
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE  - NATIONAL AUDIT OFFICE  
 

 

 

 

 RAPORTI I AUDITIMIT TË PERFORMANCËS 

Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2018 – 2020 në sektorin e arsimit dhe të 

infrastrukturës 

 
Prishtinë, dhjetor 2019 



ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE  - NATIONAL AUDIT OFFICE  
 

 

Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës është institucioni më i lartë i 

kontrollit ekonomik e financiar dhe për punën e vet i jep llogari Kuvendit të 

Republikës së Kosovës.   

Misioni ynë është që përmes auditimeve cilësore të fuqizojmë llogaridhënien në 

administratën publike për përdorimin efektiv, efikas dhe ekonomik të burimeve 
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kërkuar llogari nga menaxherët e çdo organizate të audituar. Në këtë mënyrë, ne 

rrisim besimin në shpenzimin e fondeve publike dhe luajmë një rol aktiv në sigurimin 

e interesit të taksapaguesve dhe të palëve tjera të interesit në rritjen e përgjegjësisë 

publike.  

Ky auditim është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve 

Supreme të Auditimit (SNISA 30001) si dhe me praktikat e mira evropiane. 

Auditimet e performancës të ndërmarra nga Zyra Kombëtare e Auditimit janë 

shqyrtime objektive dhe të besueshme që vlerësojnë nëse veprimet qeveritare, 

sistemet, operacionet, programet, aktivitetet ose organizatat veprojnë në përputhje me 

parimet e ekonomisë2, efikasitetit3 dhe efektivitetit4 dhe nëse ka vend për përmirësim. 

Auditori i Përgjithshëm ka vendosur në lidhje me përmbajtjen e këtij draft raporti 
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cila e ka mbikëqyrur auditimin. 
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Labinot Sadiku, Udhëheqës i ekipit 
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1SNISA 3000 – Standardet dhe udhëzimet për auditimin e performancës bazuar në Standardet e Auditimit të ONISA-s dhe 

përvoja praktike 
2 Ekonomia –Parimi i ekonomisë nënkupton minimizimin e kostos së resurseve. Resurset e përdorura duhet të jenë në 

dispozicion me kohë, në sasi dhe cilësi të duhur dhe me çmimin më të mirë 
3 Efikasiteti – Parimi i efikasitetit nënkupton të marrësh maksimumin nga resurset në dispozicion. ka të bëjë me lidhshmërinë 

ndërmjet resurseve të angazhuara dhe rezultateve të dhëna në kuptim të sasisë, cilësisë dhe kohës 
4 Efektiviteti – Parimi i efektivitetit nënkupton arritjen e objektivave të paracaktuara dhe arritjen e rezultateve të pritura. 
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Përmbledhje e përgjithshme 

Korniza Afatmesme e Shpenzimeve është një dokument i rëndësishëm për planifikimin e 
politikave prioritare në vend dhe planifikimin e buxhetit për këto politika në baza tre vjeçare. 
Bazuar në Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë të gjitha Organizatat 
Buxhetore hartojnë kërkesat buxhetore për prioritetet/aktivitetet e tyre përmes Kornizës 
Afatmesme të Shpenzimeve duke u bazuar në dokumentet strategjike. Këto kërkesa trajtohen 
nga Ministria e Financave e cila është një kujdestare e buxhetit të shtetit.  

Rolin kyç në hartimin dhe buxhetimin e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve e ka Ministria 
e Financave e cila duhet të siguroj shqyrtimin e duhur të buxhetit në të gjithë filtrat deri tek 
aprovimi i Ligjit për Buxhetin Vjetor dhe në anën tjetër Organizatat Buxhetore duhet të bëjnë 
planifikim të duhur të aktiviteteve dhe buxhetit për implementimin e objektivave strategjike.  

Zyra Kombëtare e Auditimit ka kryer auditimin e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve për 
vitet 2018-2020 për të vlerësuar nëse procesi i përgatitjes dhe zbatimit të dokumentit të KASH 
ka adresuar objektivat strategjike të përcaktuara, për planifikim të mirëfilltë dhe financim të 
politikave prioritare në vend. Për të analizuar në detaje këtë proces kemi përzgjedhur sektorin 
e arsimit dhe të infrastrukturës si dhe ndërlidhjen e objektivave të këtyre sektorëve mes 
Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve dhe Strategjisë Kombëtare për Zhvillim si dhe bartjen e 
tyre në buxhetin vjetor.  

Subjekt i auditimit kanë qenë Ministria e Financave, Zyra e Kryeministrit përkatësisht Zyra 
për Planifikim Strategjik, Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit si dhe Ministria e Arsimit 
Shkencës dhe Teknologjisë.  

Rezultatet e auditimit kanë treguar se Korniza Afatmesme e Shpenzimeve në masë të madhe 
shërben për integrimin e politikave, planifikimin dhe buxhetimin brenda një perspektive 
afatmesme. Objektivat strategjike për sektorin e arsimit dhe të infrastrukturës të parapara në 
Strategjinë Kombëtare për Zhvillim në nivel të kënaqshëm janë reflektuar në Kornizën 
Afatmesme të Shpenzimeve.  

Megjithatë, mungon reflektimi i plotë i objektivave strategjike për sektorin e arsimit dhe të 
infrastrukturës në deklaratën e prioriteteve si dhe mungon ndërlidhja e Kornizës Afatmesme 
të Shpenzimeve me ligjin për ndarje buxhetore si dhe planeve individuale të institucioneve të 
audituara. Po ashtu, ka raste të vendosjes së projekteve në ligjin e buxhetit përmes 
amandamentimeve në Kuvend. Për më shumë, planifikimi, zbatimi dhe monitorimi i 
realizimit të objektivave strategjike në nivel qeveritarë nuk është në nivelin e duhur. Kjo ka 
bërë që të zbehet rëndësia dhe qëllimi që Korniza Afatmesme e Shpenzimeve ka në planifikim 
afatgjatë të objektivave dhe buxhetit. Në vijim janë disa arsye të cilat tregojnë se Korniza 
Afatmesme e Shpenzimeve nuk është plotësisht në funksion të një planifikimi të 
qëndrueshëm.   

Së pari, Zyra për Planifikim Strategjik në kuadër të Zyrës së Kryeministrit nuk ka arritur të 
bëjë një bashkërendim të aktiviteteve të saj, monitorim dhe raportim të vazhdueshëm të 
implementimit të objektivave strategjike në mënyrë që të hartoj një deklaratë të duhur të 
prioriteteve. Po ashtu, Zyra për Planifikim Strategjik dhe Departamenti për Buxhet në kuadër 
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të Ministrisë së Financave nuk kanë koordinuar mjaftueshëm aktivitetet e tyre për realizimin 
e duhur të Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve. 

Së dyti, Ministria e Financave ka bërë hartimin e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve në 
mënyrë të përgjithësuar nëpër sektorë por jo edhe sipas organizatave buxhetore dhe si e tillë 
është aprovuar nga Qeveria. Kjo e bënë të vështirë ndërlidhjen, vlerësimin dhe mbikëqyrjen e 
aktiviteteve për organizata. Për më tepër, Ministria e Financave bënë finalizimin e buxhetit në 
këtë kornizë duke u bazuar në projeksionet makroekonomike dhe projeksionet e buxhetit 
vjetor paraprak për vitet e ardhshme e jo duke u bazuar edhe në analiza të mirëfillta të 
kërkesave nga organizatat buxhetore. Po ashtu, ka bërë aprovimin e projekteve të caktuara të 
cilat nuk janë objektiva strategjike të nivelit qendror.  

Së treti, Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit dhe Ministria e Arsimit Shkencës dhe 
Teknologjisë, nuk kanë arritur të bëjnë planifikim të duhur financiar të 
projekteve/aktiviteteve dhe realizim të buxhetit për projekte të caktuara duke rrezikuar 
realizimin e objektivave prioritare strategjike qeveritare. Mangësitë në planifikimin dhe 
zbatimin e projekteve kanë pasur për pasojë shpenzimin jo efikas dhe efektiv të buxhetit. Po 
ashtu, këto dy ministri kishin planifikuar dhe realizuar projekte jashtë objektivave strategjike. 
Për më tepër, ka dallime të konsiderueshme ndërmjet KASH-eve5 për vitin 2018 kryesisht në 
kategorinë e investimeve kapitale. 

Më poshtë, kemi paraqitur rekomandimin me prioritet për Kuvendin e Kosovës dhe 
rekomandimet e përgjithshme për palët e audituara me qëllim të përmirësimit të  mëtejshëm 
të hartimit të Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve dhe ndërlidhjes me objektivat strategjike 
në njërën anë dhe ligjin e buxhetit në anën tjetër. Lista e plotë e rekomandimeve të auditimit, 
është paraqitur në Kapitullin 5 të këtij raporti.  

Rekomandojmë Kuvendin e Kosovës 

Përmes Komisionit për Buxhet dhe Financa të sigurojë se ligji i buxhetit adreson objektivat 
prioritare të përcaktuara me dokumentet strategjike me qëllim të minimizimit të devijimeve 
mes planifikimeve vjetore dhe atyre startegjike. Për më shumë, të mbajë llogaridhënës 
Qeverinë për planfikimin dhe realizimin e projekteve investive në kuadër të përgjegjësive dhe 
kompetencave të organizatave buxhetore.   

Rekomandimet e përgjithshme 

Zyra e Kryeministrit duhet të sigurojë se, Zyra për Planifikim Strategjik ndërmerr hapa 
adekuat për monitorim të mirëfilltë të zbatimit të prioriteteve strategjike me qëllim që 
Deklarata e Prioriteteve si parakusht për përgatitjen e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve 
të jetë gjithëpërfshirëse dhe t’i shërbej qëllimit për planifikim të duhur afatgjatë.  

Ministria e Financave duhet të sigurojë komunikim efektiv me organizatat buxhetore me 
qëllim që Korniza Afatmesme e Shpenzimeve të shërbej si dokument kyç për planifikimin e 
aktiviteteve strategjike dhe atyre vjetore. Të shqyrtoj hartimin/aprovimin e Kornizës 
Aafatmesme të Shpenzimeve edhe në nivel ministror lidhur me objektivat strategjike. Po 

                                                      
5 Krahasimi i KASH 2017-2019 dhe KASH 2018-2020 për vitin 2018. 
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ashtu, duhet të sigurojë se ligji për ndarje buxhetore i dërguar në Kuvend për aprovim 
reflekton qartë aktivitetet strategjike të miratuara në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve 
dhe se janë në përgjegjësi dhe kompetencë të nivelit qendror. Vetëm projektet të cilat janë të 
mbështetura me analiza të duhura, të arsyetuara mirë, me kosto reale financiare dhe që i 
shërbejnë qëllimeve strategjike duhet të jenë subjekt i miratimeve.   

Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit dhe Ministria e Arsimit Shkencës dhe 
Teknologjisë duhet të sigurojnë se Korniza Afatmesme e Shpenzimeve shërben si dokument 
bazë për planifikim të duhur të aktiviteteve dhe buxhetit të tyre dhe krahas kësaj të 
shpenzojnë buxhetin për zbatimin e objektivave strategjike. Gjithashtu, të sigurojnë se 
objektivat strategjike të planifikuara për implementim janë kompetencë e tyre. 

Përgjigja e palëve tё përfshira nё auditim 

Zyra e Kryeministrit, Ministria e Financave, Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit dhe 
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë janë pajtuar me gjetjet dhe konkluzionet e 
auditimit, si dhe janë zotuar se do t’i adresojnë të gjitha rekomandimet e dhëna.  
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1. Hyrje 

Çdo qeveri vepron në kuadër të një kornize të gjithmbarshme në të cilën përcaktohen politikat 

dhe prioritetet afatgjate dhe afatmesme, dhe e cila i ndan resurset sipas politikave dhe 

prioriteteve në mënyrë të tillë që të sigurojë të ardhme të mirë për qytetarët. 

Planifikimi i aktiviteteve dhe buxhetit është proces i përgatitjes së planeve strategjike për 

periudha kohore të përcaktuara (afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata). Këto plane i 

përmbajnë në vete deklaratat e objektivave, dhe politikave të Qeverisë, strategjitë për arritjen 

e objektivave, kornizën e resurseve për periudhën e planifikimit (projeksionet e të hyrave dhe 

shpenzimeve), programin e aktiviteteve që do të zbatohet gjatë periudhës dhe metodën për të 

matur nëse janë përmbushur objektivat e planit. 

Në vendin tonë Qeveria e Kosovës (QK), më konkretisht Ministria e Financave (MF) në 

përputhje me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (LMFPP), jo më 

vonë se me datë 30 prill të vitit aktual, përgatitë Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 

për vitin e ardhshëm fiskal si dhe vlerësimet për dy vitet e ardhshme. Ky dokument përcakton 

një politikë fiskale shumë-vjeçare në (kuadrin makro-fiskal) bazuar mbi parashikimet 

ekonomike dhe të ardhurat si dhe objektivat e saj të zhvillimit. KASH është dokument 

strategjik trevjeçar, i cili hartohet nga MF në bazë të nenit 19 të LMFPP-së, e cila synon të 

alokoj burimet e shpenzimeve për sektor të veçantë, bazuar në prioritetet e Qeverisë, brenda 

totalit të resurseve të kornizës makro-fiskale. Ky dokument projekton të hyrat dhe shpenzimet 

për nivelin qendror dhe atë lokal. Krahas kësaj kornize Qeveria harton dhe dërgon 

projektligjin për ndarje buxhetore të propozuar tek Kuvendi dhe si rezultat deri me datën 31 

dhjetor Kuvendi ka afatin e fundit për aprovimin e ligjit për buxhet vjetor.  

