
PORTALI  
i TË DHËNAVE FINANCIARE TË Bashkive  
Qeverisja e hapur është qeverisje e përgjegjshme !

Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit  



çështjet  

•  iniciativa dhe objektivat  
•  partnerët dhe përdoruesit  
•  metodologjia për ngritjen e bankës së të dhënave   
•  treguesit krahasimorë dhe instrumentet analitikë   
•  portali i të dhënave financiare dhe përdorimi i tij   
•  reflektime dhe hapa të mëtejshëm  



iniciativa dhe objektivat  
•  rritim transparencën në qeverisje, kryesisht atë vendore: nëpërmjet bërjes 

publike dhe ndarjes së të dhënave për OSHC-të, qytetarët dhe aktorë të tjerë 
të interesuar.  

•  rritim besueshmërinë dhe përgjegjshmërinë e qeverisjes vendore, duke 
gjeneruar dhe bërë publike një seri indikatorësh krahasues, si mes njësive 
vendore brenda vendit ashtu dhe në rajon, për qytetarët dhe aktorë të tjerë 
të interesuar, duke u parashtruar një analizë të qartë mbi situatën dhe 
performancën financiare të NJQV-ve.  

•  përmirësojmë dialogun mes aktorëve të ndryshëm të qeverisjes nëpërmjet 
kësaj platforme, si një instrument negociues e që mundëson vendimmarrje 
të informuar: për NJQV-të me Qeverinë Qendrore, komunitetin, donatorët dhe 
bankat.  

•  ofrojmë një instrument informativ dhe analitik në duart e OSHC-ve, 
mediave, qytetareve, etj. për të monitoruar e kontrolluar përdorimin e 
fondeve publike në nivel vendor  

 



partnerët dhe përdoruesit  

•  partnerët: Propozim i Co-PLAN, Institutit për Zhvillimin e 
Habitatit, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe 
Ministrin e Shtetit për Çështjet Vendore, mbështetur nga 
fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, SOROS. 

•  përdoruesit: NJQV-të; OSHC-të; media; universitetet, 
institutet kërkimore dhe profesionistët; shoqatat e NJQV-ve; 
qytetarët; etj.  

 

 



nevoja për ngritjen e bankës së të 
dhënave financiare vendore  
•  nevoja për të dhëna të disagreguara financiare në 

nivel vendor  
•  monitorimi i performancës financiare dhe fiskale të 

NJQV-ve dhe eficiencës së përdorimit të fondeve 
publike  

•  vlerësimi i nivelit të autonomisë financiare të NJQV-ve 
dhe i ndikimit të reformave decentralizuese  

•  vlerësimi i ndikimit të konsolidimit të NJQV-ve në 
përmirësimin e situatës financiare dhe fiskale  

 



hapat për ngritjen e bankës së të 
dhënave  
•  dizenjimi i bankës së të dhënave financiare vendore  

•  vlerësimi i të dhënave ekzistuese në nivel vendor e 
qëndror (nëpërmjet sistemit të thesarit/MF-së)   

•  dizenjimi i treguesve krahasimorë dhe instrumenteve 
analitikë me qëllim krahasimin e NJQV-ve në vite të 
ndryshme, me të ngjashmet e tyre në vend dhe në rajon 
(në bashkëpunim me MF-në dhe MSHÇV-në)  

•  dizenjimi i një platforme web për publikimin e bankës 
së të dhënave dhe analizave krahasimore  

 



dizenjimi i bankës së të dhënave … 
•  shpenzimet vendore, të disagreguara sipas NJQV-ve  

•  llojet e shpenzimeve, të vazhdueshme dhe kapitale; sipas klasifikimit ekonomik dhe 
funksional; sipas njësive shpenzuese/kategorive administrative; etj.  

