normat tatimore ne baze te nevojave buxhetore dhe zhvillimeve ekonomike. 
Objektivi 
Menaxhimi efektiv, efikas, i drejte dhe transparent i te ardhurave tatimore. 
Treguesi i rezuitateve 
-Mbledhja faktike ne raport me planin nuk tejkalon 5% te parashikimit te te ardhurave nga tatimet 
dhe doganat; 
-permiresimi i detyrimeve te prapambetura ne raport me te ardhurat e mbledhura faktike; 
-Permiresimi i indikatorit te kostos se mbledhjes se te ardhurave me te ardhurat e mbledhura; 
-Niveli i permbushjes se kerkesave te klienteve, i matur nepermjet vezhgimeve periodike; 
-Rritja e transparences nepermjet publikimit te informacionit mbi ceshtje te rendesishme ne faqen e 
internetit, si legjislacioni, rregullat, vendimet, grumbullimet, kostot administrative, trajtimi i 
ankesave, gjobat e vendosura (dhe ceshtje te tjera qe konsiderohen te rendesishme nga 
taksapaguesit, te cilat do te lindin edhe nga vezhgimet/sondazhet). 
Masa 1: Ri-projektimi dhe kompjuterizimi i proceseve kryesore te administrates tatimore 
DPT eshte ne procesin e implementimit te nje sistemi te ri dixhital te teknologjise se informacionit 
ne administrated tatimore qe do te menaxhoje regjistrimin e taksapaguesve, regjistrimin e fitimeve, 
pagesat e te ardhurave, rimbursimet e taksave, mbledhjen e detyrimeve te prapambetura tatimore, 



auditimin, si edhe ankesat e taksapaguesve. Sistemi i ri do te mundesoje thjeshtimin e proceseve dhe 
uljen e mundesive per mashtrim dhe korrupsion. Taksapaguesve nuk do t'u kerkohet me" qe te 
paguajne ne nje banke te ndodhur ne rajonin ku eshte regjistruar taksapaguesi, por do te mund ta 
bejne kete nepermjet nje banke ne Shqiperi. 
Ka filluar nje program gjitheperfshires per trajnimin e personelit te DPT-se mbi sistemin e ri dhe 
procedurat e reja. 
Masa 2: Rregullimi/pershtatja e strukturave organizative te administrates tatimore dhe plotesimi 
me personel i zyrave ne qender dhe ne nivel lokal 
Nderkohe qe sasia e perpunimit manual do te ulet ndjeshem, personeli mund te zhvendoset ne 
aktivitete me te vlefshme te tilla si sherbimet e taksapaguesve, auditimi dhe hetimet e mashtrimit 
tatimor. Pergjegjesite do te kalojne edhe ne zyra rajonale per te shfrytezuar me mire personelin e 
vene ne dispozicion, duke centralizuar ne me pak vende aktivitete kyce si zbatimi i detyrimeve 
tatimore te prapambetura. Aktualisht, DPT po punon per organizimin e ri, me qellim shfrytezimin 
optimal te potencialit te sistemit te ri dixhital/te teknologjise se informacionit dhe harmonizimin e tij 
me legjislacionin e ndryshuar. 
Masa 3: Implementimi i sistemit te menaxhimit te mbledhjes se taksave mbi bazen e riskut te 
permbushjes 
Sistemi i menaxhimit te riskut, qe do te implementohet do te jete ne perputhje me modelin e 
mbeshtetur nga FMN, OECD, dhe KE. DPT do te shfrytezoje nje sere metodash (p.sh. media dhe 
marketingu i perputhshmerise, bashkepunimi me perfaqesuesit e grupeve te industrise, edukimi dhe 
sherbimet e taksapaguesve, auditimi, dhe zbatimi i masave mbi detyrimet e prapambetura), ne 
menyre qe permbushja vullnetare e pageses se detyrimeve tatimore te rritet me kalimin e kohes. 
Sherbimet tatimore do te permiresohen per te bere te mundur permbushjen e detyrimeve te 
sipercituara. Per te lehtesuar zbatimin e modelit te CRM-se, administrata tatimore ka krijuar nje 
Komitetit Harmonizimi te nivelit te larte per te udhehequr perpjekjet per reforma dhe nje Njesi per 
Menaxhimin e Riskut eshte krijuar per te ndihmuar per identifikimin dhe prioritizimin e risqeve. 
Strategjia e re e CRM-se do te fokusohet mbi te gjitha industrite dhe taksa apo procese specifike per 
rastet kur rreziqet jane evidente dhe jo per taksapagues individuals. 
Masa 4: Forcimi i kapaciteteve te auditimit 
Kapaciteti profesional i inspektoreve tatimore do te rritet nepermjet trajnimit te vazhdueshem. 
Efikasiteti i tyre do te rritet duke u ofruar atyre pajisje te teknologjise se informacionit per t'u lidhur 
me sistemin e ri te administrates tatimore per rastet kur jane ne terren. Do te zbatohen aplikacione te 
reja per te monitoruar fluksin e mallrave te akcizes. Per te rritur me tej kapacitetin e auditimit, do te 
krijohen praktika per nje shkembim sistematik te informacionit me sektoret e tjere te administrates 
publike qe ndikojne ne vleresimin dhe mbledhjen e taksave. 
Masa 5: Rishikimi i sistemit te kasave fiskale dhe nxitja e perdorimit te tyre 
DPT eshte duke rishikuar sistemin e kasave fiskale per te mundesuar sigurimin e informacionit 
fiskal ne kohe reale. Eshte duke u planifikuar nje llotari e bazuar ne kuponet nepermjet te ciles 
synohet nxitja e qytetareve per te kerkuar kuponin e pagesave ne kohen e blerjes. Hedhja e pare e 
shortit parashikohet te kryhet ne prill 2015. 
Masa 6: Krijimi i kadastres fiskale te pronave 
Ne menyre qe te vendosen bazat per informatizimin e taksave te reja te prones, do te krijohet nje 
kadaster fiskale. Qellimi i kadastres do te jete konsolidimi i te gjitha te dhenave ekzistuese mbi 
truallin, ndertesat dhe pronaret/ banoret, dhe per te llogaritur detyrimin tatimor vjetor te shoqeruar 
me secilen prone. Cdo prone do t'i jepet nje numer unik identifikimi dhe qofte pronari i ligjshem, 
nese dihet, apo banori, se bashku me numrin kombetar identifikues per ate person apo subjekt. 
Njesia pergjegjese per kadastren nuk do te kete autoritetin per te zgjidhur padi ligjore kontradiktore 
apo per te verifikuar pronesine. 
Masa 7: Forcimi i kapacitetit profesional te personeiit te DPT-se nepermjet trajnimit te 
vazhdueshem 



Nje Qender Trajnimi per Administrated Tatimore dhe Doganore eshte krijuar nen kujdesin e 
Ministrise se Financave. Qendra do te ofrojne trajnim te pershtatur me nevojat ne zhvillim te te dy 
autoriteteve. Qendra do te mbeshtese gjithashtu rekrutimin e stafit te ri te bazuar ne merita 
nepermjet provimeve te kualifikimit, te cilat do te behen te detyrueshme per te gjithe punonjesit 
potenciale te administratave tatimore dhe doganore. DPT ka pergatitur strategjine e 

 
Menaxhimi doganor 
Konteksti 
Kodi i ri Doganor u miratua nga Parlamenti ne muajin korrik 2014. Zbatimi i tij do te kerkoje masa 
ne disa fusha. 
Objektivi 
Menaxhimi efektiv, efikas, i drejte dhe transparent i te ardhurave doganore. 
Treguesi i rezultateve 
-Mbledhja faktike ne raport me planin nuk tejkalon 5% te parashikimit te te ardhurave nga 
tatimet dhe doganat; 
-permiresimi i detyrimeve te prapambetura ne raport me te ardhurat e mbledhura faktike 
-Permiresimi i indikatorit kostos se mbledhjes se te ardhurave me te ardhurat e mbledhura 
-Niveli i permbushjes se kerkesave te klienteve, i matur nepermjet vezhgimeve periodike 
-Rritja e transparences nepermjet publikimit te informacionit mbi geshtje te rendesishme ne 
faqen e internetit, si legjislacioni, rregullat, vendimet, grumbullimet, kostot administrative, 
trajtimi i ankesave, gjobat e vendosura (dhe geshtje te tjera qe konsiderohen te rendesishme nga 
taksapaguesit, te cilat do te lindin edhe nga vezhgimet/sondazhet). 
Masa 1: Eliminimi i paqartesive procedurale per krijimin e nje kuadri te qarte nderverprues midis 
sektorit privat dhe Administrates Doganore 
Udhezimet jane dhe do te vazhdojne te nxirren bazuar ne kerkesat doganore dhe detyrimet e 
shoqerive. Objektivi eshte permiresimi i dialogut me bizneset dhe standartizimi i te gjitha 
operacioneve ne masen me te gjere te mundshme. 
Masa 2: Rritja e efikasitetit te ofrimit te sherbimeve ne pikat e kontrollit te kalimit kufitar 
Per pershpejtimin e zhdoganimit, ne vendqendrimet kufitare duhet te implementohet nje sportel i 
vetem per kryerjen e sherbimeve 24 ore ne 7 dite te javes. 
Masa 3: Unifikimi i disa rregullave dhe praktikave te rendesishme ne nje grup koherent udhezimesh 

trajnimit per fusha te ndryshme fiskale dhe grupe te synuara per periudhen 2014-2015 dhe 
me gjere. 



Kodi i Ri Doganor ben te mundur unifikimin e disa rregullave dhe praktikave te rendesishme qe 
deri tani zbatoheshin sipas rastit. Per zbatimin e Kodit te ri Doganor, do te pergatitet nje grup 
koherent udhezimesh. 
Masa 4: Prezantimi i procedurave doganore per Operatorin Ekonomik te Autorizuar 
Kodi i ri Doganor prezanton konceptin e Operatorit Ekonomik te Autorizuar (OEA). Per shoqerite 
te cilave iu eshte dhene ky status, procesi i zhdoganimit do te thjeshtohet ndjeshem nepermjet uljes 
se kontrolleve nga autoritetet doganore, aksesin ne proceduren e centralizuar te zhdoganimit, 
verifikimin on-line te autoritetit te nje individi per te depozituar deklaraten doganore, nje proces te 
thjeshtuar deklarimi, vete-vleresimi, shtyrjen e pagesave, etj. DPD do te pergatise rregulla specifike 
ne lidhje me OEA-te. 
Masa 5: Zgjerimi i mundesive per ankimimin e vendimeve te autoriteteve doganore 
Kodi i ri Doganor parashikon dy mekanizma ankimimi ne varesi te llojit te vendimit qe ankimohet. 
DPD do te krijoje kuadrin konkret institucional dhe procedural per importuesit dhe eksportuesit per 
perdorimin e ketyre mekanizmave. 
Masa 6: Percaktimi i rregullave per perdorimin e nje garancie te vetme qe mbulon nje numer te 
madh transaksionesh 
Kodi i ri Doganor krijon mundesine per operatoret me status OEA per te perdorur garanci globale. 
Do te pergatiten rregulla specifike qe zbatohen per keto garanci. 
Masa 7: Garantimi i zhbllokimit te menjehershem te mallrave kur operator'! ekonomik jep 
informacion paraprak te nevojshem per kryerjen e auditimeve te bazuar a ne analizen e riskut 
Ne baze te Konventes se Kiotos, mund te depozitohet nje deklarate doganore para hyrjes se 
pritshme te mallrave ne dogane. Administrata Doganore do te ofroje" kete sherbim per 
pershpejtimin e zhbllokimit te mallrave. 
Masa 8: Marrja e masave per iuften kunder falsifikimit dhe mashtrimit 
Masat per Iuften kunder mashtrimit perfshihen ne Kodin e ri Doganor i cili, per sa i perket 
shkeljeve doganore dhe gjobave, bazohet ne propozimin e Komisionit Europian dhe praktikat e tjera 
me te mira te vendeve te BE-se. Kodi i Ri Doganor percakton qarte nje liste te veprimeve ose 
mosveprimeve qe perfshijne shkeljen doganore ne Shqiperi. Keto shkelje diferencohen nga sjellja e 
shkelesve, niveli i shkalles se shkeljes dhe disa kategorizohen ne baze te faktit nese ishin te 
qellimshme apo nga pakujdesia. 
Masa 9: Permiresimi i sistemeve dhe procedurave dixhitale/te teknologjise se informacionit 
ne nivelet qendrore dhe vendore te DPD-se 
DPD do te vazhdoje te zhvilloje mbeshtetjen e teknologjise se informacionit per operacionet e 
saj, me synimin per t'u zhvendosur gradualisht ne nje proces shlyerjeje teresisht te 
kompjuterizuar dhe jo nepermjet sistemit manual. Per me teper, moduli i menaxhimit te riskut 
te DPD-se do te zbatohet ne te gjitha zyrat vendore te DPD-se dhe do te garantohet 
nderveprueshmeria me sisteme te ngjashme te KE-se. Nje sistem rikuperimi ne raste 
fatkeqesish do te zbatohet ne distance per mbeshtetje dhe per te garantuar operacione te 
vazhdueshme. 
Masa 10: Krijimi i Bazes Kombetare te te Dhenave te Vleresimit 
Nje Baze Kombetare e te Dhenave te Vleresimit do te krijohet prane DPD-se per t'u ofruar si 
baze per analizen e transaksioneve te bazuara ne rrezik. 
Kontrolli i shpenzimeve 
Konteksti 
Prezantimi i kontrollit te angazhimeve financiare shumevjecare u diskutua me siper por 
qeveria do te ndermarre edhe nje sere hapash te tjera per te forcuar kontrollin e shpenzimeve. 
Aktualisht, SIFQ perdoret nga pese institucione buxhetore, buxheti i te cilave perben rreth 
20% te buxhetit te shtetit. Keto institucione mund te ngrijne fondet kur nxirret nje urdher 
prokurimi per te garantuar qe fondet publike te mos perdoren per qellime te ndryshme nga ato 
per te cilat jane buxhetuar. Per subjektet buxhetore qe nuk jane lidhur me sistemin, garantimi i 



financimit duhet te gjurmohet manualisht. Me zgjerimin e SIFQ-it ne shumicen e subjekteve 
buxhetore, perdorimi i ketij mekanizmi kontrolli do te lehtesohet ndjeshem. 
Objektivi 
Regjistrimi dhe kontrolli efikas dhe teresisht transparent i shpenzimeve qeveritare dhe 
detyrimeve financiare te mbledhura. 
Treguesi i rezultateve 
-Vlera totale e faturave qe duhet te paguhet nga buxheti i vitit te ardhshem ne lidhje me 
vleren totale te faturave te marra. 
Masa 1: Zgjerimi gradual i SIFQ per te gjitha institucionet kryesore buxhetore 
SIFQ do te vihet gradualisht ne dispozicion per te gjitha subjektet kryesore buxhetore. Plani 
eshte qarkullimi i tyre si me poshte: 
-Deri 15 institucione deri ne vitin 2015 (pergjegjese per 60 % te buxhetit te shtetit) 
-Deri 50 institucione deri ne vitin 2018 (pergjegjese per 90% te buxhetit te pergjithshem) 
-Deri   100   institucione   deri   ne   vitin   2020   (pergjegjese   per   95%   te   buxhetit   te 
pergjithshem) 
Masa 2: Kryerja e kontrolleve te brendshme me te rrepta ne SIFQ ne fazen e angazhimit 
paraprak te fondeve publike 
Per te parandaluar krijimin e detyrimeve te prapambetura, kontrollet e brendshme shtese ne 
fazen e angazhimit do te planifikohen prane SIFQ . Fondet ne dispozicion do te jene te ngrira 
ne fazen e para-angazhimit financiar (kur eshte nxjerre nje urdher prokurimi) per te garantuar 
qe fondet publike te mos perdoren per qellime te ndryshme nga ato per te cilat jane 
planifikuar. Pervec kesaj, gjurmimi i shpenzimeve operative me kod te caktuar te projekteve 
ne SIFQ do te lehtesoje procesin e parashikimit te likuiditetit, menaxhimin e kontratave dhe 
monitorimin e buxhetit (ne fakt, aktualisht vetem investimet mund te monitorohen me kod 
projekti). 
Masa 3: Konfigurimi i SIFQ -it per te mundesuar gjurmimin e shpenzimeve operative ne baze 
te kodit te projektit 
Procesi i plote per garantimin e angazhimeve financiare dhe pagesave mund te monitorohet 
aktualisht vetem per projektet e investimeve. Ri-konfigurimi i SIFQ -it per te mundesuar 
zgjerimin e kesaj mundesie per te gjitha shpenzimet qe nuk lidhen me personelin, do te 
lehtesoje parashikimin e likuiditetit, menaxhimin e kontratave dhe monitorimin e buxhetit. 
Masa 4: Analizimi i mundesise per prezantimin e nje future elektronike 
Aktualisht, nje urdher shpenzimi regjistrohet ne SIFQ ne kohen kur institucionet buxhetore 
dorezojne nje urdher te pagese tek Thesari. Vonesa kohore ndermjet marrjes se fatures nga 
Institucionet Buxhetore dhe dorezimit te fatures tek Thesari shkakton vonesa ne kontabilitet 
per shpenzimet e kryera publike. Qeveria do te shqyrtoje mundesine e paraqitjes se faturave 
elektronike, ne menyre qe te shkurtoje kete vonese dhe ne kete menyre permiresimin e 
menaxhimit likuiditetit. 

 



 
Menaxhimi i borxhit dhe likuiditetit 
Konteksti 
Aktualisht Qeveria paguan faturat pasi jane vene ne dispozicion parate per shkak te 
kufizimeve qe vijne si rezultat i luhatjeve afatshkurtra ne flukset e te ardhurave dhe 
pagesave. Ky kufizim ne fluksin e parave ka ndikime negative ne efikasitetin e operacioneve 
qeveritare dhe con ne rritjen kostove, pasi furnitoret paguhen me cmimin ne momentin e 
faturimit, dhe kjo shton rrezikun qe te paguhen me vonese. Parashikimi i i dobet i likuiditetit 
e nderlikon problemin. Me permiresimin e informacionit mbi luhatjet e ardhshme muaj pas 
muaji mbi nevojat per likuiditet, instrumentet financiare qe ekzistojne mund te perdoreshin 
ne menyre me eficiente per arritjen e qellimeve. Nje pjese e borxhit qeveritar pati marre 
formen e detyrimeve te prapambetura. Nje strategji per shlyerjen e detyrimeve te 
prapambetura eshte miratuar dhe eshte duke u zbatuar. Masat per shmangien e krijimit te 
detyrimeve te reja te prapambetura do te diskutohen ne pjese te tjera te kesaj strategjie. 
Objektivi 
Minimizimi i kostove per plotesimin e nevojave te financimit te Qeverise ne nje nivel te 
caktuar risku dhe duke mbajtur ne konsiderate normen e kredititimit te Shqiperise. 
Treguesi i rezultateve: 
-Ndryshimi midis interesit mesatar te paguar nga Qeveria Shqiptare per borxhin e saj publik 
dhe normes mesatare te interesit te paguar nga vendet me te njejtin klasifikim kreditimi7; 
-Vleresimi i riskut; 
-Kostoja e interesave te borxhit e krahasuar me koston optimale (bazuar ne analizen e 
perdorimit te parave dhe grafikun kohor te pagesave per vitin e parardhes). 
Masa 1: Rishikimi i masave aktuale institucionale, organizimit te brendshem dhe 
personelit pergjegjes per menaxhimin e likuiditetit dhe borxhit 
Qeveria do te rishikoje masat aktuale institucionale, organizimin e brendshem dhe burimet e 
personelit, me qellim arritjen e nje integrimi me te mire te menaxhimi te borxhit dhe 
likuiditetit. 
Masa2: Pergatitja e nje strategjie gjitheperfshirese te menaxhimit te borxhit 
Qeveria do te pergatise nje strategji gjitheperfshirese te menaxhimit te borxhit per te 
udhehequr operacionet e saj te huamarrjes ne te ardhmen, per te balancuar koston e 
huamarrjes dhe riskun. 
Per shembull, klasifikimi i monedhes se kembimit valutor te "Standard & Poor's" 
Masa 3: Pergatitja e nje strategjie per zhvillimin e tregut te letrave qeveritare me vlere 
Ministria e Financave do te kryeje nje analize te plote ne tregun paresor dhe dytesor te 
borxhit publik, duke perfshire nje analize per arritjen e objektivave te deshiruar, dmth 
maturimin, nivelin e synuar dhe numrin e linjave nepermjet simulimeve te emetimit dhe 
vendosjes se standardeve krahasuese nderkombetare. 
Ajo do te projektoje dhe ofroje mbeshtetje per zbatimin e strategjine dhe emetimit ne 
mbeshtetjete krijimit te standardeve, uljes se fragmentimit dhe permiresimin e 
transparences dhe parashikueshmerise ne tregun paresor dhe stimulimin e likuiditetit ne 
tregun dytesor. Ministria e Finances do te kryeje nje analize perfundimtare per vleresimin e 
aftesise /nevojes se tregut per nje Program me Agjent Paresor (AP) dhe do te 
rishikoje/propozoje ndryshime ne kuadrin rregullator (per rastet kur eshte e nevojshme) per 
zbatimin e programit AP. 
Masa 4: Integrimi i sistemit te menaxhimit te borxhit me SIFQ dhe SIMFQ-in e ardhshem 



Qeveria do te shqyrtoje te gjitha hapesirat e mundshme per te garantuar nje integrim 
optimal te sistemeve te menaxhimit te borxhit, parashikimit te likuiditetit, si dhe funksionet 
e kontabilitetit ne sisteme. 
Masa 5: Permiresimi i parashikimit te likuiditetit 
Ministria e Financave do te rishikoje praktikat dhe metodologjine aktuale per parashikimin 
e likuiditetit, me synim permiresimin e parashikimeve ne menyre qe te krijohet nje baze per 
menaxhim me efikas te parave. 
Masa 6: Kerkimi i marreveshjes me partneret ejashtem per kanalizimin e te gjitha fondeve 
te granteve dhe huave nepermjet LLUTH-se 
Qeveria do do t'ju kerkoje partnereve te saj te jashtem qe ne te ardhmen te gjitha fondet e 
grantit dhe huase te kanalizohen nepermjet LLUTH-se dhe jo nepermjet llogarive te 
vecanta bankare. 
Masa 7: Krijimi i lidhjeve/nderfaqeve me sistemet e menaxhimit tatimor dhe doganor 
Shihni me tej kapitullin mbi Sistemin Informatik te Menaxhimit te Integruar Financiar. 

Menaxhimi i fondeve te jashtme 
Konteksti 
Pjesa me e madhe e mbeshtetjes se donatoreve ne Shqiperi vazhdon te menaxhohet jashte 
sistemit te Qeverise per MFP-ne kundrejt angazhimeve te ndermarra ne Deklaraten e Parisit 
(2005) dhe Partneritetit te Busan-it (2011). Ne vleresimin e SHPPF 2011, dy treguesit e 
zbatueshem te performances te lidhur me donatoret kane marre vleresimin "D", me nje 
hapesire te madhe per permiresim ne te ardhmen,. Qeveria do t'i drejtohet partnereve te saj te 
jashtem me nje kerkese qe, ne te ardhmen, fondet e granteve dhe huave te kanalizohen 
nepermjet LLUTH-se dhe jo nepermjet llogarive te vecanta bankare. Per sa i perket 
menaxhimit te fondeve te BE-se, Shqiperia ka krijuar autoritetet, strukturat dhe marredheniet e 
rregulluara midis tyre per garantimin e funksionimit efektiv te menaxhimit dhe sistemeve te 
kontrollit. Nje Autoritet Auditimi eshte krijuar gjithashtu ne perputhje me kerkesat e BE-se. 
Nderkohe perpjekjet per forcimin e ketyre strukturave do te vijojne. 
Ne lidhje me donatoret e tjere, Departamenti i Programimit te Zhvillimit, Financimeve dhe 
Ndihmes se Huaj (DZHPFNH) ka ngritur nje baze te dhenash me informacion mbi angazhimet 
financiare dhe disbursimet nga te gjithe donatoret. Ndersa donatoret japin vleresime te 
disbursimeve brenda nje kohe te arsyeshme ne menyre qe te behet pershtatja me kalendarin 
buxhetor te Qeverise, shpesh ata nuk ndjekin formatin dhe afatin kohor per raportimin e 
disbursimeve dhe pagesave ne perputhje me klasifikimin e perdorur nga Qeveria. Per kete 
arsye, Shqiperia synon te rrise perdorimin e sistemeve kombetare per te mundesuar integrimin 
ne kohe te flukseve te donatoreve ne sistemin qeverises te SIFQ/SIMFQ-it. 



Objektivi 
Shfrytezimi ne menyre efektive dhe transparente te sistemeve shqiptare te kontrollit dhe 
menaxhimit financiar per te gjitha financimet e huaja, duke perfshire edhe projektet e 
financuara nga BE-ja nen programet e I PA ne menyre te decentralizuar. 
Treguesi i rezultateve 
-Raporti i funksioneve te lidhura me menaxhimin e fondeve nga BE-ja (nga buxhetimi ne 
auditim) te integruara/te ekzekutuara ne sistemin qeveritar te SIFQ/SIMFQ-it; 
-Raporti i ndihmes qe menaxhohet nga perdorimi i procedurave kombetare (treguesi SHPPF  D-
3); 
-Disbursimet e  projekteve te financuara  nga   BE-ja  me  metoden e  menaxhimit te 
decentralizuar sipas Vendimeve DM per IPA 2014-2020. 
Masa 1: Integrimi i menaxhimit te fondeve te jashtme nepermjet SIFQ /SIMFQ-it 
Qeveria do te krijoje kushtet per planifikimin, buxhetimin, ekzekutimin, dhe kontabilitetin e 
fondeve te BE-se dhe fondeve te tjera te donatoreve ne sistemin qeverises te SIFQ/SIMFQ-it. 
Pervec kesaj, DZHPFNH ka perfunduar projektimin e sistemit per krijimin e nje Sistemi 
Informativ te Menaxhimit te Ndihmes se Huaj (SIMNH). Objektivat kryesore te SIMNH 
jane menaxhimi me efektivitet financimeve per zhvillimin e vendit, dhe raportimi mbi 
efektivitetin dhe aplikueshmerine e tyre. Sistemi do te sherbeje si nje burim i besueshem 
informacioni qe lidh mbeshtetjen e huaj me prioritetet sektoriale, objektivat e programit, 
synimet dhe treguesit e rezultateve. Ai do te perfshije nje baze te dhenash te projekteve qe 
partneret e jashtem te Shqiperise mund te perditesojne dhe kryejne analizat e nevojshme. 
Nje nderfaqe/lidhje me SIMFQ e ardhshem do te krijohet ne menyre qe te kombinohen 
buxheti dhe informacioni mbi kontabilitetin per financimin specifik te projekteve dhe 
informacionin cilesor. SIMNH do te perfshije edhe nje baze per ruajtjen e dokumenteve per 
dokumente te tilla si SKZHI, strategjite sektoriale, strategjia e qeverise per donatoret, 
strategji te ndryshme te donatoreve per Shqiperine, dokumente mbi dialogun per reformen 
politike etj. 
Menaxhimi i fondeve te BE-se do te kryhet ne perputhje me Marreveshjet Financiare ne 
menyre" te decentralizuar. Kjo do te mundesohet sipas rregullave te PRAG dhe do te 
reflektohet ne sistemin qeveritar nga faza e programimit. 
Masa 2: Rritja e parashikueshmerise se fondeve nga donatoret 
Qeveria do te kerkoje angazhime financiare shumevjecare te mbeshtetjes se jashtme, duke 
perfshire mbeshtetje buxhetore, per te qene ne gjendje te planifikoje dhe buxhetoje me mire 
per tre vitet e PBA-se. 
Masa 3: Sistemet transparente dhe efektive te kontrollit dhe menaxhimit te projekteve te 
financuara nga BE-ja sipas programeve te decentralizuara IPA 
Qeveria e Shqiperise ka krijuar autoritete, struktura dhe marredhenie te rregulluara midis 
tyre per te garantuar funksionimin e sistemeve te menaxhimit dhe kontrollit. Nje sistem i 
pershtatshem i kontrollit te brendshem per menaxhimin e fondeve te BE-se eshte krijuar, 
testuar dhe akredituar nga KE-ja. Nje Autoritet Auditues eshte krijuar sipas kerkeses se KE-
se. Do te ndermerren disa hapa te metejshme per permiresimin e kapaciteteve. 



 
Prokurimi Publik 
Konteksti 
Pas ndryshimeve te kryera ne Ligjin e Prokurimit Publik ne vitin 2012, dy jane institucionet 
kryesore te perfshira ne permiresimin e prokurimit publik: Organi qendror pergjegjes per 
politiken e prokurimit publik eshte Agjencia e Prokurimit Publik (APP), se ciles i eshte dhene 
edhe pergjegjesia per koncesionet; dhe Komisioni i Prokurimit Publik (KPP) tashme pergjegjes 
per garantimin e mekanizmit te shqyrtimit te ankesave. Ne vitin 2013 u miratua nje ligj i ri (nr. 
125/2013) mbi koncesionet dhe partneritetin publik privat (PPP), i cili parashikon per here te 
pare rregullat mbi Partneritetet-Publik-Privat (PPP-te). 
Objektivi 
Nje sistem modern, i qendrueshem dhe efektiv per prokurimin publik dhe koncesionet i 
harmonizuar me kuadrin ligjor dhe institucional te legjislacionit te BE-se dhe standardet dhe 
praktikat me te mira te BE-se. 
Prioritetet dhe objektivat kryesore per zhvillimin e sistemit te prokurimit publik jane si me 
poshte: 
-Zhvillimi i funksioneve te bashkerendimit dhe hartimit te politikave brenda sistemeve te 
prokurimit publik dhe koncesioneve ne lidhje me kapacitetin administrativ dhe krijimin e 
mekanizmave efektive per bashkerendim dhe konsultim; 
-Zhvillimi dhe harmonizimi i metejshem i kuadrit legjislativ, duke perfshire direktiven e 
mbrojtjes, me legjislacionin e BE-se (pershire direktivat e reja te BE-se) dhe praktikat me te 
mira te BE-se; 
-Forcimi i kapaciteteve institucionale te aktoreve kyc brenda sistemeve te prokurimit publik dhe 
koncesioneve; 
-Permiresimi i kapacitetit operacional dhe elementit funksional te sistemeve te prokurimit 
publik dhe koncesioneve; 
-Vendosja e nje theksi me te fuqishem tek arritja e "vleres per parane e shpenzuar", bazuar ne 
konkurrencen e ndershme dhe te hapur. 
Treguesi i rezultateve 
-Treguesi SHPPF-PI-19, Konkurrenca, vlera per parane e shpenzuar dhe kontrollet ne prokurim 
-Transparence,   gjitheperfshirje   dhe   konkurrence   ne    kuadrin    ligjor   dhe rregullator 
Perdorimi i metodave konkurruese te prokurimit 
-Aksesi  publik ne informacionin e  plote, te  besueshem  dhe koherent mbi prokurimin 
-Ekzistenca e nje sistemi te pavarur administrative te ankesave mbi prokurimet. 
Per tu plotesuar lidhur me treguesit e matshem: 
-Pikepamje koherente dhe te unifikuara ndermjet aktoreve kyc mbi zhvillimin dhe funksionimin 
e sistemeve te prokurimit dhe koncesioneve; 



-Zhvillim dhe zgjerim i bashkepunimit dhe konsulences mbi ceshtje te politikave dhe zhvillimit 
rregullator; 
-Nivelin dhe natyren e "legjislacionit te BE-se"- mosmarreveshjet; 
-Nivelin e kursimeve dhe ulja e kostove te transaksionit ne sistemin e prokurimit; 
-Nivelin e permbushjes se kerkesave per aktoret kyc ne lidhje me funksionimin e sistemit te 
prokurimit dhe koncesioneve (bazuar ne sondazhe/studime); 
-Cilesine, transparencen dhe efikasitetin e sistemit te ankimimit. Shkalla dhe karakteri i 
ankesave dhe rishikimi i vendimeve; 
-Shkallen e trajnimit per autoritetet  kontraktuese dhe operatoret ekonomike dhe fushatat 
informative te ofruara. 
Masa 1: Pergatitja e ndryshimeve te LPP-se dhe rregulloreve mbeshtetese 
Ndryshimet ne LPP dhe rregulloret ekzistuese qeveritare do te pergatiten me synimin per: 
-Te krijuar mekanizma efikase per politikeberjen, bashkerendimin dhe konsultimin, me qellim 
krijimin e koherences nga pikepamja e drejtimit strategjik te sistemeve te prokurimit publik dhe 
koncesioneve; 
-Te realizuar nje strukture organizative te afte per te trajtuar pergjegjesite ekzistuese, si dhe 
ndonje zgjerim te APP-se dhe funksioneve te caktuara saj; 
-Te garantuar pavaresine institucionale te KPP-se, e cila aktualisht eshte nen varesine e Keshillit 
te Ministrave (modele te ndryshme qe garantojne paanesine dhe pavaresine" e PPC-se do te 
analizohen, duke perfshire menyren sesi emerohen anetaret e KPP-se dhe menyren sesi 
Parlamenti ushtron kontrollin e tij); 
-Te implementuar nje strukture organizative te pershtatshme, si dhe rregullore te brendshme per 
menaxhimin e koncesioneve/partneriteteve publike private. 
Masa 2: Harmonizimi i metejshem i ligjeve mbi koncesionet dhe prokurimin publik me 
legjislacionin e dhe praktikat me te mira te BE-se dhe zbatimi i direktives se sigurise dhe 
mbrojtjes. 
Harmonizimi me legjislacionin e ri te BE-se mbi prokurimin publik do te behet gradualisht dhe 
do te arrihet plotesisht ne nje periudhe afatmesme. Reformat do te bazohen ne parimet e 
praktikave me te mira nderkombetare ne fushen e prokurimit publik dhe do te marrin ne 
konsiderate veshtiresite dhe mangesite e zbuluara ne zbatimin e kuadrit ekzistues ligjor. 
Direktiva e BE-se mbi Sigurine dhe Mbrojtjen do te perfshihet ne ligjin shqiptar. Ligji mbi 
Koncesionet do te ndryshohet ne planin afatmesem per te garantuar harmonizim te plote me 
Direktiven e re te BE-se per Koncesionet. 
Masa 3: Forcimi i sistemeve te shqyrtimin e ankesave per te garantuar ligjshmeri, 
transparence, koherence dhe efektivitet. 
Mekanizmi shqyrtues i krijuar nga LPP ndjek kryesisht Direktivat Europiane mbi Ankimimin. 
Megjithate, disa dispozita te Direktives se re 2007/66/KE nuk jane perfshire ne LPP-ne dhe 
duhet te transpozohen. Zhvillimi i metejshem i sistemit te shqyrtimit te ankesave, pervec 
ceshtjes se pavaresise, do te perqendrohet ne ligjshmerine, transparencen dhe efektivitetin e 
procesit te shqyrtimit dhe cilesine e pergjithshme te sherbimit te KPP-se. 
Masa 4: Permiresimi i metejshem i funksionimit te sistemit te prokurimit publik 
Gjate periudhes se planifikimit do te merren disa masa per forcimin e sistemit te 
prokurimit publik: 
-Nxitja e perdorimit me te gjere te marreveshjeve kuader ndermjet subjekteve prokuruese 
me ane te botimit te legjislacionit te nevojshem dytesor, zbatimit te udhezimeve, pilotimit 
dhe trajnimit; 
-Krijimi i nje organi qendror bleres (OQB) dhe i marreveshjeve te tjera koordinuese; 



-Permiresimi i sistemit te prokurimit elektronik per ta bere ate te afte te trajtoje 
marreveshjet kuader dhe operacionet e OQB-se, si dhe per permbushjen e kerkesave te 
reja sipas direktivave te BE-se; 
-Trajnimi i vazhdueshem i stafit te prokurimeve dhe forcimi i funksionit te prokurimit ne 
autoritetet kontraktuese; 
-Mbeshtetja e operatoreve ekonomike ne pjesemarrjen e tyre ne tendera publike; 
-Forcimi i monitorimit dhe kontrollit te ekzekutimit te kontratave te prokurimit publik. 
Masa 5: Krijimi i mekanizmave per kontrollin e disponibilitetit te fondeve para prokurimit 
Do te krijohet nje nderfaqe/lidhje midis sistemit te Prokurimit Publik dhe SIFQ ne menyre 
qe t'u jape mundesine atyre institucioneve te lidhura me SIFQ -in, qe te kryejne kontrolle 
on-line nese kane fonde buxhetore te disponueshme para fillimit te nje procesi tenderimi. 
Do te kryhet nje kontroll i buxhetit ne menyre qe asnje prokurim te mos iniciohet, nese 
nuk ka fonde ne dispozicion per vitin aktual, dhe ne rastin e kontratave shumevjecare, per 
secilin nga vitet jashte vitit aktual fiskal te PBA-se. 

 
Menaxhimi i Aseteve 
Konteksti 
Aktualisht, buxhetimi dhe kontabiliteti publik nuk bazohen ne te njejtin sistem. Buxhetimi 
bazohet vetem ne sistemin e 'cash'-it, ndersa kontabiliteti publik dhe raportimi, kur eshte 
fjala per shpenzimet, aktualisht realizohet mbi baza 'angazhimi'. Kjo ka guar ne nje 
vemendje mjaft 
te madhe ne investimet e reja, duke mos i kushtuar shume rendesi mirembajtjes se ketyre 
aseteve te reja, ne menyre qe keto te mund te ofrojne sherbime publike jo vetem sot por edhe 
ne te ardhmen. Kuptimi i rendesise se menaxhimit jo vetem te pagesave, por edhe te 
perdorimit efikas te aseteve publike, ka shtyre mjaft qeveri ne Bote te adoptojne sisteme te 
buxhetimit dhe kontabilizimit mbi baza 'angazhimi'. Nje nga pengesat per perfitimet kryesore 
te perdorimit te ketij sistemi eshte identifikimi dhe vleresimi i aseteve pasurore/pronave 
ekzistuese. 
Objektivi 
Plotesimi i regjistrit te pasurive, duke perfshire vlerat dhe rregullat e zhvleresimit. 
Treguesi i rezultateve 
Vleresimi i pjeses se aseteve pasurore/pasurive qe perfshihen ne llogarite publike. 
Masa 1: Inicimi dhe perfundimi i procesit te inventarizimit te plote te pronave publike ne 
institucionet e qeverisjes se pergjithshme 



Gjate vitit 2015 reforma e re administrative territoriale do te rezultoje ne krijimin e 
komunave te reja territoriale dhe mbylljen e atyre ekzistuese. Kjo do te nenkuptoje nje 
transferim te te drejtave te pronesise dhe pronesore nga komunat e vjetra ne ato te reja. Per ta 
bere kete ne nje menyre te rregullt duhet te kryhet nje inventar per te gjitha pronat komunale 
dhe duhet te nxirren udhezime metodologjike per kete qellim. Mbi bazen e nje propozimi nga 
MF, Keshilli i Ministrave do te nise kete proces ne qeverisjen vendore. Me tej, ky proces 
inventarizimi dhe verifikimi i aseteve do te ushtrohet edhe ne institucionet e qeverise 
qendrore. Ne fazen perfundimtare te gjitha asetet qeveritare do te regjistrohen ne SIFQ. 
Keshtu do te jete e mundur qe pasqyrat financiare per cdo njesi institucionale te pergatiten 
automatikisht nga sistemi SIFQ, sipas klasifikimit SFQ. 2001 dhe SELL 2010 

 
Menaxhimi i liste-pagesave ne administraten publike 
Konteksti 
Burimet njerezore jane nje domosdoshmeri per menaxhimin efektiv te financave publike. 
Personeli perben nje pjese te rendesishme te shpenzimeve publike. Per rrjedhoje, liste-pagesa 
e nepunesve publike duhet te buxhetohet dhe menaxhohet sic duhet, me qellim garantimin e 
saktesise dhe perfitimeve me kosto te ulet. 
Objektivi 
Menaxhimi efikas dhe transparent i burimeve njerezore, buxhetimi i shpenzimeve te 
personelit dhe perpunimi i liste-pagesave te nepunesve publike. 
Treguesi i rezultateve 
Treguesi    PI-18 te SHPPF-se Efektiviteti i kontrolleve te liste-pagesave te pagave 
o    Shkalla e integrimit dhe rakordimit midis te dhenave te personelit dhe te dhenave te liste-
pagesave;  
o    Afatet  kohore te  ndryshimeve  ne  te  dhenat  dhe  borderote  e  pagave  te personelit;  
o    Kontrollet  e   brendshme  te  zbatuara   per  ndryshimet   ne  te  dhenat  dhe borderote e 
pagave te personelit;  
o     Ekzistenca e auditimeve te borderove per te identifikuar te metat e kontrollit dhe/ose 
punonjesit fantazme (te paregjistruar). 
Masa 1: Implementimi i sistemit elektronik per menaxhimin e liste-pagesave teresisht 
funksional dhe krijimi i nje nderfaqeje/lidhjeje me SIFQ -in. 
Nje Sistem Informativ i Menaxhimit te Burimeve Njerezore (SIMBNJ) do te ndertohet ne 
faza deri ne vitin 2017, kohe kur shumica e institucioneve buxhetore te qeverise qendrore 
dhe vendore do te kene akses ne sistem. Nje nderfaqe/lidhje do te krijohet me SIFQ. per 
qellime buxhetimi, parashikimi te fluksit monetar, kontrollit te buxhetit dhe kontabilitetit. 
Ne cdo njesi te re te qeverisjes vendore, do te krijohet nje baze te dhenash per menaxhimin 
e burimeve njerezore, pjese e integruar e SIMBNJ, duke siguruar keshtu nje menaxhim 
efektiv te financave dhe pagesave ne nivel vendor. 