Për të siguruar se objektivat kryesore të Programit të Qeverisë së Kosovës  janë në përputhje 

me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim (SKZH), Agjendën për Reforma Evropiane (ARE) 

Programin për Reforma në Ekonomi dhe në bazë të Marrëveshjes për Stabilizim-Asocim 

ndërmjet Kosovës dhe Bashkimi Evropian , QK ka aprovuar KASH 2018-2020 i cili adreson 

deklaratën e prioriteteve të vendit. QK ka realizuar KASH duke u bazuar në pesë (5) prioritete 

kryesore, të cilat janë: 

 Arsimi dhe Punësimi; 

 Qeverisja e mirë dhe Sundimi i Ligjit; 

 Industritë konkurruese; 

 Infrastruktura, dhe 

 Integrimi evropian, politika e jashtme dhe çështjet e sigurisë. 
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1.1 Treguesit  e problemit në fushën e audituar 

Në procesin e planifikimit të buxhetit, KASH 2018–2020  ka një rol kyç dhe për këtë ka 

interesim të vazhdueshëm për analiza dhe vlerësime. Për të iniciuar auditimin e mekanizmave 

të cilat rregullojnë planifikimin afatmesëm-afatgjatë të buxhetit na kanë shërbyer hulumtimet 

dhe analizat e ndryshme si ato vendore ashtu edhe ato ndërkombëtare. Instituti GAP ka 

analizuar dhe ka vlerësuar hartimin e KASH për vitin 2017 për të cilin ka theksuar 

mospërputhjet kryesore të KASH-eve dhe projekt buxheteve të disa viteve me radhë. 

Ndryshime të theksuara kishte identifikuar në të gjitha kategoritë e shpenzimeve (paga dhe 

mëditje, mallra dhe shërbime, subvencione dhe investime kapitale).  

Po ashtu, raporti i vlerësimit PEFA dhe ai i SIGMA kanë theksuar që perspektiva afatmesme 

në buxhetim ende nuk është zhvilluar mirë dhe KASH ende nuk funksionon plotësisht si 

instrument për alokimin e resurseve. Në përgjithësi, dokumenti KASH përqendrohet më 

shumë në parashikimet e buxhetit vjetor ndërsa shifrat për dy vitet e ardhshme në shumicën 

e rasteve janë vlerësime jo shumë të qëndrueshme. 6 

Edhe hulumtimet tona të kryera në fazën e planifikimit të këtij auditimi, kanë treguar që nuk 

ka përputhje dhe koordinim të mjaftueshëm ndërmjet Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe 

KASH. Problemi ekziston në linjën e përcjelljes së objektivave ndërmjet KASH dhe 

aktiviteteve  në ligjin e buxhetit vjetor. Treguesit e cekur më lartë kanë shërbyer për të iniciuar 

auditimin e kësaj fushe. 

1.2 Objektiva e auditimit 

Objektivë kryesore e këtij auditimi është të vlerësojmë nëse Korniza Afatmesme e 

Shpenzimeve reflekton objektivat strategjike dhe nëse ka shërbyer si dokument kryesor për 

hartimin e buxhetit vjetor. Me theks të veçantë, nëse është në funksion të vendosjes së bazës 

për planifikime buxhetore në përputhje me objektivat strategjike në sektorin e arsimit dhe 

infrastrukturës dhe zbatimin e tyre krahas ndarjeve buxhetore. 

Qëllimi ynë është që përmes këtij auditimi  të japim rekomandime për përmirësimin e ciklit 

buxhetor afatgjatë në faza të ndryshme, duke filluar nga përgatitja e KASH, ligjit të buxhetit 

vjetor dhe planeve vjetore të organizatave buxhetore për të siguruar se alokimi i fondeve 

publike bëhet në përputhje me objektivat strategjike. 

 

                                                      
6 PEFA – Public Expenditure and Financial Accountability; SIGMA – Support for Improvement in Governance 

and Management. 
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Pyetjet kryesore të auditimit janë:  

1. A hartohet KASH në mënyrën e duhur nga institucionet përgjegjëse për adresimin e prioriteteve 
qeveritare? 

2. A ekziston një lidhje e qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse në mes të KASH dhe ligjit vjetor te buxhetit 
në shpërndarjen e fondeve publike sipas prioriteteve?   

Auditimi ka mbuluar periudhën e auditimit për KASH 2018 – 2020 me fokus vitin 2018 ndërsa, 

për nevoja krahasimore mbulon edhe periudhën e KASH 2017–2019. Subjekt i auditimit janë 

Zyra e Kryeministrit, konkretisht Zyra për Planifikim Strategjik, Ministria e Financave 

konkretisht, Departamenti i Politikave Ekonomike, Publike dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar 

Financa dhe Departamenti i Buxhetit, Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit si dhe 

Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë.  

Kemi kufizuar fushëveprimin e auditimit në nivelin qendror përkatësisht në Ministrinë e 

Infrastrukturës dhe Transportit si njëra nga organizatat me pjesëmarrjen më të madhe në 

buxhetin e vendit dhe Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, si njëra ndër 

organizatat e cila adreson prioritetin e parë në SKZH, atë të arsimit. Si përfundim, të dy këto 

OB njëkohësisht adresojnë dy nga prioritetet me rëndësi në KASH, atë të çështjeve ekonomike 

dhe të arsimit. 

Metodologjia e detajuar e auditimit e aplikuar gjatë këtij auditimi, kriteret e auditimit dhe 

fushëveprimi i auditimit janë paraqitur në Shtojcën 1.   
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2. Roli dhe përgjegjësitë e palëve relevante   

Ministria e Financave 

Departamenti i Buxhetit (DB) – është palë kryesore për hartimin e KASH. DB bënë 

përmirësimin, koordinimin dhe formulimin e politikave buxhetore për të siguruar lidhje më të 

mirë midis politikave dhe alokimit të burimeve, rritjes së efiçiencës së shpenzimeve publike, 

disiplinës fiskale si dhe transparencës më të lartë në procesin e hartimit të KASH dhe hartimin 

e zbatimin e buxhetit. Po ashtu ky departament bënë përgatitjen e propozim buxhetit të 

Kosovës dhe zbatimin e tij, si dhe Menaxhimin e Sistemit të Zhvillimit dhe Menaxhimit të 

Buxhetit (SZHMB), dhe Programin e Investimeve Publike (PIP).  

Departamenti i Politikave Ekonomike, Publike dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar 

Financiar – është pala tjetër përgjegjës për hartimin e politikave makro-fiskale në mbështetje 

të zhvillimit ekonomik të vendit. Harton pjesën makroekonomike të Kornizës Afatmesme të 

Shpenzimeve dhe Librit të Buxhetit. Bënë analizën e ndikimit ekonomik të dokumenteve të 

planifikuara strategjike në ekonominë e vendit dhe implikimet fiskale të tyre.  

Zyra e Kryeministrit 

 Zyra për Planifikim Strategjik - është palë tjetër i cili siguron se të gjitha Ministritë veprojnë 

në pajtim me politikat strategjike qeveritare. Në bashkëpunim me MF-në konkretisht 

Departamentin e Buxhetit duhet të koordinoj aktivitetet e tyre në mënyrë që të hartojnë KASH 

dhe Planin Vjetor të Qeverisë (PVQ) duke u bazuar në prioritetet qeveritare. ZPS po ashtu 

duhet në mënyrë konsistente të monitoroj implementimin SKZH-së. Në kuadër të ZKM-së 

është Komisioni për Planifikim Strategjik si organi më i lartë qeveritar për përcaktimin e 

prioriteteve strategjike, monitorimin e SKZH-së, finalizimin e KASH, etj. 

Organizatat Buxhetore (OB) janë të obliguara që bazuar në instruksionet e Departamentit për 

Buxhet të bëjnë planifikimin e realizimit të buxhetit bazuar në instruksionet për përgatitjen e 

KASH dhe duke respektuar tavanet buxhetore të caktuara në qarkoret buxhetore të adresojnë 

prioritetet. Njëkohësisht, ekzekutimin e buxhetit ta mbështesin në përputhje me kriteret e 

caktuara në ligjin për buxhet bazuar në lëvizjet e kufizuara brenda programeve të ndryshme 

në organizatë dhe në raste të lëvizjeve të ndryshme të sigurohen se këto lëvizje janë të 

arsyetuara mirë.  
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Figura 1. Përshkrimi i procesit të hartimit të KASH dhe akterët përgjegjës 
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3. Gjetjet e auditimit 

Në këtë kapitull janë paraqitur gjetjet e auditimit të cilat ndërlidhen me aktivitetet e palëve 

përgjegjëse për hartimin e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve. Gjetjet janë strukturuar në 

tri seksione të ndërlidhura me pyetjet e auditimit. 

 Pjesa e parë mbulon koordinimin dhe bashkëpunimin e Zyrës për Planifikim Strategjik 

me Ministrinë e Financave në hartimin e deklaratës së prioriteteve si parakusht për 

përgatitjen e KASH si dhe monitorimin e implementimit të prioriteteve strategjike.   

 Pjesa e dytë mbulon rolin e Ministrisë së Financave në procesin e përgatitjes dhe 

aprovimit të kërkesave buxhetore/objektivave strategjike të Ministrisë së 

Infrastrukturës dhe Transportit si dhe të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe 

Teknologjisë ne KASH.  

 Pjesa e tretë mbulon hartimin e objektivave strategjike, kërkesave buxhetore në KASH 

dhe zbatimin e projekteve nga Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit dhe 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.   

3.1 Deklarata e prioriteteve si parakusht për hartimin e Kornizës 

afatmesme të shpenzimeve   

Zyra për Planifikim Strategjik duhet të sigurojë se prioritetet qeveritare pasqyrohen në dokumente 

planifikuese afatshkurtra dhe afatmesme buxhetore të Qeverisë. Njëkohësisht, duhet të hartojë 

Deklaratën e Prioriteteve duke u bazuar në monitorimin e zbatimit të strategjisë dhe të dërgojë në 

Komisionin për Planifikim Strategjik për shqyrtim dhe aprovim të saj, për më tutje për aprovim në 

Qeveri. ZPS duhet të koordinojë aktivitetet me Departamentin e Buxhetit për adresimin e prioriteteve, 

kostimin e duhur për aktivitete dhe hartimin e rishikimin e KASH-it.  

Strategjia Kombëtare për Zhvillim është dokumenti kryesor strategjik qeveritar i aprovuar në 

Prill të vitit 2016. Ky dokument i paraprin Deklaratës së Prioriteteve 2018-20207. Në këtë 

strategji janë paraqitur në mënyrë të përgjithësuar masat kryesore për prioritete të ndryshme 

për sektorë të ndryshëm (si Arsimi, Infrastruktura dhe Konkurrueshmëria, Ligji dhe rendi, 

etj.) pa afate kohore. Në prill të vitit 2017, është aprovuar udhërrëfyesi (plani i veprimit) për 

Strategji i cili paraqet qartë objektivat, aktivitetet, nën aktivitetet dhe kostimin e tyre. 

                                                      
7 Kjo deklaratë përfshin prioritetet e planifikuara në këtë dokument dhe dokumentet tjera strategjike si MSA, 

PRE etj. 
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Zyra për Planifikim Strategjik (ZPS) është caktuar si Sekretariat i Komisionit për Planifikim 

Strategjik8 cili bënë organizimin e takimeve të këtij komisioni. Ky komision ka për detyrë 

përcaktimin e prioriteteve strategjike të qeverisë, monitorimin e zbatimit të planit kombëtar 

për zbatimin MSA-së, përcaktimin e kufijve agregatë dhe sektorial të KASH dhe finalizimin e 

KASH, etj. Megjithatë, KPS nuk e ka finalizuar KASH-in krahas përgjegjësive që ka. Ndërsa, 

përveç vendimit për themelimin e këtij komisioni nuk kishte udhëzim apo rregullore e cila do 

të përcaktonte afatet kohore dhe aktivitetet tjera të komisionit. .  

Deklarata e prioriteteve 2018-2020, e hartuar nga ZPS përfshinë prioritetet qeveritare nga 

dokumentet strategjike dhe nga strategjia. Në pjesën e parë të kësaj deklarate është paraqitur 

planifikimi dhe ekzekutimi i buxhetit i cili duhet të bëhet në linjë me rregullën fiskale që 

kufizon deficitin buxhetor në 2%. Në pjesën e dytë në mënyrë narrative janë paraqitur edhe 

prioritetet strategjike. 

Megjithatë, paraqitja e prioriteteve strategjike në Deklaratën e Prioriteteve 2018–2020 është 

e mangët pasi që nuk ishin përfshirë të gjitha objektivat strategjike të planifikuara në 

strategji, me theks të veçantë ato të sektorit të infrastrukturës siç janë: zgjerimi i rrugës 

Prishtinë – Podujevë, Zgjerimi i rrugës Prishtinë – Gjilan – Dheu i Bardhë, zgjerimi i rrugës 

Pejë – Deqan – Gjakovë – Prizren. Nuk ka një shpjegim për mos përfshirjen e tyre e po ashtu 

nuk kishte informacione lidhur me progresin e aktiviteteve nëse janë arritur apo jo, kanë 

filluar apo jo ose ka ngecje në ekzekutim.  

Mungesa e monitorimit të zbatimit të aktiviteteve nga ZPS ka ndikuar që të hartohet një 

deklaratë e cila nuk adreson mirëfilli prioritetet. Edhe pse deklarata duhet të jetë parakusht 

për hartimin e KASH, kjo e fundit ka adresuar të gjitha objektivat strategjike. Kjo tregon se 

këto dy dokumente nuk bashkëveprojnë plotësisht njëra me tjetrën dhe tregon mungesën e 

komunikimit mes palëve në procesin e përgatitjes së dokumenteve kyçe për planifikim 

strategjik. Mos hartimi i duhur dhe i plotë i Deklaratës së Prioriteteve mund të rrezikoj 

planifikimin afatgjatë dhe arritjen e objektivave strategjike.  

Për më shumë, përveç dorëzimit të Deklaratës së Prioriteteve për 2018–2020 në Qeveri për 

aprovim, nuk kishte  komunikim të majftueshëm ndërmjet ZPS dhe Departamentit të Buxhetit 

në kuadër të MF për të adresuar prioritetet dhe hartuar KASH.  

Bazuar në Udhërrëfyesin për Zbatimin e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim, monitorimi i 

strategjisë duhet të kryhet në baza gashtë (6) mujore në nivel operacional, nëpërmjet sistemit 

të Planit Vjetor të Punës së Qeverisë në baza vjetore do të monitorohet arritja e objektivave në 

nivelin e masave si dhe në periudhën gashtë (6) vjeçare do të matet ndikimi i kësaj strategjie.  

                                                      
8 Komisioni për Planifikim Strategjik është trupë qveritare e udhëhequr nga Kryeministri dhe me përbërje nga 

zëvendës kryeministri dhe ministrat të tjerë me qëllim të planifikimit të politikave prioritare para se këto të 
paraqiten në vendimin përfundimtar në Qeveri. 
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ZPS ka hartuar metodologji për monitorimin e strategjisë, ku është paraparë raportim gjashtë 

mujor dhe vjetor nga institucionet përgjegjëse9.  

