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Të nderuar, 

 

Nuk është lehtë për të bërë vlerësimin e kostove dhe përfitimeve nga një 

reformë që përfshin prezantimin dhe zbatimin e buxhetimit sipas matjes së 

performancave (performance budgeting) në Maqedoni. Është e nevojshme një 

sasi e caktuar guximi për të bërë një vlerësim të tillë, duke pasur parasysh se 

nuk gjetëm një vlerësim të përgjithshëm për ndonjë shtet në literaturë (përveç 

llogaritjeve sektoriale. Për çerdhet maqedonase shih për shembull Nikollov, 

2006). Madje, gjetjet nga kërkimet në terren të bazuara në vrojtime shkojnë nga 

një skaj në skaj tjetër për atë se a është fare i përshtatshëm prezantimi dhe 

implementimi i buxhetimit të matur sipas performancave (shih Robinson M. 

dhe Brumby J. 2005). Megjithatë, besojmë se vlerësime paraprake për reformën 

mbi prezantimin e buxhetimit sipas performancave duhet të bëhen nga një 

aktivitet aq ambicioz sikur që është projekti ynë, i cili është i mbështetur nga 

Instrumenti evropian për demokraci dhe të drejtat e njeriut (EIDHR). 

 

Qasja e kësaj analize të kostove dhe përfitimeve nga aspekti i kostove bazohet 

në prezantimin dhe zbatimin në faza, ku konsultohemi me metodologjinë 

Vlerësimi i ndikimit rregullativ (Regulatory impact assessment). Nga aspekti i 

përfitimeve përdorim qasje mikroekonomike të vlerësimit të efikasitetit teknik 

(Data Envelopment Analysis - DEA dhe Stochastic Frontier Analysis - SFA) 

nga alokimet dhe realizimet buxhetore të shfrytëzuesve buxhetor në krahasim 

me vlerën e shtuar bruto të sektorit përkatës në PBB-në (prodhimi i brendshëm 

bruto) që fitohet dhe që është supozuar të jetë rezultat (performance) 

përfundimtar. Vlerësimet e kostove dhe përfitimeve pastaj supozohen në afat 

më të gjatë prej 50 vite për shkak të vetë natyrës së një reforme të tillë. 

 

Më tej, teksti përbëhet nga një vështrim i shkurtër të nevojës për një reformë të 

tillë, sepse jemi të mendimit se buxhetimi sipas matjes së performancave është 

hap i natyrshëm cilësor drejt përforcimit të mëtejshëm të cilësisë së financave 

publike në Maqedoni. Kjo pjesë u referohet konstatimeve dhe rekomandimeve 

të disa kërkimeve të mëparshme që kemi bërë në kuadër të këtij projekti. Në 

tekstin japim edhe përshkrim të metodologjisë së vlerësimit të kostove dhe 

përfitimeve të një reforme të tillë në Maqedoni dhe në fund japin edhe 

propozim qasje në faza për një reformë të këtillë në Maqedoni. 

  

Me respekt 

Dr. Marjan Nikollov 

Koordinator i projektit 
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Përmbledhje ekzekutive 

 
Buxheti i bazuar në performanca në Maqedoni 

- Buxhetimi i bazuar në performanca është koncept që na mundëson të 

sigurojmë informata/të dhëna kur dhe nëse programet në buxhetin, 

agjencitë dhe institucionet e tjera që sigurojnë shërbime publike i kryejnë 

në mënyre efikase dhe efektive obligimet dhe punët që kërkohen nga ato. 

I njëjti ka për qëllim që ta përmirësojë efikasitetin dhe efektivitetin e 

shpenzimeve publike përmes lidhjes së financimit të 

organizatave/institucioneve në sektorin publik me rezultatet që ato i 

japin. 