 

Shtylla 4- Raportim qeveritar transparent 

Dokumentacioni i buxhetit 

Konteksti 
Dokumentet buxhetore - PBA dhe ligji vjetor i buxhetit- te paraqitura ne Kuvend, 
fokusohen kryesisht ne aspektin financiar te buxhetit, dhe permbajne pak informacion mbi 
buxhetimin e programit te qeverise. Me shume informacion ne kontekst me te gjere 
ekonomik dhe politika dhe prioritete fiskale te Qeverise, eshte paraqitur ne Programet 
Ekonomike dhe Fiskale. Megjithate, ky dokument deri tani eshte pergatitur vetem ne 
tremujorin e pare te vitit fiskal 
dhe ne kete menyre nuk i ka sherbyer informimit te procesit te vleresimit parlamentar per 
vleresimin dhe vendimin mbi buxhetin. 
Objektivi 
Nje dokument buxhetor qe ne format te pershtatshem jep informacion te zgjeruar mbi kuadrin 
makrofiskal, politikat e pergjithshme qeveritare, politikat sektoriale, prioritetet dhe pershkrimet 
e shpenzimeve, rezultatet e shkuara dhe objektivat e ardhshme te programeve qeveritare, si dhe 
tavanet per vitet pas vitit aktual fiskal te PBA-se dhe shumat e alokuara te detajuara per vitet e 
ardhshme per keto programe. 
Treguesi i rezultateve 
Indeksi i Transparences Buxhetore i pergatitur nga Partneriteti Nderkombetar Buxhetor ne 
lidhje me informacionin ne buxhet eshte rritur per te qene me i larte se vendi  i 60-te 
Masa 1: Permiresimi i permbajtjes informative dhe i cilesise se dokumenteve buxhetore qe 
paraqiten ne Kuvend 
LOB ekzistues percakton se projekt buxheti vjetor per secilen njesi te qeverise qendrore do te 
perfshije, nder te tjera: 
-Misionin ose qellimet e njesive te qeverise qendrore; 
-nje pershkrim te programeve dhe aktiviteteve te kesaj njesie; 
-nje prezantim te politikave, qellimeve te politikave, objektivave te programeve buxhetore; 
-standardet e politikave qe do te arrihen nga secila njesi dhe secili program; 
-nje shpjegim te menyres sesi rezultatet e secilit program kontribuojne per arritjen e objektivave 
dhe qellimeve perkatese te politikave; 
-treguesit faktike per dy vitet e meparshme buxhetore, fondet buxhetore te planifikuara per vitin 
buxhetor aktual, rregullimet e bera nga rialokimet, kerkesat e aprovuara per fonde shtese, dhe 
-shperndarjen e shumes totale te tavaneve te shpenzimeve te programit per buxhetin afatmesem 
mbi baze programi per secilin prej tre vitet e ardhshme buxhetore. 
Per PBA-ne qeveria do te perpiloje kete informacion dhe do ta paraqese si element plotesues per 
nje pershkrim te kuadrit makrofiskal dhe cdo devijimi te kaluar dhe potencial te ardhshem nga 
ky kuader. Dokumenti do te perfshije edhe nje permbledhje te politikave sektoriale dhe 



gjitheperfshirese te Qeverise, si dhe nje permbledhje strategjike te iniciativave te politikave dhe 
programeve te reja te investimeve te medha dhe ndikimit te tyre ne financat publike. 
Masa 2: Permiresimi i permbajtjes informative dhe i cilesise se dokumenteve buxhetore te 
qeverisjes vendore 
Ne kuadrin e Reformes Administrative dhe Territoriale, njesite e reja te qeverisjes vendore do te 
asistohen nepermjet nje udhezuesi te permiresuar per buxhetet vendore, qe merr ne konsiderate 
kontekstin e ri te krijuar nga ndarja e re administrative. 
Masa 3: Pergatitja e nje Udhezuesi te Buxhetit per Qytetaret 
Qeveria do te pergatise nje Udhezues Buxheti ne format dhe shpjegim te aksesueshem per te 
lehtesuar perceptimin e qytetareve mbi angazhimin, planet dhe masat e qeverise gjate 
vitit/viteve buxhetore. Udhezuesi i Buxhetit do te botohet ne te njejten kohen kur buxheti te 
jete paraqitur ne Parlament. 
Gjithashtu, do te hartohet nje udhezues i thjeshtuar edhe per buxhetin vendor. Qellimi eshte 
perfshirja e qytetareve ne procesin buxhetor, qe nga hartimi deri tek zbatimi i buxhetit. 
Udhezuesi do te permbaje informacion mbi reformat dhe rregullat/praktikat e reja te 
konsultimit te paketes fiskale dhe buxhetit (taksat dhe tarifat vendore), ne ambientin e 
formuar rishtazi, ku Bashkite do te duhet te ofrojne sherbime per nje numer me te madh 
subjektesh dhe zonash. 

 
Kontabiliteti 
Konteksti 
Tradicionalisht, administratat publike kane vendosur standardet e tyre per kontabilitetin dhe 
raportimin financiar. Kontabiliteti nga institucionet e qeverisjes se pergjithshme ne Shqiperi 
realizohet aktualisht mbi bazen e mjeteve monetare, por me elemente te administrimit te 
aktiveve, te angazhimeve, debitoreve dhe kreditoreve. Raportimi Financiar eshte i orientuar 
drejt menyres se buxhetimit dhe kontrollit te zbatimit te buxhetit te shtetit. 
Megjithate, standardet nderkombetare per kontabilitetin dhe raportimin e sektorit publik 
kane perparuar. Standardet Nderkombetare te" Kontabilitetit te Sektorit Publik (SNKSP) 
jane nje grup standardesh te kontabilitetit te miratuara nga Bordi i SNKSP-se me qellim qe 
te perdoren nga institucionet e sektorit publik ne te gjithe boten per te pergatitur pasqyrat 
financiare. Standardet bazohen ne Standardet Nderkombetare te Raportimit Financiar 
(SNRF) te leshuara nga Bordi i Standardeve Nderkombetare te Kontabilitetit (BSNK). 
Qellimi i standardeve eshte te permiresojne cilesine e raportimit te pergjithshem financiar 
nga institucionet e sektorit publik, duke guar ne vleresime me te informuara te vendimeve te 
Qeverive per alokimin e burimeve, duke rritur ne kete menyre transparencen dhe 
pergjegjshmerine. 
Kohet e fundit Komisioni Europian vendosi te pergatise Standardet europiane te 
Kontabilitetit Publik, (SEKP) bazuar ne SNKSP. Kuadri konceptual i SEKP parashikohet te 
vihet ne funksionim ne vitin 2016 dhe shumica e standardeve deri nga fundi i vitit 2020. 



SEKP mund te behen te detyrueshme per te gjitha shtetet anetare te BE-se duke filluar nga 
viti 2021. 
Per shkak te ketyre zhvillimeve te fundit ne BE, qeveria shqiptare ka planifikuar te rishikoje 
gradualisht rregullat ekzistuese, duke filluar nga kuadri konceptual i bazuar ne kalendarin e 
EUROSTAT, me qellim pergatitjen per miratimin e SEKP duke filluar nga viti 2021. 
Megjithese plani kohor i strategjise aktuale eshte deri ne vitin 2020, do te merren masa 
pergatitore me qellim miratimin gradual te ketyre standardeve nderkombetare. Ne te njejten 
kohe ne do te marrim ne konsiderate kufizimet e realizueshmerise ne Shqiperi dhe shkallen e 
zbatimit te tyre nga vende te tjera europiane. 
Objektivi afatgjate pas vitit 2020 
Kontabiliteti dhe raportimi kryhen ne perputhje me SEKP. 
Objektivi Specifik: 
Permiresimi i Standardeve te Raportimit Financiar dhe Cilesise se Raportimit Financiar 
nepermjet rritjes se kapaciteteve profesionale dhe infrastruktures dixhitale/te teknologjise te 
informacionit. 
Treguesi i rezultateve 
-Paraqitja e pasqyrave financiare ne baze' te kuadrit te SEKP. Raportimi i buxhetit faktik 
kundrejt buxhetit mbi baze krahasuese (SNKSP 24 e perkohshme); 
-Numri i standardeve tezbatuara; 
-Njesite e qeverisjes se pergjithshme te kategorizuara ne perputhje me SELL 2010; 
-Udhezuesi kombetar, masat perkatese dhe plani afatgjate i veprimit per kalimin nga baza 
ekzistuese e ndryshuar e kontabilitetit ne bazen shtuese te kontabilitetit; 
-Integrimi i perditshem i te dhenave te kontabilitetit nepermjet Nderfaqes/Lidhjes midis sistemit 
te SIFQ -it dhe sistemit tatimor dixhital; 
-Institucionet e Qeverisjes se Pergjithshme qe kane akses tek SIFQ    duhet te jene drejtperdrejt 
te afta te ekzekutojne buxhetin e tyre dhe te kryejne raportimin financiar; 
-Kapacitetet financiare rriten dhe financiered jane te mire-trajnuar. 
Masa 1: Krijimi i nje funksioni te vecante kontabiliteti prane MF-se 
Qeveria do te krijoje nje funksion te vecante per kontabilitetin publik ne Ministrine pergjegjese 
te Financave per mbikeqyrjen e kontabilitetit ne qeveri ne pergjithesi dhe kalimin ne 
kontabilitetin e bazuar ne SEKP ne vecanti. 
Masa 2: Pergatitja e raporteve financiare ne baze te manualit statistikor financiar te integruar 
qeveritar SELL 2010 
Per te permbushur kerkesat per raportim te menjehershme ne kontekstin e aderimit ne BE, 
qeveria do te filloje heret ne periudhen e planifikimit pergatitjen e raporteve financiare ne vijim 
te parimeve dhe formateve te Manualit Statistikor Financiar te Integruar Qeveritar SELL 2010. 
Qeveria do te kerkoje asistence te jashtme teknike per te ndihmuar ne kete perpjekje. 
Masa 3: Zbatimi gradual i standardeve europiane te raportimit dhe kontabilitetit ne 
sektorin publik (SEKP) 
Ne pergatitje per anetaresim ne BE, qeveria do te rishikoje gradualisht parimet e 
kontabilitetit dhe standardet e raportimit ne hap me zhvillimin e SEKP me objektivin 
afatgjate te perputhjes se plote me SEKP te vendosur ne menyre perfundimtare. 
Me qellim zbatimin e SEKP do te merren disa hapa, duke perfshire: 
-Pershkrimi   i   qeverisjes  se   pergjithshme   per  qellime  te   raportimit  financiar  dhe 
kontabilitetit 
-Pergatitjen e legjislacionit dytesor mbi kontabilitetin dhe raportimin 
-Pergatitjen e manualeve dhe materialeve trajnuese 



-Ndryshimin e sistemit (eve) te kontabilitetit dhe programeve kompjuterike 
-Inventarizimin dhe vleresimin e aseteve 
-Vendimin mbi karakterin e kontrolleve buxhetore mbi baze angazhimi 
-Pergatitjen e modeleve te raportimit 
Qeveria do te pergatise nje plan veprimi te vecante, per kalimin e detajuar dhe nje 
udherrefyes per zhvendosjen drejt SEKP 
Masa 4 Projektimi dhe implementimi i portalit dixhital per perdoruesit e SIFQ-it dhe 
sistemi i menaxhimit te dokumenteve (arkiva dixhitale) per perdoruesit on-line te buxhetit te 
SIFQ -it 
Zgjerimi i SIFQ per perdorim te institucioneve buxhetore do te shoqerohet, si parakusht, me 
infrastrukturen e nevojshme ne lidhje me sigurimin e aksesit online dhe realizimin ne kohe 
reale per institucionet e perzgjedhura dhe gjithashtu duke krijuar lehtesira per menaxheret 
dhe departamentet e finances per te qarkulluar ne menyre elektronike dokumentacionin 
financiar (ne te gjitha fazat, nga krijimi, (nese eshte e mundur) deri tek miratimi 
perfundimtar), te lidhur me transaksionet, arkivimin dhe mundesite e nxjerrjes se 
dokumenteve ne rast te kontrolleve "ex-post". Pas disa diskutimeve dhe analizave eshte rene 
dakord se portali dixhital dhe sistemi i menaxhimit te dokumenteve mund te permbushin 
keto kerkesa. Ato parashikohen te hartohen dhe zbatohen plotesisht deri ne fund te vitit 
2016, si parakusht per vazhdimin e metejshem te SIFQ-it ne institucionet e tjera buxhetore. 

 

Monitorimi dhe raportimi financiar dhe i performances 
Konteksti 
Monitorimi dhe raportimi i performances ne Shqiperi rregullohen me Ligjin Organik te 
Buxhetit, si dhe Udhezimin e Ministrit te Financave nr.2 te dates 06.02. 2012 "Per procedurat 
standarde te zbatimit te buxhetit", si dhe Udhezimin vjetor te perditesuar te Ministrise se 
Financave "Mbi zbatimin e buxhetit vjetor". Pervec kesaj, ne" vitin 2014, me propozim te 
Ministrise se Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipermarrjes, Keshilli i Ministrave ka 
miratuar nje metodologji te re per monitorimin e projekteve te investimeve publike, duke 
rritur shpeshtesine dhe cilesine e raportimit te derguar nga perdoruesit buxhetore tek 



MZHETS, e cila eshte e ngarkuar per programimin e shpenzimeve kapitale dhe monitorimin 
ne Shqiperi. 
Bazuar ne kriteret e vleresimit te perdorura ne metodologjine e SHPPF8-se, Shqiperia paraqet 
nje rezultat te mire (B) kur eshte fjala per permbajtjen dhe aksesueshmerine e informacionit 
fiskal qe vihet ne dispozicion te Parlamentit dhe publikut. Nderkohe Partneriteti 
Nderkombetar i Buxhetit e pikezon Shqiperine ne nje vend shume me te ulet, 46 nga 100, ne 
Indeksin e Transparences Buxhetore. 
Vemendja aktuale e raportimit nga subjektet buxhetore ne nivele me te larta qeverisese dhe 
nga Qeveria per Parlamentin, eshte kryesisht financiare, megjithese informacioni mbi 
rezultatet, produktet dhe aktivitet raportohet rregullisht. Per sa i perket cilesise se 
dokumenteve qe paraqiten ne parlament, ka pasur permiresime ne propozimin e buxhetit te 
vitit 2015 per sa i perket raportit informativ te derguar Qeverise dhe Parlamentit, qe tashme 
perfshin informacion mbi objektivat e ardhshme te politikes se shpenzimeve per secilen 
ministri linje/dhe sektor, identifikim te rreziqeve perkatese fiskale ndaj buxhetit, si dhe 
rezultatet kryesore te shpenzimeve rrjedhese. Informacioni financiar shoqerohet nga rezultatet 
kryesore te arritura nga cdo ministri linje per burimet e disponueshme financiare. Megjithate, 
dokumentet e monitorimit dhe raportimit do te permiresohen me tej per te trajtuar te metat 
per sa i perket gjitheperfshirjes, cilesise dhe integritetit te informacionit. 
Ne kuadrin e reformes Administrative dhe Territoriale, do te hartohet nje metodologji e re 
per raportimin financiar dhe monitorimin ne njesite e qeverisjes vendore. 
Objektivi 
Raportimi financiar dhe material ne kohe, i mjaftueshem dhe i aksesueshem per ekzekutimin e 
buxhetit. 
Treguesi i rezultateve 
- Indeksi i Transparences se Buxhetit te Partneritetit Nderkombetar Buxhetor ne lidhje me 
informacionin ne raportet qeveritare 
Masa 1: Permiresimi i procedurave dhe formateve per raportimin e zbatimit te buxhetit 
brenda vitit 
Ministrite e linjes dhe Ministria e Financave aktualisht pergatisin kater raporte tremujore 
monitorimi ne vit. Keto raporte botohen rregullisht ne faqen e internetit te MF-se dhe ministrive 
te linjes, dhe ne kete menyre jane te arritshme per publikun. Raportet dergohen gjithashtu per 
informacion tek Parlamenti, nese dhe kur kerkohet. Megjithate, fokusi kryesor i raportimit 
mbetet informacioni financiar ne lidhje me kryerjen e shpenzimeve kundrejt planit. Qeveria do 
te permiresoje procedurat dhe modelet per raportimin brenda vitit, duke kombinuar 
informacionin financiar nga llogarite me informacion material mbi aktivitetet dhe rezultatet ne 
lidhje me planifikimin dhe buxhetin. Pervec kesaj, sistemi i raportimit do te zbatohet plotesisht 
ne sistemin informatik te ardhshem (SIMFQ) dhe jo ne leter, dhe do te jete i aksesueshem nga te 
gjitha ministrite e linjes. 
Masa 2: Permiresimi i formateve per nje raport gjitheperfshires te ekzekutimit te buxhetit 
vjetor qeveritar, duke perfshire informacion cilesor dhe financiar 
Ministria e Financave pergatit raportin vjetor per zbatimin e buxhetit, i cili i dergohet 
Parlamentit per aprovim se bashku me ligjin mbi buxhetin vjetor. Raporti permban nje sasi te 
madhe informacioni sasior dhe financiar. Megjithate, atij i mungon informacioni cilesor 
material mbi menyren sesi secili prej rezultateve te programit kontribuon per arritjen e 
objektivave dhe qellimeve perkatese te politikave. Si rezultat, Qeveria do te pergatise nje format 
te ri per nje raport te plote mbi zbatimin e buxhetit vjetor. Ky raport do te permbaje informacion 
kontekstual, financiar dhe cilesor lidhur me SKZHI-ne dhe zbatimin e buxhetit. Raporti do t'i 



paraqitet Parlamentit jo me vone se ne fund te muajit korrik te cdo viti dhe do te botohet ne 
faqen e internetit te Ministrise se Financave. 
Masa 3: Permiresimi i aksesit ne te dhenat mbi financat dhe operacionet qeveritare 
Aktualisht, Ministria e Financave boton elektronikisht informacion ne lidhje me politiken 
makroekonomike dhe fiskale, duke perfshire informacion te detajuar dhe te perditesuar mbi 
zbatimin e buxhetit dhe deficitin publik dhe treguesit e borxhit, si dhe informacion mbi te 
dhenat dhe procedurat e pagesave te detyrimeve te prapambetura. Megjithate, per te permiresuar 
me tej aksesueshmerine dhe transparencen, qeveria do te vere ne dispozicion te dhena mbi 
financat dhe operacionet e saj nepermjet nje "portali transparence" te hapur per publikun. 
Nepermjet portalit do te vihet ne dispozicion nje grup raportesh te shkarkueshem te 
paracaktuara per financat publike, te pershtatura ndaj nevojave te kategorive te ndryshme te 
perdoruesve: organeve politike, medias, publikut te pergjithshem dhe partnereve nderkombetare 
te Shqiperise. Ne nje hap te dyte, do te kete nje element funksional per kerkime me fleksibel 
dhe kerkime me te thelluara ne te dhenat financiare dhe materiale te ruajtura ne nje baze per 
ruajtjen e te dhenave per akses te shpejte dhe fleksibel. 
Praktikat e teknologjise se informacionit do te implementohen edhe per sherbimet e 
Njesive te Qeverisjes Vendore. Ngritja e nje sistemi elektronik te integruar per 
menaxhimin e informacionit per te gjitha funksionet e pushtetit vendor dhe sigurimin e 
integrimit te njesive te reja te qeverisjes vendore ne sistemin informatik financiar te 
qeverise, dhe sistemit te tatimeve, se bashku me disa struktura te tjera publike, do te jete 
nje nga prioritetet e kesaj strategjie. 

 

 
Gjurmimi dhe raportimi i projekteve te investimeve publike 
Konteksti 
Ne vitet e shkuara, projektet e investimeve te medha kane qene te prirura per te mos u 
kontrolluar edhe kur burimet financiare qeveritare ishin shkurtuar shume me teper sesa 
pritej. Ne raste te tjera projektet e investimeve jane iniciuar dhe buxhetuar pa nje analize 
te duhur te kapaciteteve te zbatimit te subjektit pergjegjes dhe /ose zbatuesit te 
kontraktuar. Me tej, njohuria e ritmit aktual te zbatimit shpesh eshte marre me vonese nga 
vendim-marresit per shkak te mungeses se nje sistemi te pershtatshem te ndjekjes dhe 
raportimit te projekteve. 
Objektivi 
Zbatimi efektiv i projekteve me investime te medha ne perputhje me burimet e 
disponueshme financiare dhe kapacitetin ekzistues te zbatimit. 
Treguesi i rezultateve 



Raporti midis devijimit te ponderuar ndermjet shpenzimeve faktike dhe atyre te 
buxhetuara per projekte me investime te medha ne mes te vitit dhe devijimit te ponderuar 
midis atyre faktike dhe te buxhetuara (sipas buxhetit te rishikuar) ne fund te vitit.9 
Arsyetimi per kete tregues eshte se nese monitorimi dhe zbatimi i projekteve eshte efektiv, 
ky duhet te foje ne nje rialokim te burimeve nga projekte qe per arsye te ndryshme nuk 
jane duke u ekzekutuar ne nivelin e planifikuar me ato qe kane kapacitet per te realizuar 
me shume, sesa ishte planifikuar fillimisht. (footnote continued 
Masa 1: Zhvillimi i praktikave dhe mbeshtetjes se teknologjise se informacionit per 
gjurmimin dhe monitorimin e projekteve me investime te medha 
Qeveria do te zbatoje nje modul ne SIMF-in e ardhshem per gjurmimin dhe monitorimin e 
projekteve te investimeve publike, si dhe vendosjen e praktikave per subjektet pergjegjese 
per te regjistruar informacionin e kerkuar ne sistem dhe qe informacioni te perdoret 
efektivisht ne pergatitjen e llogaritjeve plotesuese te mesit te vitit. 

 
Shtylla 5 -Kontroll i brendshem efektiv 
Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli (MFK) ne Institucionet Publike 
Konteksti 
Historikisht, funksioni i menaxhimit financiar dhe kontrollitne Shqiperi ka qene te 
kontrolloje qe fondet buxhetore jane perdorur vetem per qellimet e parashikuara nga 
legjislacioni perkates. Kjo kerkese do te mbetet ne fuqi, por theksi me i madh do te 
vendoset ne pergjegjshmerine menaxheriale brenda kuadrit te nje buxhetimi te bazuar ne 
performance" qe do ta beje sistemin me te orientuar drejt outputit. 
Kuadri ligjor per prezantimin e Kontrollit te Brendshem Financiar Publik (KBFP) 
percaktohet ne LOB, ligjin "Per Auditimin e Brendshem" te vitit 2007 (i ndryshuar) dhe 
ligjin "Per Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin" te vitit 2010. Keto ligje ofrojne nje 
kuader te pershtatshem ligjor per zbatimin e tri elementeve baze te KBFP-se, specifikisht 
Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin (MFK), nje Auditues i Brendshem (AB) i pavarur 
nga pikepamja funksionale dhe nje Njesi Qendrore Harmonizimi (NjQH) per pergatitjen e 
metodologjive dhe standardeve per MFK-ne dhe AB-ne. Roli kyc dhe pergjegjesia per 
zhvillimin dhe zbatimin e KBFP-se i mbetet Ministrise se Financave, e cila permbush rolin 
e saj nepermjet operacioneve te Njesise Qendrore te Harmonizimit te Menaxhimit dhe 
Financiar Kontrollit (NJQH/MFK), Njesise Qendrore te Harmonizimit te Auditimit te 
Brendshem (NJQH/AB) dhe Drejtorise se Inspektimit Financiar Publik, ne bashkepunim me 
njesite e institucionet buxhetore.Kjo duhet te reflektohet ne nje raport midis dy devijimeve 
me pak se 1, dhe sa me te ulet te jene aq me mire eshte. 
Qe prej vitit 2011 Ministria e Financave, po zbaton nje plan pese vjecar per MFK-ne. 
Megjithate, roli kryesor i MKF-se per te drejtuar nje performance me te mire, siguruar me 
shume transparence, eficience dhe efektivitet ne lidhje me shpenzimin e parave publike, nuk 
eshte kuptuar ende plotesisht nga te gjitha njesite publike. Ka ende nje nivel te ulet 



ndergjegjesimi, duke filluar nga drejtimi me i larte, per perfitimet nga nje sistemi i shendetshem 
te kontrollit te brendshem per pergjegjshmerine menaxheriale. 
Ne vitet e ardhshme aspekte te ndryshme te sistemit te menaxhimit financiar dhe kontrollit do 
te testohen ne institucionet pilot te qeverise qendrore dhe vendore per kohezgjatjen e nje cikli te 
vetem buxhetor. Kjo faze do te shoqerohet me rishikimin e bazes ligjore dhe nenligjore te 
financave publike dhe do te pergatiten kurrikula trajnimi te shoqeruara me raste/pervoje 
praktike (2014-2015). Ne kete drejtim, njesia NJQH/MFK do te asistohet nga nje Projekt i 
Binjakezimit ndermjet Ministrise se Financave te Austrise dhe Ministrise se Ekonomise dhe 
Financave te Frances, i financuar nga BE-ja, me fokus kryesor zbatimin e MFK-se ne shtate 
institucione pilot. Ne te ardhmen pervoja e fituar nepermjet institucioneve pilot do te perdoret 
nga NJQ.H/MFK per qarkullimin e procesit ne te gjitha institucionet publike. 
Objektivi 
-Pergjegjshmeria menaxheriale efektive ne njesite e qeverisjes qendrore dhe vendore; 
-Zbatimi i suksesshem i praktikave moderne te menaxhimit ne te gjitha institucionet e qeverisjes 
vendore dhe qendrore. 
Treguesi i rezultateve 
-Nje numer i institucioneve buxhetore qe perdorin buxhetimin e performances dhe tregojne 
objektiva dhe rezultate; 
-Perqindja e shpenzimeve totale kur buxhetimi i performances zbatohet dhe objektivat dhe 
rezultatet publikohen. 
Produktet 
-Legjislacioni i rishikuar i MFK-se dhe kuadri ligjor i pajtueshem me kerkesat e MFK-se. 
Raport progresi vjetor i BE-se per Shqiperine; 
-Miratimi i legjislacionit dytesor ne lidhje me organizimin, rolin dhe kapacitetet e kerkuara ne 
njesite financiare; 
-Kapacitete me te larta te menaxhereve financiare dhe operacionale te matura kundrejt numrit 
te menaxhereve te trajnuar, treguesve te percaktuar te performances te raportuar nga Thesari 
dhe Zyra e Buxhetit prane MF-se; 
-Rritja e ndergjegjesimit te menaxhimit te larte ne lidhje me pergjegjshmerine menaxheriale 
dhe pergjegjesite perfundimtare per te ardhurat e buxhetit nepermjet seminareve ose takimeve 
te punes; 
-Menaxhimi i riskut, i prezantuar ne te gjitha institucionet qeveritare. Deklarata Personale mbi 
sistemet e kontrollit te brendshem nga Nepunesit Autorizues, raportet e KLSH-se, raportet e 
AB-ve; 
-Plani i Sistemit te Kontrollit te Brendshem per cdo njesi me pershkrim te qarte te kontrolleve 
kryesore, gjurmes se auditimit dhe linjave te raportimit; 
-Krijimi i nje sistemi te mjaftueshem dhe te standartizuar informimi dhe komunikimi ne cdo 
subjekt qe ofron te gjithe' informacionin e nevojshem per te gjithe punonjesit qe te permbushin 
rolin e tyre ne organizate; 
-Monitorimi i performances se sistemeve te kontrollit te brendshem te njesive qeveritare- i 
matur kundrejt performances se sistemit te kontrollit te brendshem gjate viteve te shkuara per 
Ministrite, bashkite dhe rajonet. Dergimi ne Parlament dhe botimi i Raportit Vjetor te KBFP te 
Ministrise se Financave. Legjislacion i rishikuar i MFK-se dhe kuader ligjor i pajtueshem me 
kerkesat e MFK-se. Raport progresi vjetor i BE-se perShqiperine. 
Masa 1: Monitorimi i zbatimit te kuadrit ligjor per MFK-ne 
Baza ligjore per MFK eshte zbatuar gjate nje periudhe tre-vjecare. Gjate kesaj kohe, 
NJQH/MFK ka monitoruar procesin, duke evidentuar te gjitha problemet/ceshtjet e 
identifikuara gjate procesit ose te ngritura nga institucionet buxhetore. Keto ceshtje do te 



diskutohen gjate nje procesi rishikimi me perfshirjen e eksperteve nga Ministrite e Financave te 
Austrise dhe Frances (nen nje projekt binjakezimi te financuar nga BE-ja), si dhe palet e 
interesuara ne te gjitha ministrite dhe institucionet e qeverisjes vendore te perzgjedhura pilot, 
£eshtjet e shqyrtuara lidhen kryesisht me ndarjen e detyrave ndermjet nepunesve autorizues, 
menaxhereve financiare, si dhe menaxhereve te operacioneve te tjera brenda organizates, 
delegimit te kompetencave, linjave te raportimit midis njesive te varura dhe organit qendror etj. 
Pas diskutimeve dhe vleresimeve intensive, ekspertet e binjakezimit pajtohen me vleresimin e 
SIGMA-s dhe te Drejtorise se Pergjithshme te Zgjerimit se problemi kryesor eshte zbatimi i 
ligjeve ekzistuese dhe jo vete ligji,dhe nese nuk eshte e nevojshme u rekomanduan vetem 
ndryshime te vogla. 
Deri tani monitorimi realizohet kryesisht nga plotesimi i pyetesoreve te vete-vleresimi dhe ky 
vleresim plotesohet cdo vit nga ana e nepunesve autorizues. Ekspertet e binjakezimit do te 
mbeshtesin NjQH / MFK per te krijuar nje sistem monitorimi me kontrolle ne terren per te 
verifikuar informacionin e dhene. Kjo do te behet ne bashkepunim te ngushte me njesite e 
auditimit te brendshem te organizates, te cilat duhet te auditojne performancen e organizates 
dhe funksionimin e Kontrollit te Brendshem ne perputhje me planin e tyre te auditimit. 
Masa 2: Zbatimi i nje sistemi modern MFK-je ne tre ministri linje dhe kater bashki, bazuar ne 
pervojen e fituar nga projekti i meparshem pilot 
Procesi i zbatimit do te kerkoje (i) ndryshime ne strukturat menaxheriale brenda organizates, 
duke perfshire nje rishikim te statusit te drejtuesve te finances; (ii) percaktimin e rregullave dhe 
marredhenieve midis zyrtareve kryesore pergjegjes per menaxhimin financiar (drejtuesi, 
nepunesi autorizues, kryefinancieri dhe menaxhere te tjere) (iiij rishikimin/harmonizimin e tre 
ligjeve dhe akteve nenligjore, ligjin per buxhetin, ligjin mbi MFK-ne dhe ligjin mbi 
administraten shteterore; (iv) prezantimin e menaxhimit te riskut ne planifikimin dhe 
ekzekutimin e buxhetit, (iv) ofrimin e trajnimit te nevojshem, specifikisht per drejtuesit e 
institucioneve publike. 
Masa 3: Pergatitja e aktit nenligjor mbi organizimin, rolin dhe kapacitetet e kerkuara ne 
njesite financiare 
Procesi i rishikimit te statusit dhe rritjes se kapaciteteve te njesive financiare brenda 
institucioneve publike do te kerkoje bashkepunim te ngushte ndermjet NjQH/MFK, 
Departamentit te Buxhetit dhe DAP-it. Ky proces mund te kete edhe implikime financiare ne 
lidhje me personelin shtese te kerkuar per departamentet e financave, mungesen e stafit te 
financave ne njesi shume te vogla vartesie, niveli i pagave duhet te rishikohet, etj. 
Masa 4: Ofrimi i trajnimeve te vazhduara ne shkalle te gjere te drejtuesve financiare dhe 
operacionale ne bashkepunim me ASPA-n 
NJQH/MFK do te organizoje trajnime per disa grupe te synuara ne lidhje me ceshtje te MFK-
se, elemente baze te financave etj. Programi i trajnimeve eshte pergatitur nga NjQH me 
asistence te huaj teknike dhe do te perditesohet dhe zhvillohet me tej nen programin e ri te 
ndihmes, te financuar nga BE. Ne bashkepunimin me Shkollen Shqiptare te Administrates 
Publike (ASPA), gjate dy viteve te fundit jane organizuar disa programe trajnimi dhe 
parashikohet qe ato do te perseriten, me kusht qe te sigurohen fonde. 
Masa 5: Rritja e ndergjegjesimit te njesive publike rreth perfitimeve te zbatimit te konceptit te 
"pergjegjshmerise menaxheriale" 
Pergjegjshmeria menaxheriale eshte baza per nje sistemi efikas te kontrollit te brendshem ne 
njesite publike. Ky koncept i referohet detyrimit te te gjithe menaxhereve, ne te gjitha 
organizatat e sektorit publik, per te marre pergjegjesi per zbatimin e parimeve te menaxhimit te 
qendrueshem financiar dhe ligjshmerise ne menaxhimin e fondeve publike. Sipas ligjit mbi 



Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, pergjegjshmeria menaxheriale eshte detyrimi i 
drejtuesve te organizatave per te ushtruar te gjitha aktivitetet duke respektuar parimet e 
menaxhimit financiar te qendrueshem, respektimin e ligjeve dhe pergjegjshmerine per veprimet 
dhe rezultatet e tyre. 
Me qellim rritjen e ndergjegjesimit per kete koncept, do te organizohen seminare dhe takime 
pune mbi menaxhimin e performances ne institucionet publike per zyrtare kyc ne ministrite e 
linjes dhe departamente. 
Masa 6. Zbatimi i metejshem i procesit te menaxhimit te riskut dhe praktikat e tjera te MFK-
se ne te gjitha institucionet publike 
Procesi i buxhetimit do te permiresohet duke prezantuar identifikimin dhe vleresimin e rrezikut 
nga faza e planifikimit. Si pjese e kesaj perpjekjeje, projekt-buxheti i negociuar me Ministrine e 
Financave do te justifikonte rreziqet e lidhura me objektivat. 
Masa 7: Monitorimi i performances se subjekteve buxhetore dhe caktimi i 10 njesive publike 
me performancen me te mire ne lidhje me kontrollin e brendshem. 
Metodologjia per monitorimin e performances se institucioneve publike eshte miratuar nga 
Ministri i Financave ne muajin maj 2013. Treguesit e matshem te percaktuar nga cdo 
departament, raportohen nje here ne vit per NJQH/MFK, i cili pergatit raportin vjetor per 
cilesine e sistemeve te kontrollit te brendshem ne institucionet e qeverisjes se pergjithshme. Ky 
raport i dergohet KLSH-se, Parlamentit,  Drejtorise se Pergjithshme te Buxhetit, KE-se dhe 

Auditimi i brendshem 
Konteksti 
Koncepti i Auditimit te Brendshem (AB) si nje aktivitet i pavarur qe mbeshtet dhe keshillon 
menaxhimin dhe ofron garanci te arsyeshme qe sistemet e menaxhimit financiar dhe kontrollit 
jane krijuar ne perputhje me rregullat dhe standardet e pranuara pergjithesisht, dhe rregullohet 
me ligjin nr. 9720, date 23.04.2007 "Mbi auditimin e brendshem ne sektorin publik". 
Aktualisht ekzistojne 100 njesi te auditimit te brendshem te krijuara ne ministrite e linjes, 
institucionet e qeverisjes qendrore, qeverisjes vendore dhe disa subjekte te tjera pjeserisht ne 
pronesi publike. Njesia Qendrore e Harmonizimit per Auditimin e Brendshem (NjQH / AB), e 
krijuar prane Ministrise se Financave, eshte e ngarkuar per pergatitjen dhe zbatimin e 
metodologjise dhe standardeve te auditimit te brendshem. 
Ndersa jane ndermarre hapa pozitive gjate viteve te shkuara, shume prej masave kishin karakter 
legjislativ ose rregullator. Kjo ofroi nje baze per Auditimin e Brendshem, por zbatimi i ligjit te 
AB-se dhe legjislacioni dytesor kishin mbetur prapa. Ne periudhen 2010-2013, NJQH/AB 
fokusohej kryesisht ne certifikimin e audituesve te brendshem dhe rishikimin e punes te njesive 
te auditimit te brendshem. Rreth 1 800 persona kane marre gertifikate ne auditimin e 
brendshem. Treqind e pesedhjete prej tyre punojne si auditues te brendshem ne sektorin publik. 
Modernizimi i funksionit te auditimit te brendshem, gjithsesi, ka qene i ngadalte. Njesite e 
Auditimit te Brendshem ende kryejne auditime te perputhshmerise se bazuara ne transaksione. 
Qasja e auditimit te bazuar ne sistem e pershkruar ne manualin e Auditimit te Brendshem nuk 
ndiqet nga shumica e njesive te auditimit te brendshem, kryesisht per shkak te mungeses se 
mbeshtetjes nga NJQH/AB (trajnimi i vazhdueshem). Menaxhimi ende kerkon qe AB te kryeje 
aktivitete te lidhura me inspektimin financiar, megjithese ne nje shkalle me te ulet sesa ne vitet 
e meparshme. Ne teresi, zhvillimi i funksionit te AB-se ne sektorin publik ne Shqiperi ka 
mbetur ne vend pas vitit 2010. 
Nje rimekembje e funksionit te AB-se nevojitet duke u fokusuar ne forcimin e Njesive te 
Auditimit te Brendshem, me ane te zhvillimit te aftesive profesionale te personelit te AB-ve dhe 
jo me certifikimin e audituesve te brendshem te rinj.  NJQH/AB si subjekt koordinues duhet te 

 

botohet ne faqen e internetit te Ministrise se Financave. Kjo qasje do te vazhdoje ne te 
ardhmen dhe do te permiresohet me kalimin e kohes. 



luaje nje rol te rendesishem ne kete proces. Megjithate ndersa NJQH/AB ne vitin 2013 u 
shkurtua nga 14 ne 5 anetare personeli, do te jete e nevojshme qe te rishikohen dhe 
prioritizohen detyrat qe mund te ndermarre realisht. 
Objektivi 
Mire-funksionimi dhe funksioni efikas i AB-se ne sektorin publik. 
Treguesi i rezultateve 
Å Perqindja e rekomandimeve te zbatuara te auditimit te brendshem; 

-Numri i pjesemarresve ne trajnime per zhvillimin e vazhdueshem profesional te audituesve te 
pavarur ne vit, kundrejt numrit te pjesemarresve ne trajnime per program ?ertifikimi; 
-Raportet e AB-se trajtojne probleme/te meta ne sistemet e kontrollit te brendshem; 
-Raporti vjetor i NJQH/AB-se mbi zhvillimin e auditimit te brendshem tregon progres ne 
cilesine e auditimit te brendshem; 
Masa 1: Rishikimi i zhvillimit te ardhshem te deshirueshem te funksionit te AB-se dhe 
ndryshimi i kuadrit ligjor dhe metodologjik 
Do te analizohet zhvillimi i ardhshem i funksionit te AB-se ne sektorin publik dhe zhvillimi i 
deshirueshem i funksionit te auditimit te brendshem. Rezultati i kesaj analize do te siguroje te 
dhena per nje rishikim te ligjit mbi AB-ne. Ne $do rast, klauzolat ne lidhje me NJQH /AB-ne 
per funksionimin e Komitetit te Auditimit, dhe gertifikimi i audituesve te brendshem duhet te 
ndryshohen. Si rrjedhoje, legjislacioni dytesor si manuali i Auditimit te Brendshem, rregulloret 
per gertifikimet dhe trajnimin e vazhdueshem, garantimi i cilesise nga NjQH / AB gjithashtu, do 
te duhet te rishikohen. 
Masa 2: Profesionalizimi i funksionit te AB-se 
Funksioni i Auditimit te Brendshem duhet te behet me profesional. Ne baze te ligjit te rishikuar, 
NJQH/AB do te rishikojne metodologjine ekzistuese te AB-se dhe/ose do te hartojne material te 
ri udhezues. 
Procesi i trajnimit te gertifikimit do te thjeshtohet dhe do te behet teresisht transparent. 
Trajneret duhet te kene pervoje teorike dhe pervoje te provueshme praktike ne auditimin e 
brendshem. 
Njesite e Auditimit te Brendshem duhet te edukohen per auditimin e bazuar ne sistem, 
raportimin dhe komunikimin e rezultateve te auditimit tek menaxhimi. NJQH/AB do te hartojne 
gdo vit nje program te zhvillimit profesional te vazhdueshem te bazuar ne to dhe nevojat e tjera 
te trajnimit te drejtuesve te njesive te auditimit te brendshem dhe audituesit e brendshem dhe 
zhvillimet e reja ne auditimin e brendshem. Per drejtuesit e njesive te AB-se do te pergatitet nje 
modul i ve^ante (niveli i pare). Niveli i dyte do te jete per audituesit e tjere te brendshem qe 
punojne ne organizatat e sektorit publik. Te gjithe audituesit e brendshem jane te  detyruar te  
marrin  pjese  ne  programin  e zhvillimit  profesional  te vazhdueshem  per 
percaktimin e numrit te oreve te trajnimit ne vit. Mospermbushja e kerkesave vjetore te 
zhvillimit profesional te vazhdueshem mund te coje ne humbjen e certifikates se AB-se. 
Cilesia e funksionit te AB-se do te rishikohet here pas here nga NJQH/AB, sipas nje 
udhezuesi te ri qe do te pergatitet mbi Garantimin e Cilesise. 
NJQH/AB do te krijoje nje rrjet te Drejtuesve te Njesive te Auditimit te Brendshem. Keta te 
fundit supozohet te ndajne pervojat dhe ky eshte nje instrument per NJQH-ne qe te 
identifikoje probleme dhe zgjidhje praktike, te cilat mund te perbenin kontribute per 
programin vjetor te CPD-se. Rrjeti supozohet te takohet rregullisht. Drejtuesit e Njesive te 
Auditimit te Brendshem e zoterojne rrjetin. Ne fazen fillestare, NJQH/AB do te jene 
iniciuesi i mbledhjeve por pas disa kohesh ai do te drejtoje vetem rrjetin. 
Masa 3: Forcimi i kapacitetit te NJQH/AB-se 



NJQH/AB do te duhet te forcohen me qellim qe te pergatiten per detyra te reja. Analiza 
sipas mases 1, do te percaktoje nevojen per personel shtese. Personeli i NJQH/AB-se duhet 
te kete pervoje ne auditimin e brendshem dhe aftesi komunikimi. Personeli aktual do te 
trajnohet per detyra te reja. 