Në tetor të vitit 2018, ZPS ka hartuar raportin e parë për zbatimin e Strategjisë Kombëtare për 

Zhvillim e cila mbulon periudhën 2016-2017. Përveç këtij raporti, nuk është bërë raportim 

tjetër nga institucionet përgjegjëse dhe për pasojë mungojnë informatat në nivel vendi për 

nivelin e zbatimit të objektivave strategjike. Sipas ZPS, mungesa e monitorimit të duhur 

rrjedh për shkak të mungesës së kapaciteteve të mjaftueshme për monitorim.  

Për më shumë, ky raport për zbatimin e strategjisë nuk është paraqitur tek Grupi Drejtues i 

Planifikimit Strategjik10 dhe Komisioni për Planifikim Strategjik për shqyrtim dhe dakordim 

për masat korrigjuese që duhet ndërmarrë Qeveria. Mungesa e paraqitjes së këtij raporti për 

shqyrtim/aprovim tek organet përgjegjëse ka bërë që të mos trajtohen gjetjet dhe 

rekomandimet lidhur me zbatueshmërinë e masave të strategjisë. Raportimi jo i rregullt i tyre 

bënë që Deklarata e Prioriteteve për KASH të hartohet pa ndonjë analizë të mirëfilltë. 

  

 

 

 

3.2 Korniza Afatmesme e Shpenzimeve në raport me objektivat 

strategjike  

KASH duhet të hartohet nga Ministria e Financave bazuar në Deklaratën e Prioriteteve. Objektivat 

strategjike në sektorin e arsimit dhe infrastrukturës duhet të planifikohen në KASH nga institucionet 

përkatëse. Në anën tjetër këto objektiva duhet të trajtohen nga MF dhe të aprovohen në KASH dhe në 

filtrat tjerë deri në Ligjin për Buxhet. Ky proces duhet zhvillohet sipas instruksionit dhe krahas 

kërkesave ligjore për një lidhje të qëndrueshme objektiva-buxhet. 

Fillimisht duhet theksuar se, objektivat strategjike në sektorin e arsimit dhe të infrastrukturës 

nga organizatat buxhetore përgjegjëse për këta sektorë janë planifikuar dhe deri në një masë 

janë adresuar në KASH. Megjithatë, procesin e përcjellin disa dobësi që mund të ndikojnë në 

cilësinë dhe përmbajtjen e kornizës. 

                                                      
9 Metodologjia për raportimin dhe monitorimin e zbatimit, rezultateve dhe financimit të SKZH e pasuar me indikatorët e 

Pasaportës,  f5 pika 2.1 
10 Raportet analitike për zbatimin e prioriteteve të larta të SKZH-së pas shqyrtimit në kuadër të Grupit Drejtues 

për Planifikim Strategjik i paraqiten për informim dhe shqyrtim të mëtutjeshëm Komisionit për Planifikim 
Strategjik të drejtuar nga Kryeministri 

Si përfundim, KPS nuk ka bërë përpjekje për të finalizuar dokumentin e KASH. Në deklaratën e 

prioriteteve nuk janë evidentuar arritjet dhe ngecjet për zbatimin e prioriteteve. ZPS dhe MF nuk 

kanë zhvilluar një komunikim të mjaftueshëm për adresimin e prioriteteve në KASH. ZPS po ashtu, 

nuk ka bërë monitorim të mjaftueshëm mbi zbatimin e prioriteteve të SKZH-së.  
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KASH i aprovuar në Qeverinë e Kosovës është për sektor i përgjithësuar, e jo edhe në nivel 

ministror. Kjo vështirëson/pamundëson analizimin dhe krahasimin e buxhetit për 

organizata/ministri krahas kërkesave individuale buxhetore. Bazuar në praktikat e vendeve 

tjera dhe duke iu referuar raportit të PEFA11 parasheh që KASH të aprovohet në mënyrë 

agregate (të përgjithësuar) po ashtu edhe për nivel ministror 12.  

Për të vlerësuar ndërlidhjen dhe adresimin e kërkesave individuale buxhetore me KASH kemi 

analizuar kërkesat buxhetore të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) 

dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Transportit (MIT).  

Analizat tona kanë treguar se, kërkesa e parë buxhetore nga MIT nuk është hartuar plotësisht 

sipas udhëzimeve për përgatitjen e KASH dhe nuk ishte e unifikuar. Kërkesa nga MIT ishte 

paraqitur vetëm në formë tabelare pa ofruar ndonjë sqarim apo arsye lidhur me kërkesat e saj. 

Për projektet e investimeve kapitale janë dy tabela, njëra në total ndërsa tabela tjetër e 

përgatitur në analitikë. Vlerat në këto tabela nuk ishin të njëjta dhe nuk ishin shpjeguar arsyet 

e këtyre ndryshimeve. Diferencat janë paraqitur në shtojcën 2. Sipas udhëzimeve për 

përgatitjen e KASH, kërkesat e reja buxhetore duhet të përcjellën me arsyeshmërinë e projektit 

dhe të paraqitën në formatin përcaktuar, të cilin format MIT nuk e ka aplikuar.  

Në anen tjetër, Departamenti i Buxhetit-MF nuk ka bërë përpjekje të mjaftueshme për të dhënë 

udhëzime dhe këshilla në lidhje me përmirësimin e kërkesave nga MIT dhe unifikimin e tyre 

sipas udhëzimeve për përgatitjen e KASH. Për më shumë, caktimi i kufijve të parë buxhetor 

nga DB-MF bëhet në bazë të projeksioneve të ligjit të vitit të kaluar pa një analizë të mirëfilltë 

të projekt propozimeve në dokumentin e KASH-it.   

Objektivat strategjike të OB-ve nga kategoria e investimeve kapitale adresohen dhe 

menaxhohen përmes programit për investime publike, të cilin e kemi paraqiturë në vijim. 

Programi për Investime Publike (PIP) 

MASHT dhe MIT duhet që përmes PIP të planifikojnë objektivat e tyre strategjike nga kategoria 

Investime Kapitale. Planifikimi i projekteve në PIP duhet të bëhet në mënyrë të detajuar dhe të aprovohet 

nga krerët e organizatës bazuar në analizat dhe në arsyeshmërinë e tyre. Në anën tjetër, MF aprovon 

këto kërkesa të OB-ve duke u bazuar në dokumentet e paraqitura në PIP në lidhje me arsyeshmërinë e 

tyre dhe duke siguruar se janë në përgjegjësi dhe kompetencë të tyre.  

Kemi analizuar dymbëdhjetë (12) projekte kapitale në PIP, prej tyre nëntë (9) projekte në MIT-
së dhe tre (3) projekte në MASHT. Në tabelën në vijim kemi shpalosur cilat nga këto projekte 

                                                      
11 Public Expenditure and Financial Accountability, Framework for Assesing Public Financial Management, page 

48, PI - 16 
12 Për sektor dhe jo për organizatë buxhetore  (psh në sektorin e arsimit është MASHT, Akademia e Shkencave 

dhe Univesiteti  i Prishtihnës)  
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kishin të bënin me objektivat strategjike  dhe nëse kanë ofruar dokumentet mbështetëse për 
projekte. 

Figura 2. Projektet në Programin për Investime Publike (PIP) 

 

Vetëm katër (4) nga nëntë (9) projekte në MIT janë projekte për realizimin e objektivave 
strategjike, pesë (5) të tjera nuk ishin objektivë e MIT-së, madje tri (3) prej tyre nuk ishin as 
objektivë strategjike dhe përgjegjësi e MIT-së.  Si të tilla këto projekte janë aprovuar nga kreu 
i ministrisë, janë trajtuar nga MF dhe janë bartur në ligjin për buxhet 2018. 

Në MIT, përveç projektit “Zgjerimi dhe rehabilitimi i rrugës Magjistrale M9 Prishtinë–Pejë” e cila 
kishte të bashkëngjitur analizën kost-benefit, projektet tjera nuk kishin të bashkëngjitur 
dokumentet tjera mbështetëse në PIP. Po ashtu, MIT kishte planifikuar dhe financuar 
ndërtimin e rrugëve nëpër lagje në nivelin lokal edhe pse niveli lokal është përgjegjës për këtë 
dhe jo ministria. Po ashtu në MASHT, tri projektet e testuara nuk kanë dokumente 
mbështetëse në PIP mbi arsyeshmërinë dhe analizat tjera të nevojshme. Për më shumë, 
ndërtimi i shkollave nuk parashihet në objektivat strategjike të MASHT. Kompetencat e 
MASHT në ndërtimin e shkollave përfshijnë financimin dhe ofrimin e asistencës teknike për 
komunat në planifikimin dhe projektimin e objekteve arsimore ndërsa komunat janë 
përgjegjëse për ndërtimin e objekteve arsimore përfshirë procedurat e prokurimit rreth 
ndërtimit. 

Ndërsa, kemi verejtur se përveç projektit “Ndërtimi i Institucionit Parashkollor në Lagjen Arbëria, 
Klinë” dy projektet tjera të planifikuara nga MASHT, ndërtimi i shkollave në lagjen e 
Boshnjakëve dhe në Malishevë nuk janë objektiva strategjike dhe nuk janë kompetencë dhe 
përgjegjësi e MASHT ndërsa janë aprovuar në PIP nga MF.  

 
Si përfundim, OB kanë planifikuar projekte në PIP dhe MF ka aprovuar këto projekte të cilat nuk 
plotësojnë kriteret e kërkuara në manualin e PIP (analizë të detajuar dhe pa dokumentet 
mbështetëse) dhe si të tilla janë buxhetuar në ligjin për buxhet 2018. Disa nga projektet e 
buxhetuara në Ligjin për Buxhet vijnë nga amandamentimet nga Kuvendi dhe nuk janë të 
planifikuara nga MASHT dhe MIT. 



 ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE  - NATIONAL AUDIT OFFICE  

14 

 

3.2.1 Planifikimi dhe realizimi i objektivave strategjike në MIT dhe 

ndryshimet gjatë planifikimit në kategorinë Investime Kapitale  

Në mënyrë që të analizojmë planifikimin dhe realizmin e objektivave strategjike në sektorin e 

infrastrukturës në MIT, jemi fokusuar në kategorinë e shpenzimeve kapitale pasi që kjo 

kategori adreson këto objektiva.  

MIT përmes kërkesave buxhetore të KASH duhet të bëjë një vlerësim real dhe detaj të 

projekteve/aktiviteteve duke u bazuar në analiza. Projektet e planifikuara në këtë dokument duhet të 

jenë në funksion të objektivave dhe në harmoni me prioritetet qeveritare. Planifikimi i kërkesave duhet 

të jetë i saktë dhe real në mënyrë që devijimi mes KASH dhe ligjit për buxhet të jetë sa më i ultë. 

ZPS dhe Departamenti për Buxhet janë kujdestare që sigurojnë adresimin e objektivave/prioriteteve dhe 

respektimin e kufijve buxhetor.  

Procesi i hartimit të KASH në MIT është përcjellë me disa mangësi. Departamenti i Financave 

bazohet në diskutimet me njësitë kërkuese në MIT dhe në bazë të këtyre diskutimeve hartohen 

kërkesat. Mirëpo përveç diskutimeve me njësitë kërkuese, MIT nuk ka një analizë të 

detajuar/dëshmuar mbi trajtimin dhe hartimin e KASH. Si rrjedhojë, dokumenti i KASH 

pëson ndryshime të vazhdueshme dhe të pa arsyetuara deri në aprovimin në ligjin e buxhetit.  

Pavarësisht që, KASH ka për qëllim të ketë qëndrueshmëri dhe të njëjtat projekte të përcillen 

në ligjin e buxhetit dhe ndryshimet të jenë minore, analizat tona tregojnë se ka ndryshime dhe 

devijime nga një dokument në tjetrin.. 

Figura 3. Ndryshimi i planifikimit të projekteve kapitale në kosto nga KASH të MIT deri te aprovimi 
i ligjit për buxhet 2018 

 

Siç, shihet në figurën  më lartë ka ndryshime domethënëse mes KASH dhe ligjit të buxhetit 

për shpenzimet e projekteve të planifikuara nga MIT. Vetëm 21% e projekteve të planifikuara 

në KASH 2018-2020 janë përfshirë në ligjin e buxhetit 2018 të pa ndryshuara në aspektin 
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financiar. Në ligjin e buxhetit 2018 janë vendosur 59 projekte të reja të cilat nuk ishin paraparë 

në KASH. Ndryshimi i kostove mes KASH dhe ligjit të buxhetit për rreth 79% të projekteve 

tregon për një planifikim jo të mirë dhe që KASH nuk është në funksion të planifikimit të 

qëndrueshëm dhe afatgjatë të investimeve kapitale. Për më shumë, edhe MF nuk ka treguar 

rol pro aktiv për të mbajtur apo ruajtur konsistencën mes KASH dhe ligjit të buxhetit në nivel 

të projekteve..  

Në vazhdim kemi paraqiturë projekte të tjera që tregojnë për një planifikim jo të mirë të 

buxhetit nga KASH deri tek ligji për buxhet 2018.  

MIT ka planifikuar  objektiva strategjike  në KASH pa një planifikim financiar. Shtatë (7) 

projektet e analizuara, janë planifikuar nga MIT si objektiva strategjike/prioritare në pjesën 

narrative të KASH, mirëpo nuk kanë një planifikim financiar dhe nuk janë realizuar. 
 

Tabela 2. Projektet e caktuara objektiva strategjike të MIT–së në KASH 

 
 

Siç vërehet nga tabela, janë dy projekte të planifikuara me kosto në ligjin e buxhetit 2018, 

mirëpo nuk janë realizuar deri në fund të vitit 2018. Projekti “Ndërtimi i poligonit për ngasje të 

siguritë” i cili është planifikuar në ligjin për buxhet 2017 në vlerë prej €100,000, nuk ka 

vazhduar më tutje për planifikim në KASH 2018–2020 ndërsa janë buxhetuar €25,000 në ligjin 

për buxhet 2018. Projekti tjetër “Ndërtimi i vendqëndrimeve të udhëtarëve në vende ndaljet e 

autobusëve” për të cilin pa një planifikim në KASH, janë ndarë mjete në vlerë prej €280,000 në 

ligjin për buxhet 2018 dhe nuk janë shpenzuar. Këto projekte vazhdojnë të mbesin si objektiva 

të MIT-së në KASH pa planifikim financiar.  

