
Standar'zimi	  i	  rapor'mit	  financiar	  
dhe	  monitorimi	  i	  performancës	  

financiare	  në	  nivel	  vendor	  
	  

Fran	  BRAHIMI	  
Ministria	  e	  Financave	  

	  



Standar'zimi	  i	  rapor'mit	  dhe	  monitorimi	  i	  
performancës	  financiare	  

ü Unifikimi	  i	  procedurave	  të	  përga4tjes	  dhe	  zba4mit	  të	  
buxhe4t	  

ü Unifikimi	  i	  procedurat	  e	  përga4tjes	  së	  PBA-‐së.	  
ü Standar4zimi	  i	  rapor4mit	  financiar.	  
ü Zba4mi	  i	  buxhe4t	  të	  miratuar	  nga	  Këshilli	  i	  Njësisë	  Vendore	  

dhe	  monitorimi	  i	  performancës	  për	  të	  siguruar	  që	  poli4kat	  
sipas	  programeve	  dhe	  fiskale	  janë	  ndjekur.	  

ü Përmirësimi	  i	  procedurave	  dhe	  formateve	  për	  rapor4min	  e	  
zba4mit	  të	  buxhe4t	  brenda	  vi4t.	  

ü Fokusi	  kryesor	  informacioni	  financiar	  në	  lidhje	  me	  kryerjen	  e	  
shpenzimeve	  kundrejt	  planit.	  



Rëndësia	  e	  funksionimit	  të	  portalit	  

•  Vlerësimi	  dhe	  monitorimi	  i	  eficencës	  	  në	  përdorimin	  e	  
parave	  në	  nivel	  vendor.	  
	  -‐krijimi	  i	  benchmarkut	  
	  -‐vlerësimi	  i	  eficencës	  

	  

•  Raportet	  e	  monitorimit	  për	  ecurinë	  e	  NJQV-‐ve.	  
	  -‐akses	  në	  informacion	  
	  -‐përga4tje	  grafikësh	  
	  -‐raporte	  krahasimore	  



Monitorimi	  i	  efekteve	  të	  reformave	  të	  
reja	  

• 	  	  Reduk4m	  i	  njqv-‐ve	  në	  61	  bashki	  
	  

• 	  	  Transferimi	  i	  funksioneve	  të	  reja	  te	  njqv-‐të	  
	  

• 	  	  Ndryshimi	  i	  paketës	  fiskale	  
	  

• 	  	  Vendosja	  e	  taksës	  mbi	  truallin,	  
	  

• Krijimi	  i	  kadastrës	  fiskale,	  	  
• Reformimi	  i	  tarifave	  të	  shërbimeve	  publike,	  	  
	  

• 	  	  	  Formula	  e	  re	  e	  shpërndarjes	  së	  transfertës	  së	  pakushtëzuar	  
	  
	  

	  

	  



Formulë	  e	  re/Transferta	  e	  Pakushtëzuar	  

Një	  	  formulë	  e	  re	  që	  mundëson,	  barazi,	  objek6vitet,	  drejtësi	  
dhe	  më	  shumë	  parashikueshmeri.	  
ü Të	  dhënat	  për	  popullsinë	  janë	  harmonizuar	  midis	  te	  dhënave	  
te	  regjistrit	  të	  gjendjes	  civile	  dhe	  censusit	  duke	  krijuar	  banore	  
rezident.	  	  
ü Sipërfaqja	  e	  komunave	  që	  aplikohej	  në	  formulën	  e	  
mëparshme	  është	  zëvendësuar	  me	  dendësinë	  e	  popullsisë	  për	  
km².	  	  
ü Numri	  fak4k	  i	  nxënësve	  në	  shkollat	  9-‐vjeçare	  dhe	  të	  mesme	  
në	  çdo	  bashki.	  	  
ü Ekualizimi	  fiskal	  eshte	  mbështetur	  ne	  taksat	  e	  ndara	  me	  
qellim	  mos	  penalizmin	  e	  njësive	  qe	  mbledhin	  te	  ardhura	  dhe	  
kompensimin	  e	  atyre	  qe	  per	  arsye	  objek4ve	  nuk	  sigurojnë	  te	  
ardhura	  