 
Inspektimi i Financave Publike 
Konteksti 
Ligji mbi Inspektimin Financiar Publik u miratua ne vitin 2010. Inspektimet kryhen nga 
inspektoret e jashtem te financave publike, te cilet jane punonjes te administrates publike. 
Ata perzgjidhen nga Ministri i Financave dhe caktohen rast pas rasti (specifikisht). Kjo 
qasje nuk ka rezultuar te jete aq efektive per shkak te dallimeve ne pervojen dhe kapacitetet 
e inspektoreve financiare. Ministria e Financave propozon nje strukture te centralizuar te 
Drejtorise se Inspektimit Financiar Publik, prane Ministrise se Financave per te kryer 
inspektime financiare. 

 
Megjithate keto zhvillime nuk perbejne nje nenvleresim te funksionit te auditimit te 
brendshem por duhet te konsiderohen si permiresim dhe rritje e efektivitetit te funksionit 
ekzistues te Inspektimin Financiar Publik. 
Objektivi 
Nje funksion efektiv i inspektimit financiar publike. 
Treguesi i rezultateve 
Vleresimet per Indeksin e Korrupsionit per Shqiperine, 
Masa 1: Rishikimi i bazes ligjore dhe hartimi i akteve te reja nenligjore 
Qeveria do te rishikoje bazen ligjore per inspektimin financiar publike dhe hartimin e nje 
manuali mbi procedurat dhe standardet per kryerjen e inspektimeve financiare te 
perdorimit te fondeve publike; (fonde shteterore, fonde vendore, fonde te BE-se dhe fonde 
te tjera donatoresh). 
Masa 2: Rritja e aftesive te inspektoreve publike 
KE do te mbeshtese aktivitete per zhvillimin e kapaciteteve per te forcuar koordinimin e 
aktiviteteve kunder mashtrimit dhe kapacitetin e inspektoreve per te zbuluar parregullsi ne 
menaxhimin e fondeve publike (duke perfshire fonde shteterore dhe te BE-se) ne Shqiperi. 
Masa 3: Zgjerimi i rrjetit te AFCOS-it per mbulimin e te gjitha fondeve publike 



Qeveria do te analizoje mundesine e zgjerimit te rrjetit te sherbimit te koordinimit kunder 
mashtrimit (AFCOS) dhe raportimin e parregullsive per mbulimin e te gjitha fondeve 
publike. 

 

Shtylla 6. Mbikeqyrja e jashtme efektive e financave publike Auditimi i Jashtem 

Konteksti 
Kontrolli i Larte i Shtetit eshte nje organ Kushtetues i pavarur, jashte influences se Qeverise. 
Megjithate, nje pjese e axhendes se reformes se tij paraqitet ketu dhe perfshihet ne strategji, pasi 
auditimi i jashtem perben nje komponent thelbesor te' MFP-se. Ne kete kuader KLSH eshte 
anetar kyc i Komitetit Drejtues te Strategjise se MFP-se. 
Pas perfundimit te projektit te binjakezimit ne vitin 2009, procesi i zhvillimit te KLSH-se ne nje 
institucion profesional auditimi, u ngadalesua. Megjithate, ne vitin 2012 pas ndryshimit te 
lidershipit, procesi per shnderrimin e KLSH-se ne nje institucion profesional, te mire-respektuar 
auditimi u rimekemb. Ky plan i ri rezultoi ne nje Plan te ri per Zhvillimin Strategjik 2013-2017 
(PZHS). Ky plan synon te modernizoje institucionin dhe te sjelle aktivitetet e tij ne perputhje te 
plote me standardet e ONISA-s. 
Objektivat e planit jane: 
-Zhvillimi i kapacitetit institucional te KLSH-se; 
-Permiresimi i kapaciteteve audituese dhe cilesise se auditimit; 
-Rritja e numrit dhe cilesise se auditimit te performances; 
-Pergatitja dhe konsolidimi i auditimeve te teknologjise se informacionit; 
-Rritja e perdorimit te teknologjise se informacionit ne procesin e auditimit; 
-Forcimi i rolit te KLSH-se kunder korrupsionit, dhe 
-Zhvillimi i bashkepunimit me aktore te tjere perkates brenda dhe jashte vendit. 
KLSH i ka paraqitur zyrtarisht Parlamentit ndryshimet ne ligjin e tij baze, nr. 8270, date 
23.12.1997, te ndryshuar, ne nentor 2012 dhe, serish ne shtator 2013 prane deputeteve te rinj te 
zgjedhur. Ndryshimet u diskutuan gjeresisht ne Komisionet Parlamentare per Ligjet dhe te 
Ekonomise dhe Financave dhe u miratuan ne muajin dhjetor 2014. Ato percaktojne pergjegjesi 
te reja ne fushen e auditimit, specifikojne te drejtat dhe detyrimet e institucionit ne baze te 
standardeve te ONISA-s, si dhe organizimin dhe strukturen e KLSH-se, statusin e personelit, 
procesin e certifikimit te pasqyrave financiare per subjektet e audituara etj. Ndryshimet e 
propozuara do te harmonizojne legjislacionin shqiptar me deklaratat themelore te ONISA-s te 
Limes dhe Meksikes, dhe SNISA-te. Per shkak te voneses ne miratimin e ndryshimeve ne ligjin 
e KLSH-se nga Parlamenti, zbatimi i PZHS-se mbeti ne vend ne vitin 2013 dhe 2014. 



Ne fillim te vitit 2015, KLSH do te mbetet ne zhvillimin e tij nga nje projekt binjakezimi per 
nje periudhe 24 mujore. Pervec aktivitetit 1, te gjithe komponentet e meposhtem jane pjese e 
projektit te binjakezimit. 
Objektivi: 
Forcimi i funksionit te mbikeqyrjes se jashtme duke e sjelle ne perputhje me standardet e 
ONISA-t 
Treguesi i rezultateve 
-Treguesi PI-26 i SHPPF-se dhe komponentet e tij: 
-Objekti dhe karakteri i auditimeve te kryera, duke perfshire respektimin e standardeve te 
auditivit;  
-Afatet kohore te paraqitjes se raporteve te auditimeve ne legjislature ;  
- Te dhena te ndjekjes se rekomandimeve per auditimin. 
-Te plotesuara nga: 
-Raporti i raporteve te* auditimit te botuara ne faqen e internetit te KLSH-se ne krahasim me 
numrin total te raporteve te miratuara te auditimit; 
- Perqindja e rekomandimeve te auditimit te pranuara dhe te zbatuara nga subjektet e audituara 
gjate tre viteve te shkuara; 
- Afatet kohore te raporteve te auditimit te krahasuara me numrin e raporteve te KLSH-se te 
miratuara brenda afateve individual te caktuara ne baze te rregullave te brendshme te KLSH-se, 
me numrin e raporteve te planifikuara per vitin. 
Masa 1. Permiresimi i kuadrit ligjor 
Miratimi i ligjit te KLSH-se perben nje kusht per zbatimin e disa komponenteve te Masave 2-5. 
Masa 2. Harmonizimi i procedurave te auditimit me standardet nderkombetare (SNISA 
KLSH do te harmonizoje procedurat e auditimit me Standardet Nderkombetare te 
Institucioneve Supreme te Auditit (SNISA). 
Ndryshimet ne ligjin e KLSH-se, nenkuptojne qe KLSH do t'i paraqese Parlamentit nje raport 
vjetor qe permban opinionin e tij mbi ligjin vjetor te buxhetitt faktik. KLSH do te rishikoje 
manualin e auditimit financiar, duke perfshire material udhezues per opinionet e audituesve dhe 
raportimin. Audituesit do te trajnohen ne kete fushe. 
Auditimi i performances eshte ne fillimet e tij ne Shqiperi, e per rrjedhoje permiresimi i cilesise 
se metodologjive specifike te auditimeve te performances eshte i domosdoshem. Per arritjen e 
ketij qellimi, KLSH do te fokusohet ne perzgjedhjen e institucioneve, funksioneve dhe 
aktiviteteve qe do t'i nenshtrohen auditimeve te performances, planifikimit te auditimeve te 
performances, teknikave te auditimit dhe mbledhjes se te dhenave, si dhe per ceshtje specifike 
te lidhura me objektivat, kontrollin e cilesise, raportimin dhe rekomandimet e auditimeve te 
performances. 
KLSH do te rishikoje procedurat e auditimit te perputhshmerise. Kjo qasje e re do te jete e 
bazuar ne risk dhe do te fokusohet ne ceshtjet sistematike dhe jo ne perfundimet individual te 
auditimit. Do te pergatitet nje manual per auditimin e perputhshmerise ne pajtim me SNISA 
4000 - 4200 dhe do te organizohet nje proces trajnimi. Qasja e re ndaj auditimit te 
perputhshmerise pritet te kete nje ndikim me te madh ne operacionet e subjekteve te 
audituara sesa qasja e meparshme, ndersa kursehet kohe dhe burime per KLSH-ne. Keto 
kursime do te' alokohen per Auditimin Financiar dhe Auditimin e Performances. 
Ndersa Shqiperia tashme po behet nje vend kandidat per te hyre ne BE dhe asistenca teknike 
dhe financimi i BE-se jane rritur, KLSH do te duhet por edhe do te kete mundesine, 
nepermjet programeve sistematike te trajnimit, te forcoje kapacitetin e saj per auditimin e 
programeve te financuara nga BE-ja. 



Ne te ardhmen, KLSH do te bazoje programin e auditimit te brendshem ne nje analize 
risku dhe do te pergatise nje udhezues te posacem per programin qe reflekton objektin e 
auditimit dhe rendit entet publike ne baze te auditimit te KLSH-se. 
Masa 3. Pershtatja e struktures organizative dhe rregulloreve te brendshme ndaj qasje 
procedurave ve te reja te auditimit 
Sipas nevojes institucioni do te ristrukturoje organizimin e tij dhe ri-hartoje rregulloret e 
tij te brendshme. 
Masa 4. Rritja e numrit te trajnimeve dhe perdorimi i Teknologjise se Informacionit 
paralelisht me prezantimin e procedurave te reja te auditimit. 
Kapacitetet individuale te auditimit te personelit te KLSH-se do te forcohen nepermjet 
nje programi te trajnimit profesional te vazhdueshem. Me tej, do te vihet ne funksionim 
nje procedure e brendshme certifikimi. Do te zhvillohen metodologjite per auditimet e 
teknologjise se informacionit dhe perdorimi i kesaj te fundit. 
Masa 5. Permiresimi i komunikimit me Kuvendin, Qeverine, median dhe qytetaret, me 
qellim rritjen e ndikimit te punes se auditimit. 
KLSH do te pergatise dhe zbatoje nje strategji te re komunikimi, duke theksuar 
marredheniet e tij me publikun dhe Parlamentin, si dhe duke perfshire partnere te tjere ne 
nivele kombetare dhe nderkombetare. 
Pervec pergatitjes dhe zhvillimit profesional te qasjeve te auditimit, KLSH do te 
permiresoje strukturen e raporteve te saj te auditimit, duke paraqitur nje permbledhje 
ekzekutive dhe perdorur metoda grafike dhe gjuhe me te qarte per prezantimin e 
rezultateve te auditimit ne menyre perzgjedhese. 
KLSH synon te intensifikoje komunikimin me Parlamentin e Shqiperise duke 
institucionalizuar bashkepunimin e saj me Komisionin e Ekonomise dhe Financave. 
Ne maj 2012,KLSH nenshkroi nje Memorandum Mirekuptimi (MM) me Ministrine e 
Financave. MM synon kryesisht te nxise bashkepunimin me strukturat e auditimit te 
brendshem. KLSH do te inkurajoje dhe mbeshtese auditimin e brendshem, si dhe 
perdorimin e punes se auditimit te brendshem. 

 
Zhvillimi i kapaciteteve 
Ne Shqiperi tashme ekzistojne disa iniciativa per Zhvillimin e Kapaciteteve te financuara 
nepermjet SPI, PPF, Banka Boterore, FMN (duke perfshire fonde te perbashketa/te 
integruara te BE-se) dhe projekte te tjera. Ato mbulojne nje grup te gjere aktivitetesh dhe 
kompetencash dhe ofrojne nje kombinim te asistences teknike, vleresimeve dhe trajnimeve. 
Struktura e reformes se MFP-se, nepermjet shtyllave dhe komponenteve, do te ndihmoje 
harmonizimin e ketyre iniciativave per reformen e menaxhimit te financave publike dhe do 
te drejtoje te gjithe mbeshtetjen e ardhshme ne fushat me te nevojshme. 
Qeveria eshte duke pergatitur nje liste per aktivitetet ne proces dhe ka planifikuar asistence 
teknike dhe mbeshtetje institucionale per menaxhimin e financave publike dhe do ta 
perdore ate per pergatitjen e nje strategjie te detajuar per zhvillimin e kapaciteteve dhe per 
nje dialog me donatoret mbi mbeshtetjen e ardhshme ne kete fushe. 
Sistemi i Menaxhimit te Integruar Financiar 
Si hap i pare per zhvillimin e SIMF-it te ardhshem, qeveria do te rishikioje ne menyre 

gjitheperfshirese sistemet ekzistuese te funksioneve kyce te Menaxhimit Financiar Publik 



(funksionaliteti, platformat teknologjike, shkalla e integrimit etj). Ne nje hap te dyte, do te 

pergatitet nje projekt konceptual per SIMF-in e ardhshem bazuar ne vleresimin e nevojave dhe 

potencialin per perfitime ne eficience nga sistemet moderne te integruara paraprake te 

Planifikimit te Burimeve Qeveritare. 

Qeveria do te krijoje nje funksion te posacem prane Ministrise se Financave per te sjelle nen nje 

drejtim te unifikuar projektin konceptual, prokurimin dhe zbatimin e moduleve shtese dhe/ose 

ri-konfigurimin e moduleve baze ekzistuese te SIMF-it te ardhshem, duke perfshire 

minimalisht: planifikimin dhe buxhetimin, menaxhimin e programeve dhe projekteve, 

menaxhimin e kontratave, transfertat brenda-qeveritare, menaxhimin dhe kontrollin e 

shpenzimeve, duke perfshire menaxhimin e borderove te pagave, kontabilitetin, menaxhimin e 

Thesarit dhe parashikimin e likuiditetit. Funksioni qendror i SIMF-it do te jete gjithashtu 

pergjegjes per specifikimin dhe realizimin e nderfaqeve/lidhjeve me sistemet ekzistuese ne 

administratat tatimore dhe doganore, ne Autoritetin e Prokurimeve Publike dhe me sistemin e 

perdorur per menaxhimin e borxhit. Nje portal dixhital do te pergatitet per te vene ne 

dispozicion te publikut nje spekter te gjere informacioni mbi financat publike dhe mbi produktet 

dhe rezultatet e arritura nga shpenzimet publike. 

Kapaciteti i hardware-it mbi te cilin bazohet SIFQ po kthehet ne nje kufizim per zbatimin e 

elementeve te rinj funksionale dhe per hapjen e sistemit per nje numer me te madh perdoruesish. 

Investime thelbesore ne server dhe ne hardware te tjere do te duhet te behen ne vitet e 

ardhshme. 

Qeveria do te ftoje partneret e saj te jashtem per te kontribuar per financimin e zhvillimit dhe 

zbatimit te SIMF-it te ardhshem. 
Kapitulli IV: Burimet Financiare 
Shumica e reformave te perfshira ne kete strategji jane reforma politikash. Puna e 
formalizimit te ketyre reformave ne formen e legjislacionit dhe rregulloreve te ri/te reja 
dhe/ose te ndryshuar/a nuk do te kerkoje burime financiare shtese. Personeli ekzistues i 
institucioneve te perfshira ne zbatimin e reformave do te jete pergjegjes per te marre hapat e 
nevojshme per te realizuar me sukses masat e parashikuara ne baze te ketij dokumenti 
strategjik. Qeveria do te kerkoje financim nga partneret e saj te zhvillimit te jashtem per nje 
pjese te shpenzimeve qe lidhen me zbatimin e sistemeve dhe zhvillimin e kapaciteteve. 
Mbeshtetja e buxhetit, ne masen qe eshte e qendrueshme, do te perdoret per te financuar disa 
prej shpenzimeve operative qe lidhen me reformat. 
Planifikimi i detajuar i aktiviteteve dhe llogaritja e kostos 
Drejtuesit e ekipeve jane pergjegjes per pergatitjen e kuadrit logjik (justifikimi dhe objektivat 
e detajuara, aktivitetet, afati kohor, synimet dhe treguesit) dhe per pergatitjen e planeve 
vjetore te punes qe percaktojne hollesisht aktivitetet vjetore. Planet e punes do te paraqiten 
per rishikim ne Komitetin Drejtues dhe pas miratimit nga ana e ketij te fundit do te sherbejne 
per monitorimin e performances. 
Permbledhje e shpenzimeve dhe financimit te llogaritur 



 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Kapitulli V: Llogaridhenia, monitorimi dhe analiza vleresuese 

Ndersa pergjegjesia e pergjithshme per mbikeqyrjen e zbatimit te reformave i takon Ministrise 
se Financave, strategjia e MFP-se perfshin te gjithe sektorin qeveritar, Kontrollin e Larte te 
Shtetit dhe Parlamentin. Keshtu, pergjegjesia e pergjithshme per zbatimin e suksesshem te 
strategjise ndahet midis te gjithe aktoreve te sektorit publik. 
Grupi i Punes per strategjine e reformes se MFP-se, i krijuar prane Ministrise se Financave dhe 
u ngarkua per pergatitjen, hartimin dhe diskutimin me grupe te ndryshme interesi te strategjise 
se reformes se MFP-se per periudhen 2014-2020, duke perfshire nje kuader per zbatimin dhe 
monitorimin e saj. Gjate zbatimit te MFP-se, anetaret e komitetit teknik do te sherbejne edhe si 
drejtues te komponenteve. 
Per me teper, per te garantuar zbatimin efektiv te strategjise se reformes dhe per te lehtesuar 
koordinimin e perpjekjeve, eshte krijuar nje komitet drejtues ne baze te Urdhrit te Kryeministrit 
nr. 202, date 25.08.2014. Drejtuesit e ekipeve per gjashte shtyllat, si dhe per komponentet e tyre 
do te caktohet nga komiteti drejtues. Nje grup rishikimi i jashtem do te ngrihet per te monitoruar 
progresin. Nje grup sektorial pune per reformen e MFP-se kryesohet nga Zyra e Kryeministrit 
per te garantuar se i eshte kushtuar vemendja e nevojshme. Ministria e Financave dhe Zyra e 
Kryeministrit e njohin rendesine e nje dialogu te frytshem dhe efektiv me donatoret. 
Paraprakisht ky kuader menaxhues dhe monitorues per reformat e MFP-se do te perbehet nga 
elementet e meposhtem. 
Komiteti Drejtues i Reformes se MFP-se 
Komiteti Drejtues i Reformes se MFP-se eshte komiteti mbikeqyres me pergjegjesi per 
drejtimin dhe monitorimin e aktiviteteve te reformes se MFP-se. Ai do te kryesohet nga Ministri 
i Financave dhe anetaret e tij do te jene si me poshte: 
-Zevendesministrat e Financave; 
-Sekretari i Pergjithshem i Ministrise se Financave; 
-Ministri i Shtetit per Ceshtjet Vendore; 
-Zevendesministri i Ministrise se Integrimit Europian; 
-Zevendesministri i Ministrise se Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipermarrjes; 
-Zevendesministri i Ministrise se Mireqenies Sociale dhe Rinise; 
-Sekretari i Pergjithshem i Institucionit te Kontrollit te Larte te Shtetit; 
-Nje Perfaqesues nga Komisioni Parlamentar i Ekonomise dhe Financave; 
-Drejtuesi i Departamentit te Administrates Publike; 
-Drejtuesi i Agjencise se Prokurimeve; 
-Drejtuesi i Komisionit te Prokurimeve Publike; 
-Drejtori i Pergjithshem i Administrates Tatimore; 
-Drejtori i Pergjithshem i Administrates Doganore; 
-Drejtori i Pergjithshem i Institutit te Sigurimeve Shoqerore; 
Sekretari i Pergjithshem i Ministrise se Financave do te sherbeje si Sekretar i Komitetit 
Drejtues. Komiteti do te takohet cdo gjashte muaj per te shqyrtuar ecurine e reformave. 
Komiteti Drejtues per Reformen e MFP-se mund te ftoje here pas here persona te tjere te 
Komitetit Drejtues. 
Pergjegjesite e Komitetit Drejtues te Reformes se MFP-se jane si me poshte: 
-Emerimi i drejtuesit te Sekretariatit te Reformes se MFP-se; 
-Emerimi i drejtuesve te ekipeve per shtyllat e strategjise se reformes; 
-Emerimi i drejtuesve te ekipeve te komponenteve bazuar ne propozimet nga drejtuesit e 



shtyllave; 
-Monitorimi   i  zbatimit  te  planit  te  veprimit  kundrejt  synimeve  dhe  treguesve  te 
rezultateve; 
-Garantimi i komenteve te duhura per mekanizmin monitorues te DZHPFNH-se; 
-Zgjidhja e ndonje ceshtjeje koordinimi qe lind midis grupeve te interesit dhe lehtesimi i 
dialogut politik me DZHPFNH-ne; 
-Brenda   kufizimeve   buxhetore   te   caktuara   nga   PBA-ja,   rishikimi   dhe  aprovimi   i 
propozimeve per planet vjetore te punes dhe buxhetet e komponenteve; 
-Rishikimi i planeve te punes dhe raporteve te progresit nga Komitetet Teknike te MFP-se; 
-Propozimi, sipas nevojes, i ri-alokimeve midis komponenteve; 
-Marrja dhe rishikimi i raporteve te progresit nga Nen-komitete te ndryshme te MFP-se; 
-Dialogu me Donatoret per progresin, mbeshtetjen dhe objektin e reformes; 
Sekretariati i Reformes se MFP-se 
Komiteti Drejtues do te mbeshtetet nga nje Sekretariat i Reformes se MFP-se. Sekretariati do te 
jete pergjegjes per perpilimin e planeve te punes dhe raporteve gjashte-mujore permbledhese 
mbi veprimet, produktet dhe rezultatet per Komitetin Drejtues dhe per mbikeqyrjen e zbatimit te 
vendimeve te tij. 
Komiteti Teknik i Reformes se MFP-se 
Do te krijohet nje Komitet Teknik ne rolin e nje katalizatori per aktivitetet e reformes. Komiteti 
Teknik i Reformes se MFP-se do te perbehet nga: 
o   Sekretari i Pergjithshem i Ministrise se Financave;  
o    Drejtuesit e shtyllave dhe Komponenteve; 
o    Drejtoret    e    Departamentit    te    Buxhetit,    Departamentit   te   Thesarit,    Drejtoret    e 

Departamentit te Politikave Fiskale dhe te Ardhurave Publike; 
o    Drejtoret eTatimeve dhe Doganave dhe Agjencise se Prokurimeve;  
o    Nje perfaqesues i DZHPFNH-se nga Zyra e Menaxhimit te 
Projekteve; 
Sekretari i Pergjithshem i Ministrise se Financave do te kryesoje Komitetin. Komiteti do te 
takohet kur kerkohet, por te pakten kater here ne vit. Komiteti do te mbeshtetet nga nje 
sekretariat i kryesuar nga Drejtori i Planifikimit te Buxhetit dhe Departamenti i Programimit. 
Komiteti Teknik do te propozoje personat qe do te jene pergjegjes per komponentet e ndryshem 
nen secilen shtylle. 
Komitetet e Koordinimit te Shtyllave 
Do te ngrihen gjashte Komitete Koordinuese, nje per cdo shtylle. Secili Komision Koordinues 
do te kryesohet nga Drejtuesi i Ekipit Baze te emeruar nga Komiteti Drejtues, dhe do te 
perfshije drejtuesit e ekipit per secilin komponent te shtyllave perkatese. Nese dhe kur eshte e 
pershtatshme, nje personeli tjeter teknik mund te delegohet per takimet e Komitetit Teknik. 
Komitetet teknike do te bashkerendojne dhe monitorojne zbatimin e masave sipas 
komponenteve te ndryshem te shtyllave perkatese. Drejtuesit e ekipeve te shtyllave do te 
hartojne planet e punes duke detajuar produktet dhe afatet dhe do te pergatisin raporte 
permbledhese per realizimin e reformes. Komitetet Koordinuese Baze do te takohen cdo tre 
muaj. 
Drejtuesit e Komponenteve 
Drejtuesit e komponenteve do te jene pergjegjes per nxitjen ne menyre te vazhdueshme te 
masave te reformave konkrete sipas secilit komponent, duke perfshire pergatitjen e planeve te 



punes dhe propozimeve per financim dhe raporte mbi ecurine e veprimeve dhe produkteve te 
tyre. 
Partneret e jashtem 
Grupi ekzistues i Mbeshtetjes se SPI-se, Grupi Sektorial i Punes per Menaxhimin e Financave 
Publike ose ndonje pasues i tij do te perdoren si mjet per dialogun dhe reagimin nga partner te 
jashtem te Shqiperise mbi strategjine e reformave dhe zbatimin e saj. Takimet e dedikuara per 
reformat e MFP-se do te zhvillohen cdo gjashte muaj. 
Rishikimet e ardhshme te jashtme teknike si ato qe perbejne bazen e konsultimeve me FMN-e 
sipas nenit IV, Rishikimet e Financave Publike dhe rishikime te tjera perkatese nga Banka 
Boterore, raportet monitoruese nga SIGMA dhe rishikime te ardhshme te mundshme te SHPPF-
se dhe Indeksi i Transparences se Buxhetit do te ofrojne kontribut per dialogun ne GNP dhe per 
shqyrtimet nga Komiteti Drejtues i MFP-se. 
Nje kontribut i rendesishem per strategjine e reformes se MFP-se dhe planit te veprimit per 
periudhen 2015-2020 jane konsultimet e zgjeruara publike me shoqerine civile, akademiket dhe 
donatoret, te cilat u kryen gjate vjeshtes se vitit 2014. Konsultimi synonte perceptimin dhe 
reflektimin e komenteve dhe problemeve rreth permbajtjes dhe prioriteteve te strategjise dhe 
planit te veprimit. 

Vleresimi i riskut 
Strategjia perfshin shume' elemente dhe ka shume faktore qe mund te prekin rezultatet dhe 
veshtiresojne arritjen e objektivave. Ky seksion identifikon rreziqet kryesore per strategjine ne 
teresi, per shtyllat dhe per aktivitetet individuale dhe propozon masa lehtesuese per te 
permiresuar rreziqet. Komiteti Drejtues i MFP-se do te jete pergjegjes per monitorimin e 
rreziqeve dhe perditesimin e rregullt te kesaj analize gjate zbatimit. 
Ne nivel strategjik, rreziqet kryesore perfshijne angazhimin e qendrueshem ndaj reformave te 

MFP-se. Nga ana tjeter, vullneti dhe perkushtimi ndaj reformave do te ndikohen nga faktore me 

te gjere ne lidhje me faktoret ekonomike dhe sociale kombetare dhe nderkombetare, te cilet jane 

jashte kontrollit ose zbatuesit e strategjise. 

Brenda shtyllave, mjaftueshmeria e kapaciteteve njerezore dhe financiare, bashkepunimi dhe 

koordinimi ndermjet organizatave dhe institucioneve do te jene faktore ky? qe ndikojne tek 

rezultatet. 

Ne nivel aktiviteti, aksesi tek burimet dhe zbatimi ne kohe i ligjeve dhe rregulloreve do te jene 

ndikimet kryesore ne progresin e arritshem. Perve? zbatimit te ligjeve, njohurite e zoteruara nga 

persona qe zbatojne iniciativat do te jene vendimtare per menaxhimin me efektivitet te 

ndryshimit. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



VENDIM 
 

Nr. 807, datë 16.11.2016 
 

PËR DISIPLINIMIN E ANGAZHIMEVE BUXHETORE 
I azhurnuar me: 

- VKM Nr.591, datë18.10.2017 
 

Në mbështetje të nenit 100, të Kushtetutës dhe të neneve 16, 40 dhe 51, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008, 
ñP±r menaxhimin e sistemit buxhetor n± Republik±n e Shqip±ris±ò, t± ndryshuar, me propozimin e 
ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave 

 
VENDOSI: 

 
1. Në zbatim të nenit 51, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008, ñP±r menaxhimin e sistemit buxhetor n± 
Republik±n e Shqip±ris±ò, t± ndryshuar, pas dat±s 15 tetor t± do viti buxhetor, nj±sit± e qeverisjes s± 

përgjithshme nuk mund të publikojnë njoftimin për prokurimin e mallrave/punëve/shërbimeve, të cilat nuk 
janë përfshirë në regjistrin e prokurimeve publike, deri në këtë datë. 
2. Pas datës 15 tetor, procedurat e prokurimeve publike, të parashikuara në regjistrin e prokurimevepublike, 
mund të fillojnë/vazhdojnë vetëm për ato projekte që janë pjesë e buxhetit tre-vjeçar, të miratuar për 
njësinë përkatëse të qeverisjes së përgjithshme. Lidhja e kontratës në këtë rast bëhet vetëm pasi fondi të jetë 
vënë në dispozicion në llogarinë e autoritetit kontraktor, në buxhetin e tij, të miratuar për vitin buxhetor 
pasardhës. 
3. Kufizimit kohor të parashikuar në pikat 1 dhe 2, të këtij vendimi, nuk i nënshtrohen: 
a) fondet e akorduara nëpërmjet rishikimit të ligjit vjetor të buxhetit; 
b) fondet e akorduara me vendim të Këshillit të Ministrave nga fondi rezervë dhe/ose fondi i 
kontingjencës, për raste emergjente/të papa-rashikuara; 
c) fondet e akorduara me vendim të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve, nga Fondi për Zhvillimin e 
Rajoneve; 
ç) fondet e rialokuara për kryerjen e një investimi/shërbimi, në zbatim të detyrimeve të parashikuara me 
ligj të ri; 
d) prokurimet për shërbimin e ushqimit dhe /ose të medikamenteve, në ato njësi të qeverisjes së 
përgjithshme që i administrojnë këto shërbime; 
dh) prokurimet me vlerë të vogël, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për prokurimin publik, 
në rastet kur, fondet buxhetore për to janë të parashikuara në buxhetin e vitit korrent të njësisë së 
qeverisjes së përgjithshme dhe janë pjesë e regjistrit të prokurimeve publike. 
e) fondet e shpërndara me vendim të Këshillit të Ministrave, për vitin 2017 
4. Ngarkohen të gjitha institucionet e njësive të qeverisjes së përgjithshme për zbatimin e këtij vendimi. 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. 

 
KRYEMINISTRI 

Edi Rama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VENDIM 
Nr. 185, datë 29.3.2018 

 
PËR PROCEDURAT E MENAXHIMIT TË INVESTIMEVE PUBLIKE 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe t± nenit 25, t± ligjit nr. 9936, dat± 26.6.2008, ñP±r 
menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqip±ris±ò, t± ndryshuar, me propozimin e ministrit 
të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave 

VENDOSI: 

1. Projektinvestimi përfshin një seri punimesh, aktiviteteshaposhërbimeshqësynojnëpërmbushjen e një 
objektivi të pandashëm, me qëllime qartësisht të identifikuara. Kostoja totale e një projekti investimi do të 
përfshijë çdo shpenzim që lidhet me arritjen e rezultateve të synuara, sipas të gjithë komponentëve të tij. 
2. Ministri përgjegjës për financat përcakton me udhëzim pragjet minimale dhe maksimale finan-ciare, për 
secilën kategori të projekteve tëinvestimeve publike, në bazë të të cilave bëhet klasifikimi i projekteve dhe vlerësimi 
i tyre. 
3.Nivelet e vlerësimit të projekteve tëinvestimeve janë: 
a) vlerësimi i bazë; 
b) vlerësimi i mesëm; 
c) vlerësimi i plotë, të cilit i nënshtrohen projekte që janë me vlerë të plotë, mbi vlerën kufi, të 
përcaktuar nga ministri përgjegjës për financat. 
Projektet e vler±suara sipas shkronjave ñaò dhe ñbò do t± paraqiten si pjes± p±rb±r±se e kërkesave 
buxhetore, në kuadër të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm. 
Njësitë e qeverisjes qendrore përgatitin propozimet për projektet e mëdha të investimeve, në çdo kohë, 
dhe i paraqesin për vlerësim në ministrinë përgjegjëse për financat, brenda muajit dhjetor dhe jo më vonë 
se një muaj përpara fillimit të procesit buxhetor, sipas përcaktimit në nenin 22, të ligjit nr. 9936, datë 
26.6.2008, ñP±r menaxhimin e sistemit buxhetor n± Republik±n e Shqip±ris±ò, t± ndryshuar. 
Projektet e investimeve publike paraqiten në përputhje me procedurat e detajuara në aneksin nr. 1, që i 
bashkëlidhet këtij vendimi, sipas kalendarit të përgatitjes së buxhetit, miratuar nga ministria përgjegjëse për 
financat, dhe udhëzimeve standarde të përgatitjes së planit buxhetor afatmesëm. Procesi i përgatitjes, 
vlerësimit dhe prioritizimit të projekteve të investimeve publike do të kryhet nga ministria që propozon 
investimin. Në rast të mosplotësimit të të gjitha kërkesave detajuar në aneksin 1, projekti do të refuzohet 
për financim. 
4. Lista e projekteve të reja të investimeve publike që i nënshtrohen vlerësimit të plotë, sipas shkronjës 
ñcò, t± pik±s 3, t± k±tij vendimi, p±rcillet nga ministria përgjegjëse për financat, në Komitetin e Planifikimit 
Strategjik, brenda muajit dhjetor. Komiteti i Planifikimit Strategjik/NIC shqyrton dhe miraton listën e 
prioritizuar për çdo sektor, pavarësisht nga burimi i financimit. Kjo listë bëhet pjesë përbërëse e 
Dokumentit të Politikave Prioritare, i cili miratohet nga Këshilli i Ministrave, brenda muajit janar. 
5. Njësitë e qeverisjes qendrore, në kuadër të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm, dërgojnë 
propozimet për projektet e miratuara nga Këshilli i Ministrave në Dokumentin e Politikave Prioritare, si 
pjesë e kërkesave buxhetore të tyre. 
Në këtë fazë shqyrtohet dhe vlerësohet rëndësia strategjike e investimeve të propozuara, 
kundrejtprioritetevekryesorestrategjikekombëtare. 
6. Përjashtime nga rregullat dhe procedurat e pikave 3 dhe 4, të këtij vendimi, do të bëjnë vetëm 
propozimet nga njësitë e qeverisjes qendrore për projekte të mëdha investimi, në këto raste: 
a) Për përballimin e një fatkeqësie natyrore apo në rastet e shpalljes së emergjencës civile; 
b) Kur projektet janë të një rëndësie strategjike për zhvillimin ekonomik dhe social të vendit. 
Në çdo rast, këto propozime duhet të dërgohen për shqyrtim, në ministrinëpërgjegjëse përfinancat dhe të 
përcillen për miratim në Komitetin e Planifikimit Strategjik. 
7. Parimet kryesore, ku bazohen ministritë e linjës/institucionet buxhetore për vlerësimin dhe prioritizimin 
e projekteve të reja të investimeve dhe ministria përgjegjëse për financat për vlerësimin përfundimtar për 
përfshirjen e tyre në dokumentin buxhetor afatmesëm, si në rastin e projekteve të investimeve nën kufirin e 
miratuar nga ministri përgjegjës për financat, ashtu edhe për projektet mbi këtë kufi, janë: 



a) vlerësimi i rëndësisë strategjike; 
b) vlerësimi ekonomik dhe financiar; 
c) vlerësimi i menaxhimit të projektit. 
Vlerësimi i projekteve bazuar në tri parimet e sipërpërmendura do të bëhet në bazë të pikëzimit, sipas 
skemës së paraqitur në aneksin 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi. 
8. Financimi i investimeve publike bëhet në përputhje me metodologjinë e përgatitjes së buxhetit, 
miratuar nga ministria përgjegjëse për financat, në udhëzimet standarde të përgatitjes së 
buxhetit,kubëhetdiferencimindërmjetshpenzimeve për investime të politikave ekzistuese dhe shpenzimeve 
për investime për politika të reja. Në shpenzimet e investimeve të politikave ekzistuese përfshihen: 
a) shpenzimet e investimeve kapitale që nuk kanë përfunduar dhe që priten të finalizohen; 
b) shpenzimet e investimeve kapitale që ende nuk kanë filluar, por për të cilat janë ndërmarrë angazhimet 
ligjore dhe që janë miratuar në procesin e mëparshëm të programimit buxhetor afatmesëm (PBA); 
c) shpenzimet e investimeve kapitale që janë financuar në vitin fiskal aktual. 
Të gjitha investimet e tjera publike do të trajtohen si politika të reja dhe do të përfshihen në 
Dokumentin e Politikave Prioritare (DPP). 
Miratimi përfundimtar i projekteve të reja të investimit të propozuara bëhet brenda procesit të 
përgatitjes së PBA-së, me miratimin e DPP-së së rishikuar nga Komitetin e Planifikimit Strategjik, 
në qershor të çdo viti. 
9. Bazuar në DPP-në e miratuar nga Komiteti i Planifikimit Strategjik, ministria përgjegjëse për 
financat përgatit dokumentin e PBA-së, duke përfshirë prioritetet buxhetore, miratimin e politikave 
të reja dhe tavanin e vendosur të shpenzimeve, i cili i paraqitet për miratim Këshillit 
10. Për projektet e reja të investimeve publike shumëvjeçare, të miratuara si pjesë e dokumentit buxhetor 
afatmesëm, gjatë vitit të parë të zbatimit të tyre, në buxhetin e njësisë përkatëse të qeverisjes qendrore nuk 
duhet të alokohet më pak se 20 për qind e vlerës së plotë të projektit përkatës. 
11. Monitorimi dhe raportimi i ecurisë së zbatimit të projekteve të investimeve kryhen sipas afateve 
dhe procedurave të përcaktuara në udhëzimet përkatëse të monitorimit të buxhetit të shtetit, si pjesë 
përbërëse të tij. Procedurat specifike jepen në aneksin 2, që i bashkëlidhet këtij vendimi. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

KRYEMINISTRI 
Edi Rama 

 
ANEKS 1. 