•  të ardhurat vendore, të disagreguara sipas NJQV-ve   
•  të ardhurat e veta, të vazhdueshme e kapitale; transfertat dhe grantet sipas ministrive të 

linjës; të ardhurat e përbashkëta/të ndara, të ardhurat nga huamarrja, etj.  

•  të dhëna të ngjashme të agreguara në nivel kombëtar për vendet e 
rajonit   

•  mesataret kombëtare në lidhje me të ardhurat dhe shpenzimet vendore sipas kategorive 
të ngjashme  

•  të dhëna statistikore dhe informacion mbi situatën e financave publike 
në nivel qendror  

•  popullsi, sipërfaqe, dendësi, urbane/rurale, PBB, të ardhurat e përgjithshme publike, etj.  



dizenjimi i DB-së… shpenzimet  

të disponueshme 2008 - 2014 �

shpenzimet korrente dhe kapitale�



dizenjimi i DB-së… shpenzimet  

sipas klasifikimit ekonomik 

të disponueshme 2008 - 2014 �



dizenjimi i DB-së… shpenzimet  

sipas klasifikimit funksional 

të disponueshme 2008 - 2014 �



sipas njësive shpenzuese/kategorive administrative 

dizenjimi i DB-së… shpenzimet  

të disponueshme 2008 - 2014 �



dizenjimi i DB-së… të ardhurat  

të ardhurat e veta, të vazhdueshme dhe kapitale�

të disponueshme 2008 - 2014 �



dizenjimi i DB-së… të ardhurat  

transfertat dhe grantet sipas ministrive të linjës  

të disponueshme 2008 - 2014 �



dizenjimi i DB-së… të ardhurat  

huamarrja�

e disponueshme 2009 - 2014 �



popullimi i DB-së… 2008 - 2014  

të ardhurat �



popullimi i DB-së… 2008 - 2014  

shpenzimet�



treguesit krahasimor dhe 
instrumentet analitike …  (1) 

grupet e treguesve:  

–  tregues bazë  
–  tregues të autonomisë financiare  
–  tregues mbi të ardhurat  
–  tregues mbi shpenzimet  
–  tregues mbi menaxhimin financiar  



treguesit krahasimor dhe 
instrumentet analitike … (2) 
•  treguesit bazë:  

–  të ardhurat dhe shpenzimet kryesore të NJQV-ve  
 

•  treguesit të autonomisë financiare:  
–  raporti mes të ardhurave të vazhdueshme dhe të ardhurave të 

përgjithshme [>!65%] 
–  raporti mes të ardhurave të veta të vazhdueshme (grantet dhe taksat e 

përbashkëta nuk përfshihen) dhe të ardhurave të vazhdueshme [>!33%] 
–  raporti mes granteve të vazhdueshme (të pakushtëzuara) dhe të 

ardhurave të vazhdueshme [<!33%]!
–  raporti mes tepricës operative neto dhe të ardhurave të vazhdueshme 

[>30%] 
 



treguesit krahasimor dhe 
instrumentet analitike … (3)  
•  tregues mbi të ardhurat  

•  të ardhurat e përgjithshme për banorë (referuar të dhënave të 
RGJC-së) 

•  të ardhurat e vazhdueshme për banorë  
•  të ardhurat e veta për banorë    
•  burime të ndryshmë të të ardhurave për banorë (taksa e 

biznesit, taksa e pasurisë, tarifa e pastrimi, grante të 
kushtëzuara, etj.)  

 



treguesit krahasimor dhe 
instrumente analitikë … (4) 
•  tregues mbi shpenzimet  

–  raporti mes shpenzimeve të vazhdueshme dhe shpenzimeve të përgjithshme  
–  raporti mes shpenzimeve për investime kapitale dhe shpenzimeve të përgjithshme  
–  raporti mes shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes dhe shpenzimeve të 

vazhdueshme 
–  Raporti mes shpenzimeve për paga dhe shpenzimeve të vazhdueshme 
–  Tregues të shpënzimeve për banorë (referuar RGJC-së): shpenzimet e 

përgjithshme për banorë; shpenzimet për investime kapitale për banorë; etj.   
 