Monitorimi	  i	  efekteve	  të	  reformave	  të	  
reja	  	  

• 	  	  	  ndarje	  më	  e	  drejtë	  dhe	  transparente	  e	  financave	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  për	  njësitë	  e	  qeverisjes	  vendore,	  	  
• përmirësimi	  i	  vazhdueshëm	  i	  skemës	  së	  financimit	  të	  
funksioneve	  të	  veta,	  	  
• Monitorimi	  I	  skemes	  se	  financimit	  te	  fuksioneve	  te	  reja	  dhe	  
perfshirja	  e	  tyre	  ne	  nje	  periudhe	  nafatmesme	  mne	  transferetne	  
e	  pakushtezuar	  
• të	  ardhurat	  shtesë	  nga	  luWa	  ndaj	  informalite4t	  	  
Rëndësia	  për	  Ministrinë	  e	  Financave:	  
Monitorimi	  i	  efekteve	  të	  këtyre	  reformave	  në	  situatën	  financiare	  
dhe	  fiskale	  si	  dhe	  në	  cilësinë	  e	  shërbimeve	  për	  qytetarët.	  



Standar'zimi	  i	  formave	  të	  rapor'mit	  
financiar	  për	  njqv-‐të	  

	  

Standar4zimi	  i	  informacionit	  mbi	  financat	  vendore:	  
	  -‐	  lehtëson	  rapor4min	  e	  mirë	  
	  -‐	  hedhjen	  e	  të	  dhënave	  në	  sistemin	  e	  thesarit	  
	  -‐	  përmirëson	  informacionin	  e	  portalit,	  në	  lidhje	  me:	  

	  

•  Har4min	  e	  PBA-‐së	  
	  

•  Har4min	  dhe	  zba4min	  e	  buxhe4t	  
	  

•  Menaxhimin	  finanaciar	  dhe	  kontrollin	  në	  nivel	  vendor.	  
	  



Procesi	  aktual	  i	  planifikimit	  dhe	  menaxhimit	  të	  poli'kave	  
dhe	  financave	  publike	  

Rishikimi	  i	  
Poli4kave	  të	  
Programit	  

Planifikimi	  
Strategjik	  

Përga4tja	  e	  
Buxhe4t	  

Ekzeku4mi	  i	  
Buxhe4t	  

Monitorimi	  e	  
Llogaridhënia	  

Rapor4mi	  
dhe	  Audi4	  

PB
A	  

Programe	  
Objek4vat	  

Outpute	  

Ak4vitete	  

Shpenzime	  

Ak4vitete	  
Shpenzime	  

Outpute	  

Shpenzime	  

Strategjitë	  sektoriale	  

Objek4vat	  e	  
programeve	  



Programi	  Buxhetor	  Afatmesëm	  
ü  Instrument kryesor që lidh direkt orientimet politike me 

buxhetin. 
ü PBA mundëson: 

•  Konvertimin e politikave dhe strategjive ne objektiva dhe 
produkte të matshme dhe të specifikuara në terma 
kohore. 

•  Planifikimin tre vjecar të bazuar në tavanet buxhetore të 
paracaktuara 

•  Alokimin e fondeve buxhetore në prioritetet strategjike 
•  Identifikimin e programeve, projekteve të investimeve, 

produkteve dhe aktiviteteve.  
ü Buxhetim mbi bazën e një strukture programesh. 
ü Raportet e PBA-së, në lidhje me parashikimin e të 

ardhurave dhe shpenzimeve nga njqv-të, dërgohen në 
Ministrinë e Financave. 



Rëndësia	  e	  procesit	  të	  monitorimit	  të	  PBA-‐së	  
Monitorimi dhe vlerësimi:  
ü   Ndjek ecurinë e PBA-së në vitin e parë të saj 
 

ü Mat në proces shkallën e realizimit të objektivave të saj 
 

ü Vlerëson nevojën dhe përcakton drejtimet e 
rregullimeve, veçanërisht lidhur me objektivat dhe masat 
publike duke ushqyer nëpërmjet një procesi feed-back, 
procesin e ardhshëm të PBA. 

  

ü Monitorimi shoqërohet me analiza të thelluara për 
problemet më kryesore dhe sugjeron rrugë për 
kapërcimin e tyre. 