Kjo ka ndodhur në mungesë të iniciativës së njësive kërkuese/përgjegjëse për implementim 

të projekteve në MIT dhe mungesës së një vlerësimi financiar nga Drejtoria e Financave. Si 

pasojë, prioritetet e caktuara në KASH rezultojnë të pa adresuara dhe të pa zbatuara.  

Mungesa e hartimit të mirëfilltë të dokumentit të KASH në bazë të cilit caktohen 

prioritetet/objektivat, mungesa e një planifikimi dhe kostimi të duhur të aktiviteteve duke u 

bazuar në vlerësim real dhe me një arsyeshmëri të projektit dhe trajtimi i pa mjaftueshëm nga 

Nr.proj.

Objektivat 

KASH 2018 -

2020

Emri i Programit
Buxheti 

2017

KASH 

2018 

KASH 

2019 

KASH 

2020  

Kërkesa 

e fundit 

Buxheto

re Tetor 

2017

Total Ligji 

për Buxhet 

2018

Saldo 

SIMFK

€ € € € € € €

1 Objektiva 1.10 Ndërtimi i poligonit për ngasje të sigurtë 100,000  - - - - 25,000      -

2 Objektiva 1.11 Ndertimi i shtat objekteve per testimin e kandidateve per shofer - - - - - - -

3 Objektiva 1.13 Renovimi i aeroportit sportiv ne Dumosh - - - - - - -

4 Objektiva 1.14 Suterren Prishinë ANP Adem Jashari - - - - - - -

5 Objektiva 2.3 Themelimi i bazës së të dhenave (stac. Autobusëve, licenca etj) - - - - - - -

6 Objektiva 2.4 Ndertimi i vendqendrimeve te udhetareve ne vendalje te autobuseve- - - - - 280,000    -

7 Objektiva 2.5 Krijimi i sistemi te informimit Gjerografi (GIS) - - - - - - -

Projektet e planifikuara të realizohen 2018 - 2020 (Objektivat e KASH 2018 -2020)
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MF bënë që KASH të jetë një dokument i cili nuk ofron siguri të mjaftueshme për arritjen e 

qëllimit të synuar.  

Planifikimi, aprovimi dhe zbatimi i objektivave strategjike në MIT 

Projekti, Zgjerimi i rrugës Kijevë–Zahaç, është planifikuar si objektivë strategjike edhe në 

udhërrëfyesin për zbatimin e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim 2016–2021. Ky prioritet i 

MIT-së është planifikuar në KASH 2018–2020,  qarkore buxhetore, ligjin e buxhetit 2018 dhe 

duhej të realizohej krahas planifikimit. Megjithatë, projekti është përcjellë me dobësi në 

procesin buxhetor nga KASH deri te ligji i buxhetit dhe ka vonesa në zbatim. 

Tabela 3: Zgjerimi dhe Rehabilitimi i rrugëve Prishtinë – Pejë, segmenti Kijevë – Zahaç – 2018 

 
 

Ky projekt është planifikuar në kërkesën e parë të KASH për të filluar me studimin e 

fisibilitetit dhe ndikimin mjedisor për këtë projekt. Krahas kësaj është planifikuar buxhet në 

vlerë prej €2.5 mil. në KASH. Në kërkesën e fundit pas qarkores së fundit buxhetore për 2018 

është planifikuar buxhet në vlerë prej €32.8 mil. Ndërsa, në ligjin për buxhet 2018 janë 

buxhetuar €37 mil. Këto lëvizje buxhetore janë arsyetuarme nënshkrimin e marrëveshjeve për 

financim. Megjithatë, për vitin 2018 ky buxhet nuk është shfrytëzuar fare. Për pasojë, projekti 

nuk është në funksion të përmirësimit të shërbimeve për qytetarët. 

Mos realizimi i projektit është si rezultat i mos planifikimit gjithëpërfshirës dhe mos 

koordinimit me të gjithë akterët relevant. Procedurat e shpronësimit kanë filluar me vonesë 

dhe aprovimi nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor për ndikimin mjedisor nuk 

është bërë deri në prill të vitit 2019.  

Projekti, ndërtimi i autostradës Prishtinë–Gjilan–Dheu i Bardhë, është planifikuar si 

objektivë strategjike dhe aktivitet në udhërrëfyesin për zbatimin e strategjisë 2016–2021. Ky 

prioritet i MIT-së është planifikuar në KASH 2018–2020, qarkoret buxhetore dhe ligjin për 

buxhet-2018 dhe duhet të realizohet krahas planifikimit.  

 

 

 

 

Fondi Burimor
KASH 2018-

2020   

Kërkesa pas 

qarkores se 

fundit 

buxhetore 

LIGJI 2018 Shpenzimet Perqindja

€ € € €

BK 2,500,000       -                       -                       -                  0%

Financimi nga Huamarrja 32,800,000          37,000,000          -                  0%
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Tabela 4. Plani i realizimit të projektit ndërtimi i autostradës Prishtinë – Gjilan – Dheu i Bardhë sipas 
udhërrëfyesit të strategjisë 2016-2021 

 

Ky projekt/prioritet është planifikuar dhe buxhetuar në kërkesën e KASH, në kërkesat tjera 

buxhetore dhe në ligjin për buxhet 2018 në vlerë €17 mil. (të hyrat nga Buxheti i Kosovës €7.9 

mil. dhe €9.1 mil. nga të hyrat e Agjencia Kosovare e Privatizimit - AKP ). Buxheti i planifikuar 

nga të hyrat e AKP është bartur me vonesë, në korrik të vitit 2018. Në mungesë të hyrave nga 

AKP, gjatë vitit 2018, MIT me vendime të Qeverisë ka bartur buxhet afërsisht €5.4 mil. nga 

projektet tjera përfshirë prioritetet (prioriteti Prishtinë-Mitrovicë €1.6 mil).  

Në total, buxheti i ndarë për këtë projekt përfshirë edhe transferet brenda vitit ishte afërsisht 

€22.4 mil, ndërsa janë realizuar €20.6 mil. dhe pjesa tjetër në vlerë prej afërsisht €1.8 mil kanë 

rezultuar të pa shfrytëzuara (suficit).  

Kjo tregon për mungesën e një analize të mirëfilltë gjatë planifikimit të buxhetit për këtë 

projekt po ashtu karakterizohet me vendime dhe lëvizje buxhetore të pa analizuara mirë. 

Mungesa e një koordinimi me të gjitha palët dhe planifikimi jo i mirë karakterizohet me 

realizim të dobët të projektit dhe me suficit buxhetor.  

Projekti, modernizimi i linjës ndërkombëtare hekurudhore–Linja 10, është vendosur 

objektivë në udhërrëfyesin për zbatimin e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim 2016–2021 si 

aktivitet. Ky prioritet është planifikuar në KASH, qarkoret buxhetore si dhe ligjin për buxhet 

2018. 

Për këtë prioritet, Qeveria e Kosovës ka bërë marrëveshje për hua me Bankën Evropiane për 

Rindërtim dhe Zhvillim në shtator 2015.  

Ky projekt në kërkesën e KASH është planifikuar me një buxhet prej €15 mil. duke vazhduar 
me planifikimin e tij edhe në qarkoret buxhetore dhe në fund në ligjin për buxhet 2018 janë 
ndarë buxhet në vlerë prej €10 mil, nga Klauzola e Investimeve13. Ky projekt është planifikuar 
nga MIT, ndërsa implementimi duhet të bëhet nga Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës 
(Infrakos) e cila është Ndërmarrje Publike Qendrore-NP.  

                                                      
13 Gjatë vitit 2015 Qeveria e Kosovës, në marrëveshje me FMN-në, prezantuan të ashtuquajturën “klauzola e 

investimeve” një mundësi që lejon shpenzime shtesë mbi deficitin prej 2% BPV-së të lidhura me projektet 
zhvillimore me ndikim në rritjen ekonomike të financuar nga IFN-të. Ndër projektet që parashihen të financohen 
përmes Klauzolës së Investimeve është edhe Rehabilitimi i linjës 10. 
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Tabela 5. Plani i realizimit të projektit sipas udhërrëfyesit të SKZH- modernizimi i linjës 
ndërkombëtare hekurudhore – Linja 10 

 
 

Tabela 6. Kryerja e punimeve bazuar ne Ligjin për ratifikimin e marrëveshjes financiare 

 

Sipas udhërrëfyesit të strategjisë 2016-2021 dhe marrëveshjes për hua faza e parë e projektit 

duhej të përfundonte në vitin 2017. Shpallja e tenderit për para kualifikim të kompanive 

ndërtimore për fazën e parë (1) është bërë në prill të vitit 2016 dhe gjatë kësaj periudhe ka 

vazhduar edhe hartimi i dizajnit për këtë projekt. Mirëpo, për shkak të kërkesave nga Komuna 

e Ferizajt për ndryshimin e disa aktiviteteve lidhur me projektin, në vitin 2017 është bërë 

anulimi i tenderit dhe në maj të vitit 2017 është rishpallë tenderi për fazën e parë. Kontrata 

për fazën e parë është nënshkruar në shkurt të vitit 2019 d.m.th me një vit vonesë. Më pas, në 

të njëjtin muaj është shpallur tenderi për fazën e dytë për para kualifikim të kompanive. 

Hartimi i dizajnit ka përfunduar në muajin shkurt 2019. 

Vonesa për më shumë se një vit për të përfunduar fazën e parë tregon për mos koordinim të 

aktiviteteve strategjike të palëve të përfshira në këtë projekt MIT, Infrakos dhe Komunës së 

Ferizajt. Vonesat në zbatimin e fazës së parë do të ndikojnë që dy fazat e tjera të zbatohen me 

vonesë.  

Si rezultat i kësaj, buxheti i ndarë për këtë projekt nuk është shpenzuar dhe kjo tregon jo 

efikasitet të institucioneve në realizimin e projekteve dhe shpenzimin e buxhetit sipas planit.  

Projekti, zgjerimi rrugëve nacionale Prishtinë–Mitrovicë M2, është prioritet i MIT i 

planifikuar të financohet nga konsorciumi i Bankës Islamike për Zhvillim, Fondi Saudit për 

Zhvillim dhe Fondi i OPEC për Zhvillim Ndërkombëtar. Marrëveshjet e kredisë janë 

nënshkruar dhe ratifikuar nga Kuvendi i Kosovës dhe Presidenti i Kosovës gjatë vitit 2014. 

Për këtë projekt është themeluar njësia për implementim në fillim të vitit 2016. 
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Tabela 7. Plani realizimit të këtij aktivitetit/projekti sipas udhërrëfyesit të SKZH dhe planifikimi i 
projektit në vitin 2018 

 
 

Tabela 8. Zgjerimi rrugëve nacionale Prishtinë – Mitrovicë M2  

 
 

Ky projekt ishte planifikuar në kërkesën e parë në KASH nga MIT në vlerë prej €11.6 mil., në 

kërkesën e fundit buxhetore janë planifikuar në vlerë prej rreth €21.1 mil. Ndërsa në ligjin për 

buxhet janë aprovuar mjete në vlerë prej €19.1 mil. (€6.1 mil nga BK, €12 mil, nga Huamarrja 

dhe €1 mil. nga AKP). MF nuk posedon dëshmi për të arsyetuar ndryshimet për këtë projekt 

nga KASH deri tek ligji i buxhetit. 

Për më shumë, ky projekt ka rezultuar me shpenzim të ultë të buxhetit apo rreth 31% e 

planifikimit deri në fund të vitit 2018. Në këtë kishte ndikuar mos shpronësimi me kohë dhe 

mos aprovimi i elaboratit për shpronësime nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit 

Hapësinor. 

Ndryshimet e pa argumentuara në dokumentet kyçe të planifikimit dhe mos kryerja e 

procedurave administrative rreth shpronësimeve janë indikatorë që planifikimi dhe aprovimi 

i projekteve nuk bëhet në bazë të analizave të mirëfillta dhe koordinimit gjithpërfshirës të 

palëve.  

Projekti, Zgjerimi rrugëve nacionale Prishtinë–Podujevë është prioritet i MIT-së dhe si i tillë 

është planifikuar në KASH 2018–2020, në qarkore dhe ligjin e buxhetit 2018. Megjithatë, kemi 

identifikuar mangësi në procesin e planifikimit buxhetor dhe realizimin e këtij projekti.  

SKZH
KASH 2018 - 

2020

Kërkesa pas 

qarkores së 

fundit buxhetore

Ligji për Buxhet 

2018
Shpenzimet Përqindja

€ € € €

Totali 11,600,000       21,100,000               19,100,000              5,869,904        31%

BK -                   9,100,000                 6,100,000                1,655,837        27%

Financimi nga Huamarrja -                   12,000,000               12,000,000              4,214,068        35%

Të hyrat nga AKP -                   -                           1,000,000                
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Tabela 9. Plani i realizimi të projektit sipas udhërrëfyesit të strategjisë Kombëtare për Zhvillim 
“Zgjerimi rrugëve nacionale Prishtinë – Podujevë” 

 

Tabela 10. Planifikimi dhe realizimi - Zgjerimi rrugëve nacionale Prishtinë – Podujevë  

 
 

Për projektin “Ndërtimi i rrugës Prishtinë–Podujevë” në kërkesën e KASH nga MIT ishin 

planifikuar €3 mil, në kërkesën pas qarkores së fundit  ishte në vlerë €3.5 mil, ndërsa, në ligjin 

për buxhet-2018 janë ndarë buxhet në vlerë prej €2.6 mil. Deri në fund të vitit 2018, për këtë 

projekt janë shpenzuar afërsisht €1.7 mil.,  apo vetëm 65% e mjeteve të buxhetuara.  

Devijimet (dallimet) në planifikimin e buxhetit mes KASH, kërkesës pas qarkores së fundit 

dhe ligjit për buxhet-2018 janë si rezultat i planifikimit të projekteve të reja në filtrat e 

përpilimit të ligjit për të cilët janë marrë buxhet nga ky projekt, dhe në anën tjetër shpenzimi 

i dobët i buxhetit për këtë projekt është si rezultat i ngadalësimit të procesit të shpronësimit 

të pronave.  