PROCEDURAT E MENAXHIMIT TË INVESTIMEVE PUBLIKE 
Procedurat e m±poshtme do t± aplikohen n± procesin e planifikimit t± investimeve publike. ñProjekt 
investimiò, si pjes± p±rb±r±se e programit t± shpenzimeve publike ±sht±: ñnj± seri punimesh, aktivitetesh 
apo shërbimesh, që synojnë të përmbushin një objektiv të pandashëm të një natyre specifike ekonomike 
apo teknike, me q±llime qart±sisht t± identifikuaraò. 
Klasifikimi i Projektit të Investimit bazuar në përkufizimin e mësipërm, zvogëlon fragmentizimin e 
projekteve në një numër të madh projektesh të vogla. 
Në fazën e planifikimit buxhetor të shpenzimeve për investime, për një menaxhim sa më efektiv të 
tyre, ndahen në dy grupe kryesore: 
-Grupi I ï Shpenzime administrative kapitale - ku përfshihen shpenzimet kapitale për blerje 
pajisjesh dhe mobilimi zyre, sistemeve kompjuterike dhe IT etj. 
-Grupi II ï Shpenzime për projekte investimesh: 
a) Shpenzime kapitale në infrastrukturë ï ku përfshihen projektet e investimeve për ndërtime të reja 
apo rikonstruksione/rehabilitime sipas fushave të përgjegjësisë së Institucioneve Buxhetore. Këtu mund 
të përfshihen edhe blerjet e pajisjeve të mëdha teknologjike (p.sh., blerjet e pajisjeve mjekësore për 
spitalet dhe qendrat shëndetësore, kabinetet për shkollat, ekskavatorët etj.). Kosto e përgjithshme të 
këtyre projekteve përmban çdo shpenzim i lidhur me arritjen e produktit të synuar, p.sh.: projekti i 
ndërtimit/rehabilitimit të një rruge, shkolle apo spitali etj., do të përfshijë koston e output-eve përbërës 
të projektit si: shpronësimi tokës, leja ndërtimore, hartimi i projektit, zbatimi të punimeve, mbikëqyrja 
dhe kolaudimi etj. 



b) Shpenzime kapitale për zhvillim të kapaciteteve - ku përfshihen projektet studimore në fusha të 
ndryshme, të Asistencës teknike, për ngritje kapacitetesh të burimeve njerëzore etj. 
Cikli i Projektit konsiderohet si pjesë integrale e Ciklit të Menaxhimit të Shpenzimeve Publike 
(MSHP). Mund të ndodhe që cikli i një projekti mund të mos përputhet nga pikëpamja kohore me 
ciklin e Menaxhimit te Shpenzimeve Publike. 
Kjo për arsyen: 
së pari: se cikli i MSHP duhet të përputhet në mënyrë të plotë me kalendarin e një viti fiskal, ndërsa 
fazat e një projekti individual mund të jenë më të gjata se sa fazat korresponduese të MSHP; 
së dyti: mund të ndodhë që disa projekte financohen nga donatorët dhe zakonisht donatorë të 
ndryshëm mund të kenë cikle dhe procedura të ndryshme nga ato të MSHP. Në këtë kontekst këto 
procedura synojnë të ndërtojnë një proces që lidh në mënyrë integrale procesin e menaxhimit të 

 

Proceset dhe procedurat e secilës fazë të ciklit janë të rëndësishme sepse sigurojnë faktin që projekti do 
të menaxhohet në mënyrë efektive dhe do të arrijë qëllimin e tij. 
1. Identifikimi i projektit është procesi i identifikimit e shqyrtimit të ideve për projekte investimi të 
bazuara në analizën e nevojave publike, ndërhyrjeve të qeverisë dhe përshtatjes me strategjitë 
kombëtare dhe sektoriale. 
2. Vlerësimi dhe përgatitja e projektit është procesi i analizës dhe vlerësimit të efektivitetit ekonomik 
dhe financiar, si dhe i mundësisë së realizimit të projektit; 
3. Aprovimi dhe financimi i projektit është faza në të cilën projekti shqyrtohet/aprovohet për 
financim nëpërmjet procesit të përgatitjes dhe financimit të PBA-së së Institucionit Buxhetor përkatës; 
4. Zbatimi i projektit është faza në të cilën projekti zbatohet dhe realizohen output-et e tij; 
5. Monitorimi i zbatimit të projektit është procesi përmes të cilit ministritë dhe në veçanti 
institucionet përgjegjëse për zbatimin e projekteve sigurojnë që aktivitetet që ata po zbatojnë janë në 
përputhje me aktivitetet e programuara. 
6. Vlerësimi dhe Auditimi është faza e ciklit në të cilën raportimi për zbatimin fizik dhe financiar të 
projektit auditohet kundrejt rregullave financiare dhe realizimit të treguesve të perfomancës së projektit. 
Objekt i raportimit dhe monitorimit nga ana e ministrive dhe institucioneve buxhetore që zbatojnë 
projekte të investimeve publike, do të jenë të gjitha projektet e investimeve publike që financohen në 
kuadër të buxhetit të shtetit, pavarësisht burimit dhe vlerës së financimit. 
FAZAT nëpër të cilat kalon procesi deri në miratimin e projektit të investimit janë: 
FAZA I ï Identifikimi i projekt-idesë nëpërmjet analizës së problemit dhe argumentimit për 
investim (hapi 1, hapi 2, hapi 3); 

projekteve të investimeve me procesin e përgjithshëm të Menaxhimit të Shpenzimeve Publike.  
Diagrami i mëposhtëm përshkruan fazat e Ciklit të Menaxhimit të Investimeve Publike. 



FAZA II ï Përgatitja Propozimit të Projektit të Investimit (hapi 4); 
FAZA III ï Analiza, Miratimi dhe Financimi i Projekt-Propozimeve të Investimeve Publike (hapi 5, 
hapi 6, hapi 7). 
Hapat kryesorë të ndjekur sipas fazave të mësipërme në mënyrë skematike janë: 

 
Hapi 1 ï Identifikimi i projekt-idesë 
Projekt-idet± p±r investime prezantohen nga ñPropozuesit e Projektitò (ose si quhen ndryshe, 
ñMenaxher±t e Projektitò), t± cil±t jan± p±rgjegj±s p±r Programin n± t± cilin b±n pjes± projekti i 
investimit. 
Tre elementët bazë të fazës së identifikimit të projekt-idesë janë: 
Analiza e prioriteteve është një analizë e prioriteteve sektoriale dhe kombëtare. 
Analiza e problemeve është një analizë për identifikimin e problemeve që ekzistojnë duke i 
renditura ato sipas rëndësisë së tyre, duke identifikuar një relacion të mundshëm shkak- pasojë. 
Analiza e Nevojave dhe përkufizimi i objektivave te investimit krijimi i një pikture të situatës, ku 
aspektet negative konvertohen në zgjidhje, të cilat më vonë kthehen në objektiva që duhen 
përmbushur. 
Projekt-idetë prezantohen në Formularin 1 (F-1) ï bashkëlidhur këtij Aneksi. 
Formulari i Identifikimit të Projekt-Idesë duhet të përfshijë informacionin e mëposhtëm: 
i) Emri i Propozuesit të Projektit - Zyrtari që përgatit Formularin e Projekt-Idesë dhe detajet 
kontaktuese. 
ii) Emri i Institucionit Buxhetor - p.sh., Ministria e Arsimit dhe Shkencës; 
iii) Vendndodhja - Vendi ku do të kryhet investimi. 
iv) Ideja e Projektit - Një përshkrim i shkurtër i idesë së projektit. 
v) Problemet që do të adresohen - Një shpjegim i shkurtër dhe i qartë i problematikës së gjendjes 
aktuale, e cila pengon arritjen e qëllimeve dhe objektivave të politikave të programit dhe mënyrën se 
si projekti i propozuar ndihmon në kapërcimin e problematikës aktuale 
vi) Emri i Programit - Ky është emri i programit ashtu siç shfaqet në Dokumentin e PBA-së dhe 
buxhetit vjetor; 
vii) Vlerësimet paraprake të kostove - Një vlerësim paraprak i kostos së parashikuar të projektit 
Hapi 2 ï Rishikimi i Projekt-idesë nga DEMP 
Formulari-1 (F-1) dorëzohet tek Drejtuesi i Ekipit të Menaxhimit të Projektit (DEMP). 
EMP-ja duhet të diskutojë mbi (i) idenë e projektit për investim, (ii) mbi problemet që do të 
adresohen nga projekti dhe (iii) koston paraprake të investimit në fjalë. 
DEMP-ja mund të pranojë ose të refuzojë projekt-idenë. Në rast të refuzimit, në Formularin -1, 
jepet një shpjegim i shkurtër dhe i qartë i arsyeve për refuzimin e projekt-idesë. 
Në rast pranimi, DEMP-ja duhet të dorëzojë Formularin-1 tek Sekretari i Përgjithshëm ose tek 
drejtuesi i institucionit buxhetor, nëse nuk ka Sekretar të Përgjithshëm. 
Hapi 3 ï Rishikimi i Projekt-idesë nga Sekretari i Përgjithshëm (SG), Grupi për Menaxhimin Strategjik (GMS) 
Sekretari i Përgjithshëm duhet të bëjë një vlerësim paraprak mbi domosdoshmërinë e një ndërhyrjeje 
me investim publik në fushën përkatëse dhe njëkohësisht vlerëson nëse informacioni i dhënë në 
Formularin-1 siguron faktin që projekti është i pranueshëm dhe i realizueshëm nga pikëpamja 
financiare dhe teknike. Më pas, në rast pranimi e përcjell për miratim në GMS. 
Arsyet për pranimin ose refuzimin e projekt-idesë nga Sekretari i Përgjithshëm jepen në Formularin 
1, në seksionin përkatës. 
FAZA II: Përgatitja Propozimit të Projektit të Investimit 



Hapi 4 ï Përgatitja dhe vlerësimi i detajuar i projektit - Plotësimi i Formularit të Projektit të 
Investimit (FPPI) ï F-2 
Përshkrim i investimit, së bashku me alternativat e konsideruara, duhet të prezantohet në 
Formularin 2 ï Propozimi i Projektit të Investimit (FPPI). 
Hapat kryesore nëpërmjet të cilave kalon vlerësimi dhe formulimi i një projekt investimi do të jenë: 
a) Identifikimi i Alternativave (Opsioneve) 
Ky hap p±rfshin identifikimin e nj± liste alternativash, t± cilat qeveria mund tôi nd±rmarr± p±r t± 
arritur rezultatin dhe objektivat e dëshiruar të investimit. Identifikimi dhe analizimi i detajuar i 
alternativave i ndihmon nivelet e mësipërme të vendimmarrjes për të kuptuar veprimet e mundshme që 
duhet të ndërmerren për zgjidhjen e problemeve aktuale. 
Lista e alternativave duhet të përfshijë të paktën tre opsionet e mëposhtme: 
i) ñnuk investohetò 
ii) ñinvestim minimalò 
iii) ñinvestim i konsideruesh±mò 
Në alternativ±n ñnuk investohetò vazhdohet me situat±n aktuale, pa u nd±rmarr± asnj± aktivitet 
investimi shtese. Kjo ndihmon për evidentimin dhe analizën e pasojave nëse projekti nuk realizohet. 
N± alternativ±n ñinvestim minimalò nd±rmerren veprime minimale të nevojshme për ta lehtësuar 
problemin. Alternativat ñinvestim minimalò zakonisht sigurojn± nj± zgjidhje t± pjesshme t± problemit. 
N± alternativ±n ñinvestim i konsideruesh±mò nevojat e investimit adresohen n± m±nyr± m± t± plot± 
kundrejt një kostoje investimi më të lartë. Këto opsione zakonisht ofrojnë zgjidhje më komplekse të 
problemit. 
Alternativat ñnuk investohetò dhe ñinvestim minimalò duhet t± konsiderohen patjet±r n± shortlist±n e 
alternativave, p±r t± sh±rbyer si baz± krahasimi p±r m± tej (ñinvestim i konsideruesh±mò). 
b) Vlerësimi i alternativave (opsioneve) të investimit Analiza e alternativave është një pjesë shumë e 
rëndësishme e analizës së investimit. Qëllimi i zhvillimit të opsioneve alternative është që të ndihmoj në gjetjen e 
një zgjidhjeje efektive dhe ekonomike të përdorimit të fondeve, që përmbush rezultatet e dëshiruara dhe 
objektivat e ndërhyrjes me investimin. 
Fillimisht është e rëndësishme që të bëhet një vlerësim i shpejtë i alternativave të identifikuara me 
qëllim eliminimin në fazën fillestare të atyre alternativave, të cilat për arsye të ndryshme mund të mos 
jenë të realizueshme. 
Ekzistojnë tri procese themelore në të cilat duhet të kalojë një alternativë, të cilat ndihmojnë në 
kryerjen e një vlerësimi të shpejtë: 
i) Output ï Ka një kërkesë për këtë investim? 
ii) Input ï A janë inputet që nevojiten në dispozicion (e të arritshme)? 
iii) Procesi i zhvillimit ï A është mënyra më eficiente e shndërrimit të inputit në output? 
E mira e kësaj metode (vlerësimi i shpejtë) është se mund të aplikohet në të gjitha llojet e 
alternativave, qofshin ato inpute/outpute financiare apo fizike. 
Për investime në vlerë të vogël, kjo formë e vlerësimit është e vetmja që kërkohet apo që është e 
mundur të bëhet. Ndërsa për investimet me vlera të mëdha do të kërkohet një studim më i plotë dhe 
analiza kosto-përfitim. 
c) Krijimi i listës së reduktuar të alternativave për vlerësimet e detajuara 
Është e nevojshme të krijohet një listë e reduktuar e alternativave. Sidoqoftë, kjo listë duhet të 
mbulojë një gamë të gjerë të alternativave potenciale që duhet të konsiderohen për arritjen e objektivave 
të investimit. 
Si rregull, alternativat e investimit duhet të identifikohen për të gjitha nivelet e vlerësimit. 
Për projekte investimi të vogla ï ñKategoria Iò, disa alternativa investimi duhet t± identifikohen, por 
kostot dhe të ardhurat duhet të llogariten/vlerësohen vetëm për alternativën e preferuar 
(rekomanduar), sikurse tregohet në formatin F ï 2, FPPI.

Për projekte investimi të mëdha ï ñKategoria II e IIIò, - vlerësimet e alternativave duhet të 
bëhen p±r t± pakt±n dy ose tre alternativa, ñinvestim minimalò dhe ñinvestim i 
konsideruesh±mò, p±rfshi edhe alternativën e preferuar/të rekomanduar. 
d) Nivelet e vlerësimit të aplikuar sipas procedurave të MIP 



Nëse ideja e investimit konsiderohet efektive dhe ekonomike për zgjidhjen e problemeve 
aktuale, atëherë projekti duhet të kalojë në fazën e mëtejshme për një vlerësim më të 
detajuar, bazuar në tre nivelet e përcaktuara më poshtë (tab. 1): 

Tab. 1 
000/lekë  

Tipi i 
vlerësimit 
(analizës)/Sekt
ori 

Sektori i Infrastrukturës Sektorët e tjerë Formulari që kërkohet 

(i) Vlerësimi 
bazë Kategoria 
I 

Deri në 300.000 Deri në 150.000 F-2 F-2 (FPPI) 
Formulari i 
Propozimit të 
Projektit të Investimit 

(ii) Vlerësimi i 
mesëm Kategoria 
II 

Mbi 300.000 Mbi 150.000 F-2 (FPPI) shoqëruar 
me Analizë të plotë 
ekonomike-financiare, 
studim të pjesshëm ose 
të plotë fizibiliteti 

(iii) Vlerësimi i Plotë 
Kategoria III 
mbi vlerën kufi të 
përcaktuar në Udhëzimin 
e Ministrit përgjegjës 
për financat 

Projektet e mëdha me vlerë mbi kufirin e përcaktuar nga ministri përgjegjës 
për financat, duhet të përmbajnë studim të plotë fizibiliteti dhe do të kalojnë 
për shqyrtim dhe miratim në Komitetin për Planifikimin Strategjik. 

Projektet e investimit që nuk do ti nënshtrohen vlerësimit sipas niveleve të tabelës së mësipërme do të 
jenë: 
1. Projektet e klasifikuara në Grupin I (Shpenzime administrative kapitale)- që nuk konsiderohen si 
ñprojekte investimiò, dhe do t± jen± pjes± e list±s s± shpenzimeve kapitale p±r IB p±rkat±s, duke u 
konsideruar si politika ekzistuese të domosdoshme për zëvendësimin e aktiveve të amortizuara. 
2. Projektet e klasifikuara në Grupin II (Shpenzime për projekte investimesh) : 
Shpenzime kapitale në infrastrukturë ï për vlerën nën 3,000,000 lekë, 
Shpenzime kapitale për zhvillim të kapaciteteve ï do të shoqërohen vetëm me informacion të plotësuarsipas 
Formularit 1. 

Niveli i Vlerësimit dhe Informacioni i kërkuar, i cili pasqyrohet në plotësimin e formularit F-2. 
Niveli i Vlerësimit (analizës) Informacioni i Kërkuar 

1 ï Vlerësimi Bazë 
(ñKategoria Iò e 
projekteve) 

Pikat e kontaktit 
- Emri i Institucionit Buxhetor/kodi 
- Emri dhe pozicioni i propozuesit të projektit 
- Detajet e kontaktit me propozuesin e 
projektit. Të dhëna mbi drejtorinë e buxhetit 
- Personi i kontaktit të Buxhetit & Financës 
- Detajet e kontaktit të Buxhetit & Financës 
Identifikimi i Investimit 
- Ministria/grupi/sektori/Kodi i Grupit 
- Emri Programit/Kodi 
- Emri Projektit/Kodi 
- Numri i identifikimit nga DMIP 
- Vendndodhja e Projektit 
- Statusi aktual - i ri/në vazhdim 



 - Statusi i financimit nga donatori (nëse ka) 
- Data e fillimit/Data e përfundimit 
Justifikimi i Investimit 
- Problemet e situatës aktuale që duhen 

adresuar/Justifikimi i nevojës për investim 
- Përputhja e projektit me qëllimet dhe objektivat 
eProgramit, të cilat projekti do të ndihmojë 
tëarrihen. 
Specifikimi i Projektit & Analiza e 
Alternativave 
(opsionet) të Investimit 
- Qëllimi i projektit (Objektivi i Investimit) 
- Alternativat që do të analizohen 
- Përshkrimi për çdo alternativë 
- Alternativa e përzgjedhur (rekomanduar) 
- Arsyet e përzgjedhjes së kësaj alternative 
- Produktet dhe përfitimet e projektit të investimit 
- Kostot për njësi të produktit të realizuar 
Vlerësimi i Kostos dhe i Përfitimeve 
- Kosto e parashikuar për dy vitet e mëparshme 
(nërastin e projekteve shtesë kontrate) 
- Kosto totale e investimit (Shpenzimet kapitale 
230-232) 
- Kosto e investimit për tre vitet e ardhshme 
- Kosto e mbetur e investimit pas tre vitesh 
- Kosto periodike (shpenzimet korente) si rezultat 
iinvestimit 
- Të ardhurat e siguruara (nëse ka) 
- Financimi i donatorëve (nëse ka) 
- Kostoja neto 
Menaxhimi i Projektit ï Supozimet dhe 
Rreziqet 
- Supozimet dhe Rreziqet në zbatimin e projektit 
dheveprimet e planifikuara për eliminimin e 
efektit tetyre 
- Përmbledhje e mënyrës dhe rolit të 
institucioneve,që do të menaxhojnë projektin 
Informacione të tjera 
- Lista e dokumenteve 
- Informacione të tjera 
Autorizuesit ï nivelet e shqyrtimit të projektit 
dhepersonat përkatës 



2 ï Vlerësimi i Mesëm 
(ñKategoria IIò e projekteve) 

(përveç informacioneve të vlerësimit bazë , si më lart) 
- Vlerësimi financiar dhe ekonomik i alternativave 
tëinvestimit 
- Tabela e Analizës Kosto-përfitim. Të 
plotësohetpër të paktën 2 alternativa (opsione) të 
investimit,në bazë të identifikimit të paktën të 
trealternativave ekuivalente ñnuk investohetò ï

ñinvestim minimalò ï ñinvestim i 

konsideruesh±mò 
- Alternativa e përzgjedhur (rekomanduar) 
- Arsyet në zgjedhjen e alternativës së rekomanduar 
- Tregoni me anë të plotësit me X të kutisë, nëse 
janëpërgatitur dokumentet e mëposhtme  
(i) hartimiprojektit  
(ii) Studimi i para-fizibilitetit të zhvilluar 



 (iii) Studimi i pjesshëm i fizibilitetit  
(iv) Analiza të tjera ekonomiko-financiare  
- Tregoni me anë të plotësit me X të kutisë, nëse 
nëse janë kryer vlerësimet e mëposhtme  
(i) vlerësimi mjedisor  
(ii) vlerësimi i impaktit social  
(iii) vlerësime të tjera ï (nëse ka) 
Informacione të tjera 
Autorizuesit ï nivelet e aprovimit 

3 ï Vlerësimi i plotë (përveç informacioneve të vlerësimit të mesëm, si më 
lart) 
- Të jepen treguesit kryesorë të kësaj analize: 

VAN (Vlera aktuale Neto), NBR (Norma e 
Brendshme e Kthimit), RKP (Raporti 
Kosto-Përfitim); 

- Analizat e plota ekonomiko-financiare; 
- Studimi i plotë i fizibilitetit; 
- Skenarët e rrjedhjes së parasë dhe financimit 
- Vlerësimet e impakteve mjedisore, sociale dhe 

analiza të tjera që nevojiten 
- Të tjera, sipas rastit  

e) Llogaritja dhe Vlerësimi i kosto-përfitimeve të alternativave të investimit  
Është e rëndësishme llogaritja dhe vlerësimi i saktë i kostove dhe përfitimeve (të ardhurave) që çdo 
investim sjell për Qeverinë (Buxhetin e Shtetit) dhe shoqërinë (publiku). Mbi bazën e këtyre 
llogaritjeve, vendimmarrësit mund të krahasojnë treguesit për të përzgjedhur alternativën më të mirë 
të mundshme për investimin.  
Kostot dhe përfitimet relevante janë ato kosto apo përfitime që ndikohen nga kryerja e investimit.  
Vlerësimi i kostove  
Kostot totale duhet të përfshijnë kostot direkte, indirekte dhe shpenzimet korente.  
Disa projekte mund tôi sjellin qeveris± detyrime dhe obligime shtes± n± t± ardhmen n±se realizohet 

investimi. Ky parashikim gjithashtu duhet të përfshihet në vlerësim dhe të monitorohet nëse projekti 
vazhdon. Një shembull për këtë mund të jetë pagesa për shpronësime të tokës etj.  
Amortizimi dhe interesat nuk duhet të përfshihen në këto vlerësime si kosto financiare (edhe pse në 
kontabilitet këto zëra përbëjnë një informacion të rëndësishëm).  
Vlerësimi i përfitimeve  
Qëllimi i vlerësimit të përfitimeve bëhet me arsyen për të parë nëse të mirat dhe përfitimet nga 
realizimi i investimit justifikojnë kostot e tij.  
Përfitimet duhet të vlerësohen në terma financiar (në formën e të ardhurave) me përjashtim të 
rasteve kur llogaritja e tyre në terma monetar është e pamundur të realizohet. Sidoqoftë, edhe pse 
nuk është i mundur vlerësimi i të gjithë përfitimeve në terma monetarë, është me rëndësi marrja 
parasysh e tyre në krahasimin e diferencave ndërmjet alternativave të investimit.  
Efektiviteti i Kostos ï Metoda e Analizës së Kostos më të Ulët 
Efektiviteti i kostos përbën një kriter për krahasimin e kostove të alternativave të mundshme që 
realizojnë output të njëjtë, ose e thënë ndryshe mënyra më efektive e realizimit të objektivit të 
investimit, apo thjesht alternativa që ka koston më të vogël për arritjen e të njëjtit rezultat.  
Kur përfitimet nga realizimi i investimit nuk mund të maten monetarisht, kriteri i efektivitetit së 
kostos është i vetmi që do të përdoret duke qenë se kosto është i vetmi element i njohur. Ky proces 
konsiston thjesht në llogaritjen e të gjitha kostove, ato kapitale dhe periodike të një alternative, 
skontimin e fluksit të tyre ndër vite, për të siguruar vlerën e tanishme (aktuale) të kostove. 
Alternativa me vlerën aktuale (e tashme) më të vogël është alternativa më e mirë. Duhet pasur 
parasysh se nëse alternativat kanë ndryshime të konsiderueshme në nivelet e output-it/rezultatit që 
ofrojnë, krahasimet e mësipërme janë të pavlefshme. Në këto raste preferohet dhe rekomandohet të 
përdoret metoda e kostos më të ulët për njësi. 



Në investimet ku nuk ka përfitime monetare, por ato mund të maten në mënyra të tjera (numri i 
pacientëve të trajtuar, numri i studentëve, etj.) është me rëndësi të konsiderohen treguesit e eficiencës 
së kostos. Bashkangjitur Aneksit 1 gjeni tabelën me disa shembuj të treguesve të eficiencës së kostos.  
Identifikimi i risqeve  
Risku është e një faktor i jashtëm i pakontrollueshëm që ka ndikim mbi investimin.  
Hartuesi i një investimi duhet të përcaktoj risqet e pritshme gjatë jetëgjatësisë së një projekti investimi 
si dhe masat për menaxhimin e tij.  
Menaxhimi i riskut ka të bëjë me:  
- identifikimin e risqeve të mundshme përpara fillimit të investimit dhe ngritjen e një mekanizmi 
mbrojtës që do të pengonte materializimin e tyre dhe ndikim negativ që do të kishin mbi investimin në 
rast se materializohen;  
- ngritjen e një mekanizmi për monitorimin e risqeve dhe përditësimin e tyre në mënyrë të 
vazhdueshme;  
- ngritjen e mekanizmit të duhur për kontrollin e pasojave negative në rast se risqet e parashikuara 
materializohen;  
- një proces efektiv marrje-vendimi që do të mbështetej nga korniza e analizës dhe vlerësimit të riskut.  
Metoda e Analizës Kosto-Përfitim  
Tri janë treguesit kryesore që përdoren në analizën kosto-përfitim:  
i) Vlera Aktuale Neto (VAN). Teorikisht sa më e lartë të jetë VAN aq më i dëshirueshëm është një 
projekt;  
ii) Norma e Brendshme e Kthimit (NBR). Kriteri i NBR lejon që te pranohen apo refuzohen projektet 
e mundshme nëse NBR-ja e tyre është mbi ose nën një vlere të caktuar si tavan.  
iii) Raporti Kosto-Përfitim (RKP). Ky raport na lejon të dallojmë opsionet për të cilat VAN është më e 
lartë pavarësisht nga NBR që ka secili prej opsioneve.  
Përzgjedhja e alternativës më të mirë (të rekomanduar)  
Alternativa më e mirë (e rekomanduara) duhet të përzgjidhet pasi është bërë identifikimi, vlerësimi 
dhe përshkrimi i të gjitha kostove, përfitimeve dhe risqeve, aty ku vlerësimi i tyre është i mundshëm.  
Pas analizave të mësipërme dhe plotësimit të Formularit F-2, kalohet në fazat e mëposhtme të 
shqyrtimit dhe miratimit të projektit të propozuar.  
f) Rishikimi i Propozimit të Projektit për Investim nga DEMP-ja  
Me marrjen e Formularëve 2, Drejtuesi i Ekipit të Menaxhimit të Projektit (DEMP) duhet të mbledhë 
Ekipin e Menaxhimit të Projektit (EPM), për të diskutuar mbi propozimin e projektit për investim, 
koston dhe përfitimet e tij dhe përcjelljen e propozimit të projektit për investim, në Departamentin e 
Financës dhe Departamentin e Politikave.  
e) Rishikimi i Propozimit të Projektit për Investim nga Departamenti i Financës dhe Buxhetit dhe 
Departamenti i Politikave  
DEMP-ja duhet të diskutojë me Departamentin e Buxhetit/Financës të institucionit mbi propozimin e 
projektit për investim e sidomos mbi llogaritjet e kostos dhe përfitimit të projektit të investimit në 
fjalë, duke përfshirë këtu edhe mundësitë buxhetore të institucionit për ta përballuar këtë investim.  
1.7 Rishikimi i Projekt Propozimit nga Sekretari i Përgjithshëm (SP)  
Sekretari i P±rgjithsh±m vendos n±se projekti duhet tôi kaloj± Grupit p±r Menaxhimin Strategjik 

(GMS). Në rast se SP e pranon propozimin e projektit të investimit, më pas ai/ajo ia paraqet për 
shqyrtim GMS të institucionit përkatës. 
1.8 Rishikimi i Projekt Propozimit nga Grupi për Menaxhimin Strategjik (GMS)  
Pas miratimit nga GMS, çdo Ekip i Menaxhimit të Programit duhet të prioritizojë projektet e 
investimeve të çdo programi respektiv, për përfshirjen e tyre në PBA/buxhetin vjetor. Projekt 
propozimet për investime të mëdha mund të kalojnë tavanin e miratuar për Institucionin Buxhetor.  
Ministria e Linjës/Institucioni Buxhetor harton një listë e projekteve të reja e cila prioritizohet bazuar 
në vlerësimin sipas një sistemi pikëzimi. 



Parimet kryesore mbi të cilat do të mbështetet ky vlerësim do të jenë: 
-Vlerësimi i rëndësisë strategjike ï lidhja e projekt propozimit me strategjitë dhe prioritetet e qeverisë; 
-Vlerësimi ekonomik dhe financiar ï përfitimet totale të projekt-propozimit duhet të jenë më të larta 
se kostot totale të financimit; 
-Vlerësimi i menaxhimit të projektit ï projekt-propozimi duhet të ketë një plan të qartë dhe gjithëpërfshirës të 
realizimit dhe menaxhimit të riskut për të siguruar zbatimin e suksesshëm të tij. 

Tabela e mëposhtme paraqet të detajuar sistemin e vlerësimit/pikëzimit për projektet e reja. 
Kriteret Informacioni kërkuar Vlerësimi me pikë 

1.1 Përputhja e projektit 
me Strategjinë 
Kombëtare për Zhvillim 
dhe Integrim. 

1.1.1: A përputhen objektivat e projektit me 
një nga prioritet e SKZHI? 

- Plotësisht 15-30 pikë 
- Pjesërisht 0-15 pikë 
- Nuk përputhen- o pikë 

1.1.2: A përputhen objektivat e projektit me një 
ngaobjektivat strategjike të SKZHI? 
A është pjese e Dokumentit të Politikave 
Prioritare? 

- Plotësisht 15-30 pikë 
- Pjesërisht 0-15 pikë 
- Nuk përputhen- o pikë 

1.2 Përputhja e projektit 
me Strategjinë 
Sektoriale 

1.2.1: A përputhen objektivat e projektit me 
një nga objektivat e strategjisë sektoriale? 

- Plotësisht 15-30 pikë 
- Pjesërisht 0-15 pikë 
- Nuk përputhen - o pikë 

1.3 Përputhja e projektit 
me prioritetet vjetore të 
programit të Qeverisë dhe 
përfshirja në PBA 

1.4.1: A është projekti pjese e dokumentit te 
prioriteteve të politikave? 

- Plotësisht 15-30 pikë 
- Pjesërisht 0-15 pikë 
- Nuk përputhen- o pikë 

Totali 100  

2.1: Situata aktuale dhe 
nevoja për investim. 

2.1.1: A është përshkruar situata aktuale 
(përfshirë problemet)? 

10 

2.1.2: A është përcaktuar arsyeja për investim? 10 

2.2: Alternativat për 
investim/ Produktet/ 

2.2.1: A janë përgatitur alternativat e 
investimit? 2.2.2: A janë përcaktuar 
produktet e projektit? 

10 
20 

2.3 Kostot e investimit/ 
Analiza kosto përfitim, 
Analiza e efektivitetit te 
kostos apo analiza të tjera të 
efektivitetit ekonomik 

2.3.1: A janë përcaktuar kosto totale e 
investimit? A janë të njohura dhe të 
identifikuara kostot korente? 

20 

2.3.2: A janë realizuar analiza të tjera 
ekonomike-financiare? ose 2.3.3: A është 
kryer analiza Koto-Përfitim? 
A ka kuptim rezultati i saj? (Treguesit 
financiar VAN, NBR) 

20 

2.4: Impakti/efekti 
mjedisor, social etj. 
(I nevojshëm për 
vlerësimin e mesëm dhe 
të plotë) 

2.4.1: A është përcaktuar efekti mjedisor? A 
nevojitet vlerësimi i Ministrisë së Mjedisit? 

5 

2.4.2: Si do të ndihmojë projekti në uljen e 
varfërisë? Si do ti ndihmojë projekti shërbimet 
publike/ përfitimet publike të grave, vajzave 
dhe pjesëtarët e komuniteteve rezidente në 
Shqipëri? 

5 

Totali 100 



3.1: Risqet që mund të 
ndikojnë mbi zbatimin e 
projektit 

3.1.1: A janë identifikuar risqet e projektit dhe 
a janë përcaktuar veprimet për minimizimin e 
efektit të tyre? 

10 

3.2: Masat organizative 3.2.1: A janë shpjeguar masat organizative? 10 

3.3: Hartimi i projektit/ 
studimi i para - fizibilitetit 
/studimi i fizibilitetit/ 
analiza të tjera ekonomike/ 
financiare 

3.3.1: A është zhvilluar hartimi i projektit 
teknik dhe preventivi përkatës? 

20 

3.3.2: A është zhvilluar studimi i para ï 
fizibilitetit? 

20 

3.3.3: A është zhvilluar studimi i fizibilitetit? 20 

3.3.4: A është përgatitur ndonjë 
analizë tjetër ekonomike/ financiare? 

10 

3.4: Fazat e 
implementimit të 
projektit dhe plani 
financiar 

3.4.1 A është përcaktuar data e fillimit dhe 
mbylljes së projektit? 

10 

Totali 100 

Pas vlerësimit të projekt propozimeve bazuar në kriteret e mësipërme hartohet një listë e projekteve e 
renditur sipas pikëzimit të marrë, renditje e cila do të përcaktojë edhe prioritizimin e tyre. 

Tab. 2 Tabela përmbledhëse e prioritizimit të projekteve të Investimeve Publike 
Rendit
ja 

IB Emërtimi 
projektit 

F. 
Brendsh
ëm 
(lekë) 

F. 
Huaj 
(lekë) 

Vlerësimi/Pikëzimi sipas parimit: TOTALI I 
PIKËVE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Rëndësia 
Strategjike 

Ekonomi
ko-
financiar 

Menaxhimit/zba
timit 

 
 

         

         
         
         
         
         
         
         



FAZA III: Analiza, Miratimi dhe Financimi i Projekt-Propozimeve të Investimeve Publike 
Hapi 5 ï Paraqitja e projekt-propozimit të investimit nga Institucionet Buxhetore Ministrisë 
përgjegjëse për financat Projekt-propozimet e investimeve përcillen në Ministrinë përgjegjëse për 
financat: 
-nëpërmjet paraqitjes normale të kërkesave për shpenzime sipas afateve të PBA-së/Buxhetit Vjetor; 
- Përjashtim nga ky rregull, do të bëjnë vetëm ato propozime projektesh të mëdha investimi, që 
plotësojnë kriteret e mëposhtme: 
i) Përballimin e një fatkeqësie natyrore apo shpalljes së emergjencës civile; ii) 
Kanë rëndësi strategjike për zhvillimin ekonomik dhe social të vendit. 
Në çdo rast, këto propozime duhet të depozitohen për shqyrtim në Ministrinë përgjegjëse për 
financat dhe përcillen për miratim në Komitetin e Planifikimit Strategjik. 
-Analiza e Projekt-Propozimeve nga Ministria përgjegjëse për financat 
Pasi propozimet mbërrijnë në Ministrinë e përgjegjëse për financat, Drejtori i Përgjithshëm i 
Buxhetit i delegon ato në Drejtorinë e Analizës dhe Programit Buxhetor (DAPB), e cila është 
përgjegjëse për mbledhjen e të gjitha kërkesave për shpenzime në kuadër të PBA-së/Buxhetit Vjetor 
për çdo institucion buxhetor, sektor/program si dhe në Drejtorinë e Menaxhimit të Investimeve 
Publike (DMIP) për rishikim dhe vlerësim përfundimtar. 
Pas shqyrtimit të formularëve shoqërues për projektet e reja (F 2) dhe listës së prioritizuar të 
projekteve të investimeve nga ana e Ministrive të Linjës/Institucioneve Buxhetore, është Ministria 
përgjegjëse për financat e cila pas shqyrtimit dhe vlerësimit të tyre, harton listën përfundimtare të 
projekteve të investimeve publike të renditur sipas prioriteteve strategjike të zhvillimit ekonomik të 
vendit. Për vlerësimin dhe përcaktimin e prioriteteve të projekteve të reja të investimeve do të mbahen 
në konsideratë elementët e mëposhtëm të çdo projekti: 
-Përputhja me prioritetet kombëtare të përcaktuara në dokumentet strategjike të vendit; 
-Kthimin e pritshëm financiar të projektit (IRR, NPV); 

 

Diagrami e mëposhtme përshkruan procesin e vendimmarrjes në lidhje me përgatitjen dhe analizën e 
investimeve publike në Institucionet Buxhetore. 



Niveli i përgatitjes së projektit (korniza ligjore, institucionale, studimet e fizibilitetit, mjedisore) etj. 
Financimi i investimeve publike, bëhet në përputhje me metodologjinë e përgatitjes së buxhetit, 
miratuar nga MFE në udhëzimet standarde të përgatitjes së buxhetit, ku bëhet diferencimi, ndërmjet 
shpenzimeve për investime të politikave ekzistuese dhe shpenzimeve për investime për politika të reja. 
Në shpenzimet e investimeve të politikave ekzistuese përfshihen: 
i) shpenzimet e investimeve kapitale që nuk kanë përfunduar dhe që priten të finalizohen; 
ii) shpenzimet e investimeve kapitale që ende nuk kanë filluar por për të cilat janë ndërmarrë 
angazhimet ligjore dhe janë miratuar në procesin e mëparshëm të Programimit Buxhetor Afatmesëm; 
iii) shpenzimet e investimeve kapitale që janë financuar në vitin fiskal aktual. 
Shpenzimet për projekte investimesh të politikave ekzistuese do të konsiderohen me prioritet të lartë 
dhe do të përfshihen të parat në tavanet buxhetore të miratuara. 
Shpenzimet e investimeve për projektet e reja do të financohen në varësi të hapësirës fiskale të 
mbetur (pas akomodimit të projekteve ekzistuese). Këto shpenzime do të trajtohen si politika të reja 
dhe do të përfshihen në Dokumentin e Politikave Prioritare (DPP). 
Gjatë procesit të planifikimit të shpenzimeve për projekte investimi, duhet të mbahet në konsideratë 
neni 40 i LOB sipas t± cilit: ñ p±r angazhimet buxhetore shum±vjeare, q± lidhen me projekte t± reja 
investimesh publike, gjatë vitit të parë të zbatimit të tyre nuk lejohet që në buxhetin e njësisë përkatëse 
të qeverisjes së përgjithshme të shpërndahen më pak se 20 për qind e vlerës së plotë të projektit 
p±rkat±sò. 
Hapi 6 Rishikimi nga Këshilli i Ministrave Pasi rishikohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit 
në Ministrinë e Financave dhe diskutohet me institucionet buxhetore, në dëgjesat që organizohen në 
kuadër të PBA-së, drafti i PBA-së, si dhe Buxhetit Vjetor paraqitet në Këshillin e Ministrave për 
rishikim përfundimtar dhe miratim. 
Hapi 7 Miratimi përfundimtar Pas miratimit në KM të projekteve të investimeve në kuadër të 
PBA/buxhetit vjetor, lista e projekteve të investimeve paraqitet në Kuvendin e Shqipërisë vetëm si tabelë 
shoqëruese e paketës së PBA/Buxhetit vjetor, por që nuk miratohet nga Kuvendi. 
Diagrami i mëposhtëm pasqyron procesin e vendimmarrjes për analizën, miratimin dhe financimin e 
projekt ï propozimeve të investimeve publike. 

 



Tregues të eficiencës së kostos ï (shembuj) 

Ujësjellës: - Kosto për frymë (në raport me të ardhurat) 

 - Konsumi për frymë 
 - Numri i rasteve të të sëmurëve nga përdorimi i ujit 
Arsimi: - Numri i nxënësve për klasë 
 - Raporti nxënës/mësues 
 - Kosto për metër katror e klasës 
 - Kosto e investimit për nxënës 
 - Kosto vjetore për nxënës 
Shëndetësia: - Kosto për pacient 
 - Kosto për shtrat 
 - Hapësira për shtrat 
 - Koeficienti i përdorimit të shtretërve 
 - Numri i pacientëve për shtrat 
 - Raporti mjek/infermiere 
 - Stafi mjekësor/numri i pacientëve 
 - Stafi mjekësor/numri i shtretërve 
 - Kosto e vaksinimit për person 
 - Mesatarja e ditëve të shtrimit të pacientëve 
Transporti: - Ngarkesa e trafikut (automjete në ditë etj.) 
 - Kostoja për kilometër 
 - Kostoja kapitale për përdoruesit e automjeteve 
 - Vlera e produkteve të tregtuara/transportuara në një zonë 
 të caktuar 
Elektriciteti: - Kostoja për KËH 
 - Kostoja për konsumator 
 - Konsumi për konsumator 
Strehimi: - Kostoja për metër katror 
 - Sipërfaqja për njësi 
 - Raporti kosto/e ardhur për banorë 
 - Raporti qira/kosto 
Automjetet: - Numri i kilometrave 
 - Numri i aksidenteve 
 - Raporti staf/automjete 
 - Sipërfaqe parkimi/numër automjetesh 
 - Etj. 