•  tregues mbi menaxhimin financiar   
–  raporti mes shpenzimeve të përgjithshme dhe të ardhurave të përgjithshme [ > 

95% and < 100%] 
–  raporti mes shpenzimeve të vazhdueshme dhe të ardhurave të vazhdueshme [ > 

95% and < 100%] 
 



portali i të dhënave financiare 
www.financatvendore.al  



përdorimi i portalit  
www.financatvendore.al  



përdorimi i portalit  
www.financatvendore.al  



përdorimi i portalit  
www.financatvendore.al  



përdorimi i portalit  
www.financatvendore.al  



shërbimet  … 
1. analiza dhe krahasime:  

brenda kësaj rubrike grupohet informacioni i treguesve për 373 NJQV-të dhe 61 
bashkitë, kryesisht në formë grafike 
analizat dhe krahasimet kanë për bazë NJQV-të dhe i referohen krahasimeve mes tyre 
brenda të njëjtit vit. 

informacioni grupohet sipas pesë grupeve të treguesve: (i) Autonomia Financiare; (ii) Të 
ardhurat; (iii) Shpenzimet; (iv) Menaxhimi Financiar dhe (v) Treguesit Bazë 

grafikët krahasimorë japin NJQV-të sipas një apo më shumë treguesish në një vit të 
caktuar 



shërbimet  … 
1. analiza dhe krahasime:  



shërbimet  … 
1. analiza dhe krahasime:  



shërbimet  … 
1. analiza dhe krahasime:  



shërbimet  … 
2. ecuria dhe progresi  

brenda kësaj rubrike grupohet informacioni i treguesve në vite për secilën prej NJQV-ve  
analizat dhe krahasimet kanë për bazë çdo NJQV dhe i referohen ecurisë së saj sipas të 
njëjtit tregues në periudhën kohore 2008 - 2014  
informacioni sipas pesë nën-rubrikave, që i referohen grupeve të treguesve: (i) Autonomia 
Financiare; (ii) Të ardhurat; (iii) Shpenzimet; (iv) Menaxhimi Financiar dhe (v) Treguesit 
bazë 
për secilin prej grupit të treguesve jepet opsioni për të zgjedhur NJQV-në për të cilën 
vlerësohet progresi  



shërbimet  … 
2. ecuria dhe progresi:  



shërbimet  … 
3. ndërto analizën tënde 

kjo rubrikë i ofron përdoruesit mundësinë që të krijoje raportin/analizën e vetë, sipas 
nevojave 
në këtë rubrikë ndërtohet një ‘query’ me të gjitha opsionet e mundshme për të ndërtuar 
analiza, nisur jo vetëm nga treguesit por edhe nga banka e të dhënave 

rubrika ndahet në dy nën-rubrika, nisur nga mundësia e vizualizimit në hartë ose në 
grafikë..  



shërbimet  … 
3. ndërto analizën tënde:  



reflektime dhe hapa të mëtejshëm 
… 
•  prezanton një panoramë të plotë të situatës dhe pozicionit 

financiar të NJQV-ve duke mundësuar krahasimin e tyre mes 
vetes, të ngjashmeve në vend dhe në rajon, si dhe mesatares 
kombatare  

•  mundëson instrumente të thjeshta analitike për të vlerësuar e 
monitoruar përdorimin e fondeve publike në nivel vendor  

•  përpunimi i të dhënave për të populluar bankën e të dhënave 
financiare kërkon kohë dhe energji. standardizimi i 
raportimeve financiare dhe buxhetit do të lehtësonte këtë 
proces  

•  sfidë ngelet popullimi i mëtejshëm i bankës së të dhënave 
në mënyrë periodike (6 mujore apo të përvitshme)  

 

 



FALEMINDERIT! 