Projekti, ndërtimi i rrugës Dollc-Gjakovë, nuk është vendosur objektivë strategjike në 

Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe nuk është planifikuar në KASH 2018-2020 dhe në 

kërkesën e KASH të përgatitur nga MIT dhe rrjedhimisht as në qarkoren e parë buxhetore. 

Pas dëgjimeve buxhetore, ky projekt është planifikuar në qarkoren e fundit buxhetore në vlerë 

financiare prej €5 mil. dhe në ligjin për buxhet janë buxhetuar €10 mil14. 

 
 
 

                                                      

14 Shuma prej 10,000,000 euro për këtë projekt (15658 Zgjerimi i rrugës Dollc-Gjakove), sipas LB të vitit 2018 është 

ndarë nga dy burime të financimit: granti qeveritar në vlerë prej 4,900,000 euro, ndërsa pjesa tjetër prej 5,100,000 
euro të financohet nga të hyrat e AKP-së.   

 

SKZH KASH 2018-2020  

Kërkesa pas 

qarkores së 

fundit buxhtore

LIGJI 2018 Shpenzimet Përqindja

€ € € €

BK 3,000,000              3,500,000              2,633,716                             1,732,023 66%
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Tabela 11. Planifikimi dhe realizimi i projektit ndërtimi i rrugës Dollc-Gjakovë 

 

Nuk na janë siguruar dëshmi apo vendim lidhur me arsyeshmërinë e vendosjes së këtij 

projekti në ligjin për buxhet, ndryshimet financiare dhe analizat e projektit. As në raportin e 

Programit për Investime Publike (PIP) nuk kemi gjetur dëshmi të mjaftueshme mbi 

arsyeshmërinë dhe analizën kost-benfit për këtë projekt. Më tutje, gjatë vitit 2018 për këtë 

projekt  është realizuar vetëm një pagesë në vlerë prej €32,125  për hartimin e projektit (ose 

0.3% e totalit të buxhetit). 

Ndërsa, nga pjesa tjetër e mbetur e buxhetit të këtij projekti, janë realizuar dy pagesa tjera në 

vlerë prej €288,987 për projektet tjera dhe me vendime qeveritare janë marrë buxhet në vlerë 

prej afërsisht €128,000 dhe €1,500,000 për ndërtimin e autostradave. Pjesa tjetër e buxhetit ka 

mbetur suficit. 

Devijimet dhe zvogëlimi i buxhetit për prioritete në sektorin e infrastrukturës, duke 
planifikuar projekte të reja jo strategjike ka efekt në prishjen e ekuilibrit buxhetor dhe dëmton 
prioritetet duke rrezikuar implementimin e tyre në kohë. Po ashtu, shpenzimi i dobët i 
buxhetit për këtë projekt dhe ngecja e këtij aktiviteti ka efekt negativ duke bërë që mjetet e 
planifikuara të kalojnë ne suficit dhe në projekte të cilat nuk janë prioritet.  

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Planifikimi i projekteve kapitale nga MIT të cilat nuk janë objektiva 
strategjike 

MIT përmes KASH duhet të adresoj objektivat saj në pajtim me prioritetet dhe objektivat 

strategjike. Duke analizuar këtë, kemi vërejtur se MIT ka përfshirë në KASH dhe ka realizuar 

projekte që nuk janë objektiva të saj strategjike dhe nuk janë kompetencë e saj. Bazuar në ligjin 

nr. 06/L-068 për rrugët, MIT është kompetente për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve auto 

udhëve, rrugëve nacionale dhe rajonale ndërsa, komuna është përgjegjëse për ndërtimin dhe 

mirëmbajtjen e rrugëve lokale dhe urbane. 

Objektivë strategjike KASH 2018-2020

Kërkesa pas Qarkores 

së fundit buxhetore 

për vitin 2018

Ligji për Buxhet 

2018

Shpenzimet 2018/ 

SIMFK

Përqindja e 

shpenzimeve 

2018

€ € € %

JO - 5,000,000                      10,000,000                32,125                      0.31

Si përfundim, objektivat e MIT janë realizuar dobët pasi nuk janë planifikuar në mënyrën e 
duhur. Disa nga projektet janë vendosur objektiva strategjike pa një planifikim financiar dhe ka 
raste që projekti është vendosur për realizim pa qenë i planifikuar si objektivë strategjike. 

Po ashtu projektet individuale nuk janë përcjellë me analiza të duhura në fazën e planifikimit 
dhe mungesë koordinimi të akterëve relevant dhe gjithëpërfshirës për realizimin e tyre. 

Si rezultat, procesi i planifikimit është përcjellë me lëvizje të shumta buxhetore dhe realizimi i 
projekteve në përgjithësi është në nivel të ultë. 
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Tabela 12. Planifikimi dhe aprovimi i projekteve kapitale në MIT jashtë objektivave/kompetencës së saj 

 
 

Projektet kapitale të paraqitura në tabelë të planifikuara nga MIT nuk janë objektiva strategjike 

dhe më tepër nuk janë përgjegjësi  e MIT për implementim. Prej tyre, tri projekte janë projekte 

bashkëfinancimi me komunat përkatëse. Në anën tjetër, MF si përgjegjëse për të siguruar 

konsistencë dhe planifikim adekuat, i ka aprovuar projektet të cilat janë jashtë përgjegjësisë  

së MIT pa ofruar ndonjë  arsyetim për këtë.  

Për më shumë, realizimi i tyre është i ultë. Projekti “Rregullimi i Teleferikut në Prizren” është 

projekti i cili në vazhdimësi planifikohet nga MIT dhe nuk realizohet. Kemi gjetur se nga kodi 

i këtij projekti në SIMFK deri në fund të vitit 2018, janë realizuar shpenzime për mirëmbajtje 

të rrugëve në vlerë afërsisht €176 mijë apo 22% e shumës së buxhetuar dhe jo për projektin e 

planifikuar për të cilin MIT nuk ka bërë as inicim për zbatimin e tij. Përkundër kësaj, ky projekt 

vazhdon të planifikohet edhe në KASH 2019-2021. 

Po ashtu, kemi identifikuar se ligji i buxhetit përmbante projekte kapitale të cilat nuk ishin 

paraparë në KASH dhe as me qarkore buxhetore. Disa, prej tyre ishin vendosur në  ligjin e 

buxhetit përmes amandamentimeve në Kuvend.    

Projektet “Asfaltimi i Rrugëve Lagjja Luzha, Fshati Begracë–Kaqanik”, “Infrastruktura në 

lagjen e Dëshmorëve në Poklek, Drenas”, “Asfaltimi i rrugës Gurakoc–Lagja Qukaj” ishin bërë 

pjesë e ligjit të buxhetit 2018 pa ndonjë analize të mirëfilltë dhe për pasojë janë krijuar 

shpenzime më shumë se ato të planifikuara. Buxheti shtesë për këto projekte në MIT ishte 

ndarë nga projekte të ndryshme përfshirë edhe  ato me prioritet. Ndërsa, projektet “Ndërtimi 

i rrugëve në Lagjen Hade e Re”, “Ndërtimi i rrugës në Lagjen Bandunillë–Brezovicë” dhe  

“Ndërtimi i sheshit në Obiliq” janë vendosur në ligjin e buxhetit përmes amandamentimeve 

në Kuvend dhe në  mungesë të  një planifikimi të duhur financiar dhe teknik të projektit kanë 

rezultuar me një zbatim të dobët të projektit dhe me një shpenzim të ultë të buxhetit. 

Mungesa e një analize të mirëfilltë të projekteve nga MIT dhe MF dhe aprovimi i tyre pa 

arsyeshmërinë e mjaftueshme dhe jashtë kompetencës ka zbehur rëndësinë e KASH dhe nuk 

siguron efektin që mund të ketë një dokument i tillë në planifikimin afatgjatë dhe të duhur  të 

buxhetit. Po ashtu, rrezikon arritjen e objektivave strategjike në sektorin e infrastrukturës.  

Nr. Emri i Projektit
Qarkore I - 

2017

Qarkore II - 

2017

Ligji per 

buxhet 2017

SIMFK 

2017

KASH 2018 -

2020

Qarkore 

I-2018

Qarkore II-

2018

Ligji per 

Buxhet 2018
SIMFK 2018 Përqidnja Kash 2019-2021

€ € € € € € € € € % €

15427 Rregullimi i Teleferikut Prizren -       -            1,000,000 -      -            -     800,000    800,000    176,642      22.08    1,000,000      

15053 Asfaltimi i Rrugeve Lagjja Luzha Fshati Begrace - Kaqanik -       250,000    -            -      200,000    -     246,464    246,464    280,952      113.99  -                 

15756 Ndërtimi i rrugeve ne Lagjen Hade e Re -       -            -            -      -            -     -           300,000    70,258        23.42    -                 

15431 Infrastruktura në lagjen e Dëshmorëve në Poklek, Drenas -       -            -            -      100,000    -     10,000      10,000      36,764        367.64  -                 

15332 Asfalttimi i rruges Gurakoc- lagjia Qukaj -       -            -            -      100,000    -     7,967        7,967        58,100        729.26  -                 

15757 Ndertimi i rruges ne Lagjen Bandunille - Brezovice -       -            -            -      -            -     -           130,851    100,000      76.42    -                 

15755 Ndertimi i sheshit ne Obiliq -       -            -            -      -            -     -           300,000    110,000      36.67    -                 
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3.3 Planifikimi dhe realizimi i objektivave strategjike të MASHT 

MASHT gjatë hartimit të kërkesave në KASH duhet të planifikojë aktivitetet e saj prioritare15 në kuadër 

të kompetencave përmes një kostimi të duhur dhe të saktë në mënyrë që këto aktivitete të kalojnë në të 

gjithë filtrat para planifikimit të tyre në ligjin për buxhet dhe të realizohen krahas planifikimit. 

Përmes KASH, qeveria e Kosovës duhet të sigurojë se objektivat strategjike në sektorin e 

arsimit adresohen drejtë dhe planifikohen mirë dhe më pas ato përcjellën në ligjin vjetor dhe 

planet individuale të organizatës përkatëse. Analizat tona bërë projekteve në këtë sektor kanë 

treguar se në dokumentet kyçe të planifikimit afatgjatë dhe vjetor tregojnë diferenca si në 

planifikim të aktiviteteve ashtu edhe të kostove financiare. Kemi analizuar planifikimin e 

investimeve kapitale të sektorit të arsimit  për vitin 2018 duke krahasuar KASH 2017-2019 dhe 

KASH 2018–2020. Në tabelën vijuese janë paraqitur devijimet/dallimet e vërejtura nga ky 

krahasim. 

Figura 3. Devijimet për kategorinë IK për vitin 2018 në KASH 2017-2019 dhe KASH 2018-2020  

 
 

Sipas KASH 2017–2019 për kategorinë investimeve kapitale për vitin 2018, në sektorin e 

arsimit janë bërë projeksione në vlerë prej afërsisht €17.9 mil, ndërsa KASH 2018-2020 

vlerësimin për vitin e njëjtë (2018) për këtë kategori ekonomike kishte bërë projeksione në 

vlerë prej €24.4 mil. apo €6.5 mil. më shumë se buxheti i planifikuar në KASH 2017-2019. MF, 

                                                      
15 Bazuar në DP të përgatitur nga ZPS, në Instruksionin për hartimin e KASH dhe dokumentet strategjike të 

sektorit të arsimit. 
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Si rezultat, kërkesa e KASH i përgatitur nga MIT rezulton të jetë i pa analizuar mjaftueshëm. 
Hartimi i KASH final nga MF dhe aprovimi i tij pa një analizë të mirëfilltë dhe të detajuar nuk 
siguron se objektivat strategjike janë planifikuar në mënyrën e duhur dhe adresohen krahas 
planifikimit. 
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përkatësisht Departamenti i Buxhetit nuk ishte në gjendje të shpjegoj arsyet e këtyre dallimeve 

në planifikim. 

Ndryshimet buxhetore si dhe mungesa e dëshmive për arsyet e ndryshimeve janë indikatorë 

për jo qëndrueshmëri në planifikim për sektorin e arsimit dhe zbehë besueshmërinë për 

arritjen e objektivave strategjike për këtë sektor. Në vijim janë elaboruar disa argumente të 

cilat tregojnë për mungesën e një planifikimi të mirëfilltë të buxhetit për sektorin e arsimit.  

Figura 4. Devijimet nga KASH, kërkesa e fundit pas qarkores së fundit buxhetore 2018 ligji për buxhet 
2018  dhe realizimi i aktiviteteve për vitin 2018 për MASHT 

 

Dallimi nga KASH në qarkoren e fundit buxhetore 2018 në total është rreth 8,719mil€ apo 19%, 

ndërsa  nga qarkorja 2018 në ligjin për buxhet afërsisht është €2,584€ mil apo 5%. Devijimi në 

total i buxhetit nga KASH në ligjin për buxhet  është 24%. 

Në figurën 5 janë paraqitur analizat për kategoritë investime kapitale dhe mallra dhe shërbime 

në MASHT, kategori përmes së cilave janë adresuar objektivat strategjike në sektorin e arsimit.  

Figura 5. Devijimet sipas kategorive buxhetore nga KASH 2018–2020, qarkorja e fundit  buxhetore 
2018 dhe ligji për buxhet 2018 

 

Në vazhdim referuar figurës lartë kemi paraqitur devijimit sipas kategorive ekonomike:  
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 Mallra dhe shërbime, devijimet nga KASH në qarkoren e fundit janë në shumë prej 

920,747€ apo 10%, ndërsa nga qarkorja e fundit në ligjin për buxhet 2018 kemi një ulje 

të planifikimit të buxhetit në vlerë prej 400,000€ apo -4%. Devijimi total për kategorinë 

mallra dhe shërbime nga KASH në ligjin për buxhet është 6%. Brenda kësaj kategorie 

për shpenzimet komunale, devijimet nga KASH 2018 në qarkoren e fundit janë në 

shumë prej 451,200€ apo 39% ndërsa nga qarkorja e fundit në ligjin për buxhet 2018  

nuk ka ndryshim. 

 Investime Kapitale, devijimet nga KASH-2018, në qarkoren e fundit  janë në vlerë prej 

5,231,500€ apo 32%, ndërsa nga qarkorja e fundit buxhetore deri te ligji për buxhet 2018 

është 2,884,178€ apo 13%. Devijimi për Investime kapitale është 45%. 