ANEKSI 1 (F-1)  

F ï 1 Formulari i Prezantimit të Projekt-Idesë (FPPI) 

01. Personat e Kontaktit 
Emri i propozuesit të 
projektit 

 Firma e 
propozuesit të 
Projektit 

 

Të dhëna të detajuara 
për propozuesin e 
projektit 

 

Institucioni Buxhetor / 
Ministria/grupi/sektori 

 Vendndodhja 
e Projektit 

 

02. Identifikimi i Idesë së Investimit 
Projekt-Ideja  

Emri i Programit  

Problemet për 
tôu adresuar 

Një përshkrim i gjendjes aktuale dhe problemet siç perceptohen nga përfituesit 
direkt të investimit. Duhet te kihet parasysh që përshkrimi i problemeve aktuale 
dhe nevojave për të ardhmen të përmbajë sa më shumë të jetë e mundur të dhëna 
sasiore dhe cilësore 

Qëllimet dhe objektivat 
e Programit të cilat 
projekti do të ndihmojë 
të arrihen 

Të argumentohet përputhja e investimit me objektivat e programit në të cilin bën 
pjesë ky projekt. Ndërlidhja e projekt propozimit me: 
1. Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim dhe 
Strategjinë 
Sektoriale 
2. Deklaratën e prioriteteve të Qeverisë 
(të jepen konkretisht lidhjet me dokumentet e mësipërme) 

0.3. Kostot e Projektit të 
Investimit  

Kosto Totale e Projektit 
(000/lekë) 

04. Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt-idesë 
 Emri Nënshkrimi Data Qëllimi i rishikimit 

Statusi i Projektit-
Idesë Drejtuesi i 

Programit në 
Institucionin 
Buxhetor (IB) 

   Aprovimi / refuzimi për 
tôu shqyrtuar më tej 

Komente nga Drejtuesi i Programit (n.q.s. ka) 

Sekretari i 
Përgjithshëm 

   Konfirmimi/refuzimi i 
aprovimit të projekt-
idesë 

Komente nga Sekretari i Përgjithshëm (n.q.s. ka) 



ANEKSI 1 (F-2) 
F-2 Formulari i Propozimit të Projektit të Investimit (FPPI) 

01. Personat e Kontaktit 
Institucioni 
Buxhetor 

 Departamenti  

Emri dhe 
pozicioni i 
propozuesit të 
projektit 

 Detajet e kontaktit të 
propozuesit të 
projektit 
(tel, email) 

 

Personi i kontaktit 
Buxhet & Financë 

 Detajet e kontaktit 
të Buxhet & Financë 

 

02. Identifikimi i Investimit 
Ministria/grupi/sektori 
(Institucioni buxhetor) 

 Kodi i Grupit  

Emri i Programit  Kodi i Programit  

Emri i Projektit  Kodi i Projektit  

Numri i 
identifikimit nga 
DMIP 

 

Vendndodhja 
e Projektit 

 

Statusi i Projektit I ri Financimi nga Donatori 
(n.q.s. ka) 

 

Në vazhdim 

Data e Fillimit  Data e Përfundimit  

03. Justifikimi i Investimit Problemet e gjendjes aktuale që duhen adresuar/ 
Justifikimi i nevojës për investime 
(Një përshkrim i gjendjes aktuale dhe problemet siç perceptohen nga përfituesit direkt të investimit. Duhet 
të kihet parasysh që përshkrimi i problemeve aktuale dhe nevojave për të ardhmen të përmbajë sa më shumë 
të jetë e mundur të dhëna sasiore dhe cilësore). 
Përputhja e projektit me Qëllimet dhe Objektivat e Programit të cilat projekti do të ndihmojë të 
realizohen. A ndërlidhet projekt-propozimi me: 
3. Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim dhe Strategjinë Sektoriale 
4. Deklaratën e prioriteteve të Qeverisë 

(të jepen konkretisht lidhjet me dokumentet e mësipërme) 
0.4 Specifikimi i Projektit & Analiza e Alternativave të Investimit 
^ Objektivi i Investimit: (Objektivi i P±rgjithsh±mò (impakti)ò jan± p±rfitimet afat gjata t± cilat synon t± arrij± 
investimi. Këto objektiva zakonisht përcaktohen në nivel Programi). Objektivat specifikojnë pse projekti është i 
nevojshëm për përfituesit direkt nga investimi). 
Përshkrim i përgjithshëm i projektit: (një përshkrim i detajuar çfarë projekti do të realizojë dhe lidhjet e tij 
me objektivat. Informacioni duhet të jetë sa më cilësor dhe sasior) 



Alternativa 1 - Përshkrimi i alternativës së investimit 1 

Alternativa 2 - Përshkrimi i alternativës së investimit 2 
(në është identifikuar) 

Alternativa 3 - Përshkrimi i alternativës së investimit 3 
(në është identifikuar) 

Alternativa e Investimit (e përzgjedhur) Arsyet për zgjedhjen e alternativës së investimit 

Produktet që do të realizojë ky investim: (mallrat apo shërbimet e realizuara nga investimi për arritjen 
e rezultateve dhe objektivave të përcaktuara. Ato duhet të jenë të matshme dhe të prekshme)  

 Sasia e Produktit Njësia Matëse Kosto për njësi 

Produkti 1    

Produkti 2 (nëse ka)    

Produkti 3 (nëse ka)    

0.6 Kostot (shpenzimet kapitale) e mëparshme të projektit 
Kosto e investimit deri ne fund të 2017 (n.q.s. ka), 000/lekë 
(kjo vlen në rastin e kontratave shtesë apo projekte të cilat kanë qenë 
financuar më parë) 

0.7 Kostot e Investimit / Të Ardhurat nga Investimi (000/Lekë) 
Kostot e Projektit 
te Investimit 

2018 2019 2020 Kostoja e 
mbetur e 
investimit 

Kosto totale e 
Investimit 

(a) Kosto e investimit      
(b) Kosto 
korente/operative 

     
(c) Totali (a+b)    
(d) Te ardhurat si rezultat i 
investimit (n.q.s. ka) 

   

(e) Financimi nga 
donatoret 
(n.q.s. ka) 

   

(f) Kostoja Neto (c-d-e) 
(kontributi i buxhetit të shtetit për 
këtë investim) 

   

08. Menaxhimi i Projektit, parakushtet & rreziqet 
Parakushtet dhe Rreziqet ne zbatimin e projektit; dhe veprimet e planifikuara për eliminimin 
e efektit te tyre 
a. Duhet evidentuar çfarë faktorësh të jashtëm mund të ndikojnë në realizimin e objektivave të projektit, por që janë 
jashtë kontrollit të menaxhuesve të projektit? 
b. Specifiko ndonjë nevojë për rregullim ligjor apo masa rregullatore, të cilat duhet të ndërmerren si parakusht për 
fillimin e projektit për investim. 



Përmbledhje e mënyrës dhe rolit të institucioneve që do të menaxhojnë projektin. 
a. Përcakto faza/rezultate të ndërmjetme, nëse ka dhe bashkëngjiti atyre afate kohore që mund të përdoren për të 
treguar progresin në zbatimin e projektit. 
b. Përcakto emrin e drejtorisë dhe drejtuesi i cili do të jetë përgjegjës për projektin apo ndonjë institucion tjetër që 
do të ngrihet për zbatimin/menaxhimin e projektit. 

1. Hartimi i Projekt-Idesë 
2. Hartimi i Projektit teknik (me preventivin përkatës) (vendosshenjën X 
brenda kutisë nëse është realizuar) 

 

Dokumentet e m±poshtme k±rkohen vet±m p±r ñnivelin e mes±m ose t± plot±ò (vendos 
shenjën X brenda kutisë nëse është realizuar) 
3. Studimi i fizibilitetit i pjesshëm/zhvilluar 4. Analiza të tjera 
ekonomike financiare 
(Në këtë bllok kërkohet të jepet një përmbledhje e shkurtër e konkluzioneve të 
arritura nga studimet e kryera. Të paraqiten treguesit kryesorë të këtyre 
analizave. Në rastin e analizës kosto-përfitim të jepen: VAN (Vlera aktuale 
Neto), NBR (Norma e Brendshme e Kthimit), RKP (Raporti Kosto-Përfitim) 
si dhe një vlerësim nëse këta tregues kanë kuptim. 

 

09. Vlerësime të tjera për projektin 
Vlerësimi i impaktit mjedisor 
Vlerësimi i impaktit social (ulja e varfërisë, barazia gjinore, minoritetet) 
Të tjera - (specifiko) 

10. Autorizuesit e aprovimit të projektit 
 Emri Nënshkrimi Data 

Drejtuesi i 
Programit të 
Institucionit 
Buxhetor (IB) 

   

Drejtuesi i 
Financës/Buxhetit së 
Institucionit 
buxhetor 

   

Drejtuesi i 
Institucionit 
Buxhetor (Sekretari 
Përgjithshëm) 

   



ANEKS 2: METODOLOGJIA 

ñPćR MONITORIMIN DHE RAPORTIMIN E INVESTIMEVE PUBLIKEò 

Rregullat e mëposhtme do të aplikohen në procesin e monitorimit dhe raportimit të investimeve 
publike. 
1. Rregulla të Përgjithshme të Monitorimit 
Monitorimi është procesi përmes të cilit institucionet buxhetore, përgjegjëse për zbatimin e projekteve të 
investimeve publike, sigurojnë që realizimi financiar i projekteve dhe aktivitetet që ato po zbatojnë në 
këtë kuadër, janë në përputhje me planet vjetore të miratuara në nivel projekti. 
Monitorimi do të zhvillohet si një proces sistematik, i cili ka për qëllim të krahasojë performancën e 
investimeve në tërësi me objektivat për të cilat janë programuar, si dhe marrjen në kohë të masave 
paraprake për mënjanimin e risqeve dhe problemeve gjatë realizimit të projekteve të investimeve. 
Monitorimi i projekteve të investimeve publike do të bëhet duke marrë parasysh specifikat dhe 
procedurat që ndiqen në zbatimin e projekteve sipas burimit të financimit. 
Qëllimi 
Metodologjia e Monitorimit dhe Raportimit të Investimeve Publike ka për qëllim të standardizojë 
formën dhe mënyrën e raportimit nga ana e ministrive. Kjo metodologji është në sinkron me udhëzimet 
për hartimin dhe zbatimin e buxhetit dhe rregullon marrëdhëniet ndërinstitucionale në fushën e 
monitorimit dhe raportimit të investimeve publike në përputhje me përgjegjësitë shtetërore të 
ministrive. 
Objektivat e monitorimit të projekteve të investimeve publike 
-Të përmirësojë eficiencën e sistemit aktual të monitorimit të investimeve publike:  
Sistemi i monitorimit synon një raportim efikas dhe realist që identifikon në kohë dhe i paraprin 
akumulimit të problemeve, duke vënë në dijeni strukturat vendimmarrëse me qëllim zgjidhjen në kohë 
të tyre. 
-Të përmirësojë procesin e planifikimit vjetor dhe afatmesëm në nivel programi dhe projekti: 
Gjetjet dhe rekomandimet e raporteve të monitorimit do të ndihmojnë ministritë të përmirësojnë 
mënyrën e planifikimit të projekteve, duke mundësuar një përqasje më të mirë në raport me arritjen e 
objektivave sektoriale, rishikimin e politikave dhe buxhetimin e programeve. 
-Të përmirësojë kuadrin institucional të monitorimit e raportimit si dhe përgjegjësitë në procesin e 
planifikimit 
Ministria përgjegjëse për financat përgjigjet për përgatitjen e standardeve dhe metodologjisë së 
raportimit si dhe për vlerësimin periodik të projekteve dhe programeve të investimeve publike. Sipas 
rastit, ministria përgjegjëse për financat propozon zgjidhje të mundshme të problemeve të projekteve, 
në bashkëpunim me ministritë e linjës. 
2. Procedurat e Monitorimit dhe Raportimit të Investimeve Publike 
Fusha /Objekti i raportimit 
Objekt i monitorimit dhe raportimit nga ana e ministrive dhe institucioneve buxhetore që zbatojnë 
projekte të investimeve publike, do të jenë të gjitha projektet e investimeve publike që financohen në 
kuadër të buxhetit të shtetit, pavarësisht burimit dhe vlerës së financimit. 
Burimi i të dhënave të monitorimit dhe forma e raportimit 
Të dhënat bazë për monitorimin dhe vlerësimin e projekteve të investimeve publike do të 
gjenerohen nga raportimet e ministrive të linjës dhe institucioneve të tjera buxhetore që zbatojnë 
projekte me financim të brendshëm dhe të huaj, dhe nga Sistemi Informatik Financiar i Qeverisë 
(SIFQ). Sipas rastit, mund të shfrytëzohen edhe burime të tjera të dhënash. 
Forma dhe mënyra e raportimit të investimeve publike do të përcaktohet nga Ministri përgjegjës për 
financat në fillim të vitit buxhetor. 



Afatet e Raportimit 
Raportimi për ecurinë e realizimit të investimeve publike do të bëhet në mënyrë periodike në bazë 
mujore. Raportimi mbi bazë mujore ka për qëllim disiplinimin e investimeve, evidentimin dhe 
shmangien në kohë të problematikës që haset në zbatimin e projekteve. Raportimi do të bëhet sipas 
standardit të parashikuar në seksionin e mësipërm. 
Të gjitha institucionet buxhetore që zbatojnë projekte investimi, brenda datës 10 të çdo muaji duhet të 
dërgojnë pranë Drejtorisë së Menaxhimit të Investimeve Publike raportet e monitorimit për muajin 
paraardhës. Drejtoria e Menaxhimit të Investimeve Publike në Ministrinë përgjegjëse për financat, 
brenda datës 20 të çdo muaji përditëson raportin përmbledhës të monitorimit të investimeve për 
periudhën. Raporti vjetor i monitorimit të investimeve publike për periudhën ushtrimore hartohet 
brenda tremujorit të parë të vitit pasardhës. 
Kuadri institucional i monitorimit 
Ministria përgjegjëse për financat është institucioni përgjegjës për përcaktimin e standardeve të 
monitorimit dhe të vlerësimit të ecurisë së zbatimit të investimeve në përputhje me prioritetet e 
miratuara në fillim të vitit buxhetor. Drejtoria e Menaxhimit të Investimeve Publike në Ministrinë 
përgjegjëse për financat përgjigjet për ndjekjen dhe respektimin e afateve të raportimit, garantimin e 
cilësisë së raportimit nga ana e ministrive dhe institucioneve buxhetore që zbatojnë projekte investimi, 
si dhe përgatitjen e raporteve përmbledhëse periodike dhe vjetore të monitorimit të investimeve. 
Ministritë dhe institucionet buxhetore përcaktojnë strukturat përgjegjëse për raportimin pranë 
Ministrisë përgjegjëse për financat /Drejtorisë së Menaxhimit të Investimeve Publike, të cilat raportojnë 
në mënyrë periodike, në rrugë shkresore dhe elektronike, në përputhje me formatet e raportimit. 
Strukturat përgjegjëse për monitorimin bëjnë verifikimin, dhe sipas rastit edhe korrektimet apo 
plotësimet e nevojshme të informacionit të dërguar nga drejtoritë ose institucionet e varësisë, në 
përputhje me specifikimet e përcaktuara në formatet e parashikuara të kësaj metodologjie. Çdo ministri, 
brenda sistemit të vet dhe në përputhje me programet që menaxhon, do të ndërtojë skemën e 
raportimit të brendshëm për të gjitha strukturat brenda ose jashtë saj, që zbatojnë projekte të 
investimeve publike. 
Ministritë dhe institucionet buxhetore, si institucione përgjegjëse për kontraktimin dhe zbatimin e 
projekteve, kanë një rol të dyfishtë: evidentimin e termave kontraktuale të projekteve, ndjekjen e 
zbatimit të projekteve dhe raportimin e ecurisë së zbatimit të projekteve në përputhje me kontratat e 
lidhura për çdo projekt. 
Lidhja e procesit të monitorimit me planifikimin dhe buxhetimin e projekteve 
Planifikimi dhe monitorimi janë ngushtësisht të ndërlidhur, ku një proces ndjek tjetrin ashtu 
sikundër edhe derivohet nga tjetri. Në këtë kontekst, monitorimi i investimeve publike përbën një 
instrument për të korrektuar jo vetëm planifikimin e projekteve, por edhe një menaxhim më efikas të 
shpenzimeve për investime. Gjetjet dhe rekomandimet e raporteve të monitorimit do të ndihmojnë 
ministritë në planifikimin dhe prioritizimin e projekteve të investimeve përgjatë gjithë ciklit të projektit 
si dhe një harmonizim më të mirë të ciklit të projekteve me ciklin e menaxhimit të shpenzimeve 
publike. 
Në përputhje me ciklin e buxhetimit të projekteve dhe të përgatitjes dhe zbatimit të buxhetit, raporti për 
progresin 6-mujor të zbatimit të investimeve do të shërbejë si bazë për rialokime të mundshme të 
shpenzimeve për investime në kuadër të rishikimit të buxhetit të shtetit. Raporti 9-mujor do të jetë 
raporti kryesor për vlerësimin e realizimit të pritshëm vjetor të investimeve si dhe përgatitjen e 
propozimeve për tavanet sektoriale të investimeve publike në kuadër të hartimit të projektbuxhetit për 
vitin në vazhdim. 
Raporti vjetor i monitorimit të investimeve publike do të përmbajë konkluzionet lidhur me zbatimin e 
investimeve përgjatë periudhës ushtrimore dhe do të shërbejnë si bazë për përgatitjen e tavaneve 
insititucionale për investimet publike në kuadër të Programit Buxhetor Afatmesëm. Konkluzionet e 
raportit vjetor të monitorimit do të jenë pjesë e raportit për buxhetin faktik që miratohet çdo vit në 
Kuvend. 



 
UDHËZIM 

Nr.2, datë 6.2.2012 
 

PËR PROCEDURAT STANDARDE TË ZBATIMIT TË BUXHETIT 
 
I azhurnuar me: 

- Udhëzimin Nr.3, datë 16.01.2015 
 
Në mbështetje të nenit 104, pika 4 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenit 38 të ligjit 
nr.9936, dat± 26.6.2008 ñP±r menaxhimin e sistemit buxhetor n± Republik±n e Shqip±ris±ò 

dhe në zbatim t± nenit 6, germa ñò, nenit 16 t± ligjit nr.10 296, dat± 8.7.2010 ñP±r menaxhimin 
financiar dhe kontrollinò, Ministri i Financave 

 
UDHËZON: 

 
I. TË PËRGJITHSHME 
1.Qëllimi i këtij udhëzimi është përcaktimi i rregullave, procedurave dhe afateve që duhet të 
ndiqen në procesin e zbatimit të buxhetit nga njësitë e qeverisjes së përgjithshme në kuadër të 
përmirësimit të sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit, si dhe të rritjes së 
transparencës të përdorimit të fondeve publike. 
2.Ky udhëzim shërben si udhëzim i përhershëm, së bashku me paraqitjen skematike në formën e 
gjurmëve standarde të auditimit, për dokumentimin e procesit të zbatimit të buxhetit. Në zbatim 
të ligjit nr.9936, dat± 26.6.2008 ñP±r menaxhimin e sistemit buxhetor n± Republik±n e 
Shqip±ris±ò dhe t± udh±zimit t± p±rhersh±m, Ministri i Financave nxjerr udh±zime vjetore p±r 

zbatimin e rregullave specifike dhe politikave të përkohshme të miratuara me ligjet vjetore të 
buxhetit. 
3.Njësitë e qeverisjes së përgjithshme përbëhen nga njësitë e qeverisjes qendrore, njësitë e 
qeverisjes vendore dhe njësitë e fondeve speciale të krijuara prej tyre me ligje të veçanta. 
Përdorimi i termave të mësipërm në këtë udhëzim, i referohet organit qendror të njësisë 
publike dhe njësive shpenzuese të vartësisë të marra së bashku. Përdorimi në këtë udhëzim i 
termave ñt± gjitha niveleve t± nj±sis±ò, ose ñdo nivel i nj±sis±ò i referohet organit qendror dhe 
secilës njësi vartëse të konsideruar më vete. 
4.Viti buxhetor fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor. Buxheti vjetor përfshin buxhetin e 
shtetit, buxhetin vendor dhe fondet speciale. 
5.Njësitë e qeverisjes së përgjithshme kanë detyrimin të marrin të gjitha masat e nevojshme për 
administrimin, menaxhimin e risqeve, regjistrimin, kontabilizimin, ekzekutimin dhe 
raportimin e të hyrave dhe të të dalave të njësive të qeverisjes së përgjithshme me qëllim 
përdorimin me ekonomi, efiçencë dhe efektivitet të fondeve publike. Çdo transaksion që lidhet 
me shpenzimet publike duhet të procedohet mbi bazën e të paktën tri niveleve të kontrollit 
(nënshkrimeve), respektivisht të kërkuesit të shpenzimit, nëpunësit zbatues dhe nëpunësit 
autorizues të çdo niveli të njësisë publike. 
6.Procedurat e zbatimit të fondeve buxhetore evidentohen në sistemin informatik financiar të 
qeverisë së administruar nga Ministria e Financave, sipas sistemit të kontrolleve të dyfishta 
(nënshkrimeve) për çdo transaksion financiar. Pagesat nga fondet publike kryhen në bazë të 
regjistrimit kronologjik të urdhrave të shpenzimit të njësive të qeverisjes së përgjithshme në 
sistemin informatik financiar të qeverisë, sipas parimit hyrje e parë-dalje e parë. 
Përgjegjësia e Ministrit të Financave gjatë zbatimit të buxhetit 



7.Ministri i Financave është autoriteti përgjegjës për hartimin dhe miratimin e një sistemi 
rregullash, standardesh dhe procedurash, që sigurojnë administrimin ekonomik, efiçent dhe 
efektiv të burimeve financiare publik 
8.Miraton, me propozim të nëpunësit të parë autorizues, shpërndarjen e fondeve buxhetore për 
njësitë e qeverisjes së përgjithshme, për programe dhe zëra shpenzimesh, në një nivel më të 
ulët se totali i fondeve të miratuara nga Kuvendi për ato njësi dhe për periudha më pak se 1 vit 
buxhetor. Autoriteti i Ministrit të Financave për shpërndarjen e fondeve buxhetore dhe të 
fondeve speciale nga fondet e miratuara nga Kuvendi skadon në fund të vitit buxhetor. 
9.Miraton rishpërndarjet e fondeve të projekteve të investimeve brenda të njëjtit program të 
njësisë së qeverisjes qendrore. 
10.Refuzon ose pranon kërkesat për fonde shtesë, në bazë të rekomandimit nga nëpunësi i parë 
autorizues, i cili shqyrton kërkesat për fonde shtesë të njësive të qeverisjes qendrore. 
11.Në rast se kërkesa për fonde shtesë pranohet nga Ministri i Financave, por nuk mund të 
plotësohet, duke respektuar të drejtat dhe limitet e përcaktuara në nenin 44 të ligjit nr. 9936, 
Ministri i Financave mund tôi propozoj± K±shillit t± Ministrave plot±simin e saj, nëpërmjet 
përdorimit të fondit rezervë të Buxhetit të Shtetit. 
12.Në bazë të kërkesës së bërë nga kryetari i komisionit parlamentar përgjegjës për financat 
publike, Ministri i Financave vë në dijeni me shkrim Kuvendin për kërkesat për shtesë 
fondesh, të miratuara nga Këshilli i Ministrave nëpërmjet përdorimit të fondit rezervë të 
buxhetit të shtetit. 
13.Paraqet përpara Këshillit të Ministrave një analizë për zbatimin e buxhetit të vitit në 
vazhdim, në muajin qershor të çdo viti, por jo më vonë se dita e paraqitjes së programit 
buxhetor afatmesëm në Këshillin e Ministrave. Përfaqëson Këshillin e Ministrave në 
marrëveshjet e huave dhe të garancive shtetërore ndërkombëtare dhe është i vetmi autoritet, që 
ka të drejtën e marrjes së huave, brenda limiteve të përcaktuara në ligjin e buxhetit vjetor nga 
persona juridikë dhe/ose fizikë. 
14.Emeton instrumentet e huas dhe negocion në marrëveshje huaje shtetërore dhe garancie 
shtetërore të huas. Zgjedh llojin e instrumenteve financiare, të karakteristikave dhe kushteve të 
tyre. Për marrëveshjet e huas që parashikojnë politika monetare, merr paraprakisht mendimin 
e Bankës së Shqipërisë. Miraton paraprakisht limitet vjetore të huas vendore afatgjatë, në varësi 
të nivelit të stokut të borxhit publik. 
15.Paraqet brenda muajit maj për miratim në Këshillin e Ministrave raportin vjetor të 
konsoliduar të zbatimit të buxhetit, të shoqëruar nga një informacion për arritjen e objektivave, 
si dhe deklaratën dhe raportin vjetor për cilësinë dhe funksionimin e kontrollit të brendshëm 
financiar publik për vitin paraardhës, përfshirë edhe gjetjet e rëndësishme dhe rekomandimet për 
përmirësimin e sistemit. Një kopje e këtij raporti i dërgohet Kontrollit të Lartë të Shtetit, i cili 
auditon llogaritë vjetore të buxhetit. 
16.Duke u nisur nga niveli i performancës së njësive të qeverisjes së përgjithshme në drejtim të 
cilësisë së sistemit të kontrollit të brendshëm dhe përdorimit me efiçencë dhe efektivitet të 
fondeve publike, Ministri i Financave cakton kontrolle financiare shtesë ose 
promovon/përshpejton procedurat e miratimit për njësi të veçanta gjatë procesit të zbatimit të 
buxhetit, në nivelin e kompetencës që lejon kuadri ligjor në fuqi. Niveli i performancës 
gjykohet mbi bazën e raporteve të monitorimit të buxhetit, raporteve të monitorimit të sistemeve 
të menaxhimit financiar, raporteve të sistemit të thesarit, raporteve të auditit të brendshëm, të 
Kontrollit të Lartë të Shtetit, të inspektimit financiar publik. Treguesit që merren për bazë 
gjatë vlerësimit të performancës përcaktohen në udhëzimin e Ministrit të Financave për 
monitorimin e njësive të qeverisjes së përgjithshme. 
17.Merr vendim, në rast ankimimi, për lënien në fuqi ose jo të sanksioneve ndëshkuese për 
shkelje të vendosura nga nëpunësi i parë autorizues, brenda afateve të përcaktuara në Kodin e 
Procedurave Administrative. 



Përgjegjësia e nëpunësit të parë autorizues gjatë zbatimit të buxhetit 
18.Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Financave është nëpunësi i parë autorizues për 
buxhetin e njësive të qeverisjes qendrore, për fondet speciale të qeverisjes qendrore dhe 
transfertat e njësive të qeverisjes vendore 
19.Nëpunësi i parë autorizues përgjigjet te Ministri i Financave për menaxhimin e sistemit 
buxhetor dhe kontrollin e brendshëm financiar publik të njësive të qeverisjes së përgjithshme. 
20.Nëpunësi i parë autorizues miraton detajimin e fondeve buxhetore, të shpërndara për çdo 
njësi shpenzuese dhe planin e arkës, si dhe është përgjegjës që kjo të reflektohet në kohë në 
sistemin informatik financiar të qeverisë. 
21.Miraton rishpërndarjet ndërmjet zërave të shpenzimeve korente brenda të njëjtit program. 
22.Nëpunësi i parë autorizues shqyrton kërkesat për fonde shtesë të njësive të qeverisjes 
qendrore dhe i rekomandon Ministrit të Financave refuzimin ose pranimin e kërkesave për 
fonde shtesë të argumentuara. 
23.Për shpenzimet, që mbulohen me hua në ligjin vjetor të Buxhetit të Shtetit dhe në vendimin e 
këshillit të njësisë së qeverisjes vendore, nëpunësi i parë autorizues, nëpërmjet sistemit të 
thesarit, nuk lejon marrjen përsipër të angazhimeve dhe kryerjen e pagesave deri në transferimin 
nga huadhënësi në llogarinë e thesarit të fondeve të marra hua. 
24.Përjashtimisht, nëpunësi i parë autorizues lejon marrjen përsipër të angazhimeve ose 
kryerjen e shpenzimeve kundrejt disbursimeve të pritshme nga huatë e nënshkruara vetëm në 
rastet kur moskryerja ose shtyrja e tyre sjell pasoja të rënda për realizimin e qëllimeve të 
qeverisjes së përgjithshme. Në këtë rast, marrja përsipër e angazhimeve ose kryerja e 
shpenzimeve bëhet në përputhje me gjendjen e mjeteve monetare në llogaritë e thesarit dhe 
brenda kufirit të miratuar të deficitit buxhetor vjetor. 
25.Nëpunësi i parë autorizues, me propozimin e nëpunësve autorizues të njësive të qeverisjes së 
përgjithshme, cakton personat e autorizuar për urdhërimin e pagesave nga llogaritë e thesarit 
lidhur me angazhimet dhe detyrimet financiare të njësive të qeverisjes së përgjithshme. 
26.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 të vitit pasardhës. 
27.Nëpunësi i parë autorizues përgatit dhe depoziton te Ministri i Financave raportin vjetor të 
konsoliduar për kontrollin e brendshëm të sektorit publik, jo më vonë se fundi i muajit prill, 
duke u mbështetur në deklaratën e cilësisë dhe raportet vjetore të nëpunësve autorizues për 
sistemin e kontrollit të brendshëm. Ky raport është përmbledhje e raporteve vjetore për 
menaxhimin financiar dhe kontrollin, dhe auditimin e brendshëm në sektorin publik. 
28.Nëpunësi i parë autorizues dhe nëpunësit autorizues të njësive të qeverisjes së përgjithshme 
përgjigjen për mbajtjen e kontabilitetit, në përputhje me kuadrin ligjor ku mbështetet ky udhëzim 
dhe me udhëzime të veçanta të Ministrit të Financave. 
29.Raportet e monitorimit dhe të zbatimit të buxhetit publikohen nga nëpunësi i parë autorizues 
në faqen zyrtare të Ministrisë së Financave, sipas afateve të përcaktuara nga Ministri i 
Financave. 
30.Në rast se vihet në dijeni nga struktura përgjegjëse për thesarin për mosmarrëveshje ndërmjet 
nëpunësit autorizues dhe nëpunësit zbatues të një njësie publike për pagesën e një transaksioni 
financiar, nëpunësi i parë autorizues vendos nëse duhet të procedohet me pagesën e fondeve 
publike, të kërkohet një investigim nga titullari i njësisë publike apo të fillojë inspektimi 
financiar. Në rastin kur vendoset të kryhet investigim ose të nisë inspektimi financiar, pezullon 
pagesën deri në marrjen e vendimit përfundimtar. 
31.Nëpunësi i parë autorizues merr vendim për vendosjen e sanksioneve ndëshkuese për shkelje 
administrative t± ligjit nr.9936 ñP±r menaxhimin e sistemit buxhetor n± Republik±n e 
Shqip±ris±ò, i cili është i ankimueshëm te Ministri i Financave. 
32.Përgjegjësitë e detajuara të nëpunësit të parë autorizues jepen në paragrafë të veçantë të këtij 



udhëzimiPërgjegjësia e titullarit të njësisë së qeverisjes së përgjithshme 
33.Titullari është kreu i organit qendror të njësisë së qeverisjes së përgjithshme dhe është 
përgjegjës për miratimin e rregullave specifike dhe procedurave që duhet të ndiqen në procesin e 
zbatimit të buxhetit në përputhje me kërkesat e këtij udhëzimi. 
34.Titullari monitoron zbatimin e buxhetit nëpërmjet kërkesës së llogarisë ndaj nëpunësit 
autorizues, duke vendosur mënyrën e raportimit mbi bazë performance, si dhe frekuencën e 
raportimit. 
35.Titullari merr pjesë aktive në vendimet strategjike të menaxhimit nëpërmjet kryesimit të 
mbledhjeve periodike të grupit të menaxhimit strategjik të njësisë së qeverisjes së përgjithshme. 
36.Titullari monitoron funksionimin e sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit nëpërmjet 
auditimit të brendshëm. 
37.Titullari siguron që nëpunësi autorizues të informohet me raportet vjetore të auditimit të 
brendshëm të njësisë për mënyrën e funksionimit të sistemit të menaxhimit financiar dhe 
kontrollit, me qëllim marrjen e masave për përmirësimin e tij dhe hartimit të deklaratës vjetore 
për cilësinë e sistemit të kontrollit të brendshëm. 
Përgjegjësia e nëpunësve autorizues të njësisë së qeverisjes së përgjithshme 
38.Nëpunësi autorizues është nëpunësi i nivelit më të lartë të menaxhimit të njësisë së qeverisjes 
së përgjithshme, përgjegjës për zbatimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit në të gjitha 
strukturat dhe programet buxhetore, duke përfshirë planifikimin, zbatimin, monitorimin e 
kontrolleve të risqeve të lidhura me zbatimin e buxhetit, kontabilitetin dhe raportimin 
financiar të njësisë së qeverisjes së përgjithshme. 
a.Nëpunës autorizues në njësitë e qeverisjes qendrore është punonjësi i administratës publike i 
nivelit më të lartë të shërbimit civil, pra respektivisht sekretari i përgjithshëm. 
b.Në njësitë e qeverisjes së përgjithshme, që nuk janë pjesë e pushtetit ekzekutiv, nëpunës 
autorizues është punonjësi i nivelit më të lartë menaxhues në vartësi direkte të titullarit. Në njësitë 
ku nuk ekzistojnë nivele menaxhimi të mesëm apo të lartë, nëpunës autorizues është titullari i 
njësisë. 
c.Nëpunës autorizues në njësitë e qeverisjes vendore është kryetari i njësisë ose zëvendësi i tij, 
nëse kryetari vendos ta delegojë këtë përgjegjësi. Sipas këtij përcaktimi, nuk mund të jetë 
nëpunës autorizues asnjë nëpunës tjetër, përveç zëvendësit direkt të titullarit. Në njësitë e 
qeverisjes vendore relativisht të vogla, pa nivele të brendshme menaxhimi, rekomandohet që 
kryetari i njësisë të jetë nëpunës autorizues. Si rrjedhim, nënkryetari i njësisë, nëse përmbush 
kriteret e arsimimit sipas nenit 12 t± ligjit nr.10 296 ñP±r menaxhimin financiar dhe kontrollinò, 
të caktohet nëpunës zbatues i njësisë. 
d.Nëpunësi autorizues i nivelit të dytë është drejtuesi i njësisë shpenzuese të vartësisë së njësisë 
së qeverisjes së përgjithshme me të njëjtat përgjegjësi të nëpunësit autorizues për njësinë 
shpenzuese që mbulon. 
39.Mbi bazën e rregullave të brendshme dhe procedurave të miratuara nga titullari i njësisë së 
qeverisjes së përgjithshme, përgjegjësitë për zbatimin e buxhetit duhet të shpërndahen nga 
nëpunësi autorizues nëpërmjet një sistemi delegimesh/ndarje funksionesh me rregulla të qarta 
dhe të dokumentuara. Çdo individ duhet të jetë i qartë dhe i informuar plotësisht mbi 
përgjegjësitë e tij. 
40.Në çdo njësi të qeverisjes së përgjithshme ndarja e detyrave kryhet duke pasur parasysh që i 
njëjti punonjës të mos jetë përgjegjës në të njëjtën kohë për propozimin, miratimin, zbatimin, 
kontabilitetin dhe kontrollin. 
41.Nëpunësi autorizues i njësisë së qeverisjes së përgjithshme, si dhe nëpunësi autorizues i 
nivelit të dytë deri në nivelin e përgjegjësisë që i jepet nga titullari, nuk kanë të drejtë 
delegimi të angazhimit financiar për njësinë që mbulojnë, si dhe të përgjegjësive të tjera të 
përcaktuara në nenin 9 të ligjit nr.10 296 ñP±r menaxhimin financiar dhe kontrollinò. 
42.Nëpunësit autorizues të njësisë së qeverisjes së përgjithshme, si dhenëpunësit autorizues 



tënivelit të dytë kanë të drejtë delegimi të disa të drejtave lidhur me miratimin e shpenzimeve 
dhe urdhërimin e pagesave si rregull te drejtuesi i programit buxhetor ose drejtuesit e 
aktiviteteve kryesore tënjësisë në vartësi direkte të tyre në organikën e njësisë. Në autorizimin e 
delegimit duhet të përcaktohet qartë niveli i kompetencës dhe kufiri kohor, lloji i shpenzimeve 
ose vlera maksimale e shpenzimit/pagesës që lejohet të urdhërojë nëpunësi autorizues i 
deleguar, mënyra e raportimit dhe frekuenca e raportimit te zyrtari delegues. Nuk lejohet 
delegimi i së drejtës te nëpunësi zbatues i njësisë. Delegimi i së drejtës nuk nënkupton 
delegimin e përgjegjësisë. 
43.Nëpunësit autorizues të njësive të qeverisjes qendrore i paraqesin nëpunësit të parë 
autorizues, sa herë që kërkohet, por jo më pak se katër herë në vit, raportet e monitorimit të 
zbatimit të buxhetit për performancën financiare, produktet dhe objektivat e realizuar për çdo 
program buxhetor të përcaktuar në vitin e parë të dokumentit përfundimtar të programit 
buxhetor afatmesëm. 
44.Nëpunësit autorizues të të gjitha niveleve të njësive të varësisë janë përgjegjës dhe i 
raportojnë nëpunësit autorizues sipas shkallës hierarkike, deri te nëpunësi autorizues i njësisë 
së qeverisjes së përgjithshme, për statusin e sistemit të kontrollit të brendshëm, për riskun e 
mashtrimit e të parregullsive dhe të çdo mangësie serioze që pengon realizimin e objektivave, ose 
risqe, të cilat nuk janë adresuar nga njësia, gjetjet e auditit të brendshëm, masat korrektuese të 
marra dhe të përmbushura nga nivelet e menaxhimit të njësisë që drejtojnë. 
45.Nëpunësi autorizues i njësisë së qeverisjes së përgjithshme, sipas pikave 1 dhe 2 të nenit 3 të 
ligjit nr.10 296, në bazë të vetëvlerësimeve, depoziton te titullari i njësisë publike dhe nëpunësi i 
parë autorizues një deklaratë dhe raportin përkatës për cilësinë dhe gjendjen e sistemit të 
kontrollit të brendshëm të njësisë publike që mbulon, për vitin e mëparshëm, jo më vonë se 
fundi i muajit shkurt të vitit aktual. Për të realizuar detyrimin e tij, nëpunësi autorizues i 
njësisë publike duhet të zbatojë një sistem të brendshëm raportimi për të marrë informacion nga 
drejtuesit e programeve buxhetore/drejtuesit funksionalë dhe njësitë e varësisë, për të 
mbështetur deklaratën. 
46.Përgjegjësi të detajuara të nëpunësit autorizues jepen në vijim të këtij udhëzimi. 
Përgjegjësia e nëpunësit zbatues të njësisë së qeverisjes së përgjithshme 
47.Nëpunësi zbatues është punonjës i administratës publike, i nivelit më të lartë drejtues për 
financat brenda njësisë, i cili caktohet nga nëpunësi autorizues dhe ka vartësi direkte prej tij, në 
pozicion jo më të ulët se sa niveli menjëherë pas tij në strukturën organizative të njësisë. Në 
varësi të nivelit të njësisë ku është punësuar, në organin qendror të njësisë së qeverisjes së 
përgjithshme ose në njësinë e vartësisë, i raporton direkt respektivisht nëpunësit autorizues të 
njësisë së qeverisjes së përgjithshme ose nëpunësit autorizues të nivelit të dytë për garantimin e 
cilësisë së raportimit periodik për vendimmarrjen në funksion të realizimit të objektivave, si 
dhe të pasqyrave financiare vjetore të njësisë publike në përputhje me kërkesat e legjislacionit 
në fuqi dhe rregullat e miratuara nga Ministri i Financave. 
48.Në kuadër të zbatimit të buxhetit, nëpunësi zbatues përgjigjet para nëpunësit autorizues 
përkatës për: 
a.Garantimin para miratimit të shkresave/urdhrave me karakter financiar, lidhur me 
ligjshmërinë, rregullshmërinë dhe respektimin e parimeve të ekonomicitetit, efiçencës dhe 
efektivitetit; 
b.Rishikim të kostove të veprimtarive të përcaktuara nga drejtuesit e programeve dhe 
bashkëpunim me këta të fundit, gjatë procesit të shpërndarjes/rishpërndarjes së buxhetit në 
rolin e sekretarit të grupit të menaxhimit strategjik të njësisë; 
c.Mbikëqyrjen dhe menaxhimin e punonjësve në varësi funksionale të tij; 
d.Kontrollin për minimizimin e risqeve gjatë zbatimit të buxhetit për strukturat që drejton; 
dh.Dokumentimin e të gjitha transaksioneve financiare dhe të tjera dhe garantimin e gjurmës së 
auditimit për të gjitha proceset që ndodhin në njësi; 



e.Pranimin ose jo të dokumentacionit, bazuar në kontrollet pas faktit, në përputhje me kërkesat 
e p±rcaktuara n± nenin 13 t± ligjit ñP±r menaxhimin financiar dhe kontrollinò dhe dispozita t± 

tjera në fuqi; 
ë .Mbajtjen e sistemit të kontabilitetit, raportimit për vendimmarrjen, në funksion të realizimit të 
objektivave, kontabilizimin e plotë, të saktë dhe në kohë të të gjitha transaksioneve, si dhe 
përgatitjen e pasqyrave financiare të njësisë, në përputhje me rregullat e miratuara nga Ministria 
e Financave; 
g.Garantimin e mbledhjes së borxheve të paarkëtuara dhe në rastet kur nuk është e mundur të 
mblidhet ky borxh, duhet të ketë dokumentacion të plotë për të vërtetuar që kryen të gjitha 
përpjekjet për mbledhjen e tij, me përjashtim të rasteve kur përgjegjësia rregullohet me ligje të 
veçanta; 
gj.Garantimin që të gjithë kreditorët të paguhen në kohë dhe në rastet kur kreditorët nuk janë 
paguar apo n± rast ankesash p±r mospages± nga kreditor±t, n±pun±si zbatues duhet tôia 

shpjegojë rrethanat nëpunësit autorizues. 
49.Sipas ligjit ñP±r menaxhimin financiar dhe kontrollinò, neni 12, n±pun±si zbatues ka t± drejt± 
të delegojë disa nga të drejtat e përmendura në pikat c, d, dh, ë, te vartësit e tij funksionalë. 
Në autorizimin e delegimit duhet të përcaktohet qartë niveli i kompetencës dhe kufiri kohor, 
lloji i shpenzimeve ose vlera maksimale e shpenzimit/pagesës që lejohet të firmosë nëpunësi 
zbatues i deleguar, mënyra e raportimit dhe frekuenca e raportimit te zyrtari delegues. 
Delegimi i firmës nuk nënkupton delegim të përgjegjësisë. Nuk delegohet dhënia e opinionit te 
nëpunësi autorizues për marrjen përsipër të angazhimit financiar. 
50.Përgjegjësi të detajuara të nëpunësit zbatues jepen në vijim të këtij udhëzimi. 
II. PROCEDURAT STANDARDE TË SHPËRNDARJES DHE RISHPËRNDARJES 
TË FONDEVE TË BUXHETIT VJETOR  
II. 1 Buxheti vjetor Shpërndarja e fondeve buxhetore 
51.Ministri i Financave brenda 5 ditëve të dekretimit nga Presidenti të ligjit të buxhetit vjetor, 
informon me shkrim nëpunësin e parë autorizues për buxhetet e miratuara nga Kuvendi për çdo 
njësi të qeverisjes së përgjithshme, i cili këtë informacion e përcjell menjëherë me shkrim te 
nëpunësit autorizues të çdo njësie të qeverisjes së përgjithshme. 
52.Mbështetur në parashikimin e fluksit të hyrjeve të parasë, si dhe për të ruajtur stabilitetin 
makroekonomik, nëpunësi i parë autorizues i propozon Ministrit të Financave që shpërndarja e 
fondeve buxhetore për njësitë e qeverisjes së përgjithshme, për programe dhe zëra 
shpenzimesh, mund të jetë më pak se sa totali i fondeve të miratuara nga Kuvendi për këto njësi 
dhe për periudha më pak se një vit. 
53.Brenda 10 ditëve nga dekretimi i ligjit të buxhetit vjetor nga Presidenti, dhe pas miratimit 
nga Ministri i Financave sipas paragrafit 52 të këtij udhëzimi, nëpunësi i parë autorizues 
informon me shkrim: 
a.Nëpunësit autorizues të çdo njësie të qeverisjes qendrore për shpërndarjen e fondeve 
buxhetore, sipas klasifikimit buxhetor; 
b.N±pun±sit autorizues t± do nj±sie t± qeverisjes qendrore p±r t± ardhurat e parashikuara p±r tôu 