 

ü Përfshirja e të gjithë grupeve të interesit 
	  



Unifikimi	  i	  procedurave	  të	  buxhe't	  
•  Planifikimi	  i	  Buxhe6t	  
-‐	  	  	  	  Ak4vitetet	  e	  planikuara,	  projektet,	  dhe	  shërbimet.	  
-‐	  	  	  	  Vlerësimet	  e	  burimeve	  ose	  të	  ardhurave	  në	  dispozicion.	  
-‐	  	  	  	  Vlerësimet	  e	  shpenzimeve	  publike	  të	  nevojshme	  për	  të	  

financuar	  ak4vitetet	  e	  planikuara.	  
•  Mira6mi	  dhe	  Zba6mi	  i	  Buxhe6t	  
-‐	  	  	  një	  dokument	  i	  kuptueshëm	  për	  qytetarët	  për	  shërbimet	  e	  

ofruara,	  koston	  e	  këtyre	  shërbimeve,	  përfi4met	  që	  ata	  do	  të	  
marrin	  nga	  këto	  shërbime	  

•  Ekzeku6mi	  dhe	  Monitorimi	  

	  -‐	  raporte	  analizash	  të	  shpenzimeve	  dhe	  produkteve	  fak4ke	  
kundrejt	  planeve	  buxhetore.	  



Menaxhimi	  financiar	  dhe	  kontrolli	  në	  nivel	  
vendor	  

•  Ngritja	  e	  grupeve	  të	  Menaxhimit	  Strategjik,	  të	  cilët	  luajnë	  
një	  rol	  kryesor	  si	  në	  procesin	  e	  buxhe4mit	  ashtu	  edhe	  
zba4min	  e	  kërkesave	  të	  MFK;	  

•  Zba4mi	  i	  kërkesave	  të	  MFK	  nga	  4tullaret	  e	  pushte4t	  
vendor	  (har4mi	  i	  një	  plani	  veprimi);	  

•  Zba4mi	  i	  kritereve	  të	  reja	  të	  nëpunësit	  zbatues	  
(drejtuesin	  e	  financës)	  sipas	  ligjit	  të	  rishikuar	  të	  MFK;	  

•  Cak4mi	  i	  koordinatorit	  të	  MFK	  dhe	  koordinatorit	  të	  riskut	  
në	  çdo	  njësi	  vendore;	  

•  Ndjekja	  e	  seminareve	  të	  organizuara	  nga	  Ministria	  e	  
Financave	  për	  MFK.	  



Menaxhimi	  i	  Financave	  Publike	  në	  nivel	  vendor/
Roli	  i	  MF-‐së	  

ü Garan4mi	  i	  një	  menaxhimi	  financiar	  të	  shëndoshë	  
ü Prak4kat	  më	  të	  mira	  të	  menaxhimit	  financiar	  në	  nivel	  

vendor-‐	  rr4jen	  e	  llogaridhënies	  dhe	  kontrollin	  financiar	  për	  të	  
shmangur	  abuzimet	  dhe	  korrupsionin.	  

ü Banka	  Botërore	  në	  kuadër	  të	  Programit	  të	  Partnerite4	  
Urban-‐instrumente	  financiare	  të	  cilat	  mund	  të	  përdoren	  si	  
formë	  rapor4mi	  për	  njqv-‐të.	  

ü  Inicia4va	  të	  DLDP-‐së	  për	  financial	  planning	  tool-‐instrument	  i	  
har4mit	  të	  buxhe4t	  dhe	  rapor4mit.	  

ü Përmirësimi	  i	  formateve	  për	  një	  raport	  gjithpërfshirës	  të	  
ekzeku4mit	  të	  buxhe4t	  vjetor,	  duke	  përfshirë	  informacion	  
cilësor	  dhe	  financiar.	  

	  



Menaxhimi	  i	  Financave	  Publike	  në	  nivel	  
vendor/Roli	  i	  MF-‐së	  

ü  Përmirësimi	  i	  aksesit	  në	  të	  dhënat	  mbi	  financat	  dhe	  operacionet	  
qeveritare	  

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

ü Reformim	  dhe	  shtrirje	  të	  sistemit	  të	  thesarit	  tek	  NJQV-‐të	  për	  
har4min	  e	  pasqyrave	  financiare	  unike(të	  konsoliduara)	  

ü  Forcimi	  i	  financave	  publike	  në	  nivel	  vendor/Përmirësimi	  i	  
menaxhimit	  financiar.	  

ü Har4mi	  i	  ligjit	  integral	  per	  financat	  vendor	  I	  cili	  do	  4	  disiplinoj	  te	  
gjithe	  problema4ken	  qe	  ka	  te	  beje	  me	  sandar4zimin	  e	  
rapor4mit	  financiar.	  
	  Bashkëpunimi	  me	  të	  gjithë	  aktorët	  pjesë	  e	  kë6j	  procesi	  do	  të	  
sjellë	  suksesin	  e	  funksionimit	  të	  portalit.	  



Faleminderit 	  