Në figurën 5, nga totali i devijimit prej 6% në kategorinë mallrave dhe shërbimeve, 39% prej 

tyre janë shpenzimet komunale nga KASH në ligjin për buxhet. Përkundër faktit që, 

planifikimi për këtë kategori mund të realizohet duke u bazuar në planifikimet e viteve të 

kaluara, kjo tregon për një planifikim të dobët. Po ashtu, theksi bie mbi devijimet me një 

përqindje të lartë në kategorinë e investimeve kapitale prej 45% . 

Këto devijime/ndryshime për kategoritë ekonomike janë si rezultat i amandamentimeve të 

ligjit të buxhetit 2018 në Kuvend dhe ndryshimeve në Qeveri ndërsa ndryshimet deri në 

qarkoren e fundit për të cilat është përgjegjëse MF janë si rezultat i kërkesave të MASHT. . MF 

ka ofruar sqarime lidhur me këto ndryshime, ndër to projekti për vendosjen në funksion të 

konviktit numër 8, mirëpo nuk i ka argumentuar me dokumente të mjaftueshme.   

Në ligjin për buxhet 2018 për MASHT, buxheti i planifikuar për kategorinë investime kapitale  

është në vlerë prej €14.5 mil. Prej të cilave janë shpenzuar €7.7 mil. për ndërtimin e 43 

shkollave. Legjislacioni në fuqi, parasheh financimin e komunave për ndërtimin e shkollave 

nga MASHT, mirëpo jo zhvillimin e procedurave për ndërtim. Strategjia nuk ka caktuar si 

objektivë strategjike ndërtimin e shkollave nëpër komuna nga MASHT përveç ndërtimin e 

institucioneve parashkollore. Përkundër kësaj, në Planin Strategjik të Arsimit në Kosovë 

(PSAK) është planifikuar ndërtimi i shkollave nga MASHT, ky aktivitet i cili është në 

kundërshtim me strategjinë. Në PSAK ishte planifikuar ndërtimi i 25 shkollave ndërsa, në 

strategjinë kombëtarë për zhvillim nuk është caktuar prioritet ndërtimi tyre. Përkundër kësaj, 

MASHT ka planifikuar dhe ka ndarë buxhet për ndërtimin e 43 shkollave gjatë vitit 2018. 

Shkaku i devijimit nga KASH, ishte se mekanizmat për hartimin e ligjit vjetor të buxhetit nuk 

kishin arritur të profilizojnë për aprovim vetëm ato projekte të cilat janë në kuadër të 

objektivave/kompetencave të MASHT.  

Devijimet gjatë planifikimit të buxhetit mes KASH dhe ligjit për buxhet janë të mëdha dhe për 

pasoj ka pasur edhe devijime nga objektivat strategjike për sektorin e arsimit. Në nënkapitujt 

në vijim janë prezantuar mangësitë në planifikimin dhe zbatimin e projekteve në sektorin e 

arsimit.  
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3.3.2 Planifikimi i buxhetit për objektivat strategjike nga KASH 

deri në ligjin për buxhet 2018 

Objektivat strategjike duhet të analizohen dhe planifikohen sipas afatit kohor dhe me një 

kosto reale në KASH, të barten në ligjin për buxhet 2018 dhe të realizohen.  

Tabela 13. Objektivat Strategjike në MASHT  

 

Tri projektet e paraqitura ne tabelë janë në kuadër të prioriteteve strategjike të arsimit. Siç 

shihet në tabelë, gjatë planifikimit financiar këto projekte kishin pësuar ndryshime. MF nuk 

ka ofruar dëshmi për arsyeshmërinë e këtyre lëvizjeve financiare në këto projekte. Këto 

ndryshime janë indikatorë për planifikim jo të qëndrueshëm financiar për këto aktivitete 

strategjike.   

Hartimi i  teksteve shkollore16, për këtë prioritet në udhërrëfyesin e Strategjisë Kombëtare 

për Zhvillim është vlerësuar që ky aktivitet të filloj nga viti 2017 dhe të realizohet deri në fund 

të vitit 2019. Kosto është parashikuar prej afërsisht €41 mil, për periudhën tri vjeçare, për 

hartimin e 288.000 teksteve të reja. 

Tabela 14. Plani zbatimit të këtij aktiviteti në udhërrëfyesin për strategjinë 2016–2021  

 

Mirëpo, ky prioritet nuk ka filluar se zbatuari deri në fund të vitit 2018. Në maj të vitit 2019, 

ka përfunduar procesi i shpalljes së kompanive fituese për botimin e dorëshkrimeve për klasat 

0, 1, 6, 10,  2, 7, dhe 11 ndërsa për klasat 3, 5, 8 ende nuk ka filluar procesi i hartimit të teksteve. 

Ky aktivitet është duke u zbatuar me vonesë në krahasim me afatet kohore të planifikuara në 

Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe në dokumente strategjike të arsimit. 

Në kërkesën e KASH të përgatitur nga MASHT, për këtë objektivë strategjike është 

planifikuar buxhet nga kategoria investime kapitale në kodin e projektit ”Blerja e Librave” në 

vlerë prej €3.6 mil, dhe është bërë kërkesë shtesë po ashtu në KASH për  hartimin e teksteve 

të reja në vlerë prej €7.5 mil. Ndërsa, në ligjin për buxhet 2018, është aprovuar buxhet në vlerë 

prej €5.6 mil. Në fund të vitit 2018, shpenzimet për këtë projekt ishin në vlerë prej €7.5 mil. 

                                                      
16Për klasat 1,2,3,6,7,8,9,11 dhe 12”   

Aktiviteti KASH Qarkorja I Qarkorja II Ligji 2018 Realizimi

€ € € € €

Trajnimi i mësimdhënësve 200000                     200,000              601,291 382,291                     356,072.00                    

Hartimi i teksteve 7750                            -    

                              

-                         -                        -   

Zhvillimi i plan programit 705400                     200,000              250,000 143,000                     130,407.00                    
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afërsisht €1.9 mil. më shumë se buxheti i aprovuar në ligj. Buxheti shtesë është aprovuar 

përmes vendimeve të qeverisë.  

Nuk janë shpjeguar arsyet e mos aprovimit me kohë të kërkesës për buxhet shtesë në kërkesën 

fillestare të KASH nga MASHT dhe nuk kemi dëshmi të mjaftueshme mbi analizat të cilat 

kanë bërë që të aprovohet buxhet prej €5.6 mil. në ligjin për buxhet 2018 për këtë prioritet. 

Kemi identifikuar se përmes vendimeve në fund të vitit janë transferuar mjete në vlerë prej 

afërsisht €1.9 mil. nga projektet e ndryshme për blerjen e librave. Mungesa e një kostimi dhe 

analize të mjaftueshme dhe të detajuar për aprovimin e buxhetit për këtë objektivë strategjike 

nga MF ka bërë që të kemi një planifikim të dobët të buxhetit, raportim jo adekuat dhe 

aprovime për buxhet shtesë.  

Projekti, Hartimi dhe zbatimi i kurrikulave lëndore është vendosur objektivë strategjike 

“Hartimi dhe zbatimi i kurrikulës për të gjitha shkollat dhe nivelet e arsimit para universitar në Kosovë 

për klasat 2,3,4,5,7,8,9,11,dhe 12” në shumë prej €1,882,710, sipas Strategjisë Kombëtare për 

Zhvillim  duhet të përfundon në vitin 2019.  

Tabela 15. Plani i realizimi sipas udhërrëfyesit të Strategjisë Kombëtare për Zhvillim Hartimi dhe 
zbatimi i kurrikulave lëndore  

 

MASHT nuk ka bërë përpjekje të mjaftueshme që të adresoj këtë aktivet në kohë. Ka pasur 

vonesa në emërimin e këshillit të ekspertëve për programe dhe tekste shkollore. Ky këshill 

ishte formuar në shkurt 2018.  

Konkursi për hartimin e kurrikulave ishte i ndarë në dy faza ku në prill 2018 është bërë thirrja 

publike për hartimin dhe zbatimin e kurrikulave për klasat 0,1,6,10 dhe në qershor 2018 për 

klasat 2,7 dhe 11. Kurse, për klasat 3, 8 dhe 12 nuk është hapur konkursi ende dhe MASHT 

nuk ka bërë thirrjet publike.  

Në anën tjetër nuk ka harmonizim të afateve kohore mes strategjisë dhe PSAK. Kjo mund të 

ndikoj që ky aktivitet të zbatohet me vonesë17. Në lidhje me këtë zyrtarët përgjegjës në 

                                                      
17 Objektivi Strategjik PSAK: Mësimdhënia dhe të nxënit fq. 29 faqe  Rezultati 5.1 kurrikula e bazuar në 

kompetenca zbatohet  në të gjitha shkollat dhe nivelet e arsimit para universitar, ku programet lëndore 
zhvillohen nga viti 2017 dhe përfundojnë në vitin 2021. 
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MASHT kanë konfirmuar se hartimi dhe zbatimi i kurrikulës së re është me vonesë dhe jo në 

përputhje me afatet kohore.  

Mos harmonizimi i dokumenteve strategjike (SKZH – PSAK) dhe vonesat në zbatimin e këtij 

prioriteti ndikojnë në cilësinë e arsimit dhe pengojnë zbatimin e prioriteteve të tjera që 

ndërlidhen me këtë aktivitet.   

Projekti, “Hartimi i kurrikulave të reja dhe rishikimi i të gjitha kurrikulave të Arsimit dhe 

Aftësimit Profesional (AAP) dhe konvertimi i tyre në formatin modular”. Në PSAK 2017–

2021, kjo objektivë strategjike është planifikuar të realizohet deri në fund të vitit 2017. Ndërsa, 

në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim është vlerësuar të realizohet deri në fund të vitit 2021 

në vlerë prej €1,260,000 për hartimin e kurrikulave për 100% të profileve. 

Tabela 16. Udhërrëfyesi për zbatimin e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim 2016 – 2021. prioriteti (nën 
aktiviteti i aktivitetit 3.2) 

 

Ky aktivitet nuk është realizuar deri në fund të vitit 2018. Në fund të vitit 2018 është dorëzuar 

drafti i fundit i kornizës së kurrikulës për Arsimin dhe Aftësimin Profesional tek grupi punues 

për komente, ndërsa është vendosur që pas kompletimit të tij të fillohet me kurrikulat 

bërthamë. Po ashtu, është formuar grupi punues për formulën e financimit për arsim dhe 

aftësim profesional dhe deri në kohën e auditimit (korrik 2019) ky aktivitet ende nuk është 

realizuar. Bazuar në këtë, si pasojë e ngecjeve në realizimin e tij nga departamenti përkatës në 

MASHT ky prioritet është duke u zbatuar me vonesa të theksuara.  

Trajnimi i mësimdhënësve për zbatimin e Kornizës së Kurrikulës, në Strategjinë Kombëtare 

për Zhvillim është planifikuar që deri në fund të vitit 2021 të trajnohen gjithsej 35000 

mësimdhënës ku 7000 mësues duhet të trajnohen afërsisht për çdo vit, me qëllim që të jenë të 

aftë të zbatojnë kurrikulën e re.  

Tabela 17. Udhërrëfyesi për zbatimin e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim 2016 – 2021. (nën aktiviteti 
i aktivitetit 2.4)  

 

Sipas raporteve të përgatitura nga divizioni për zhvillimin profesional të mësimdhënësve, 

rezulton se deri në korrik 2019 janë trajnuar gjithsej €17,754 mësimdhënës. Prej tyre, në vitin 
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2017 janë trajnuar gjithsej 9100 mësimdhënës me qëllim të certifikimit të tyre për zbatimin e 

kurrikulës. Nga 9100 mësimdhënës të trajnuar janë certifikuar 8100 prej tyre. Po ashtu, për 

vitin 2018 janë trajnuar 5054 mësimdhënës ndërsa, janë certifikuar gjithsej 3994. Bazuar në  të 

dhënat e lartëcekura rezulton se certifikimi dhe aftësimi i mësimdhënësve për zbatimin e 

kurrikulës është duke u përcjellë me vonesa dhe jo në hap me afatet kohore të planifikuara në 

dokumente strategjike (SKZH dhe PSAK) dhe kështu ndikon në zbatimin e kurrikulës së re. 

Në bazë të analizave që i kemi bërë shpenzimeve nga kodet e prioriteteve (trajnimi i 

mësimdhënësve, hartimi i teksteve shkollore dhe zhvillimi i plan programit konkretisht 

hartimi i kurrikulave të reja) ka rezultuar se përveç vonesave në implementim të këtyre 

objektivave strategjike, MASHT ka shpenzuar buxhetet e këtyre projekteve për qëllime të 

tjera.  

Kemi analizuar 8 pagesa nga këto projekte dhe kemi gjetur se buxheti i planifikuar për këto 

prioritete është shpenzuar për qëllime të tjera sikurse: Ekspozitë me libra, Menaxhimi i 

administratës dhe zgjidhja e konflikteve, ekzekutimi i buxhetit dhe menaxhimi i proceseve 

buxhetore nga planifikimi deri në auditimin e tyre, Trajnimi mbi Vlerësimin Ndërkombëtar 

TIMSS, Shpenzimet e akomodimit, mëditje dhe ushqim lidhur me temën punëtori për 

analizimin e maturës shtetërore 2018 dhe planifikimi për 2019. 

3.3.3 Projektet kapitale jashtë objektivave strategjike të MASHT  

MASHT duhet të planifikoj projektet/aktivitetet të cilat janë përgjegjësi dhe kompetencë e saj dhe të 

cilat adresojnë objektivat strategjike. Projektet duhet të jenë të bazuara në analiza të detajuara dhe të 

ofrojnë arsyeshmëri të mjaftueshme për nevojat dhe planifikimin e tyre.  

Bazuar në ligjin nr.03/L-068 kompetencat e MASHT në ndërtimin e shkollave përfshijnë 

ofrimin e asistencës teknike për komunat, shqyrtimin e të gjitha planeve dhe projekteve për 

pajtueshmëri me standardet e projektimit dhe ndërtimit, financimin dhe miratimet e ndërtimit 

që financohen nga grantet e drejtpërdrejta të MASHT etj. Ndërsa, komunat kanë kompetencë 

për përcaktimin, projektimin dhe ndërtimin e objektit dhe prokurimin e shërbimeve dhe 

materialeve të ndërtimit. 