mbledhur prej tyre; 
c.Njësitë e qeverisjes vendore për shpërndarjen e fondeve për transfertat e pakushtëzuara; 
d.Njësitë e fondeve speciale. 
54.Gjatë procesit të shpërndarjes dhe rishpërndarjes së fondeve buxhetore, nëpunësi i parë 
autorizues mbështetet nga struktura përgjegjëse për buxhetin në Ministrinë e Financave, e cila 
bën të vlefshme fondet buxhetore në sistemin informatik financiar të qeverisë për secilën nga 
nivelet e njësive të qeverisjes së përgjithshme. 
II. 2 Buxheti i Shtetit Detajimi i fondeve buxhetore 
55.Nëpunësit autorizues të njësive të qeverisjes qendrore mbështetur në informacionin e marrë 
nga nëpunësi i parë autorizues, krahasojnë buxhetin e planifikuar me buxhetin e miratuar për 



njësinë që mbulojnë, dhe organizojnë procesin e detajimit të fondeve për organin qendror dhe 
për njësitë e vartësisë. 
56.Nëpunësit autorizues të nivelit të dytë, për njësitë e vartësisë direkt nga titullari: 
a.Krahasojnë buxhetin e miratuar, të dërguar nga nëpunësi autorizues me buxhetin e planifikuar 
dhe bëjnë rregullimet përkatëse në rastet kur ka ndryshime; 
b.Bëjnë detajimin e buxhetit vjetor për të gjitha nivelet e njësisë shpenzuese që drejtojnë (nëse 
ka nivele të tjera vartësie), mbi bazën e ligjit të buxhetit vjetor, sipas klasifikimit buxhetor deri 
në nivel artikulli dhe e dërgojnë zyrtarisht te nëpunësi autorizues. 
57.Nëpunësi autorizues, mbështetur nga nëpunësi zbatues dhe drejtuesit e programeve, kryen të 
njëjtat kontrolle si më lart dhe miraton dokumentin e detajimit të buxhetit për njësinë e 
qeverisjes qendrore. 
58.Detajimi i buxhetit vjetor dërgohet nga nëpunësit autorizues të njësive të qeverisjes qendrore 
zyrtarisht dhe në formë elektronike te Ministria e Financave. Pasi miratohet nga nëpunësi i 
parë autorizues, detajimi i buxhetit dërgohet zyrtarisht te çdo njësi qendrore dhe bëhet i 
vlefshëm për zbatim vetëm pasi regjistrohet në sistemin informatik financiar të qeverisë nga 
struktura përgjegjëse për buxhetin. 
59.Plani vjetor i buxhetit, akorduar nga Ministria e Financave për buxhetin qendror në nivel 
titulli, kapitulli dhe artikulli, p±rfaq±son limitin maksimal t± lejuar p±r tôu shpenzuar nga 
njësitë shpenzuese dhe struktura përgjegjëse për thesarin. Gjatë detajimit të planit të buxhetit, 
njësitë e qeverisjes qendrore më parë shpërndajnë fonde për të paguar detyrimet e prapambetura 
të viteve të kaluara për të gjitha llojet e shpenzimeve. 
60.Procedura të veçanta zbatohen për detajimin e fondeve buxhetore të miratuara me ligjin 
vjetor të buxhetit si më poshtë: 
a.Fondet buxhetore, të cilat nuk shpenzohen në strukturën ku ato miratohen (si: Fondi Rezervë i 
Këshillit të Ministrave, Fondi i Kontigjencës, Fondi Rezervë për Rritjen e Pagave dhe 
Pensioneve, Fondi i Veçantë etj.) bëhen të vlefshme në sistemin informatik financiar të 
qeverisë nga struktura përgjegjëse për buxhetin në Ministrinë e Financave. Fondi për 
shërbimin e borxhit detajohet nga struktura përgjegjëse për borxhin dhe bëhet i vlefshëm në 
sistemin informatik financiar të qeverisë nga struktura përgjegjëse për buxhetin; 
b.Fondet e Buxhetit të Shtetit për arsimin e lartë shpërndahen në formën e grandit. Grandi për 
çdo universitet shpërndahet në fillim të vitit nga ministria përgjegjëse për arsimin dhe 
shkencën. Universitetet nëpërmjet organeve kolegjiale detajojnë këtë grand sipas njësive 
shpenzuese dhe zërave përkatës të buxhetit. Plani i detajuar sipas vendimit të këshillit 
administrativ, depozitohet nga universitetet te nëpunësi i parë autorizues, i cili e bën të 
vlefshme rishpërndarjen e fondeve në sistemin informatik financiar të qeverisë nëpërmjet 
strukturës përgjegjëse për buxhetin në Ministrinë e Financave. Një kopje e planit të detajuar së 
bashku me një kopje të vendimit të këshillit administrativ, i dërgohet për njoftim ministrisë 
përgjegjëse për arsimin dhe shkencën; 
c.Detajimi fillestar i buxhetit gjyqësor, të miratuar në nivel njësie shpenzuese, bëhet nga njësia 
përgjegjëse për administrimin e buxhetit gjyqësor dhe depozitohet te nëpunësi i parë autorizues; 
d.Fondet për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit (QKR) dhe Qendrën Kombëtare të Licencimit 
(QKL) janë të planifikuara si transferta në planin e ministrisë përgjegjëse për ekonominë tregtinë 
dhe energjetikën. Fondet e QKR-së për Qendrat e Regjistrimit (QR) të bashkive, si edhe fondet e 
QKL-së për Qendrat e Licencimit (QL) të bashkive, pas detajimit sipas klasifikimit buxhetor 
ekonomik, paraqiten për rishpërndarje te nëpunësi i parë autorizues, në strukturën përgjegjëse 
për buxhetin, e cila e regjistron në sistemin informatik financiar të qeverisë; 
e.Fondet për kryerjen e pagesave për shpërblim të menjëhershëm në zbatim të ligjit nr.8097, 
dat± 21.3.1996 ñP±r pensionet shtet±rore suplementare t± personave q± kryejn± funksione 

kushtetuese dhe t± punonj±sve t± shtetitò, t± ndryshuar, jan± t± planifikuara n± buxhetin e 
Ministrisë së Financave dhe përdoren në bazë të kërkesës së paraqitur nga njësitë e qeverisjes 



qendrore 
61.Detajimi i planit vjetor të shpenzimeve me burim të ardhurat e veta për njësi shpenzuese, 
bëhet në të njëjtën mënyrë si për shpenzimet e tjera buxhetore. Ky detajim dërgohet nga 
njësitë e qeverisjes qendrore në strukturën përgjegjëse për buxhetin në Ministrinë e Financave 
dhe pasi miratohet nga nëpunësi i parë autorizues, detajimi bëhet i vlefshëm për zbatim në 
sistemin informatik financiar të qeverisë. 
62.Të gjitha njësitë e qeverisjes së përgjithshme janë përgjegjëse për ekzekutimin e vendimeve 
gjyqësore të formës së prerë në ngarkim të tyre, brenda buxhetit vjetor të miratuar. Titullarët e 
njësive të qeverisjes së përgjithshme analizojnë të gjitha vendimet gjyqësore dhe kërkojnë 
nxjerrjen e përgjegjësive administrative. Vendimi gjyqësor nuk likuidohet pa aktin e titullarit 
që provon gjurmën e auditimit të këtij procesi. 
63.Ministrisë së Financave çdo vit i planifikohet një fond i caktuar për zbatim të vendimeve 
gjyqësore që lidhen me detyrimet e buxhetit të shtetit. Ky fond përdoret rast pas rasti nga 
struktura përkatëse e Ministrisë së Financave me miratim të nëpunësit të parë autorizues. 
Vendimet e gjykatave ndërkombëtare ekzekutohen nga Ministria e Financave me fondin rezervë 
të buxhetit nëse nuk ka fond të mjaftueshëm të miratuar për Ministrinë e Financave. 
64.Vendimet gjyqësore që lidhen me privatizimin, ekzekutohen nga Ministria e Financave, nga 
të ardhurat nga privatizimi të arkëtuara në vitin buxhetor korent, pavarësisht se të ardhurat nga 
shitja e aktiveve të lidhura me vendimin gjyqësor, janë derdhur në vitet e mëparshme apo në 
favor të njësive të tjera të qeverisjes së përgjithshme në përputhje me legjislacionin e kohës kur 
është kryer privatizimi. 
65.Plani i investimeve, i detajuar nga njësitë e qeverisjes qendrore në nivel projekti, mban 
parasysh këtë radhë prioritare: 
a) Investimet në proces nga viti i kaluar; 
b) Objektet e investimeve të paraqitura në Kuvend, gjatë shqyrtimit të projektbuxhetit; 
c) Bashkëfinancimet e Buxhetit të Shtetit në projektet me financime të huaja; 
d) Investimet sipas prioriteteve sektoriale të miratuara në programin buxhetor afatmesëm. 
66.Nëse në listën e investimeve të detajuara nga njësitë e qeverisjes qendrore, ka objekte të reja 
nga lista e paraqitur në momentin e miratimit të projektbuxhetit të vitit, nëpunësi i parë 
autorizues e përfshin në listën përfundimtare vetëm kur objekti ka kaluar në procedurat e 
miratimit të investimeve publike. 
67.Nëse në listën fillestare të detajuar të projekteve të investimeve nga njësitë e qeverisjes 
qendrore, listohen projekte që paraqesin kontrata të punimeve shtesë, çelja e tyre do të bëhet 
nga nëpunësi i parë autorizues me miratim paraprak nga Ministri i Financave, bazuar në 
relacionin mbi domosdoshmërinë e tyre. Rialokimet e fondeve për projektet e investimeve 
gjatë vitit buxhetor kryhen nga Ministri i Financave. 
68.Këshillave përkatës të organeve të qeverisjes vendore u rekomandohet të ndjekin rregullat e 
mësipërme, kur miratohet detajimi i investimeve sipas projekteve, si pjesë e buxhetit vendor. 
69.Menaxhimi i projekteve me financim të huaj, pavarësisht se ato zbatojnë rregullat e sistemit 
të thesarit apo zbatohen jashtë tij (skema e plotë ose e pjesshme e thesarit), i nënshtrohen të 
gjitha rregullave të përcaktuara në këtë udhëzim për menaxhimin e fondeve publike, me 
përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në marrëveshjet përkatëse. 
70.Fondet përkatëse nga financimi i huaj, si për rastin kur funksionojnë sipas skemës së plotë të 
thesarit ashtu edhe kur funksionojnë sipas skemës së pjesshme, kur nuk përdoren brenda vitit 
buxhetor, mbarten në vitin pasardhës dhe nuk i nënshtrohen kufizimeve të tjera që zbatohen për 
fondet buxhetore sipas këtij udhëzimi. 
71.Për financimet e huaja që zbatojnë skemën e plotë të thesarit, struktura përgjegjëse e thesarit 
miraton kërkesën për shpërndarje nga njësia e menaxhimit/zbatimit të projektit, bazuar në 
aktmarrëveshjet e lidhura dhe konfirmimet për disbursimin e fondeve në Bankën e Shqipërisë dhe 
i bën të vlefshme në sistem të thesarit. Për fondet e papërdorura nga viti i kaluar buxhetor, në 



fillim të vitit pasardhës bëhet çelja e fondit të mbartur për shpenzim. 
Rishpërndarja e fondeve buxhetore 
72.Rishpërndarja e fondeve buxhetore është pjesë e procesit të azhurnimit të politikave të 
programuara në fillim të vitit dhe të detajuara sipas strukturës përkatëse buxhetore. 
73.Në njësinë e qeverisjes qendrore, rishpërndarja e fondeve iniciohet nga njësia shpenzuese e 
vartësisë dhe/ose nga organi qendror i njësisë, ku përfshihen drejtuesit e programeve 
buxhetore dhe nëpunësit autorizues të të gjitha niveleve sipas hierarkisë së brendshme të njësisë 
qendrore. 
74.Çdo kërkesë për fonde shtesë ose rishpërndarje fondesh shoqërohet me analizë ku 
identifikohet arsyeja, rezultatet e pritshme, kontributi në arritjen e qëllimit dhe objektivave dhe 
risqet e lidhura, pakësimet e mundshme dhe pasojat. 
75.Nëpunësi autorizues gjatë procesit të shqyrtimit të kërkesave mbështetet nga nëpunësi 
zbatues. Nëpunësi zbatues kontrollon nëse kërkesa është në përputhje me buxhetin e miratuar, 
përmbledh kërkesat e drejtuesve të programeve dhe procedon si vijon: 
a.Miraton rishpërndarjet e fondeve brenda të njëjtit program, kapitull dhe artikull të 
shpenzimeve korente, midis njësive të ndryshme shpenzuese në vartësi të njësisë qendrore që 
mbulon; 
b.Propozon te titullari projektvendimin për Këshillin e Ministrave për rastet e rishpërndarjeve të 
fondeve ndërmjet programeve buxhetore. Projektvendimi dërgohet nga titullari i njësisë së 
qeverisjes qendrore për mendim te Ministri i Financave së bashku me raportin e analizës sipas 
paragrafit 74; 
c.Depoziton zyrtarisht pranë nëpunësit të parë autorizues, kërkesën për fonde shtesë apo 
rishpërndarje fondesh që sjellin ndryshime midis kapitujve dhe artikujve buxhetorë dhe/ose 
projekteve të investimeve brenda një programi buxhetor. Kërkesa shoqërohet me raportin 
analizë sipas paragrafit 74. 
76.Mbështetur në kërkesën për rishpërndarje fondesh dhe analizën e paraqitur te nëpunësi i parë 
autorizues: 
a.Rishpërndarjet e fondeve nga një program në tjetrin, brenda së njëjtës njësi të qeverisjes 
qendrore apo midis programeve të njësive të ndryshme të qeverisjes qendrore, bëhen vetëm 
me miratim të Këshillit të Ministrave dhe nuk tejkalojnë 10% të shumës totale të 
shpenzimeve korente apo shpenzimeve totale kapitale të programit të miratuar. Transferimet, në 
zbatim të vendimeve të Këshillit të Ministrave, kryhen në përputhje me procedurat për 
rishpërndarjen e fondeve; 
b.Rishpërndarjet e fondeve të projekteve të investimeve brenda të njëjtit program të njësisë së 
qeverisjes qendrore miratohen nga Ministri i Financave pa cenuar burimet e financimit 
(buxheti, financimi i huaj, të ardhurat dytësore); 
c.Rishpërndarjet e fondeve buxhetore korente nga një kapitull dhe artikull në një tjetër, brenda 
të njëjtit program, miratohen nga nëpunësi i parë autorizues, pa cenuar burimet e financimit 
(buxheti, financimi i huaj, të ardhurat dytësore). 
K±rkesat p±r rishp±rndarje sipas germave ñaò, ñbò dhe ócò t± paraqitura zyrtarisht dhe 
elektronikisht miratohen në nivel vjetor dhe regjistrohen nga struktura përgjegjëse për 
buxhetin në sistemin informatik financiar të qeverisë. 
77.Mbështetur në njoftimin/kërkesën e nëpunësit autorizues të njësisë së qeverisjes qendrore, 
respektivisht sipas paragrafit 75 (a) dhe paragrafit 76 (c) të këtij udhëzimi, për rishpërndarje të 
fondeve buxhetore ndërmjet njësive shpenzuese të vartësisë, procedohet si vijon: 
a.Struktura përgjegjëse e thesarit në degë, me marrjen e njoftimit nga njësia e qeverisjes 
qendrore, bllokon menjëherë veprimet e njësive shpenzuese respektive për pagesat nga fondet 
buxhetore si më lart; 
b.Nëpunësi i parë autorizues, nëpërmjet strukturës përgjegjëse për buxhetin në Ministrinë e 
Financave, bën të vlefshëm transaksionin në sistemin informatik financiar të qeverisë, njofton 



zyrtarisht njësinë qendrore për miratimin e kërkesës, si dhe njofton elektronikisht strukturën 
përgjegjëse të thesarit në degë. 
78.Nëpunësi autorizues i njësisë së qeverisjes qendrore njofton zyrtarisht drejtuesit e 
programeve buxhetore dhe nëpunësit autorizues të nivelit të dytë/të gjithë drejtuesit funksionalë 
për rishpërndarjet ose shtesat e fondeve të miratuara sipas përcaktimeve të paragrafëve 75, 76 
të këtij udhëzimi. 
79.Numri i rishpërndarjeve të fondeve buxhetore për çdo njësi të qeverisjes qendrore mund të 
përbëjë një nga treguesit për vlerësimin e performancës gjatë zbatimit të buxhetit. 
80.E drejta e njësisë së qeverisjes së përgjithshme për rishpërndarjen e fondeve të miratuara për 
vitin buxhetor, ushtrohet deri në datën 15 nëntor të çdo viti, e cila konsiderohet data e fundit e 
paraqitjes së kërkesës te nëpunësi i parë autorizues. 
81.Për rishpërndarjet e fondeve të miratuara me vendim të Këshillit të Ministrave, zbatohen ato 
rishpërndarje, për të cilat kërkesa nga njësia qendrore është paraqitur te nëpunësi i parë 
autorizues para datës 15 nëntor të vitit buxhetor korrent. 
82.Transferimi i fondeve për: 
a) Përdorimin e fondit rezervë të Buxhetit të Shtetit; 
b) Përdorimin e fondit të kontigjencës; 
c) Përdorimin e fondit rezervë për rritjen e pagave dhe pensioneve; 
d) Përdorimin e fondit të veçantë; 
e) Për kryerjen e pagesave për shpërblimin e menjëhershëm, të përcaktuara në paragrafin 60 
(e) të këtij udhëzimi; 
f) Për kryerjen e pagesave për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore sipas paragrafit 62 të këtij 
udhëzimi nuk i nënshtrohen kufizimit të përcaktuar në paragrafin 80 të këtij udhëzimi. 
Transferimet e fondeve të pashpërndara si ato të përmendura në pikat (a), (b), (c) të këtij 
paragrafi bëhen me vendim të Këshillit të Ministrave dhe zbatohen me kërkesë të nëpunësit 
autorizues të njësisë qendrore dhe miratim të nëpunësit të parë autorizues. Po me miratim të 
nëpunësit të parë autorizues kryhen edhe ekzekutimet e vendimeve gjyqësore sipas paragrafit. 
Të gjitha përdorimet e fondeve të pikave (d), (e) bëhen me kërkesë të nëpunësit autorizues të 
njësisë së qeverisjes qendrore dhe miratim të Ministrit të Financave. 
Numri i punonjësve buxhetorë 
83.Limiti maksimal i numrit të punonjësve buxhetorë përbëhet nga numri organik i punonjësve, 
numri i punonjësve me kontratë të përkohshme pune dhe numri rezervë i punonjësve. 
84.Numri i punonjësve në organikë, për njësitë e qeverisjes qendrore, është i përcaktuar në 
ligjin vjetor të buxhetit. 
a.Për numrin organik të punonjësve, nëpunësi autorizues i çdo njësie të qeverisjes qendrore, në 
zbatim të ligjit vjetor të buxhetit detajon sipas strukturës buxhetore, numrin e punonjësve të 
njësive shpenzuese në varësi të saj dhe e depoziton atë pranë nëpunësit të parë autorizues. Në 
rast të kundërt, Ministri i Financave bllokon pagesën e pagave të punonjësve të njësisë së 
qeverisjes qendrore përkatëse. Struktura përgjegjëse për buxhetin e regjistron në sistemin 
informatik financiar të qeverisë numrin e punonjësve për çdo njësi shpenzuese, duke 
depozituar shkresën e miratimit nga nëpunësi i parë autorizues, pranë strukturës përgjegjëse 
për thesarin në nivel dege. Nga ky rregull përjashtohet depozitimi i numrit të punonjësve të 
Shërbimit Informativ Shtetëror, i cili e paraqet vetëm te nëpunësi i parë autorizues, përkatësisht 
te struktura përgjegjëse për buxhetin. 
b.Nëpunësi autorizues i çdo njësie të qeverisjes qendrore, në rastet e ndryshimit të numrit 
organik të punonjësve, mbi bazën e daljes së akteve ligjore/nënligjore apo ndryshimeve 
strukturore, dërgon pranë nëpunësit të parë autorizues kërkesën për ndryshim të numrit të 
punonjësve, i cili i bën të vlefshëm në sistemin informatik financiar të qeverisë nëpërmjet 
strukturës përgjegjëse për buxhetin. Çdo ndryshim i numrit të punonjësve nga një njësi 
shpenzuese tek tjetra, shoqërohet detyrimisht me aktin përkatës të miratimit të strukturës së 



njësive shpenzuese. 
c.Struktura përgjegjëse për thesarin në nivel dege verifikon dhe regjistron në sistemin 
informatik financiar, numrin faktik të punonjësve për çdo njësi shpenzuese, mbështetur në 
listëpagesat dhe në numrin e miratuar të punonjësve. 
85.Në analogji me paragrafin 84 do të veprohet edhe për numrin e punonjësve me kontratë të 
përkohshme për të gjitha njësitë e qeverisjes qendrore, pasi të miratohet numri maksimal në 
përputhje me standardet e përcaktuara për aktivitetet sezonale/të përkohshme të veprimtarive të 
njësive shpenzuese. Shpenzimet do të përballohen me fondet e planifikuara në shpenzimet 
korente vjetore. Struktura përgjegjëse për buxhetin njofton zyrtarisht strukturën përgjegjëse 
për thesarin në degë për numrin e punonjësve buxhetorë të miratuar me kontratë të 
përkohshme, e cila procedon me kontrollet mujore në të njëjtën mënyrë si për punonjësit në 
organikë. Subvencionet 
86.Për të gjitha llojet e subvencioneve, zbatohen udhëzimet që lidhen me planifikimin dhe 
zbatimin e tyre, të cilat ndryshojnë kur lind nevoja e përmirësimit të procedurave, rregullave apo 
afateve. Çelja e fondit të planifikuar për subvencion për vitin buxhetor do të kushtëzohet nga 
miratimi i këtij subvencioni nga komisioni i ndihmës shtetërore. Subvencioni nuk do të çelet pa 
marrë miratimin nga ky komision me përjashtim të subvencioneve për tekstet shkollore, 
shërbimet qeveritare. 
87.Dhënia e subvencionit bëhet sipas afateve të përcaktuara në udhëzimet përkatëse, por duke 
respektuar detajimin e subvencionit në periudha mujore. Çelja e fondeve të subvencionit bëhet për 
njësinë publike dhënëse dhe jo për përfituesin. 
Fondi rezervë i Buxhetit të Shtetit dhe fondi i kontingjencës 
88.Fondi rezervë i Buxhetit të Shtetit përdoret vetëm për rastet e financimit të shpenzimeve, të 
cilat nuk njihen dhe janë të pamundura të parashikohen gjatë procesit të përgatitjes së buxhetit. 
Miratimi i përdorimit të tij bëhet me vendim të Këshillit të Ministrave. 
89.Kërkesa për përdorim të këtij fondi kalon në këto faza: 
a.Ministritë e linjës paraqesin te Ministri i Financave një projekt, me të cilin argumentojnë 
nevojat p±r shtes± fondesh, pamund±sin± p±r tôu p±rballuar n±p±rmjet rialokimit t± fondeve 

brenda sistemit nisur nga analiza e realizimit të buxhetit për periudhën raportuese, emergjencën e 
problemit dhe pamundësinë e parashikimit në procesin buxhetor etj. 
b.Ministri i Financave, pas shqyrtimit të kërkesave dhe analizës së tyre, jep vërejtjet dhe 
sugjerimet, të cilat duhet të sqarohen dhe të plotësohen detyrimisht kur të përgatitet 
projektvendimi përfundimtar; 
c.Me mendimin e ministrive të interesuara dhe atë të Ministrit të Financave, projektvendimi 
paraqitet në Këshillin e Ministrave. 
90.Fondi i kontingjencës përdoret sipas përcaktimit në ligjin e buxhetit vjetor, për të përballuar 
efektet e mosrealizimit të të ardhurave, nevojën e kryerjes së financimeve të reja dhe shtimin 
e financimeve mbi fondet e miratuara të programeve ekzistuese. 
II. 3 Buxheti vendor 
Rregulla dhe kritere për përdorimin e buxhetit vendor 
91.Hartimi dhe zbatimi i buxhetit vendor bazohet në dispozitat e ligjit nr.8652, datë 31.7.2000 
ñP±r organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendoreò, ligjit nr.9936, dat± 26.6.2008 ñP±r 
menaxhimin e sistemit buxhetor n± Republik±n e Shqip±ris±ò, akte t± tjera ligjore, si dhe akte 

nënligjore të nxjerra në zbatim të tyre. 
92.Nëpunësi i parë autorizues, brenda 10 ditëve pas miratimit nga Këshilli i Ministrave të 
buxhetit vjetor dhe programit buxhetor afatmesëm, të rishikuar, njofton çdo njësi të qeverisjes 
vendore për transfertat nga njësitë e qeverisjes qendrore. 
93.Transferta e pakushtëzuar vjetore për njësitë e qeverisjes vendore e miratuar me ligjin vjetor 
të buxhetit ndahet në tremujorë nga nëpunësi i parë autorizues dhe bëhet i vlefshëm në 
sistemin informatik nga struktura qendrore përgjegjëse për thesarin. 



94.Çdo njësi e qeverisjes vendore rishikon dhe përgatit buxhetin përfundimtar për miratim në 
këshillin e saj. Buxheti së bashku me anekset përkatëse dhe me vendimin e këshillit, brenda 7 
ditëve nga miratimi, duhet të dërgohet në prefekturën e qarkut. Pas verifikimit të vendimit të 
k±shillit p±r buxhetin nga prefekti i qarkut n± p±rputhje me kompetencat sipas ligjit ñP±r 

prefektinò, edhe n± rastin kur prefekti e ka kthyer pa miratim, por k±shilli nuk e merr parasysh 
vendimin e prefektit, pasqyrat e buxhetit vjetor (të ardhurat sipas burimit të tyre dhe 
shpenzimet) dërgohen në strukturën përgjegjëse për thesarin në degë për zbatim, në përputhje 
me rregullat dhe formatet e kërkuara nga kjo e fundit për regjistrim në sistemininformatik 
financiar të qeverisë. Deri në miratimin e buxhetit nga këshilli i njësisë së qeverisjes vendore të 
buxhetit vendor, kryetari i njësisë së qeverisjes vendore autorizon të kryhen çdo muaj 
shpenzime deri në 1/12 e shpenzimeve faktike të buxhetit vendor në vitin buxhetor 
paraardhës, por brenda totalit të grandit, të të ardhurave të arkëtuara gjatë vitit korent dhe 
atyre të trashëguara nga viti paraardhës. Pra, nëse ky total rezulton më i vogël se 1/12 e 
shpenzimeve faktike të vitit paraardhës, shpenzimet nuk duhet të kalojnë këtë total. 
95.Njësitë e qeverisjes vendore i bëjnë publike të gjitha vendimet e këshillave të organeve të 
pushtetit vendor që kanë të bëjnë me përdorimin e fondeve që i vihen në dispozicion nga 
pushteti qendror, si dhe të fondeve të krijuara nga burimet e veta. 
96.Në rastet e miratimit të buxhetit në nivel programi, rishpërndarjet: 
a.Ndërmjet programeve miratohen nga këshilli i njësisë së qeverisjes vendore; 
b.Ndërmjet projekteve të investimeve, brenda të njëjtit program, miratohen nga kryetari i 
njësisë së qeverisjes vendore; 
c.Ndërmjet zërave të shpenzimeve korente, brenda të njëjtit program, miratohen nga kryetari i 
njësisë së qeverisjes vendore; 
d.Brenda të njëjtit program dhe zërit të shpenzimeve korente, ndërmjet njësive të ndryshme 
shpenzuese, miratohen nga nëpunësi autorizues i njësisë së qeverisjes vendore, nga e cila varet 
njësia shpenzuese. 
97.Çdo ndryshim i buxhetit gjatë vitit do të ndjekë të njëjtën rrugë procedurale të miratimit të 
buxhetit në fillim të vitit. Njësitë e qeverisjes vendore kanë të drejtë, sipas ligjit të organizimit 
dhe funksionimit të qeverisjes vendore, të bëjnë rishikimin e buxhetit të miratuar në përputhje 
me realizimin e të ardhurave dhe me ndryshimin e prioriteteve gjatë vitit. 
98.Transferta e pakushtëzuar së bashku me të ardhurat e veta të njësive të qeverisjes vendore 
regjistrohen në sistemin informatik financiar të qeverisë si të ardhura të njësisë vendore. 
Shpenzimet e këtyre fondeve do të pasqyrohen në strukturën përkatëse buxhetore. Struktura 
përgjegjëse për thesarin autorizon vetëm ato shpenzime vendore, të cilat janë të përfshira në 
buxhetin e njësisë vendore të miratuar nga këshilli përkatës i saj. 
99.Transferta e pakushtëzuar që nuk përdoret plotësisht gjatë vitit buxhetor mbartet për vitin e 
ardhshëm. 
100.Në buxhetin e njësive të qeverisjes vendore, do të pasqyrohen të gjitha të ardhurat, 
shpenzimet dhe financimet në pushtetin vendor. Buxheti vendor është unik, të ardhurat dhe 
shpenzimet paraqiten sipas shërbimeve dhe zërave, pavarësisht nga burimi i financimit. Fondet e 
kushtëzuara për financimin e funksioneve që nuk janë transferuar ose deleguar te njësitë e 
qeverisjes vendore nuk janë të ardhura vendore dhe nuk miratohen si pjesë përbërëse e buxhetit 
të njësisë vendore përkatëse. Këshillat duhet të vendosin vetëm për objektet me të cilat do të 
konkurrohet për përfitimin nga fondi i zhvillimit të rajoneve, megjithëse këto fonde janë të 
kushtëzuara. Buxheti vendor është i balancuar, përveç rasteve kur merret hua për financimin e 
projekteve të investimeve. 
101.Në miratimin e fondeve sipas programeve dhe zërave të shpenzimeve, më parë do të 
mbulohen detyrimet e papaguara nga viti i mëparshëm dhe pastaj fondet për të financuar 
veprimtarinë e vitit në vazhdim. 
102.Njësitë e qeverisjes vendore, zbatojnë edhe detyrimet financiare që rrjedhin nga vendimet 



gjyqësore të formës së prerë në ngarkim të tyre. 
103.Njësitë e qeverisjes vendore duhet të depozitojnë strukturën dhe numrin e punonjësve në 
strukturën përgjegjëse për thesarin në degë krahas me depozitimin e vendimit të këshillit të 
kësaj njësie për miratimin e buxhetit, si dhe brenda datës 31 mars të dërgojnë pranë nëpunësit të 
parë autorizues, përkatësisht strukturës përgjegjëse për buxhetin numrin e punonjësve për çdo 
njësi të qeverisjes vendore. 
Të ardhurat e njësive të qeverisjes vendore 
104.Të ardhurat e miratuara në buxhetin e njësive të qeverisjes vendore përfshijnë: 
a.Të ardhurat tatimore, janë të ardhurat e parashikuara sipas sistemit të taksave vendore të 
p±rcaktuara me ligjin nr.9632, dat± 30.10.2006 ñP±r sistemin e taksave vendoreò, t± ndryshuar 

dhe ligjin nr.9975, dat± 28.7.2008 ñP±r taksat komb±tareò, i ndryshuarò; 
b.Të ardhurat jotatimore ku futen të ardhurat nga shërbimet e ndryshme, të ardhurat nga shitja 
dhe dhënia me qira e pronave (trojeve etj.), nga kontributet, sponsorizimet, gjobat etj.; 
c.Të ardhurat nga huaja e tregut financiar ose bankar brenda ose jashtë vendit; 
d.Të ardhurat e krijuara nga njësitë e varësisë së qeverisjes vendore, të cilat përdoren nga vetë 
njësia ku krijohen; 
h.Të ardhurat nga qenia si agjent tatimor. 
i.Të ardhurat nga gjobat dhe penalitetet e ndryshme. 
j.Të ardhurat nga kuotat e anëtarësisë së komunave dhe bashkive për këshillin e qarkut. 
k.Transferta e pakushtëzuar nga pushteti qendror. 
l.Transferta e kushtëzuar nga pushteti qendror (për funksione që miratohen në buxhetin e njësisë 
së qeverisjes vendore) dhe 
m.Të ardhura të tjera të përcaktuara me ligje të veçanta. Huamarrja e qeverisjes vendore 
105.N± baz± t± ligjit nr.9869, dat± 4.2.2008 ñP±r huamarrjen e qeverisjes vendoreò, dhe nenit 
58 t± ligjit nr.9936, dat± 26.6.2008 ñP±r menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 
Shqip±ris±ò, njësitë e qeverisjes vendore kanë të drejtë të marrin hua. Rregullat, kriteret, 
procedurat dhe dokumentacioni për marrjen hua nga njësitë e qeverisjes vendore; si dhe 
transparenca, bashkëpunimi dhe raportimi me strukturat e qeverisjes qendrore jepen me 
udhëzime të veçanta të Ministrit të Financave. 
106.Huamarrja për pushtetin vendor, nga tregu i brendshëm dhe i jashtëm, do të jetë e 
kushtëzuar nga: 1) limiti i borxhit publik, 2) performanca e treguesve fiskalë të njësive vendor, 
dhe 3) vlerësimi me shkrim i Ministrit të Financave për çdo aplikim rast pas rasti. 
107.Ministri i Financave urdhëron çeljen e llogarisë bankare tranzite në bankën e nivelit të dytë 
me kërkesë të njësisë vendore: bashki, komunë, këshill qarku (kërkesa ka bashkëlidhur 
marrëveshjen e huas dhe i dërgohet respektivisht strukturës përgjegjëse për borxhin dhe 
strukturës përgjegjëse për thesarin. 
108.Banka e nivelit të dytë bën çeljen e llogarisë bankare, në të cilën disbursohen këstet e 
huamarrjeve të veçanta në emër të çdo njësie vendore huamarrëse. Banka njofton strukturën 
përgjegjëse për thesarin për numrin e llogarisë bankare. Me kalimin e disbursimit (hyrjes së 
mjeteve monetare), banka e nivelit të dytë dërgon nxjerrjen e llogarisë bankare në strukturën 
përgjegjëse për thesarin në degë ku vepron njësia vendore. 
109.Shuma e disbursuar nga njësia vendore duhet të shpërndahet dhe alokohet (pasi dega e 
THESARIT rakordon me njësinë vendore dhe në bazë të kërkesës për rritje të autorizuar) për 
tôu p±rdorur n± p±rputhje me kërkesat e marrëveshjes së huamarrjes. 
110.Shlyerja e borxhit nga njësitë e qeverisjes vendore bëhet duke zbatuar procedurat për 
kryerjen e shpenzimeve publike dhënë në këtë udhëzim. 
111.Fondet nga huaja vendore për financimin e projekteve të investimit regjistrohen si një zë më 
vete dhe raportohen periodikisht sipas udhëzimit specifik të Ministrit të Financave. Nëse si 
garanci për huan vendore ±sht± vendosur, ñinterceptimi i financimitò, njësia vendore 
depoziton një kopje të marrëveshjes së huas dhe/ose të marrëveshjes së interceptimit me 



bankën përkatëse pranë strukturës përgjegjëse të thesarit në degën ku kryen veprimet 
buxhetore njësia vendore në fjalë. Në rast mospërmbushjeje të detyrimeve kontraktuale 
financiare midis bankës/njësisë publike, struktura përgjegjëse për thesarin me kërkesë të 
kredidhënësit zbaton urdhrin e pagesës së këstit të papaguar sipas parashikimit kontraktual, duke 
prekur të ardhurat e pakushtëzuara (të ardhurat nga taksat; tarifat; të ardhura të tjera 
jotatimore, si dhe grandin e pakushtëzuar) të njësisë vendore në fjalë. 
112.Në Ministrinë e Financave, struktura përgjegjëse për borxhin paraqet te struktura 
përgjegjëse për buxhetin, planifikimin e disbursimeve të kredisë, të shlyerjes së borxhit dhe 
fondeve garant të tij në zbatim të marrëveshjeve të huamarrjes vendore për çdo njësi vendore. 
Transaksioni i huamarrjes së brendshme është pjesë e raportimit mujor të strukturës përgjegjëse 
për thesarin. 
Shpenzimet e njësive të qeverisjes vendore 
113.Shpenzimet e miratuara në buxhetin e njësive të qeverisjes vendore përfshijnë: 
a) shpenzimet për funksionet e veta (ekskluzive); 
b) shpenzimet për funksionet e përbashkëta; 
c) shpenzimet për funksionet e deleguara. 
114. Në shpenzimet për funksionet e veta, përfshihen shpenzimet e çdo natyre ekonomike që 
parashikohen të bëhen: 
Në fushën e infrastrukturës dhe të shërbimeve publike: 
1.furnizimi me ujë të pijshëm; 
b.funksionimi i sistemit të kanalizimeve të ujërave të bardha, të ujërave të zeza dhe kanaleve 
mbrojtëse të zonave të banuara; 
c.ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve me karakter vendor, trotuareve dhe shesheve 
publike; 
ç .ndriçimi i mjediseve publike; 
d. funksionimi i transportit publik urban; 
dh.administrimi i varrezave dhe garantimi i shërbimit të varrimit; 
e.shërbimi i dekorit; 
ë administrimi i parqeve, lulishteve dhe zonave të gjelbëruara publike; 
f.grumbullimi, largimi dhe përpunimi i mbeturinave; 
g.planifikimi urban, menaxhimi i tokës dhe strehimi sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 
Shërbimet me karakter social, kulturor e sportiv: 
gj.uajtja dhe zhvillimi i vlerave kulturore dhe historike vendore, organizimi i veprimtarive dhe 
administrimi i institucioneve përkatëse; 
h.organizimi i veprimtarive sportive, çlodhëse e argëtuese dhe administrimi i institucioneve 
përkatëse; 
k.shërbimi social dhe administrimi i tyre etj. 
Zhvillimi ekonomik vendor: 
a.përgatitja e programeve të zhvillimit ekonomik vendor; 
b.ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë; 
c.zhvillimi i biznesit të vogël, si dhe zhvillimi i veprimtarive nxitëse si panaire e reklama në 
vende publike; 
ç.organizimi i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor si informacioni, 
struktura dhe infrastruktura e nevojshme;  
d.shërbimi veterinar; 
dh.ruajtja dhe zhvillimi i pyjeve, kullotave e burimeve natyrore me karakter vendor. 
Rendi dhe mbrojtja civile: 
e.ruajtja e rendit publik për parandalimin e shkeljeve administrative dhe garantimi i zbatimit të 
akteve të komunës ose bashkisë; 
ë.mbrojtja civile. 



Sipas nenit 2 t± ligjit nr.10 340, dat± 28.10.2010 ñP±r pages±n e detyrimeve ndaj t± tret±ve t± 

ndërmarrjeve dhe sh.a.-ve n± pron±si t± pushtetit vendorò, n± rastet kur nd±rmarrjet publike 
dhe/ose sh.a.-të, në pronësi të pushtetit vendor nuk paguajnë në kohë detyrimet e tyre ndaj të 
tretëve, njësitë e qeverisjes vendore janë përgjegjëse për pagimin e tyre. Gjithashtu, sipas 
nenit 3 të këtij ligji kur ndërmarrjet dhe/ose sh.a.-të subvencionohen nga pushteti qendror 
dhe/ose vendor dhe nuk kanë paguar detyrimin ndaj të tretëve, Ministri i Financave nëpërmjet 
strukturës përgjegjëse për buxhetin dhe strukturës përgjegjëse për thesarin verifikon arsyet e 
mospagesës së detyrimit ndaj të tretëve për çështjet që lidhen me interesat jetike dhe bazë të 
komunitetit. Për rastet kur vlerësohet se përgjegjëse për detyrimin është njësia e qeverisjes 
vendore përkatëse, Ministri i Financave bën bllokimin e transaksioneve financiare të njësisë 
vendore që ka në pronësi ndërmarrjen dhe/ose shoqërinë aksionere, për detyrimet ndaj të 
tretëve të këtyre ndërmarrjeve dhe/ose sh.a.-ve deri në momentin e likuidimit të detyrimit. 
115.Në shpenzimet për funksionet e përbashkëta do të përfshihen shpenzimet e çdo natyre 
ekonomike që parashikohen të bëhen në: 
Arsim: 
a.Funksionimi dhe mirëmbajtja e ambienteve të arsimit parauniversitar. Bashkitë dhe komunat 
kanë kompetencë të plotë për të siguruar mirëmbajtjen dhe funksionimin e të gjitha ambienteve të 
arsimit parauniversitar në komunitetin e tyre. Fondet për mirëmbajtjen dhe funksionimin e 
ambienteve të arsimit parauniversitar janë të përfshira në burimet e veta vendore. Çdo bashki 
dhe komunë vendos nivelin e financimit që ajo akordon për këtë funksion nga të gjitha burimet 
e disponueshme në buxhetin e tyre. Ministria përgjegjëse për arsimin dhe shkencën përgatit dhe 
nxjerr standarde kombëtare të sigurisë dhe të shëndetit të zbatueshme për ambientet e arsimit 
parauniversitar. Këto standarde nuk duhet të kufizojnë vendimmarrjen e bashkive dhe komunave 
në fushat me interes të qartë vendor. Shpenzimet e lidhura me funksionimin dhe mirëmbajtjen e 
ambienteve të arsimit parauniversitar miratohen si pjesë e buxhetit të çdo bashkie dhe 
komune. 
b.Konviktet e arsimit parauniversitar. Për llogaritjen dhe kryerjen e pagesave të pagave dhe 
sigurimeve shoqërore të personelit të këtyre konvikteve, njësitë e qeverisjes vendore do të 
mbështeten në kuadrin rregullator që ka përdorur ministria përgjegjëse për arsimin dhe 
shkencën. Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin 
ligjor dhe nënligjor në fuqi. Njësitë e qeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e 
tyre për të rritur cilësinë e shërbimit në këtë sektor. 
c.Investimi. Njësitë e qeverisjes vendore mund të përfitojnë fonde nga Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës për investime në arsimin parauniversitar. Gjithashtu, njësitë e qeverisjes vendore 
mund të financojnë edhe nga të ardhurat e veta në arsimin parauniversitar. Për objektet e reja, 
njësitë e qeverisjes vendore duhet të marrin paraprakisht miratimin e Ministrisë së Arsimit dhe 
të Shkencës. Njësitë e qeverisjes vendore respektojnë standardet e vendosura nga Ministria e 
Arsimit dhe Shkencës, e cila nëpërmjet strukturave të saj, monitoron, vlerëson dhe kontrollon 
zbatimin e standardeve të vendosura nga ajo për rikonstruksion, ndërtim dhe pajisje të 
ambienteve të arsimit parauniversitar. 
Shëndetësi 
Investimet. Njësitë e qeverisjes vendore mund të përfitojnë fonde nga ministria përgjegjëse për 
shëndetësinë për investime për qendrat shëndetësore dhe ambulancave të shërbimit parësor 
shëndetësor. Gjithashtu, njësitë e qeverisjes vendore mund të financojnë edhe nga të ardhurat e 
veta për ndërtim, rikonstruksion të qendrave shëndetësore dhe ambulancave të shërbimit 
parësor shëndetësor. Për objektet e reja njësitë e qeverisjes vendore duhet të marrin paraprakisht 
miratimin e ministrisë përgjegjëse për shëndetësinë. Njësitë e qeverisjes vendore respektojnë 
standardet e vendosura nga Ministria e Shëndetësisë, e cila monitoron, vlerëson dhe kontrollon 
zbatimin e standardeve të vendosura nga ajo për rikonstruksion, ndërtim dhe pajisje të qendrave 
shëndetësore dhe ambulancave për shërbimin parësor. 