Tabela 18. Projektet kapitale të parealizuara në vitin 2018 nga MASHT të cilat nuk vazhdojnë të 
planifikohen në vitin 2019  

 
 

Kodi Emërtimi i programit

Planifikimi në 

KASH- 2018-

2020

Qarkorja e dytë 

për vitin 2018

Planifikimi Ligji i 

Buxhetit 2018
 SIMFK 2018

€ € € €

15778 Furnzim me inventar për të gjitha shkollat në Komunën e Shtërpcës                             -                                  -   200,000                       -                             

15781 Ndërtimi i shkollës fillore në Sferkë, Pejë                             -                                  -   124,178                       -                             

15782 Fasadimi i shkollës fillore Aziz Sylejmani, në Mitrovicë                             -                                  -   10,000                         -                             

TOTALI 334,178                       

Projektet e Investimeve Kapitale te parealizuara 2018
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Projektet e paraqitura në tabelë të cilat janë bërë pjesë e ligjit për buxhet 2018 përmes 

amendamenteve në Kuvend  nuk janë prioritet i MASHT dhe nuk janë pjesë e KASH 2018 dhe 

as 2019. Pavarësisht, që ishin pjesë e buxhetit 2018, këto projekte nuk janë realizuar/zbatuar 

gjatë vitit 2018 dhe për pasoj buxheti i paraparë ka mbetur i pashpenzuar.  

MASHT ka arsyetuar/shpjeguar se për projektin “Furnizim me inventar për të gjitha shkollat në 

Komunën e Shtërpcës” si rezultat i ankesave në Organin Shqyrtues të Prokurimit (OSHP) ky 

projekt ka dështuar të realizohet dhe nuk ka vazhduar të planifikohet në vitin 2019. 

Gjithashtu, projekti “Ndërtimi i shkollës fillore në Sferkë, Pejë” nuk është realizuar gjatë vitit 2018 

si rezultat i mungesës së buxhetit dhe numrit të mjaftueshëm të nxënësve për këtë shkollë. Po 

ashtu, në mungesë të para-masave dhe parallogarive të projektit dhe mungesës së numrit të 

mjaftueshëm të nxënësve ka dështuar të realizohet projekti Fasadimi i shkollës fillore ”Aziz 

Sylejmani, Mitrovicë”.  

Po ashtu, ka  projekte të tjera të cilat ishin në ligjin për buxhet 2018 mirëpo, nuk ishin realizuar 
gjatë vitit 2018 dhe vazhdojnë të jenë pjesë e buxhetit për vitin 2019.  

Kemi kërkuar arsyet e mos implementimit të tyre gjatë vitit 2018 dhe e vazhdimit të 
planifikimit për vitin 2019 nga MASHT dhe MF, mirëpo nuk kemi marrë ndonjë arsye të 
mjaftueshme të bazuar në dëshmi për këtë. 

Tabela 19. Projektet kapitale të parealizuara në vitin 2018 nga MASHT të cilat vazhdojnë të 
planifikohen në vitin 2019   

 

Buxheti i planifikuar për këto projekte ka rezultuar suficit në fund të vitit 2018, dhe bazuar në 
këtë mund të përfundojmë se kemi një KASH të hartuar nga MF i cili nuk është i bazuar në 
analiza të mjaftueshme dhe të arsyeshme dhe mundëson planifikimin dhe buxhetimin e 
projekteve të cilat nuk janë prioritete strategjike të MASHT. Në anën tjetër, MF bënë 
aprovimin dhe buxhetimin e këtyre projekteve dhe si rrjedhojë, kjo ndikon në një planifikim 
të dobët të buxhetit.  

Po ashtu, kemi analizuar edhe projektet për sektorin e arsimit për vitin 2017 në KASH dhe në 
ligjin për buxhet 2017 për të vlerësuar nëse mangësi të njëjta e kanë përcjellë procesin buxhetor 
edhe në të kaluarën,  

 

 

Kodi Emërtimi i programit
Planifikimi në 

KASH2018-2020

Qarkorja e dytë 

për vitin 2018

Planifikimi 

LigjBuxhetit 

2018

SIMFK 2018

€ € € €

15783 Ndërtimi i shkollës fillore në Lagjen e Boshnajkëve në Mitrovicë  -  - 400,000               -

15785 Ndërtimi i qerdhës në lagjën Arbëria, Klinë  -  - 150,000               -

15788 Ndërtimi i shkollës fillore Ibrahim Mazrek në Malishevë  -  - 300,000               -

TOTALI 850,000               

Projektet e Investimeve Kapitale te parealizuara 2018
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Tabela 20. Projektet Kapitale të buxhetuara dhe të pa realizuara për vitin 2017  

 

Analizat tona kanë treguar se, MASHT pas qarkores së fundit buxhetore-2017 dhe në ligjin 
për buxhet-2017, kishte planifikuar 13 projekte të reja kapitale në vlerë prej €1,788,084 të cilat 
nuk ishin prioritete të ministrisë. Për më shumë, këto projekte ishin përcjellë me mangësi dhe 
nuk kishin arritur të realizohen gjatë vitit 2017, për pasojë buxheti ka mbetur i pa shpenzuar.  

Pesë (5) projektet e para në tabelën më lartë në vlerë prej afërsisht €415 mijë të vitit 2017, 
MASHT i ka transferuar tek Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit projekte këto për të cilat 
është përgjegjëse MKRS. Katër projektet tjera me numër (15273, 15384, 15385, 14030) nuk kanë 
vazhduar të planifikohen nga MASHT të cilat edhe ashtu nuk janë në kompetencën e 
ministrisë.  

Ndërsa, katër projektet e fundit në tabelë me numër (15414, 15415, 15416 dhe 15417) kanë 
vazhduar të planifikohen edhe nga MASHT edhe nga Ministria e Administratës Publike 
(MAP) dhe të buxhetohen mjete për këto projekte përmes një marrëveshje mes MASHT dhe 
MAP ku janë dakorduar që MAP të zhvilloj procedurat për realizimin e këtyre projekteve. 
Nga këto katër projekte në vlerë prej €510 mijë përveç vetëm projekti me numër 15416 
“Ndërtimi i çerdhes në Prizren” është objektivë strategjike e MASHT.  

Aprovimi i kërkesave buxhetore me projekte të cilat nuk janë objektiva strategjike të ministrisë 
rrezikon zhvillimin e sektorit të arsimit në aspektin strategjik e po ashtu pengon shfrytëzimin 
efikas dhe efektiv të buxhetit. Kjo po ashtu, zbehë rëndësinë e Kornizës Afatmesme të 
Shpenzimeve si dokument kyç për planifikim te buxhetit dhe aktiviteteve.  

 

 

  

Kodi Emërtimi i programit

Planifikimi në 

KASH- 2017-

2019

Qarkorja e dytë 

për 2017

LigjBuxhetit 

2017

SIMFK 

2017

€ € € €

14030 Modernizimi i sistemit arsimor te Kosoves permes e-Edukimit                           -                             -   547,400                -                 

15114 Kalaja në Marec                           -                             -   40,000                  -                 

15115 Laboratori per konservim, restaurim                           -                             -   70,000                  -                 

15116 Mbrojtja, ruajtja, studimi dhe promovimi i Trashegimise Shpirterore                           -                             -   180,000                -                 

15117 Ekspozita e Perhershme ne Muzeun e Kosoves                           -                             -   75,684                  -                 

15273 Rikonstruimi i objektit ndihmes te kishes ne fshatin Borcan                           -                             -   15,000                  -                 

15384 Trajtimi i shtëpive në zonat e vjetra në lagjet Bajrakli dhe Kuril - Prizren                           -                             -   250,000                -                 

15385 Shtatorja e Anton Çetës                           -                             -   50,000                  -                 

15386 Restaurimi dhe konservimi i kulles se Fazli Boqollit, Raushic, Pejë                           -                             -   50,000                  -                 

15414 Shkolla multietnike në Mitrovicë Veriore                           -                             -   150,000                -                 

15415 Shkollë e ciklit të ulët në Fushticë të Epërme - Drenas                           -                             -   50,000                  -                 

15416 Ndërtimi i çerdhes në Prizren                           -                             -   100,000                -                 

15417 Ndërtimi i shkollës së mesme profesionale në Komoran, Drenas                           -                             -   210,000                -                 

TOTALI               1,788,084 -                 

Projektet e Investimeve Kapitale te parealizuara 2017

Si përfundim, planifikimi i buxhetit për objektiva strategjike dhe aktivitetet tjera në MASHT nuk 

është bërë duke u bazuar në analiza të mirëfillta. Objektivat strategjike të MASHT realizohen me 

vonesa si rezultat i mos koordinimit të dokumenteve strategjike (SKZH dhe PSAK) dhe si rezultat 

i një planifikimi jo të mirë të aktiviteteve nga MASHT. 

. 
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4. Konkluzionet 

Korniza afatmesme e shpenzimeve 2018-2020 në masë të madhe ka adresuar prioritetet dhe 

objektivat strategjike për sektorin e arsimit dhe infrastrukturës dhe i shërben qeverisë për 

planifikimet afatgjate dhe vjetore të buxhetit. Megjithatë, procesi i hartimit të kornizës 

afatmesme të shpenzimeve dhe shfrytëzimi i kësaj kornize për planifikimet vjetore të 

organizatave buxhetore është karakterizuar me disa mangësi të cilat mund të pengojnë 

arritjen e objektivave dhe prioriteteve strategjike. Mangësitë janë nga planifikimi i projekteve 

jashtë objektivave strategjike, planifikimi pa një kostim real të bazuar në analiza dhe realizim 

të projekteve jashtë kompetencës përgjegjësive të organizatave. 

Fillimishtë, Deklarata e Prioriteteve e hartuar nga Zyra për Planifikim Strategjik nuk 

përmbante të gjitha objektivat strategjike dhe kjo mund të vështërsoj ndërlidhjen dhe 

përcjelljen e objektivave në nivel vendi. Për më shumë, kjo Zyre nuk ka arritur të monitorojë 

zbatimin e objektivave të parapara në Strategjinë Kombëtare të Zhvillimit në raport me nivelin 

e adresimit të prioriteteve e cila do të ishte në funksion të përgatitjes më të mirë të Kornizës 

afatmesme të shpenzimeve. Raporti i monitorimit për vitin 2017, nuk është trajtuar nga 

organet më të larta vendimmarrëse. Monitorimi jo i mirëfillte i prioriteteve bënë që Deklarata 

e Prioriteteve të hartohet pa ndonjë analizë të zbatueshmërisë së aktiviteteve në Strategjinë 

Kombëtare të Zhvillimit. 

Ministria e Financave ka hartuar kornizën afatmesme të shpenzimeve 2018-2020 në mënyrë të 

përgjithshme/agregate për sektor dhe jo edhe për organizata buxhetore. Kjo vështirëson 

mbikëqyrjen dhe krahasimin e projekteve në mënyrë analitike dhe të detajuar. Më tutje, 

Ministria e Financave gjatë hartimit të kësaj kornize nuk i ka trajtuar mjaftueshëm kërkesat 

buxhetore nga MIT dhe MASHT për të siguruar se ligji i buxhetit reflekton objektivat 

strategjike për sektorin e arsimit dhe infrastrukturës të parapara në kornizën afatmesme të 

shpenzimeve, se projektet e parapara janë të bazuara në analiza të mirëfillta dhe kosto reale 

financiare. Përpjekja e Ministrisë së Financave për të kërkuar dëshmi dhe dokumente 

mbështetëse mbi planifikimin e aktiviteteve nga organizata buxhetore ishte e pamjaftueshme 

dhe si pasojë korniza afatsmesme e shpenzimeve është hartuar pa një planifikim të duhur të 

aktiviteteve dhe pa një kostim real. 

Po ashtu, projektet e parapara në kornizën afatsmeme të shpenzimeve do të duhej të 

përktheheshin në ligjin vjetor të buxhetit. Megjithatë, ligji vjetor i buxhetit përmban projekte 

të cilat nuk janë objektiva strategjike dhe si të tilla rrezikojnë zhvillimin e sektorit të arsimit 

dhe infrastrukturës në aspektin strategjik e po ashtu pengon shfrytëzimin efikas dhe efektiv 

të buxhetit. Këto devijime/ndryshime në disa raste janë rezultat i kërkesave buxhetore nga 

vet organizatat buxhetore, amandamentimeve të ligjit të buxhetit 2018 në komisionet 

përkatëse në Kuvendin e Kosovës si dhe ndryshimeve në Qeveri. 
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Devijimet dhe zvogëlimi i buxhetit për prioritete në sektorin e infrastrukturës, duke 

planifikuar projekte të reja jo strategjike ka efekt në prishjen e ekuilibrit buxhetor dhe dëmton 

prioritetet duke rrezikuar implementimin e tyre në kohë.  

Dallimet e theksuara në planifikimin e buxhetit për kategorinë investime kapitale në sektorin 

e arsimit mes KASH 2017-2019 dhe KASH 2018-2020 tregojnë për një planifikim të dobët të 

aktiviteteve. 

MIT dhe MASHT kanë planifikuar projekte npa një analizë të mirëfilltë dhe pa plotësuar 

kriteret e kërkuara në manualin e PIP, në anën tjetër MF ka bërë miratimin e këtyre projekteve 

dhe si rezultat, disa projekte nuk kanë filluar të zbatohen fare, disa karakterizohen me vonesa 

të theksuara në implementim dhe disa të tjera kanë krijuar shpenzime më të mëdha se 

planifikimi fillestar duke detyruar OB-në që të hyj në obligime.  

Mangësitë e identifikuara zbehin rëndësinë dhe qëllimin e Kornizës Afatmesme të 

Shpenzimeve si dokument kyç për planifikim të buxhetit dhe aktiviteteve.   
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5. Rekomandimet 

Rekomandojmë Zyrën e Kryeministrit që përmes Zyrës për Planifikim Strategjik të: 

1. Adresojë të gjitha prioritetet strategjike në Deklaratën e Prioriteteve dhe të siguroj se 

monitoron në vazhdimësi dhe evidenton të arriturat dhe ngecjet në implementimin e 

objektivave strategjike. Kjo duhet të bëhet me qëllim që të ruhet konsistenca dhe 

qëndrueshmëria mes dokumenteve strategjike dhe reflektimit të tyre në Kornizën 

Afatmesme të Shpenzimeve; dhe 

2. Rris bashkëpunimin me Ministrinë e Financave përkatësisht Departamentin e Buxhetit 

me qëllim të hartimit të Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve sipas prioriteteve dhe 

objektivave strategjike. 