116.Në shpenzimet për funksionet e deleguara përfshihen: 
a.Shpenzimet për mbrojtjen sociale. Ministria përgjegjëse për mbrojtjen sociale, detajon në 
fillim të çdo viti fondet e mbrojtjes sociale për çdo njësi të qeverisjes vendore, në mënyre 
specifike për ndihmën ekonomike dhe për pagesën e paaftësisë. Njësitë e qeverisjes vendore 
janë të detyruara të respektojnë destinacionin e përcaktuar nga ministria përgjegjëse. Fondet e 
mbrojtjes sociale delegohen, si transfertë e kushtëzuar, për çdo njësi të qeverisjes vendore që në 
fillim të vitit. Kriteret dhe parimet e përdorura për shpërndarjen e këtyre fondeve bëhen publike 
për të gjitha bashkitë dhe komunat. 
b.Shpenzimet për përkujdesjen shoqërore. Financimi i shërbimeve të përkujdesit shoqëror, që 
realizohen nga bashkitë, komunat dhe qarku, do të bëhen nga buxheti i shtetit, si dhe të 
ardhurat vendore. Fondet nga buxheti jepen në formën e fondeve të kushtëzuara nga ministria 
përgjegjëse përpërkujdesjen shoqërore në fillim të çdo viti. Bashkitë dhe komunat administrojnë 
shërbimet e përkujdesit shoqëror për qendra të përkujdesit që u shërbejnë individëve, banorë të 
bashkisë ose komunës, si dhe shërbimet e përkujdesit për këta individë. Qarqet administrojnë 
shërbimet e përkujdesit shoqëror për qendra të përkujdesit që u shërbejnë individëve të disa 
njësive të qeverisjes vendore në përbërje të qarkut. 
117.Shpenzimet që kryhen nga njësitë e qeverisjes vendore për llogari të pushtetit qendror, nuk 
janë shpenzime vendore dhe nuk miratohen në buxhetin vendor nga këshilli përkatës, por 
përcaktohen si fonde të deleguara. Përveç sa më sipër, këtu përfshihen: 
a) shpenzimet për shërbimin e gjendjes civile; 
b) shpenzimet për seksionet e administrimit të tokës pranë qarqeve; 
c) shpenzimet për punonjësit e Qendrës Kombëtare të Regjistrimit të Biznesit; 
d) Qendra Kombëtare e Licencimit për ato njësi që kanë sportele të Qendrës së Regjistrimit dhe 
Qendrës së Licencimit. 
118.Transferta e kushtëzuar. Transferta e kushtëzuar në buxhetin e vitit jepet për financimin e 
një pjese të shpenzimeve për funksionet e përbashkëta dhe për financimin e shpenzimeve për 
funksionet e deleguara. Këto fonde do të përdoren vetëm për qëllimin për të cilin ato janë 
miratuar. Kjo do të thotë që këto janë fonde të ministrive/njësive publike e qendrore dhe për 
transferimin e tyre nga një njësi e qeverisjes vendore në një tjetër do të veprohet sipas 
rregullave të përgjithshme të transferimit të fondeve buxhetore. Shumat prej këtyre 
transfertave, të mbetura të papërdorura në fund të vitit buxhetor, nuk mbarten në vitin 
pasardhës. 
119.Njësitë e qeverisjes vendore mund të përdorin fondet e pakushtëzuara për të financuar edhe 
funksione që financohen me fonde të kushtëzuara. 
120.Detajimi dhe çelja e fondeve për investime. Bashkitë/komunat dhe qarqet në detajimin e 
investimeve do të mbajnë parasysh radhën prioritare të përcaktuar në pjesën e investimeve të 
këtij udhëzimi. Këshilli i njësisë vendore miraton programet e investimeve, sipas prioriteteve të 
zhvillimit të bashkisë/komunës dhe qarkut. Nëse investimet nuk miratohen nga këshilli i njësisë 
së qeverisjes vendore në nivel projekti, pas miratimit të programeve kryesore të investimeve 
nga këshilli, kryetari i bashkisë/komunës ose qarkut kryen detajimin e programeve në nivel 
projekti, sipas parametrave të caktuar nga këshilli, duke njoftuar për këtë qëllim këshillin në 
mbledhjen e ardhshme të radhës. 
121.Të ardhurat e qarqeve nga kuota e njësive vendore. Në bazë të nenit 18 të ligjit nr. 8652 
dat± 31.7.2000 ñP±r organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendoreò, t± ndryshuar, 

njësitë e qeverisjes vendore derdhin një kuotë për llogari të këshillit të qarkut. Kuota e çdo 
njësie vendore përcaktohet sipas pikës b të nenit 54 të këtij ligji nga këshilli i qarkut. Kuotat e 
miratuara nga këshilli i qarkut bëhen pjesë e buxhetit të njësive të qeverisjes vendore. Mes 
njësive të qeverisjes vendore dhe këshillit të qarkut mbahet një aktmarrëveshje për detyrimin 
vjetor ndaj këshillit të qarkut. Mbi bazën e titullit për arkëtim që lëshon këshilli i qarkut bëhet 
transferim i brendshëm nga njësia vendore në favor të këshillit të qarkut nëpërmjet strukturës 



përgjegjëse për thesarin në sistemin informatik financiar të qeverisë. 
122.Fondi Rezerv± dhe Fondi i Kontigjenc±s. Bazuar n± nenin nr.19/7, ñaò, ñiiiò t± ligjit nr. 
8652 dat± 31.7.2000 ñP±r organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendoreò dhe nenit 6 t± 

ligjit nr. 9936, dat± 26.6.2008 ñP±r menaxhimin e sistemit buxhetor n± Republik±n e 
Shqip±ris±ò, p±r t± p±rballuar shpenzime t± paparashikuara n± buxhetin e nj±sive t± qeverisjes 

vendore, krijohet Fondi Rezervë, për të përballuar efektet e mosrealizimit të të ardhurave, 
nevojën e kryerjes së financimeve të reja dhe shtimin e financimeve mbi fondet e miratuara, të 
programeve ekzistuese krijohet Fondi i Kontigjencës. Të dy këto fonde miratohen në masën 
deri në 3 (tre) për qind të vlerës së përgjithshme të fondeve të miratuara, duke përjashtuar 
transfertat e kushtëzuara. 
123.Fondi i kompensimit. Njësitë e qeverisjes vendore dërgojnë te nëpunësi i parë autorizues 
kërkesa dhe të dhëna për përfitim nga fondi i kompensimit. nëpunësi i parë autorizues pranon 
dhe bën vlerësimin e këtyre kërkesave, në përputhje me kriteret e përcaktuara në aktet ligjore 
dhe nënligjore dhe jep opinion te Ministri i Financave, i cili merr vendimin përfundimtar. 
III. PROCEDURAT PËR KRYERJEN E SHPENZIMEVE PUBLIKE 
124.Shpenzimi publik është pakësimi i pasurisë neto, e cila përfundon me kryerjen e pagesave 
kapitale ose korente, të pakthyeshme, me ose pa detyrim kthimi. 
125.Në procesin e kryerjes së shpenzimeve publike përfshihen njësitë e qeverisjes së 
përgjithshme përgjegjëse për menaxhimin e fondeve publike, sistemi i thesarit ï kontrollori 
financiar përpara pagesës dhe menaxhuesi i likuiditeteve të qeverisjes së përgjithshme, si dhe 
sistemi bankar ï për ekzekutimin e pagesave dhe arkëtimin e mjeteve monetare të njësive të 
qeverisjes së përgjithshme. 
126.Sistemi i thesarit është tërësia e rregullave, procedurave, si dhe struktura organizative 
përkatëse, e ngarkuar për ekzekutimin e buxhetit, administrimin e mjeteve monetare, mbajtjen e 
llogarive dhe raportimin financiar të qeverisjes së përgjithshme. 
Parashikimi i pagesave dhe arkëtimeve ï plani i arkës 
127.Struktura përgjegjëse për thesarin autorizon vetëm shpenzimet, për të cilat është regjistruar 
në sistemin informatik, detajimi i planit vjetor të buxhetit dhe planit të arkës. 
128.Për efekt të ndjekjes së buxhetit vjetor në funksion të menaxhimit të likuiditeteve të 
qeverisë, nëpunësi zbatues i çdo njësie të qeverisjes së përgjithshme harton planin e arkës në 
nivel mujor për njësinë e qeverisjes së përgjithshme dhe të detajuar në nivel njësie shpenzuese. 
129.ñPlan i ark±sò ±sht± parashikimi i t± hyrave dhe t± dalave t± mjeteve monetare t± nj±sive të 
qeverisjes së përgjithshme dhe hartohet bazuar në: 
a) fluksin e t± ardhurave, t± parashikuara p±r tôu mbledhur dhe ark±timet e tjera; 
b) planin e prokurimeve dhe angazhimet e tjera të planifikuara; 
c) pagesat e parashikuara, që rrjedhin nga angazhimet. 
130.Plani i arkës hartohet sipas klasifikimit ekonomik në 3 grupe artikujsh: shpenzime të 
personelit, shpenzime operative dhe shpenzime kapitale. 
131.Projekti i parë i planit të arkës depozitohet nga nëpunësi autorizues i njësisë së qeverisjes 
qendrore te nëpunësi i parë autorizues, së bashku me projektbuxhetin vjetor dhe diskutohet 
paraprakisht me strukturën qendrore përgjegjëse për thesarin. 
132.Nëpunësi autorizues i njësisë së qeverisjes vendore e dorëzon planin e arkës të hartuar sipas 
paragrafit 129 në strukturën përgjegjëse të thesarit në degë. Në rastet kur njësitë e qeverisjes 
vendore kanë nevojë për rishikim në drejtim të avancimit të limitit tremujor të transfertës së 
pakushtëzuar, duhet tôi drejtojn± zyrtarisht n±pun±sit t± par± autorizues nj± k±rkes± t± 
argumentuar për avancim fondi. 
133.Totali i planit vjetor të arkës duhet të jetë i barabartë me buxhetin vjetor të miratuar për 
njësinë dhe të alokuar nga Ministria e Financave. 
134.Pas njoftimit për buxhetin vjetor të miratuar, nëpunësi autorizues i njësisë publike shqyrton 
dokumentacionin e paraqitur nga nëpunësi zbatues, miraton planin e arkës dhe e depoziton 



zyrtarisht dhe në formë elektronike në sistemin e thesarit. 
135.Struktura përgjegjëse për thesarin kontrollon: 
a.përputhshmërinë e totalit të planit të arkës me buxhetin vjetor të njësisë publike respektive; 
b.kryen krahasime me parashikimet e vetë sistemit të thesarit për pagesat dhe arkëtimet e 
qeverisjes së përgjithshme dhe kryen miratimin paraprak; 
c.pas miratimit përfundimtar nga nëpunësi i parë autorizues, i regjistron dhe i bën të vlefshme 
për zbatim në sistemin informatik financiar të qeverisë; 
d.njofton nëpunësin autorizues të njësisë respektive për miratimin e planit të arkës. 
136.Plani i arkës i propozuar nga thesari dhe miratuar nga nëpunësi i parë autorizues, përbën 
kufirin maksimal mujor për shpenzim për çdo njësi shpenzuese të njësisë së qeverisjes së 
përgjithshme. Nëpunësi zbatues i njësisë së qeverisjes së përgjithshme, me marrjen e njoftimit 
nga nëpunësi autorizues i njësisë së qeverisjes së përgjithshme, organizon procesin e brendshëm 
në njësi për regjistrimin e planit të arkës në kontabilitetin e çdo njësie shpenzuese në përbërje të 
njësisë së qeverisjes së përgjithshme. 
137.Plani i arkës është i rishikueshëm gjatë vitit buxhetor. Numri i rishikimeve të planit të arkës 
për çdo njësi të qeverisjes së përgjithshme mund të jetë një nga treguesit për vlerësimin e 
performancës së njësisë së qeverisjes së përgjithshme gjatë procesit të zbatimit të buxhetit. 
138.Bazuar në likuiditetet e disponueshme në llogarinë e unifikuar të thesarit në Bankën e 
Shqipërisë, direkt ose me kërkesë të nëpunësit autorizues të njësisë së qeverisjes së 
përgjithshme, brenda 10 ditëve të fundit të muajit, nëpunësi i parë autorizues, nëpërmjet 
strukturës qendrore përgjegjëse për thesarin, rishikon në zmadhim/reduktim, miraton dhe 
azhurnon kufijtë maksimalë mujorë të lejuar për shpenzim pa cenuar funksionimin normal të 
njësisë. Për këtë veprim struktura përgjegjëse për thesarin njofton zyrtarisht njësinë respektive 
të qeverisjes së përgjithshme. 
139.Në raste përjashtimore, në kushtet e një parashikimi financiar ditor me mungesë likuiditeti 
në llogarinë e unifikuar të thesarit, prioriteti i radhës së pagesave për transaksionet e 
shpenzimeve të njësive të qeverisjes së përgjithshme, përcaktohet në rend shterues si më 
poshtë: 
a) Pagesat për shërbimin e borxhit; 
b) Pagesat për shpenzime emergjente spitalore me funksion jetësor (blerje oksigjen, gjak, ushqim 
etj.); 
c) Pagat e punonjësve të qeverisjes së përgjithshme dhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore; 
d) Transfertat në Institucionin e Sigurimeve Shoqërore për pagesat e pensioneve; 
e) Ndihma ekonomike/pagesë papunësie; 
f) Pagesat për ujin dhe energjinë elektrike; 
g) Pagesat në valutë nga llogaria e unifikuar në lekë e thesarit në Bankën e Shqipërisë; 
h)Pagesat e tjera nga fondet publike duke zbatuar parimin e regjistrimit kronologjik hyrje e 
parë-dalje e parë. Në rast se konstatohet problem teknik në Sistemin Informatik Financiar të 
Qeverisë (SIFQ) lidhur me procesin e ekzekutimit të pagesës së shpenzimit respektiv, kërkesa 
për pagesë nga dega e Thesarit drejtuar ministrit të Financave duhet të shoqërohet me një 
procesverbal të nënshkruar nga strukturat e Thesarit në bashkëpunim me strukturën e 
teknologjisë së informacionit, ku argumentohet problemi teknik, i cili përmban referencat e 
faturës, të pagesës së dështuar si dhe printimet e transaksioneve respektive nga SIFQ 
ñN± kushtet e munges±s s± likuiditetit, kur nuk mund t± zbatohet radha p±r asnj± nga 

prioritetet e pagesave të përcaktuara në pikën 139 të këtij udhëzimi, mund të urdhërohet pagesa 
pa radhë vetëm nëse: 
a)Ka një vendim të Këshillit të Ministrave për përballimin e situatave emergjente apo katastrofave 
natyrore në rastet e pagesës së punëve, mallrave dhe shërbimeve, të shkaktuara prej tyre, ose që 
konsiderohen prioritet kombëtar. 



b)Ka një urdhër me shkrim të ministrit të Financave, i dalë kundrejt një kërkese të njësive të 
qeverisjes së përgjithshme, për pagesa nga llogaria e qeverisë, të cilat lidhen me ndjeshmëri sociale 
publike për shtresa të caktuara në nevojë ose në rastet kur ministri i Financave gjen të arsyetuara në 
kërkesën e njësisë, argumente konkrete që justifikojnë shkeljen e radhës së pagesave. 
N± rastin e parashikuar n± germ±n ñbò t± paragrafit të mësipërm, njësia e qeverisjes së 
përgjithshme i paraqet nëpunësit të parë autorizues një kërkesë me shkrim, duke argumentuar 
kryerjen me prioritet të pagesës së kërkuar. 
Nëpunësi i parë autorizues, pasi e shqyrton kërkesën, nëpërmjet strukturës përgjegjëse për 
shërbimet financiare, i propozon ministrit të Financave pranimin ose jo të kërkesës, duke 
argumentuar nëse k±rkesa p±rmban ose jo arsye t± mjaftueshme p±r tôu trajtuar si prioritet. 
Ministri i Financave, bazuar në kërkesën e njësisë së qeverisjes së përgjithshme, si dhe në 
propozimin e nëpunësit të parë autorizues, merr vendim me shkrim për urdhërimin ose jo të 
pagesës jashtë radhe. 
140.Në vijim nëpunësi i parë autorizues, nëpërmjet strukturës përgjegjëse për shërbimet financiare, 
sigurojnë zbatimin e urdhrit të sipërcituar. Nëpunësi i parë autorizues njofton çdo javë 
ministrin për listën e pagesave të kryera jashtë radhe Kërkesa për shpenzim paraqitet nga 
drejtuesi funksional i aktivitetit të çdo niveli të njësisë/nënprogramit/programit buxhetor, 
përgjegjës për realizimin e objektivave të planifikuara në kuadrin e programit respektiv 
buxhetor. Kërkuesi i shpenzimit nuk mund të kërkojë kryerje të shpenzimeve jashtë fondeve të 
kërkuara prej tij dhe të miratuara në procesin e planifikimit të buxhetit të njësisë sipas 
programeve buxhetore ku bën pjesë. 
141.Kërkesa për shpenzim i drejtohet nëpunësit autorizues dhe për dijeni nëpunësit zbatues. 
142.Nëpunësi zbatues bën krahasimin me nivelin e planifikuar të shpenzimeve për 
aktivitetin/nënprogramin/programin buxhetor respektiv, kryen gjithashtu kontrollin e 
përputhshmërisë ligjore dhe paraqet opinionin pranë nëpunësit autorizues. Opinioni mund të 
paraqitet me shkrim veçmas nga kërkesa për shpenzim, ose mund të nënshkruhet direkt nga 
nëpunësi zbatues në rast se është konform rregullave. Në rastin e marrjes së angazhimeve që 
shoqërohen me nënshkrim kontrate për blerje dhe shërbime, nëpunësi zbatues procedon me 
dhënien e opinionit pas kontrollit të njoftimit përfundimtar zyrtar për shpalljen e fituesit dhe 
shpalljen në buletinin e prokurimeve publike. 
143.Nëpunësi autorizues i njësisë së qeverisjes së përgjithshme ose nëpunësi autorizues i nivelit 
të dytë sipas rastit, merr përsipër detyrimin16 për të gjitha llojet e shpenzimeve, nënshkruan 
kontratën dhe/ose urdhrin e prokurimit për blerjet dhe shërbimet me vlera të vogla. 
144.Nëpunësi zbatues i njësisë respektive regjistron kontratën ose urdhrin e prokurimit për 
blerjet e vogla, sipas rastit, në kontabilitetin e menaxhimit, përpilon dokumentin e afateve të 
pagesave, dhe paraqet dokumentacionin si më sipër në gjuhën shqipe (në rastin e kontratave të 
lidhura në gjuhë të huaj) me njoftimin përfundimtar zyrtar për shpalljen e fituesit, në strukturën 
përgjegjëse për thesarin në degë brenda tri ditëve pune nga nënshkrimi i tyre. Moszbatimi i 
afatit të mësipërm mund të shkaktojë vonesa në likuidimin e pagesës nga sistemi i thesarit. 
Penalitetet kontraktuale të shkaktuara nga kjo vonesë janë në ngarkim të njësisë respektive. 
145.Detyrimet lidhur me blerjet, shërbimet dhe punët publike merren përsipër në monedhën 
shqiptare, përfshi edhe kontratat e projekteve me financim të huaj, më përjashtim kur 
parashikohet ndryshe në marrëveshjen përkatëse të kredisë. 
146.Nëpunësi zbatues i njësisë së qeverisjes së përgjithshme, në rastin e kontratave afatgjata 
regjistron në sistemin e kontabilitetit të menaxhimit shumën në total të kontratës dhe vlera e 
mbetur e kontratës shumëvjeçare rishikohet në fillim të vitit tjetër buxhetor në funksion të 
punimeve të kryera (shpenzimeve faktike) të vitit të mëparshëm buxhetor. 
147.Ndalohet përdorimi i formës së ngurtësimit në llogari të klientit për të gjitha kontratat 
(investime, shërbime). Në lidhjen e kontratave për investime nuk lejohet të parashikohet dhënia e 
fondeve buxhetore në formën e paradhënies, përveç rasteve kur parashikohet në kontratë me 



referencë të specifikuar të aktit ligjor/nënligjor. Në këto raste paradhënia mund të jetë deri në 
10%, por jo më shumë se kufiri i garancisë së kontratës. Përjashtimet nga ky rregull mund të 
bëhen vetëm për kontrata të rëndësisë së veçantë (për investime dhe shërbime) dhe vetëm me 
miratim paraprak të Ministrit të Financave. Kushti i kontratës i lidhur në kundërshtim me këtë 
parashikim, është i pavlefshëm dhe nuk ekzekutohet. 
148.Struktura përgjegjëse për thesarin evidenton vlerën totale të çdo kontrate/urdhërprokurimi, 
si dhe grafikun e shlyerjes së kontratës, pasi vërtetohet ekzistenca e fondeve buxhetore 
vjetore të mjaftueshme në sistemin informatik financiar të qeverisë, për pjesën e vitit korent 
të kontratës, të miratuara me ligjin vjetor të buxhetit në strukturën përkatëse buxhetore. Vlera e 
mbetur e kontratës shumëvjeçare regjistrohet për vitet pasardhëse. 
149.Me regjistrimin në sistemin informatik financiar të qeverisë së dokumenteve të mësipërme, 
bëhet bllokimi i fondeve buxhetore (regjistrohet angazhimi) për shpenzim. Struktura 
përgjegjëse për thesarin vendos mbi dokument numrin elektronik sekuencial të vendosur nga 
sistemi, i cili duhet respektuar nga njësia e qeverisjes së përgjithshme në urdhrin për 
shpenzim/pagesë. 
150.Në rastet kur njësia e qeverisjes së përgjithshme anulon kontratën e lidhur me parë dhe të 
regjistruar në sistemin informatik financiar të qeverisë për shumën totale ose të pjesshme, 
atëherë ajo paraqet zyrtarisht kërkesën te struktura përgjegjëse për thesarin për anulimin e 
vlerës së plotë apo të pjesshme të asaj kontrate të konfirmuar dhe nga pala e tretë (operatori 
ekonomik). 
151.Nëpunësi zbatues i njësisë së qeverisjes së përgjithshme ndjek zbatimin e kontratës sipas 
grafikut të shlyerjes së kontratës. 
152.Për të gjitha shpenzimet e kryera nëpunësi zbatues kryen kontrollet para pagesës, lidhur me 
mjaftueshmërinë e disponibiliteteve mujore të parashikuara në planin e arkës, kontrollon 
dokumentet origjinale të mjaftueshme që vërtetojnë kryerjen e shpenzimit dhe kontrollet e 
tjera të nevojshme dokumentare. 
153.N±pun±si zbatues duhet tôi k±rkoj± do operatori ekonomik formularin e bank±s me 
referencat përkatëse kur plotëson dokumentet që paraqet në strukturën përgjegjëse për thesarin 
në degë, për pagesat e fondeve publike. Në rastet e ndryshimit të referencave bankare të 
operatorit ekonomik, ose kur operatori ekonomik është i ri, një kopje e vërtetimit të bankës 
paraqitet në strukturën përgjegjëse për thesarin në degë. 
154.Nëse të gjitha dokumentet janë të plota dhe të sakta, vartësi funksional i nëpunësit zbatues 
të njësisë së qeverisjes së përgjithshme harton në 3 kopje urdhërshpenzimin me të gjitha 
referencat, i cili miratohet paraprakisht nga nëpunësi zbatues. Në rastin e kundërt, personat 
përgjegjës rishikojnë edhe njëherë dokumentet. 
155.Regjistrimi i realizimit të shpenzimeve buxhetore bëhet në nivel 7-shifror sipas klasifikimit 
ekonomik të shpenzimeve, njëkohësisht dhe llogari e planit kontabël publik. 
156.Nëpunësi autorizues i njësisë së qeverisjes së përgjithshme miraton përfundimisht 
urdhërshpenzimin me referencat përkatëse. Nënshkrimi i urdhërshpenzimit nga nëpunësi 
autorizues përbën njëkohësisht vërtetimin për shpenzimin e kryer për sistemin e thesarit. 
157.Pas konstatimit të transaksionit të shpenzimit në kontabilitet nga nëpunësi zbatues i njësisë, 
dhe marrjes në administrim të aktivit, urdhërshpenzimi dërgohet menjëherë te struktura 
përgjegjëse për thesarin, së bashku me: 
a.faturën e operatorit ekonomik në rast të blerjeve të mallrave dhe shërbimeve, ose të pagesave 
të pjesshme apo përfundimtare të lidhura me investimet; 
b.listëpagesat për llojet e tjera të shpenzimeve; 
c.dokumentin ligjor për pagesa specifike si rastet e pagesave të vendimeve të gjyqit, të 
shpronësimeve, të të përndjekurve politikë etj. 
158.Struktura përgjegjëse për thesarin regjistron urdhërshpenzimin në sistemin informatik 
financiar të qeverisë sapo paraqitet nga njësia shpenzuese. Numri sekuencial që vendoset nga 



sistemi përbën njëkohësisht numrin e protokollit të depozitimit për njësinë përkatëse. Kontrollet 
që kryhen gjatëprocesit të regjistrimit renditen si më poshtë: 
a.Kontrolli formal. Kontrollon nëse urdhërshpenzimi është plotësuar konform formatit të 
miratuar në të gjitha ekstremet dhe fushat. Verifikon firmat me specimentet e depozituara dhe 
saktësinë e vulës së njësisë publike. 
b.Kontrolli dokumentar. Kontrollon nëse për shpenzimet e shënuara në urdhërshpenzim ka 
bashkëlidhur dokumente origjinale të mjaftueshme që vërtetojnë kryerjen e shpenzimit sipas 
paragrafit 157, lidhjen me angazhimin e njësisë së qeverisjes së përgjithshme të regjistruar më 
parë në sistem sipas paragrafit 149 dhe referencat e urdhërshpenzimit. 
c.Kontrolli i destinacionit dhe shumës së fondeve në dispozicion. Kontrollon nëse shpenzimet e 
kryera sipas dokumenteve bashkëngjitur urdhërshpenzimit janë shpenzime të së njëjtës natyrë me 
fondet e aprovuara për këtë qëllim dhe nëse ato mbulohen me fondet e pashpenzuara të njësisë së 
qeverisjes së përgjithshme për secilën kategori shpenzimesh. 
d.Kontrolli i ekzistencës së limitit mujor të lejuar për shpenzim (plani mujor i arkës). Ky 
kontroll realizohet në sistem, sipas zërave agregate të çelur më parë. Në rastet kur shuma e 
urdhërshpenzimeve është më e madhe se likuiditetet në dispozicion, atëherë autorizohet 
pagesa sipas radhës së prioriteteve të përcaktuara nga Ministri i Financave, të tilla si shpenzimet 
paralele (kontributet, tatimet, etj.), energjia elektrike, shpenzimet valutore dhe pagesat urgjente 
të propozuara nga njësia shpenzuese. 
159.Pas kontrollit të kryer si më sipër struktura përgjegjëse për thesarin aprovon shpenzimin 
kur dokumentet plotësojnë të gjitha kërkesat e parashtruara në këtë udhëzim ose që burojnë nga 
akte të tjera ligjore dhe nënligjore. Në rast të kundërt shpenzimi nuk aprovohet dhe 
dokumentacioni kthehet mbrapsht në njësinë e qeverisjes së përgjithshme për korrigjim ose 
anulim të tij. 
160.Pagesat për borde, këshilla drejtuese apo struktura të ngjashme me to, të autorizohen vetëm 
në rastet kur njësitë publike paraqesin bazën ligjore të veprimit të pagesës, e cila përpara 
autorizimit të verifikohet nga struktura përgjegjëse për thesarin. Kryerja e kësaj pagese, duhet të 
autorizohet vetëm në rastet kur një ligj specifik parashikon ngritjen e strukturave të 
mësipërme dhe gjithashtu kur masa e pagesës është e përcaktuar me vendim të Këshillit të 
Ministrave. 
161.Aprovimi nga struktura përgjegjëse për thesarin bëhet duke firmosur dhe vulosur të gjitha 
kopjet e urdhërshpenzimit dhe dokumentet bashkëlidhur. Në rastet kur i njëjti dokument 
vërtetues u korrespondon më shumë se një urdhërshpenzimi, do të vulosen si të miratuara çdo 
pjesë e veçantë e shpenzimeve korresponduese që përmban dokumenti. 
162.Përpara kryerjes së pagesës, struktura përgjegjëse për thesarin kontrollon nëse është 
regjistruar paraprakisht në sistem operatori ekonomik i cili ka kryer shërbimin apo shitjen e 
mallrave të njësisë së qeverisjes së përgjithshme dhe që do të jetë përfituesi i fondeve publike. 
163.Në rastet kur operatori ekonomik nuk është i regjistruar në sistemin informatik financiar të 
qeverisë, atëherë struktura qendrore përgjegjëse për thesarin, në bazë të kontrollit të 
drejtpërdrejtë në sistemin informatik të tatimpaguesve, bën regjistrimin e operatorit ekonomik 
në sistem duke shënuar të gjitha referencat lidhur me emrin e subjektit dhe numrin e tij të 
identitetit sipas të dhënave të regjistrit tatimor. 
164.Në rastet e mospërputhjes së të dhënave bankare të operatorit ekonomik me ato të sistemit 
informatik të tatimeve, struktura përgjegjëse për tatimet duhet të komunikojë me sistemin 
bankar për unifikimin e të dhënave. Në rast se në sistemin informatik të tatimpaguesve për një 
NIPT të caktuar ekziston një emër operatori ekonomik i ndryshëm nga ai i paraqitur në 
dokumentet e njësisë së qeverisjes së përgjithshme në sistemin e thesarit, njësia e qeverisjes së 
përgjithshme duhet të kontaktojë me operatorin ekonomik për të azhurnuar të dhënat në 
qendrën kombëtare të regjistrimit, strukturën përgjegjëse për tatimet në degë dhe në qendër. 
165.Struktura përgjegjëse për thesarin miraton kërkesat për pagesë në sistemin informatik 



financiar të qeverisë. 
166.Në fillim të çdo dite struktura përgjegjëse për thesarin procedon me vendosjen e limitit 
ditor të pagesave në funksion të menaxhimit efektiv dhe transparent të likuiditeteve të 
llogarisë së unifikuar të thesarit në Bankën e Shqipërisë. 
167.Më pas, struktura përgjegjëse për thesarin vijon me procedurën e grupimit të kërkesave për 
pagesë sipas rregullit të regjistrimit kronologjik të urdhërshpenzimeve në sistemin informatik 
financiar (hyrje e parë - dalje e parë). 
168.Me autorizim elektronik të thesarit, Banka e Shqipërisë ekzekuton pagesat e fondeve 
publike nëpërmjet kalimit të likuiditeteve nga llogaria e unifikuar e thesarit në bankat e nivelit të 
dytë, përkatësisht në llogaritë bankare të përfituesve. Pagesa elektronike përmban gjithë 
informacionin e nevojshëm për bankën me qëllim realizimin e transfertës së fondeve për te 
përfituesi. Procedura e pagesave kryhet në bazë të rregullave të vendosura në marrëveshjen e 
Ministrit të Financave me Bankën e Shqipërisë. 
169.Në fund të çdo dite pune, Banka e Shqipërisë konfirmon elektronikisht kryerjen e pagesave 
dhe rakordon me strukturën përgjegjëse për thesarin. 
170.Pas rakordimit ditor të pagesave me Bankën e Shqipërisë, struktura përgjegjëse për thesarin 
i dërgon konfirmimin e kryerjes së pagesës njësisë shpenzuese të qeverisjes së përgjithshme e cila 
më pas regjistron mbylljen e transaksionit financiar në kontabilitetin e vet dhe kompleton dosjen 
përfundimtare të transaksioneve. 
Pagesat ndërmjet njësive të qeverisjes së përgjithshme 
171.Për pagesat ndërmjet njësive të qeverisjes së përgjithshme (përfshi ndërmjet njësisë 
shpenzuese), struktura përgjegjëse për thesarin mund të procedojë me transferime/xhirime të 
brendshme direkt në sistemin informatik financiar të qeverisë pa lëvizje të mjeteve monetare që 
prekin llogarinë e unifikuar të thesarit. Këto xhirime apo transferta të brendshme pasqyrohen 
në të njëjtën kohë në kontabilitetin financiar si shpenzim për njësinë e qeverisjes së 
përgjithshme paguese dhe si e ardhur për njësinë e qeverisjes së përgjithshme përfituese. 
Rakordimi mujor i shpenzimeve 
172.Nëpunësi zbatues rakordon me strukturën përgjegjëse për thesarin deri në datën 5 të çdo 
muaji, mbi shpenzimet mujore/progresive që ka kryer njësia e qeverisjes së përgjithshme. 
Formati i raportit përcaktohet nga struktura përgjegjëse për thesarin. 
173. Pas rakordimit mujor të shpenzimeve, njësitë e qeverisjes së përgjithshme përgatisin 
raportet financiare për vendimmarrjen dhe struktura përgjegjëse për thesarin përgatit raportet 
financiare periodike të konsoliduara të qeverisë, të cilat publikohen nga nëpunësi i parë 
autorizues në faqen e internetit të Ministrisë së Financave. 
Investimet me financim të huaj 
174. Për projektet me financim të huaj mund të zbatohen procedura të ndryshme raportimi në 
varësi të specifikimeve të bëra me udhëzim të veçantë të Ministrit të Financave (procedura të 
pjesshme thesari/procedura të plota thesari). Për projektet me financim të huaj, që lëvrohen 
direkt ose në natyrë, për shkak se pagesa e tyre bëhet drejtpërdrejt nga llogaritë e huadhënësit, 
dhe nuk raportohen nëpërmjet sistemit të thesarit, do të regjistrohen si të hyra në buxhet, në bazë 
të njoftimeve të pagesave nga huadhënësi/dhuruesi (të marra nëpërmjet strukturës përgjegjëse 
për borxhin) dhe të konfirmuara nga njësia e qeverisjes së përgjithshme përfituese. 
175. Njësitë e projekteve me financim të huaj në formë kredie ose nëpunësi zbatues i njësisë së 
qeverisjes së përgjithshme (në rast të mungesës së njësisë së projekteve) janë të detyruara të 
sjellin te nëpunësi i parë autorizues (strukturën përgjegjëse për borxhin), një kopje të kërkesës 
për disbursim të kredive të zhvillimit paralelisht me kërkesën që u dërgojnë kreditorëve. 
176. Për projektet me financim të huaj, për të cilat nuk raportohet nëpërmjet sistemit të thesarit, 
njësitë e zbatimit të projekteve apo drejtoritë përgjegjëse për financat në njësitë e qeverisjes 
së përgjithshme, janë të detyruara të dërgojnë raportet e tyre mujore dhe progresive te 
nëpunësi i parë autorizues, në strukturën qendrore përgjegjëse për thesarin, brenda datës 5 të 



muajit pasardhës, sipas formatit të përcaktuar me udhëzimin e Ministrit të Financave, për 
financimet e huaja. 
177. Njësitë e projekteve me financime të huaja në formë kredie, rakordojnë paraprakisht të 
dhënat e disbursimeve me strukturën përgjegjëse për borxhin dhe më pas raportojnë çdo muaj 
në strukturën përgjegjëse për thesarin. 
Subvencionet 
178. Kalimi i shumës së subvencionit në llogarinë bankare të përfituesit kryhet nga struktura 
përgjegjëse për thesarin me urdhër të njësisë së qeverisjes së përgjithshme dhënëse, dhe me 
paraqitjen nga kjo e fundit të dokumenteve justifikuese të shpenzimit (situacion, fatura, 
listëpagesa etj.) në zbatim të procedurave përkatëse. 
179. Dhënia e këstit të parë të subvencionit bëhet sipas planit në formë paradhënie, ndërsa në 
rastet e tjera dhënia e subvencionit bëhet sipas situacionit, jo më shumë se plani, duke zbritur 
diferencën e situacionit të periudhës së mëparshme. Në asnjë rast subvencioni nuk jepet më 
tepër nga plani. Kur situacioni i periudhës së mëparshme paraqitet me tejkalim, ai nuk merret 
parasysh. 
180. Njësia e qeverisjes së përgjithshme dhënëse e subvencionit, përveç situacionit, kërkon edhe 
një kopje të dokumenteve justifikuese bashkëlidhur me të. 
181. Njësia e qeverisjes së përgjithshme dhënëse e subvencionit ka detyrim të ushtrojë kontroll 
dhe të kërkojë ekspertim për situacionet dhe dokumentacionin përkatës. Në rast të kundërt, 
njësia e qeverisjes së përgjithshme dhënëse bën pezullimin e dhënies së fondeve të reja për 
subvencionin. 
Shpenzimet në valutë 
182.Shpenzimet në valutë janë pjesë përbërëse e buxhetit në lekë të njësive të qeverisjes së 
përgjithshme miratuar me ligjin vjetor të Buxhetit të Shtetit. Struktura përgjegjëse për thesarin 
autorizon blerjen e valutës deri në kufirin e autorizuar nga Ministri i Financave, kundrejt 
buxhetit të miratuar në lekë. 
Çdo fillim viti, nëpunësit autorizues të njësive të qeverisjes së përgjithshme janë të detyruar të 
dërgojnë te nëpunësi i parë autorizues, respektivisht në strukturën përgjegjëse për thesarin, 
planin vjetor të pagesave në valutë dhe të detajuar në tremujorë për njësinë që mbulojnë (të 
padetajuar me njësi shpenzuese). 
IV. PROCEDURA STANDARDE PËR MENAXHIMIN E TË ARDHURAVE 
183. ñE ardhurò ±sht± rritja e pasuris± neto, e cila p±rfundon me ark±time kapitale ose korente, 
me ose pa detyrim kthimi. 
184. Njësitë e qeverisjes së përgjithshme janë përgjegjëse për mbledhjen në kohë të të ardhurave 
dhe menaxhimin e tyre. 
185. Të ardhurat e njësive të qeverisjes së përgjithshme arkëtohen në llogaritë e thesarit në 
sistemin bankar dhe konsolidohen në llogarinë e unifikuar të thesarit në Bankën e Shqipërisë. 
186. Struktura përgjegjëse për thesarin është përgjegjëse për konstatimin e tyre në momentin e 
arkëtimit në llogarinë e thesarit, regjistrimin e tyre në sistemin informatik financiar të qeverisë, 
njoftimin e njësive të qeverisjes së përgjithshme, rakordimin dhe raportimin e tyre. 
187. Konstatimi i të ardhurave realizohet në sistemin informatik financiar pas raportimit të tyre 
nga sistemi bankar në Ministrinë e Financave sipas procedurave në mënyrë elektronike dhe 
formateve të përcaktuara në marrëveshjet mes palëve. 
188. Në paragrafët 189 ï 219 trajtohen procedurat e menaxhimit të të ardhurave të njësive të 
qeverisjes së përgjithshme, të ndryshme nga të ardhurat tatimore qendrore, kontributet e 
sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore dhe të ardhurave të tjera me destinacion për fonde 
speciale. Këto të ardhura sigurohen nga njësitë e qeverisjes së përgjithshme dhe përdoren prej 
tyre sipas masës dhe kritereve të përcaktuara në aktet ligjore dhe nënligjore përkatëse. Si 
rregull, ato janë të planifikuara në buxhetin vjetor, përveç të ardhurave jashtë limitit, të cilat 
trajtohen në paragrafët 189-195. 



Të ardhurat jashtë limitit 
189. Të ardhura jashtë limitit janë të ardhura të paplanifikuara në buxhetin vjetor, që sigurojnë 
njësitë e qeverisjes së përgjithshme dhe që përdoren prej tyre sipas masës dhe kritereve të 
përcaktuara në aktet ligjore dhe nënligjore përkatëse. 
190. Kryerja e shpenzimeve nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit evidentohet me strukturë 
të veçantë buxhetore, sipas autorizimit që bën struktura përgjegjëse për thesarin në përputhje 
me të ardhurat e realizuara në fakt. 
191. Të ardhurat jashtë limitit klasifikohen në të ardhura që mbarten në vitin buxhetor pasardhës 
dhe në të ardhura që nuk mbarten në vitin pasardhës. 
192. Të ardhurat jashtë limitit të papërdorura dhe që mbarten në vitin buxhetor pasardhës, çelen 
direkt nga struktura përgjegjëse për thesarin në nivel dege, pa autorizim nga nëpunësi i parë 
autorizues pas rakordimit me njësinë shpenzuese që mbulon. 
193. Në të ardhurat jashtë limitit, të cilat mbarten në vitin buxhetor pasardhës përfshihen: 
a) sponsorizime me destinacion të përcaktuar nga donatori; 
b) të ardhura nga arsimi i lartë; 
c) të ardhura nga spitalet; 
d) të ardhura nga agjentë tatimorë që nuk janë institucione buxhetore. 
194.Të njëjtat procedura me të ardhurat jashtë limitit përdoren edhe për mjetet monetare në 
ruajtje, në të cilat mund të përmenden: 
a) paradhëniet për pjesëmarrje në ankand dhe garancitë bankare (kur janë të kthyeshme); 
b) arkëtimet e paidentifikuara deri në sistemimin e tyre; 
c) arkëtimet e gabuara që duhen rikthyer kur vërtetohen si të tilla; 
d) arkëtimet e përkohshme nga penalitetet deri në marrjen e vendimit të formës së prerë; 
e) arkëtimet nga kërkesat ankimore të sistemit doganor; 
f) mjetet monetare në ruajtje të sipërmarrësit lidhur me shumën e garancisë së punimeve për 
defektet, të mbajtur sipërmarrësit mbi vlerën totale të situacionit përfundimtar të investimit 
sipas kontratës. 
195.Në të ardhurat jashtë limitit, të cilat nuk mbarten në vitin buxhetor pasardhës përfshihen: 
a) të ardhurat nga vendosja e sanksioneve dhe shitjes së mallrave të konfiskuara në zbatim të 
ligjit ñKodi Doganor i Republik±s s± Shqip±ris±ò; 
b) të ardhurat nga ankandet për mallrat kontrabandë. 
Titulli për arkëtim dhe paraqitja e tij në bankat e nivelit të dytë 
196. Titulli për arkëtim (fatura) është dokument financiar i detyrueshëm, në bazë të të cilit 
konstatohet e ardhura te njësitë e qeverisjes së përgjithshme. 
197. Nëpunësi zbatues i njësisë së qeverisjes së përgjithshme, me paraqitjen e klientit që ka 
përfituar shërbimin nga njësia, plotëson titullin për arkëtim me të gjitha fushat dhe referencat 
sipas formatit të miratuar nga Ministria e Financave në 3 kopje, ku një kopje e mban për vete 
dhe dy kopje i jepen klientit p±r tôu paraqitur në sistemin bankar. 
198. Për arkëtimet mbi 1000 lekë, njësitë e qeverisjes së përgjithshme duhet të operojnë 
nëpërmjet sistemit bankar ose shërbimit postar (në bazë të një marrëveshjeje të njësive të 
qeverisjes së përgjithshme me Postën Shqiptare). 
199. Titulli për arkëtim duhet të përmbajë emrin dhe kodin e njësisë shpenzuese, emrin dhe 
kodin e strukturës përgjegjëse të thesarit në degën ku vepron, përshkrimin e të ardhurave që 
priten të arkëtohen, kodin shtatëshifror të llogarisë ekonomike të të ardhurave që priten të 
arkëtohen, shumën e të ardhurave që priten të arkëtohen. 
200. Titulli për arkëtim nënshkruhet nga përfaqësuesi i ngarkuar i njësisë së qeverisjes së 
përgjithshme. 
201. Sistemi bankar pranon arkëtimet e të ardhurave jotatimore, si rregull vetëm mbi bazën e 
paraqitjes nga klienti të titullit për arkëtim. 
202. Sistemi bankar në përfundim të çdo dite raporton elektronikisht dhe transferon mjetet 



monetare për llogari të qeverisë në Bankën e Shqipërisë në bazë të marrëveshjeve të 
Ministrisë së Financave me bankat e nivelit të dytë dhe me Bankën e Shqipërisë. 
203. Ditën e nesërme, brenda orarit të caktuar sipas marrëveshjes me Ministrinë e Financave, 
sistemi bankar dërgon elektronikisht në strukturën qendrore përgjegjëse për thesarin në 
Ministrinë e Financave ñNxjerrjen e llogaris± ditore t± t± ardhuraveò, t± detajuar p±r do 
përfitues dhe sipas klasifikimit kontabël të të ardhurave (informacion i detyrueshëm i titullit të 
të ardhurave). 
204. Banka e Shqipërisë kryen konsolidimin e arkëtimeve në llogarinë e unifikuar të thesarit dhe 
dërgon elektronikisht nxjerrjen e llogarisë për totalin e arkëtimeve në strukturën qendrore 
përgjegjëse të thesarit, e cila e regjistron në sistemin informatik financiar të qeverisë. 
205. Struktura përgjegjëse për thesarin rakordon me sistemin bankar dhe me Bankën e 
Shqipërisë për saktësimin e të dhënave, duke qartësuar të ardhurat e papërcaktuara dhe gabimet 
nëse ekzistojnë, si dhe përgatit nxjerrjen e llogarisë së të ardhurave për çdo njësi të qeverisjes 
së përgjithshme. 
206. Njësitë e qeverisjes së përgjithshme në bazë të nxjerrjes së llogarisë së të ardhurave që 
marrin nga struktura përgjegjëse për thesarin në mënyrë periodike bëjnë rakordimin ditor të 
postës bankare të të ardhurave me titujt për arkëtim duke kontrolluar përputhshmërinë e tyre. 
Nëse të dhënat rakordojnë, nëpunësi zbatues kryen regjistrimin e të ardhurave në sistemin e 
kontabilitetit financiar të njësisë dhe përgatit raportet periodike për vendimmarrjen. 
Rakordimi mujor i të ardhurave 
207. Nëpunësi zbatues rakordon çdo muaj me strukturën përgjegjëse të thesarit në degë për të 
ardhurat progresive që ka realizuar njësia shpenzuese e qeverisjes së përgjithshme mbi bazën e 
raporteve të sistemit informatik financiar të qeverisë. 
208. Në rastin e mosrakordimit/mospërputhjes së të dhënave të aktrakordimit me të dhënat e 
sistemit informatik financiar të qeverisë, struktura përgjegjëse për thesarin bën rregullimet në 
sistemin financiar të shumave të të ardhurave të kaluara gabim në njësitë e qeverisjes së 
përgjithshme që u takon kjo shumë, dhe njofton zyrtarisht njësinë respektive të qeverisjes së 
përgjithshme. 
209.Në rastin e rakordimit/përputhjes së të dhënave të aktrakordimit me të dhënat e sistemit 
informatik financiar të qeverisë nënshkruhet aktrakordimi nga nëpunësi zbatues i njësisë 
respektive dhe nga nëpunësi i autorizuar i strukturës përgjegjëse për thesarin. 
Përdorimi i të ardhurave 
210. Pas miratimit të aktrakordimit, nëpunësi zbatues i njësisë, në bazë të udhëzimit të 
përbashkët të Ministrisë së Financave me njësitë e qeverisjes qendrore, përgatit kërkesën për 
rritje të autorizuar. 
211. Kërkesa për rritje të autorizuar përbëhet nga dy pjesë: në pjesën e parë specifikohet 
struktura buxhetore e arkëtimit të të ardhurave, e cila konfirmohet nga struktura përgjegjëse e 
thesarit në degë dhe struktura përgjegjëse e njësisë së qeverisjes së përgjithshme, ndërsa në 
pjesën e dytë specifikohet struktura buxhetore në të cilën do të alokohet e ardhura, rritja e 
kërkuar për secilin artikull dhe totali i rritjes së kërkuar. 
212. Për të ardhurat jashtë limitit, kërkesa për rritje të autorizuar nënshkruhet nga titullari i 
njësisë së qeverisjes së përgjithshme, ndërsa për të ardhurat brenda buxhetit të miratuar (brenda 
limitit) kërkesa nënshkruhet nga nëpunësi autorizues i njësisë së qeverisjes së përgjithshme 
dhe dërgohet te struktura përgjegjëse për thesarin në degë. 
213. Struktura përgjegjëse për thesarin kryen procedurën e mëposhtme: 
a) Kontrollon nivelin e kërkesës me disponibilitetin e të ardhurave në sistem për njësinë e 
qeverisjes së përgjithshme; 
b) Kontrollon përputhshmërinë ligjore (aktet ligjore, nënligjore për përdorimin e të ardhurave); 
c) Miraton kërkesën nëse ajo është në nivel të barabartë ose më të vogël se totali i të ardhurave 
disponibël; 



d) Kryen shpërndarjen dhe alokimin e të ardhurave në strukturën buxhetore në përputhje me 
kërkesën e njësisë. 
214. Kryerja e shpenzimeve nga përdorimi i këtyre të ardhurave evidentohet në strukturën 
përkatëse buxhetore, dhe bëhet në përputhje me të ardhurat e realizuara në fakt dhe duke 
respektuar limitin e përdorimit, të përcaktuar në planin e buxhetit vjetor. 
215. Procedura e mëpasshme e kryerjes së shpenzimeve nga të ardhurat është e njëjtë me 
procedurat e përcaktuara sipas seksionit III të këtij udhëzimi. 
216. Këto lloj të ardhurash (të planifikuara në buxhetin vjetor), të cilat janë të papërdorura në 
fund të vitit, nuk mbarten në vitin e ardhshëm buxhetor. 
217. Kur njësitë shpenzuese janë agjentë tatimorë, të ardhurat e realizuara nga ky aktivitet 
trajtohen si të ardhura nga veprimtaria kryesore dhe derdhen 100% në buxhetin e shtetit. 
Kufiri i përdorimit të këtyre të ardhurave është i përcaktuar në planin e shpenzimeve të buxhetit 
në strukturën përkatëse. 
218. Organi qendror i njësisë së qeverisjes së përgjithshme mund të transferojë të drejtën e 
përdorimit të të ardhurave të krijuara nga një njësi shpenzuese në një tjetër, si dhe në organin 
qendror të njësisë, shoqëruar me konfirmimin e strukturës përgjegjëse për thesarin. 
219. Struktura përgjegjëse për thesarin nuk lejon kryerjen e shpenzimeve mbi limitin vjetor të 
përdorimit të të ardhurave edhe pse niveli i mbledhjes së tyre nuk kufizohet gjatë vitit buxhetor. 
Të ardhurat tatimore qendrore 
220. Të ardhurat tatimore ngarkohen në sistemin informatik financiar nga struktura përgjegjëse 
për thesarin në degë në nivel 7-shifror sipas klasifikimit ekonomik buxhetor në bazë të 
raportimit periodik të strukturave përgjegjëse për tatimet dhe doganat dhe shërbejnë për 
rakordim me të dhënat bankare dhe raportim të detajuar të treguesve fiskalë buxhetorë të 
qeverisë. 
221. Për njësitë e qeverisjes së përgjithshme - agjentët tatimorë që të ardhurat tatimore i 
arkëtojnë në llogarinë e të ardhurave të thesarit, struktura përgjegjëse rajonale për tatimet kur 
përpilon raportin periodik merr nga struktura përgjegjëse për thesarin konfirmimin për shumën 
e arkëtuar në periudhën e raportimit për taksën përkatëse dhe, pasi e kontabilizon, e paraqet në 
mënyrë të dallueshme në raportimin periodik. Raportimi periodik i firmosur nga struktura 
përgjegjëse për thesarin dhe strukturapërgjegjëse rajonale për tatimet, dorëzohet në strukturën 
qendrore përgjegjëse për tatimet për efekt të realizimit të planit të të ardhurave tatimore dhe 
për shlyerjen e detyrimeve të tatimpaguesve. 
222.Për eliminimin e transfertave fizike të parave ndërmjet llogarive të qeverisë, kur të ardhurat 
tatimore derdhen gabimisht në llogarinë bankare të të ardhurave jotatimore në emër të thesarit, 
nuk bëhet transfertë fizike midis dy llogarive bankare. Rakordohet midis strukturave 
përgjegjëse të tatimeve dhe thesarit dhe raportimi kryhet sipas procedurave të paragrafit më 
lart. 
Likuiditetet në udhëtim 
223. Të ardhurat që arkëtohen në bankat e nivelit të dytë në datën e fundit të vitit buxhetor, në 
zbatim të marrëveshjes me sistemin bankar, ngarkohen me të njëjtën datëvalutë nga struktura 
përgjegjëse për thesarin në sistemin informatik financiar të qeverisë në ditën pasardhëse të 
punës. Këto të ardhura konsiderohen likuiditete në udhëtim dhe reflektohen në llogarinë e 
unifikuar të thesarit në Bankën e Shqipërisë në ditën/ditët pasardhëse të punës sipas nxjerrjes 
së llogarisë të dërguar nga Banka e Shqipërisë. 
224. Gjendja e mjeteve monetare e mbartur në vitin pasardhës e llogarisë së unifikuar të 
thesarit, si dhe të ardhurat që arkëtohen në bankat e nivelit të dytë në datën 31 dhjetor të vitit 
të mëparshëm buxhetor (likuiditetet në udhëtim), do të shërbejnë si likuiditet në ditët pasardhëse 
të punës për të paguar urdhërshpenzimet e regjistruara dhe të miratuara kundrejt planit buxhetor 
të vitit të mëparshëm deri në datën 31 janar të vitit pasardhës. 
V. PROCEDURA SPECIFIKE PËR FONDET SPECIALE 



225.Në Fondet Speciale përfshihen fondi për sigurimet shoqërore, fondi për sigurimet 
shëndetësore dhe fondi për kompensimin e pronave e të tjera fonde që mund të krijohen me 
ligje të veçanta. Detajimi i transfertës së buxhetit të shtetit për Institutin e Sigurimeve 
Shoqërore (ISSH) dhe Institutin e Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor (ISKSH), bëhet nga vetë 
njësia publike dhe depozitohet te nëpunësi i parë autorizues, e cili e bën të vlefshëm në sistemin 
informatik financiar të qeverisë. 
V. 1 Buxheti i sigurimeve shoqërore 
226.Transferta për sigurimet shoqërore e miratuar në buxhetin vjetor dhe e çelur nga Ministria e 
Financave, kryhet nga struktura përgjegjëse për thesarin në Tiranë te njësia publike respektive 
(Instituti i Sigurimeve Shoqërore): 
a)Kontributet për sigurimin shoqëror, për kategoritë e mëposhtme: 
i) Për personat që kryejnë shërbimin e detyrueshëm ushtarak; 
ii) Për gratë të cilave u lind e drejta për pension në vitin buxhetor, për aq vite sa kanë kryer 
shkollën e lartë me shkëputje nga puna; 
iii) Për punëtorët e nëntokës nën trajtim financiar të veçantë; 
iv) Për punëtorët e industrisë ushtarake nën trajtim financiar të veçantë; 
v) Për personat që trajtohen me pagesë, për shkak se u shërbejnë paraplegjikëve; 
vi) Për personat që trajtohen me pagesë deri në një vit si të ardhur për papunësinë, për shkak të 
ndërprerjes së marrëdhënieve të punës; 
vii) P±r personat q± trajtohen me pages± kalimtare, sipas ligjit nr. 8097 dat± 21.3.1996 ñP±r 

pensionet shtetërore suplementare të personave që kryejnë funksione kushtetuese dhe të 
punonjësve të shtetitò; 
viii) P±r personat q± trajtohen me pages± kalimtare sipas ligjit nr. 10 142, dat± 15.5.2009 ñP±r 

sigurimin shoq±ror suplementar t± ushtarak±veò; 
ix) Për ushtarakët që trajtohen me pension të parakohshëm për vjetërsi shërbimi sipas ligjit 
nr. 10 142, dat± 15.5.2009 ñP±r sigurimin shoq±ror suplementar t± ushtarak±veò. 
b)Fonde me destinacion për mbulimin e transfertave në buxhetet familjare të: 
i) kompensimeve në vlerë që u jepen pensionistëve për rimbursimin e shpenzimeve nga rritja e 
çmimeve të energjisë elektrike dhe ushqimeve;  
ii) pensioneve të posaçme shtetërore;  
iii) shpërblimeve për veteranët dhe invalidët e luftës; 
iv) kompensimit të shpenzimeve për blerjen e karburantit nga invalidët e punës para e 
tetraplegjikë; 
v) pensioneve suplementare të ish-funksionarëve; 
vi) pensioneve suplementare të parakohshme të ushtarakëve dhe personave të tjerë; 
vii)trajtimeve të veçanta të minatorëve; 
viii) shpërblimeve të familjeve të dëshmorëve; 
ix) trajtimeve financiare të punëtorëve të industrisë ushtarake; 
x) të trajtimeve financiare të pilotëve fluturues dhe të ushtarakëve të nëndetëseve; 
xi) pensioneve suplementare për shkak të titujve shkencorë; 
xii) kompensimeve të të ardhurave të personave që përfitojnë pensione minimale; 
xiii) pagesave në vlerë për përballimin e shpenzimeve që lidhen me dhënien e ndihmës, në rast 
vdekjeje. 
c)Subvencione me destinacion: 
i) për diferencë midis kontributit minimal të personit të vetëpunësuar dhe kontributit të 
përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave për personat e vetëpunësuar në bujqësi, 
personat e vetëpunësuar në veprimtari ambulante dhe personat e punësuar si punëtorë shtëpie; 
ii) për diferencë midis shpenzimeve dhe të ardhurave të skemës së sigurimeve shoqërore, kur të 
ardhurat nga kontributet nuk mbulojnë përfitimet; 



iii) për shpenzimet shtesë që rrjedhin nga rritja e pensioneve sipas vendimit të Këshillit të 
Ministrave, për më shumë se indeksi i shpallur i inflacionit; 
d)P±r kategorit± e personave t± p±rcaktuar n± germ±n ñaò pikat ñiò, ñiiò, ñiiiò, ñivò, ñvò, ñviò, 

kontributet llogariten në bazë të pagës minimale. Për personat e tjerë kontributet llogariten 
mbi bazën e pagës individuale të përfituesit në momentin e ndërprerjes së marrëdhënieve të 
punës. Dokumentacioni për përfituesit grumbullohet nga ISSH-ja nëpërmjet ministrive dhe 
njësive publike që realizojnë trajtimet financiare dhe shërben për llogaritjen e transfertës dhe 
evidentimin e kontributeve në regjistrin e të dhënave individuale të personave për efekte të 
përfitimeve nga sigurimet shoqërore. ISSH-ja njofton ministritë e linjës dhe njësitë publike për 
informacionin që kërkohet, dokumentacionin dhe periodicitetin e raportimit/dërgimit. 
e)Pakësimi i transfertës mund të bëhet vetëm pas ndryshimeve në ligjin për buxhetin vjetor. 
Sistemimet midis zërave të shumave të transfertës të kaluar nga Buxheti i Shtetit për buxhetin e 
ISSH-së, së formës së subvencionit apo të financimeve me destinacion (sipas përcaktimeve më 
lart) realizohen nga ISSH-ja gjatë procedurave të hartimit të pasqyrave financiare vjetore, 
pasqyrohet në pasqyrat financiare sipas nivelit faktik të shpenzimeve dhe nevojave për 
subvencione kontributive të llogaritura, të cilat miratohen nga këshilli administrativ i ISSH-së 
dhe konsolidohen në pasqyrat financiare të qeverisë nga Ministria e Financave. 
227. Llogaritë bankare që pasqyrojnë kontributet e sigurimit shoqëror, të arkëtuara nëpërmjet 
strukturës përgjegjëse për tatimet, konsiderohen llogari të të ardhurave të Buxhetit të Shtetit, 
dhe raportohen në fund të çdo dite nga bankat e nivelit të dytë në Bankën e Shqipërisë në 
mënyrë të dallueshme, së bashku me të gjithë llogaritë e tjera bankare të shpenzimeve dhe të 
ardhurave të buxhetit të Shtetit. 
228. Fondi rezervë i ISSH-së, i krijuar me ligj, administrohet në një llogari speciale në Bankën e 
Shqipërisë. Fondi rezervë investohet në masën dhe sipas parimeve të përcaktuara në 
rregulloren financiare të ISSH-së, të miratuar nga këshilli administrativ. Investimi i tij kryhet me 
vendim të ISSH-së dhe me miratimin dhe autorizimin e strukturës përgjegjëse për thesarin, deri 
në masën e parashikuar nga dispozitat ligjore në fuqi. Interesat e lidhura me investimin e fondit 
transferohen në llogarinë speciale të pagesave të ISSH-së në Bankën e Shqipërisë. 
229. Në Bankën e Shqipërisë funksionon një llogari speciale për menaxhimin e transaksioneve 
dhe pagesave të buxhetit të ISSH-së. Ministri i Financave cakton personat e autorizuar për të 
vepruar me këtë llogari. Transfertat e mjeteve monetare në këtë llogari do të kryhen 
periodikisht nga llogaria e unifikuar e thesarit në Bankën e Shqipërisë, mbështetur dhe bazuar në 
parashikimin mujor të dërguar nga ISSH-ja dhe deri në kufirin e likuiditeteve disponibël për 
ISSH-në të derdhura si kontribut i sigurimit shoqëror. 
230. ISSH-ja urdhëron transfertën e likuiditeteve nga llogaria speciale në Bankën e Shqipërisë, 
në llogaritë bankare në bankat e nivelit të dytë, për kryerjen e transaksioneve në buxhetet 
familjare dhe për buxhetin administrativ sipas programit financiar dhe procedurave të 
përcaktuara nga ISSH-ja. Fondet përkohësisht të lira për shkak të mos tërheqjes së pensioneve 
çdo muaj administrohen në bankat e nivelit të dytë në formën e depozitave afatshkurtra. 
231. ISSH-ja rakordon çdo muaj me strukturën përgjegjëse për tatimet lidhur me kontributet e 
sigurimeve shoqërore, kontributet shtesë, gjobat kamatëvonesat (interesat) dhe detyrimet e 
prapambetura (debitorët për kontribute). 
232. Raporti i zbatimit të buxhetit të sigurimeve shoqërore dërgohet brenda datës 5 të muajit 
pasardhës nga ISSH-ja te nëpunësi i parë autorizues, përkatësisht në strukturën përgjegjëse për 
thesarin, pas rakordimit me strukturën përgjegjëse për tatimet. 
233. Pas rakordimit me strukturën tatimore, ISSH-ja rakordon me ISKSH-në dhe personat e 
autorizuar prej tyre bashkëfirmosin aktrakordimin për sistemimin e diferencave lidhur me 
transferimet e likuiditeteve gjatë muajit të mëparshëm nga llogaria e unifikuar e thesarit. ISSH-ja 
dërgon zyrtarisht në Ministrinë e Financave dhe për dijeni ISKSH-së shkresën e urdhërimit për 
sistemimin e diferencave, së bashku me një kopje të aktrakordimit. Struktura përgjegjëse për 



thesarin procedon me reflektimin e sistemimeve në transfertën e radhës nga llogaria e unifikuar e 
thesarit në llogaritë speciale të ISSH-së dhe ISKSH-së në Bankën e Shqipërisë. 
234. Në fillim të çdo muaji bankat e nivelit të dytë dërgojnë zyrtarisht në Ministrinë e Financave 
(strukturën përgjegjëse për thesarin) konfirmimin për gjendjen e likuiditeteve në llogarinë e 
ISSH-së në fund të muajit të mëparshëm. 
V.2 Buxheti i sigurimeve shëndetësore 
235. Buxheti i Shtetit transferon në buxhetin e sigurimeve të kujdesit shëndetësor, fonde për 
mbulimin e shërbimit parësor dhe kontribute për sigurimin shëndetësor për personat joaktiv 
sipas p±rcaktimit t± tyre b±r± me ligjin nr. 7870 dat± 13.10.1994 ñP±r Sigurimet 

Sh±ndet±soreò. 
236. Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor bën detajimin në nivel mujor si plan arke i cili 
miratohet nga nëpunësi i parë autorizues, nëpërmjet strukturës përgjegjëse për thesarin dhe që 
është i rishikueshëm në përputhje me raportimet mujore të ISKSH-së. Transfertat periodike nga 
buxheti qendror në buxhetin e ISKSH-së kryhen nga struktura përgjegjëse për thesarin në Tiranë 
me urdhër të strukturës qendrore përgjegjëse për thesarin. 
237. Kosto e shërbimit parësor shëndetësor, si pjesë përbërëse e buxhetit të sigurimeve 
shëndetësore, raportohet në mënyre specifike çdo muaj nga ISKSH-ja tek nëpunësi i parë 
autorizues, respektivisht në strukturën përgjegjëse për thesarin, sipas të gjitha zërave dhe 
nënzërave të klasifikimit buxhetor. Pjesë e raportit është edhe informacioni i përmbledhur mbi 
numrin e punonjësve të parashikuar dhe të realizuar në fakt për shërbimin e kujdesit 
shëndetësor parësor. 
238. ISKSH-ja kryen transaksionet e pagesave në llogaritë e hapura në bankat e nivelit të dytë 
nga Ministria e Financave, me kërkesë dhe në emër të ISKSH-së. Në këto llogari derdhen 
periodikisht të ardhurat e arkëtuara nga struktura përgjegjëse për tatimet, në Ministrinë e 
Financave, për llogari të ISKSH-së, transfertat e buxhetit të Shtetit dhe të tjera të ardhura që 
arkëtohen direkt nga ISKSH-ja. 
239. Fondi rezervë i ISKSH-së, i krijuar me ligj, administrohet në një llogari speciale në 
Bankën e Shqipërisë. Investimi i tij kryhet nga struktura qendrore përgjegjëse për thesarin, me 
vendim të ISKSH-së deri në masën e parashikuar nga dispozitat ligjore në fuqi. Interesat e 
lidhura me investimin e fondit transferohen në llogaritë e ISKSH-së në bankat e nivelit të dytë. 
240. Në Bankën e Shqipërisë, Ministri i Financave autorizon çeljen e një llogarie speciale për 
menaxhimin e transaksioneve dhe pagesave të buxhetit të ISKSH-së. Ministri i Financave 
cakton personat e autorizuar për të vepruar me ketë llogari. Transfertat e mjeteve monetare në 
këtë llogari do të kryhen periodikisht nga Llogaria e Unifikuar e Thesarit në Bankën e Shqipërisë, 
bazuar në parashikimin mujor të dërguar nga ISKSH-ja dhe deri në kufirin e likuiditeteve 
disponibël që i takojnë ISKSH-së në totalin e arkëtimeve si kontribute të sigurimeve shoqërore 
dhe shëndetësore. 
241. ISKSH-ja rakordon çdo muaj me strukturën përgjegjëse për tatimet lidhur me kontributet e 
sigurimeve shëndetësore, kontributet shtesë, gjobat kamatëvonesat (interesat) dhe detyrimet e 
prapambetura (debitorët për kontribute). 
242. Raporti i zbatimit të buxhetit të sigurimeve shëndetësore dërgohet brenda datës 5 të muajit 
pasardhës nga ISKSH-ja tek nëpunësi i parë autorizues, përkatësisht në strukturën përgjegjëse 
për thesarin, pas rakordimit me strukturën përgjegjëse për tatimet. 
243. Pas rakordimit me strukturën tatimore, ISKSH-ja dhe ISSH-ja rakordojnë me strukturën 
qendrore përgjegjëse për thesarin. Personat e autorizuar prej tyre bashkëfirmosin 
aktrakordimin për sistemimin e diferencave lidhur me transferimet e likuiditeteve gjatë muajit të 
mëparshëm nga llogaria e unifikuar e thesarit. Në bazë të aktrakordimit, struktura qendrore 
përgjegjëse për thesarin procedon me reflektimin e sistemimeve në transfertën e radhës nga 
llogaria e unifikuar e thesarit në llogaritë speciale të ISSH-së dhe ISKSH-së në Bankën e 
Shqipërisë. 



244. Në fillim të çdo muaji bankat e nivelit të dytë dërgojnë zyrtarisht në Ministrinë e Financave 
(struktura përgjegjëse për thesarin), konfirmimin për gjendjen e likuiditeteve në llogarinë e 
ISKSH-së në fund të muajit të mëparshëm. 
V.3 Fondi i kompensimit të pronave 
245.Burimet e financimit të fondit të kompensimit të pronave, i cili mbahet në një llogari 
speciale të thesarit në Bankën e Shqipërisë, janë si më poshtë: 
a.Transferimet e fondeve buxhetore, të përcaktuara në ligjin e buxhetit të çdo viti për 
kompensimin e ish-pronarëve, bëhen nëpërmjet strukturës përgjegjëse të thesarit në degë, me 
kërkesë të njësisë përgjegjëse për kthimin dhe kompesimin e pronave, në llogarinë e fondit të 
kompensimit të pronave në Bankën e Shqipërisë. Kjo transfertë kryhet bazuar në planin e 
parashikimit të pagesave nga njësia përgjegjëse për kthimin dhe kompesimin e pronave, të 
depozituar më parë në strukturën qendrore përgjegjëse për thesarin. 
b.Të ardhurat e realizuara nga shitja me ankand e pasurive shtetërore, si dhe të ardhurat e 
realizuara nga shitja e trojeve nën objekte të privatizuara në vite, për të cilat nuk ka vendim të 
dhënë nga komisionet e kthimit dhe kompensimit të pronave, derdhen në llogarinë e të 
ardhurave të thesarit Tiranë për llogari të Ministrisë së Financave. Nëpunësi zbatues i Ministrisë 
së Financave rakordon çdo muaj me strukturën përgjegjëse për administrimin dhe shitjen e 
pronës, si dhe me strukturën përgjegjëse për thesarin për të ardhurat e realizuara nga shitja me 
ankand e pasurive shtetërore. Bazuar në aktrakordimet e konfirmuara nga nëpunësi zbatues, 
Nëpunësi autorizues i Ministrisë së Financave autorizon transferimin e mjeteve monetare në 
llogarinë e fondit të kompensimit të pronave pranë Bankës së Shqipërisë, të asaj pjese të të 
ardhurave që i takon kompensimit të pronave, në masën e vendosur me aktet ligjore e 
nënligjore në fuqi. 
c.Të ardhurat nga transferimi i pronësisë së parcelës ndërtimore, rrjedhojë e procesit të 
legalizimit të ndërtimeve pa leje, derdhen nga individët në llogarinë e të ardhurave të 
strukturave të thesarit në degë. Njësia përgjegjëse për procesin e legalizimit rakordon 
periodikisht me strukturën qendrore përgjegjëse për thesarin për të ardhurat e realizuara nga 
procesi i legalizimit të ndërtimeve pa leje. Bazuar në aktrakordimin përkatës struktura qendrore 
përgjegjëse për thesarin autorizon transferimin e mjeteve monetare sipas ligjit nga transferimi i 
parcelës ndërtimore nga llogaria e unifikuar e thesarit, në llogarinë e fondit të kompensimit të 
pronave pranë Bankës së Shqipërisë. 
d.Çdo e ardhur tjetër për llogari të fondit të kompensimit të pronave, të krijuar sipas kuadrit 
ligjor në fuqi, depozitohet direkt ose nëpërmjet strukturës përgjegjëse për thesarin, në llogarinë 
e fondit të kompensimit të pronave pranë Bankës së Shqipërisë. 
246. Ministri i Financave hap llogari pagesash në një bankë të nivelit të dytë me emërtimin 
ñPagesa nga fondi i kompensimit t± pronaveò. Transferimet e mjeteve monetare nga llogaria e 

fondit të kompensimit të pronave në Bankën e Shqipërisë në llogarinë e bankës së nivelit të 
dytë kryhet nga struktura qendrore përgjegjëse për thesarin, me kërkesë të njësisë përgjegjëse 
për kthimin dhe kompensimin e pronave. 
247. Njësia përgjegjëse për kthimin dhe kompensimin e pronave njofton publikisht në media 
dhe/ose nëpërmjet faqes së vet zyrtare listën e personave që përfitojnë nga fondi i 
kompensimit të pronave për periudhën përkatëse. 
248. Subjektet përfituese, në emër dhe për llogari të tyre, hapin një llogari bankare në njërën nga 
bankat e nivelit të dytë. Vërtetimin e lëshuar nga banka për hapjen e llogarisë, e dërgojnë pranë 
njësisë përgjegjëse për kthimin dhe kompensimin e pronave, e cila ia bashkëlidh dosjes së 
aplikimit. 
249. Kryerja e pagesave sipas kategorive të përfituesve, mbështetur në aktet ligjore e nënligjore, 
kryhet nga personat e autorizuar nga Ministri i Financave, përfaqësues të njësisë përgjegjëse për 
kthimin dhe kompesimin e pronave, nga llogaria e pagesave në bankën e nivelit të dytë në 
llogarinë bankare të përfituesve. 



250. Raportimi i njësisë përgjegjëse për kthimin dhe kompesimin e pronave te nëpunësi i parë 
autorizues, kryhet çdo datë 5 të muajit për pagesat e përfituesve, të kryera gjatë muajit 
paraardhës nga llogaria në bankën e nivelit të dytë, gjendja e mjeteve monetare në llogaritë e 
bankës së nivelit të dytë, si edhe në fund të vitit, për pagesat e përfituesve të kryera gjatë gjithë 
vitit dhe gjendja përfundimtare e mjeteve monetare të papërdorura në bankën e nivelit të dytë. 
251. Gjendja e mjeteve monetare të papërdorura nga fondi i kompesimit të pronave në fund të 
vitit buxhetor, në llogarinë e fondit të veçantë në Bankën e Shqipërisë, mbartet për llogari të 
vitit të ardhshëm. 
V.4 Paraqitja e burimeve dhe shpenzimeve të fondeve speciale në fund të vitit 
252.Paraqitja e burimeve dhe shpenzimeve të fondit special në buxhetin e konsoliduar faktik 
vjetor bëhet si vijon: 
a) Burimet janë pjesë e buxhetit të konsoliduar dhe paraqiten për bruto në rubrikën e të 
ardhurave të buxhetit të konsoliduar faktik, në llogaritë përkatëse kontabël të të ardhurave sipas 
natyrës. 
b) Transferimi i burimeve në llogarinë e fondit special në Bankën e Shqipërisë konsiderohet 
xhirim mjetesh monetare ndërmjet llogarive të Ministrit të Financave në Bankën e Shqipërisë. 
c) Shpenzimet paraqiten për bruto në masën e pagesave të kryera gjatë vitit nga njësia 
përgjegjëse për fondin special, në llogarinë bankare të përfituesve. 
d) Gjendja e mjeteve monetare të pashpenzuara në fund të vitit buxhetor në llogarinë speciale në 
Bankën e Shqipërisë dhe llogaritë e bankave të nivelit të dytë, paraqitet në rubrikën e 
financimit të defiçitit buxhetor në pasqyrën e buxhetit të konsoliduar faktik. 
VI. RAPORTET E MONITORIMIT 
253. Çështjet kryesore dhe mangësitë serioze në lidhje me procesin e zbatimit të buxhetit, nivelin 
e performancës gjatë realizimit të objektivave dhe trajtimin e risqeve të lidhura me to, të 
evidentuara gjatë takimeve periodike midis menaxherëve dhe raporteve të monitorimit, 
parashtrohen nga nëpunësi autorizues në mbledhjet periodike të grupit për menaxhimin strategjik 
të kryesuar nga titullari i njësisë së qeverisjes së përgjithshme, me qëllim diskutimin e mëtejshëm 
dhe miratimin e masave konkrete për përmirësimin e procesit dhe minimizimin e risqeve (duke 
përcaktuar dhe drejtuesin përgjegjës për menaxhimin e tyre). 
254. Rregullat për raportimin mbi performancën gjatë zbatimit të buxhetit specifikohen në 
m±nyr± t± detajuar, n± udh±zimin e Ministrit t± Financave ñP±r zbatimin e procedurave t± 

monitorimitò. Raportet e monitorimit duhet të përfshijnë informacion mbi arritjet në terma 
sasiore dhe vlerore të produkteve të realizuara; të identifikojnë mosarritjet dhe të shpjegojnë 
shkaqet e tyre duke propozuar në të njëjtën kohë masa për përmirësimin e situatës. 
255. Njësitë e qeverisjes vendore raportojnë periodikisht te njësitë e qeverisjes qendrore për 
përdorimin e fondeve të deleguara nga këto të fundit. 
256. Nëpunësit autorizues të njësive të qeverisjes qendrore, duhet të paraqesin te nëpunësi i parë 
autorizues, brenda datës 28 të muajit pasardhës të çdo tremujori, informacion të detajuar mbi 
performancën e produkteve të buxhetit vjetor. Për performancën e produkteve të buxhetit vjetor 
raporti i monitorimit nga njësitë e qeverisjes qendrore, do të paraqitet brenda datës 30 janar të 
vitit pasardhës, sipas të dhënave përfundimtare, pas rakordimeve me Ministrinë e Financave. 
257. Raportet e monitorimit të buxhetit të publikohen në faqen zyrtare të çdo ministrie të linjës, 
të cilat shfaqen edhe në faqen zyrtare të Ministrisë së Financave nëpërmjet lidhjes së vendosur 
me faqet zyrtare të ministrive. 
258. Nëpunësit autorizues të njësive të qeverisjes qendrore depozitojnë te nëpunësi i parë 
autorizues, respektivisht në strukturën përgjegjëse për administrimin dhe shitjen e pronave, të 
dhënat përmbledhëse për aktivet në pronësi, të evidentuara sipas paragrafit 31 të udhëzimit të 
Ministrit të Financave nr.30, dat± 27.12.2011 ñP±r menaxhimin e aktiveve n± nj±sit± e sektorit 
publikò. Frekuenca e raportimit paraqitet si vijon: 
a) Për objektet e dhëna me qira dhe enfiteozë te të tretët, raportet dërgohen 2 herë në vit, brenda 



muajit shkurt për mbylljen e të dhënave të vitit paraardhës dhe të dhënat për fillimin e vitit 
raportues, si dhe brenda muajit gusht për ecurinë e arkëtimeve të vitit raportues. 
b) Për shoqëritë tregtare dhe për shoqëritë koncesionare, njësitë e qeverisjes qendrore, brenda 
muajit korrik të çdo viti, i dërgojnë të dhënat përmbledhëse në Ministrinë e Financave. 
259.Nëpunësi autorizues i njësisë publike, sipas pikave 1 dhe 2 të nenit 3 të ligjit nr. 10 296, 
në bazë të vetëvlerësimeve, depoziton te titullari i njësisë publike dhe nëpunësi i parë 
autorizues një deklaratë dhe raportin përkatës për cilësinë dhe gjendjen e sistemeve të 
kontrolleve të brendshme të njësisë publike që mbulon, për vitin e mëparshëm, jo më vonë se 
fundi i muajit shkurt të vitit aktual. Për të realizuar detyrimin e tij, nëpunësi autorizues i njësisë 
publike, gjithashtu në cilësinë e koordinatorit të riskut, duhet të zbatojë një sistem të brendshëm 
raportimi për të marrë informacion nga drejtuesit e programeve/drejtuesit funksionalë dhe 
njësitë e varësisë, për të mbështetur deklaratën. 
VII. TË TJERA PËRCAKTIME 
260. Mbyllja e buxhetit vjetor bëhet në bazë të rregullave të raportimit financiar me udhëzim të 
posaçëm të miratuar nga Ministri i Financave. 
261. Strukturat përkatëse të Ministrisë së Financave në analizat që shoqërojnë raportin e 
projektligjit p±r buxhetin faktik t± vitit t± kaluar tôi referohen t± nj±jtit tregues t± produktit t± 

brendshëm bruto, atij të miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave në momentin e hartimit 
të projektligjit për buxhetin faktik. 
262. Bazuar n± nenin 38 t± ligjit nr. 9936 dat± 26.6.2008 ñP±r menaxhimin e sistemit buxhetor 
n± Republik±n e Shqip±ris±ò: ñMinistri i Financave nxjerr urdhra, udh±zime dhe rregullore n± 

bazë dhe për zbatim t± k±tij ligjiò. N± kuptim t± k±tij ligji, do udh±zim i nj±sive t± qeverisjes 
së përgjithshme që bie ndesh me këtë udhëzim është i pazbatueshëm nga struktura përgjegjëse 
për thesarin dhe nga vetë njësitë e qeverisjes së përgjithshme. 
263. Paraqitja skematike e përmbledhur e procedurave të këtij udhëzimi jepet në formën e 
gjurmës së auditimit për zbatimin e buxhetit, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e këtij 
udhëzimi, respektivisht: 
a) Shtojca 1 ï Gjurma e auditit për alokimin dhe rialokimin e fondeve të buxhetit vjetor; 
b) Shtojca 2 ï Gjurma e auditit për kryerjen e shpenzimeve publike; 
c) Shtojca 3 ï Gjurma e auditit për menaxhimin e të ardhurave të njësive të qeverisjes së 
përgjithshme (me përjashtim të të ardhurave tatimore qendrore dhe për fondet speciale). 
264. Udhëzimi hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. 
 
MINISTËR I FINANCAVE 
Ridvan Bode 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 