Rekomandojmë Ministrinë e Financave që:  

1. Gjatë hartimit të Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve të identifikoj nivelin e zbatimit 

të projekteve/objektivave strategjike në mënyrë që të hartoj dhe aprovoj KASH i cili 

është i bazuar në analiza të detajuara dhe të arsyeshme. Po ashtu, të hartoj/zbërthej 

KASH edhe në nivel ministror në mënyrë që të siguroj transparencë lidhur me 

objektivat strategjike për secilin institucion; 

2. Rris komunikimin me organizatat buxhetore gjatë procesit buxhetor në mënyrë që të 

siguroj një planifikim të mirëfilltë të objektivave strategjike si në aspektin financiar dhe 

atë të zbatimit të projektit. Gjatë analizimit dhe aprovimit të kërkesave të organizatave 

buxhetore si në KASH ashtu edhe në ligjin për ndarje të buxhetit, të siguroj se kërkesat 

bazohen në analiza të detajuara dhe të mjaftueshme dhe mbështeten me dokumentet 

relevante;  

3. Projekt propozimet për investime kapitale të përmbajnë të gjitha informatat e kërkuara 

sipas Programit për Investime Publike dhe kërkesave aktuale; dhe 

4. KASH dhe ligji për ndarje buxhetore duhet të përfshijë projektet të cilat janë në 

harmoni me objektivat strategjike të planifikuara në SKZH dhe dokumentet tjera 

strategjike. Me theks të veçantë, duhet të siguroj se aprovohen vetëm projektet të cilat 

janë në përgjegjësi dhe kompetencë të organizatave buxhetore.  
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Rekomandojmë MASHT dhe MIT që të:  

1. Hartojnë dokumentin e kërkesave të KASH bazuar në udhëzimet për përgatitjen e 

KASH dhe adresojnë objektivat strategjike me një planifikim real të kostos. Planifikimi 

i aktiviteteve në kërkesën e KASH duhet të bëhet mbi bazën e dokumenteve dhe 

dëshmive të mjaftueshme të cilat argumentojnë objektivat strategjike;  

2. Gjatë planifikimit të aktiviteteve dhe kërkesave buxhetore të përfshijnë vetëm 

aktivitetet të cilat janë objektiva dhe kompetencë e tyre;  

3. Përmes një planifikimi të duhur të aktiviteteve të tyre në KASH dhe në filtrat tjera deri 

tek ligji për buxhet duhet të zvogëlojnë devijimet mes planifikimit fillestar në KASH 

dhe atij në ligjin për buxhet; dhe 

4. Adresojnë prioritetet e planifikuara në KASH dhe në Ligjin për Buxhet në harmoni me 

afatet kohore të përcaktuara me qëllim që të sigurojnë shpenzim efikas dhe efektiv të 

buxhetit të planifikuar. Dhe në rast të ngecjeve në realizim të projekteve të njoftojnë 

Ministrinë e Financave dhe Zyrën për Planifikim Strategjik me qëllim që buxheti të 

shfrytëzohet apo dedikohet prioriteteve tjera strategjike.   
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Shtojca I Përshkrimi i Sistemit, Kriteret e Auditimit dhe Pyetjet 

e Auditimit, Metodologjia e Auditimit 

Kriteret e Auditimit 

Përcaktimi i kritereve të auditimit është bërë duke u bazuar në ligje, udhëzues, rregullore, të 

cilat definojnë palët kyçe dhe palët tjera përgjegjëse. Njëkohësisht këto dokumente 

përcaktojnë përgjegjësitë, llogaridhënien, kërkesat, bashkëpunimin dhe procesin që duhet 

ndjekur institucionet përgjegjëse për hartimin dhe aprovimin e KASH dhe njëkohësisht 

bazuar në këtë të përgatisin dhe aprovojnë Buxhetin e Republikës së Kosovës në njërën anë 

dhe në anën tjetër të përcjellin dhe monitorojnë implementimin e prioriteteve nga OB-të dhe 

kujdesen që OB-të krahas këtyre prioriteteve realizojnë shpenzimet e planifikuara.  

MF është palë përgjegjëse e cila përmes aktiviteteve të saja synon menaxhimin e mirë të 

buxhetit të shtetit. MF është autoriteti kryesor i cili përmes DB duhet të siguroj se bënë 

hartimin e KASH në përputhje më aktivitetet e SKZH-së. Gjatë procesit të hartimit të KASH, 

DB siguron se KASH adreson prioritetet kryesore të qeverisë të cilat burojnë nga dokumentet 

strategjike në vend si MSA, ARE etj. Gjithashtu DB duhet të siguroj se ndarjet në Ligjin për 

Buxhet janë në përputhje me planifikimet në KASH. Projektet e miratuara për kategorinë 

Invesitme Kapitale (IK) duhet të menaxhohen përmes Programit të Investimeve Publike (PIP). 

Po ashtu përmes Sistemit të Zhvillimit dhe Menaxhimit të Buxhetit (SZHMB) duhet të 

menaxhohen të gjitha kategoritë e shpenzimeve. 

ZPS duhet koordinoj aktivitetet e saja me DB për përshtatjen e prioriteteve mes SKZH-së dhe 

KASH dhe PVQ-së dhe të bëjë monitorimin e implementimit të tyre.  

DPEPBNK duhet të vlerësoj programet, ndarjet buxhetore, dhe politikat tjera shpenzuese 

përfshirë analizat e ndarjeve alternative të buxhetit. 

OB-të konkretisht MASHT dhe MI duhet të realizojnë buxhetin e tyre krahas planifikimeve 

në KASH dhe ndarjeve në Ligjin për Buxhet. Njëkohësisht, ekzekutimin e buxhetit duhet ta 

mbështesin në përputhje me kriteret e caktuara në Ligjin për Buxhet bazuar në lëvizjet e 

kufizuara brenda programeve të ndryshme në organizatë dhe në raste të lëvizjeve të 

ndryshme të sigurohen se këto lëvizje janë të arsyetuara mirë.  

Për hartimin e KASH Ministria e Financave (MF) konkretisht departamentet përgjegjëse dhe 
OB janë të obliguara që të ndjekin disa hapa në mënyrë që të koordinojnë aktivitetet e tyre 
Hapat e përgatitjes dhe aprovimit të KASH deri tek aprovimi i buxhetit në Kuvend janë: 

 Deklarimi i prioriteteve nacionale nga Qeveria dhe Planifikimi Strategjik - (Qeveria 

shqyrton synimet më të larta sociale dhe  ekonomike  dhe  përgatit  deklaratën  e 

prioriteteve të Qeverisë. Qeveria, në koordinim me MF-në dhe organizatat tjera 

përgjegjëse përgatit planin e saj strategjik). 
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 Shqyrtimi i kornizës makroekonomike dhe fiskale - (Në këtë fazë zhvillohet analizë 

teknike për  kornizën makroekonomike dhe socio- ekonomike të tashme apo të 

ardhshme për periudhën e buxhetit (KASH). Kjo gjithashtu do të marrë parasysh 

çdo proces të Rishikimit  Buxhetor  (re-bilancin) i cili zhvillohet në mes të vitit.  

 Konstatimi i totalit të të hyrave në dispozicion - (Pjesërisht në bazë të Fazës 2 dhe 

diskutimeve të hollësishme me donatorët dhe agjencitë e të hyrave, që planifikojnë 

dhe presin nivelin e të hyrave do të parashikohet edhe kufiri total i shpenzimeve 

për ciklin buxhetor). 

 Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH) - Qeveria, jo me vonë se me 30 prill të vitit 

aktual, përgatit KASH për vitin e ardhshëm fiskal si dhe vlerësimet  për dy vitet e 

ardhshme. 

 Dërgimi i Qarkores Buxhetore tek secila Organizatë Buxhetore - Deri me 30 prill te vitit 

aktual, Ministria e Financave nxjerrë dhe i dërgon çdo OB-je Qarkoren  Buxhetore  

përmes  së  cilave ju mundësohet që OB-të brenda një periudhë të caktuar të 

dërgojnë në MF propozim buxhetin e tyre. 

 OB-të dorëzojnë kërkesat e tyre buxhetore - Bazuar në planet e tyre dhe Qarkoreve të 

Buxhetit, çdo OB përgjegjëse për buxhetin e saj duhet të hartojë kërkesën e saj në 

përputhje me udhëzimet e MF-së. 

 Shqyrtimi dhe dëgjimet buxhetore në mes të MF- së dhe OB-ve; Shqyrtimi i kabinetit 

qeveritar dhe vendimet e nxjerra - Nëse, kërkesat e OB-së për buxhet e tejkalojnë 

shumën në dispozicion, atëherë do të ketë diskutime për të zgjidhur këtë çështje. 

MF mund të jetë në gjendje të identifikojë një shumë të vogël të fondeve shtesë, si 

dhe ti jap ato nëse kërkesa është e justifikuar. MF bën rekomandime lidhur me 

kërkesat e kabinetit qeveritar, i cili shqyrton ato dhe i paraqet kërkesat e 

përgjithshme të buxhetit para Kuvendit. 

 Nxjerrja e buxhetit përfundimtar  dhe Ligjit vjetor të buxhetit - Ministria e Financave 

për Qeverinë, koordinon dhe përpilon Ligjin vjetor të buxhetit në të cilin 

përcaktohet sasia e fondeve dhe shpërndarja e tij. Ligji propozohet për miratim në 

Qeveri. Më tutje, pas diskutimeve, Qeveria e miraton për dërgim në Kuvend 

propozim ligjin për ndarje buxhetore. 

 Procesi i ndarjes së buxhetit (faza e vendimmarrjes) - Bazuar në rezultatet e fazës 7, 

ndarjet finale të propozuara për secilën OB përcaktohen nga Kuvendi. Rezultatet 

e rishikimit gjysmë vjetor janë  të përfshira në ndarjet buxhetore të propozuara. 

 Propozimi buxhetor dorëzohet në Kuvend - Pas miratimit të propozim Buxhetit të 

Kosovës dhe Propozim Ligjit për Ndarje Buxhetore, Qeveria ia dorëzon këto 

dokumente Kuvendit jo më vonë se më 31 Tetor të atij viti fiskal. 

 Buxheti  aprovohet  nga kuvendi - Pas diskutimeve në Kuvend, para se te filloj viti 

fiskal i planifikuar, Propozim ligji i buxhetit në formën fillestare ose i ndryshuar 

aprovohet dhe merr formën ligjit të aplikueshëm. 

 Buxheti publikohet dhe OB-të  informohen për ndarjet e tyre buxhetore vjetore - Buxheti 
publikohet. Duhet të jetë në dispozicion për publik nëpërmes të publikimit të Librit 
të Buxhetit dhe të postohet në faqen elektronike të MF-së. 
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METODOLOGJIA E AUDITIMIT 

Për t’iu përgjigjur pyetjeve të auditimit ne do të kryejmë disa aktivitete, duke analizuar: 

 Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve 2018 – 2020 dhe kornizat e viteve 2017 

dhe 2019 për nevoja krahasimore; 

 Përputhjet mes KASH 2018 – 2020 dhe LB 2018; 

 Përputhjet mes KASH 2018 – 2020 dhe SKZH; 

 SKZH-në dhe PVQ-në dhe monitorimin e implementimit; 

 Ligjin për Buxhet të Republikës së Kosovës për vitin 2018 dhe ligjet për vitet 

tjera për nevoja krahasimore; 

 Adresimin e prioriteteve nga MI dhe MASHT krahas planifikimit; 

 Realizimin e shpenzimit në MI dhe MASHT në krahasim me ndarjet buxhetore; 

 Lëvizjet e mjeteve në mes të programeve brenda OB-ve; 

 Programin e Investimeve Publike (PIP); 

 Sistemin e Zhvillimit dhe Menaxhimit të Buxhetit (SZHMB); 

Po ashtu, kemi intervistuar personat përgjegjës dhe strukturat udhëheqëse të 

divizioneve/departamenteve për hartimin e KASH dhe Departamenteve për Buxhet 

nëpër organizata buxhetore; 

Lista e ligjeve dhe rregulloreve relevante për këtë auditim 

Ligji për Buxhet i Republikës së Kosovës 2018; 

Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2018 – 2020; 

Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2019 – 2021; 

Ligji Nr. 03/L-048 Për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë; 

Libri i Proceseve për Menaxhimin e Shpenzimeve Publike; 

Strategjia Kombëtare për Zhvillim 2016 – 2021 

Agjenda e Reformave Evropiane;   

Programi i Reformave në Ekonomi 2018; 

Marrëveshja për Stabilizim Asociim; 

Raporti mbi zbatimin e Programit Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së 
Stabilizim-Asociimit (PKZMSA) gjatë periudhës janar – shtator 2018; 

Programi i Investimeve Publike (PIP); 

Menaxhimi i Sistemit të Zhvillimit dhe Menaxhimit të Buxhetit (SZHMB); 

Qarkoret Buxhetore për vitin 2018;  
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Shtojca II. Diferencat në mes 2 tabelave në kërkesën e KASH të 

hartuar nga MIT 

 

 

 

 

  

NR PERSHKRIMI Kosto NR PERSHKRIMI Kosto Diferenca

10032 Mirembajtja dhe Riparimi I Urave 2,025,980     10032 Mirembajtja dhe Riparimi I Urave 1,000,000    (1,025,980)

10438 Rehabilitimi I Rrugës M 2  Prishtinë - Mitrovicë-  BKK 11,600,000   10438 Rehabilitimi I Rrugës M 2  Prishtinë - Mitrovicë-  BKK 11,813,814   213,814 

10034 Rehabilitimi I Rrugës M 9 Prishtinë - Pejë 2,500,000     10034 Rehabilitimi I Rrugës M 9 Prishtinë - Pejë 2,400,000    (100,000)

14156 Zgjerimi I  Rruges   Komoran -Drenas-Skenderaj 2,500,000     14156 Zgjerimi I  Rruges   Komoran -Drenas-Skenderaj 3,100,000    600,000 

TOTALI (tabela pergjithshme) 225,776,023 225,776,023 -        

KASH 2018-2020   e protokoluar me 10.03.2017

TABELA NR 4. Trendet e financimit 2017 dhe vleresimet e hershme 2018-2020

TABELA NR 5. Trendet e financimit 2017 dhe vleresimet e hershme 2018-2020 

(Projektet ne detal)

TOTALI (tabela specifike)