- Një ndër shkaqet kryesore për implementimin e konceptit të buxhetit të 

bazuar në performanca (kundrejt konceptit tradicional) është mundësia 

që i njëjti të përcakton nëse me të vërtetë projektet dhe aktivitetet që i 

ndërmarrin institucionet shtetërore japin rezultate dhe bëjnë ndryshime 

në jetën e njerëzve. Ky koncept: 

 shërben si mjet për planifikim strategjik, duke përmirësuar 

qartësinë dhe përputhshmërinë e projekteve, duke lehtësuar 

mirëkuptimin/komunikimin e përbashkët ndërmjet 

departamenteve/institucioneve dhe personelit në drejtim të 

arritjes së qëllimeve të projekteve/aktiviteteve; 

 mundëson që departamentet dhe institucionet të fitojnë ndjenjë 

për qëllimet dhe kahjen në të cilën duhet të drejtohen aktivitetet e 

tyre; 

 mundëson liri në definimin e kahjeve të projekteve, të liruar nga 

kontrolli i centralizuar dhe kontrolli i inputeve, duke mundësuar 

të përdoret më shumë diskrecion në krijimin e miksit të vërtetë të 

burimeve/inputeve për arritjen e qëllimeve të pritura. 

 

Përvojat, evaluimi dhe mësimet e marra nga implementimi i 

buxhetimit të bazuar në performanca: 

 informatat mbi performancat në të shumtën e rasteve përfshihen 

ne procesin buxhetor si pjesë e një pakoje më të gjerë me qëllim 

kontroll të shpenzimeve publike ose reformë në sektorin publik; 

 ky koncept paraqet trend afatgjatë që ka rrugën e vet evolutive, 

gjë që na bënë edhe më shumë të insistojmë për fillimin e tij sa 

më të shpejtë në Maqedoni (pjesa më e madhe e vendeve punojnë 

ne zhvillim të autputeve (të buxheteve të tyre) më së paku 5 vjet, 

ndërsa 40% e vendeve punojnë në zhvillimin e këtij koncepti më 

shumë se 10 vjet; gati ¾ e vendeve të OECD-së kanë përfshirë të 
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dhëna dhe informata jofinanciare për performancat në 

dokumentet e tyre buxhetore); 

 pjesa më e madhe e vendeve të OECD-së sot i paraqesin qëllimet 

për performancat para kuvendit dhe publikut në planet që i 

përgatisin për qëllimet dhe performancat; 

 qasjet e përvetësuara për implementimin e buxheteve të bazuara 

në performanca ndryshojnë nga vendi në vend, gjë që tregon se 

ky proces nuk është statik dhe vazhdimisht evoluon dhe varet nga 

struktura, kultura dhe historia e çdo shteti - kjo çon në përfundim 

se i njëjti duhet të modelohet dhe përshtatet në mënyrë të 

konsiderueshme edhe në mjedisin politik dhe socio-ekonomik 

maqedonas; 

 në përgjithësi Ministria e financave nuk i përdor rezultatet nga 

matja e performancave që në mënyrë financiare t’i “dënoj” ose t’i 

“shpërblej” shfrytëzuesit buxhetor; 

 shpesh mungesa e kapacitetit dhe fuqisë institucionale ose 

mungesa e mbështetjes politike e kufizon kapacitetin e Ministrisë 

së financave që t'i eliminoj apo edhe të përpiqet t’i zvogëloj 

financat për disa programe të cilat janë joefikase; 

 informatat mbi performancat zakonisht përdoren për të rritur 

llogaridhënien e ministrive/institucioneve - shërbejnë si hov 

fillestar i Ministrisë së financave më afër t’i monitoroj dhe të 

analizoj punën e atyre njësive ose programeve; 

 sfida të përbashkëta në lidhje me këtë koncept janë – përmirësimi 

i matjes së performancave, gjetja e mënyrave të përshtatshme të 

integrimit të informatave të tilla në procesin buxhetor, përfitimi i 

vëmendjes së kreatorëve të politikave dhe përmirësimi i cilësisë 

së informatave të fituara mbi performancat; 

 në të shumtën e rasteve qeveritë kanë dështuar (janë përballuar 

me vështirësi) në sigurimin e kreatorëve të politikave me 

informata cilësore, të besueshme, relevante dhe me kohë të cilat 

drejtpërsëdrejti do t’i përdornin në procesin buxhetor; 

 ekzistojnë disa qëllime të përbashkëta për implementimin e 

konceptit për buxhetim të bazuar në performanca sipas së cilëve 

vendet në përgjithësi mund t’i ndajmë në tre grupe: kontrolli i 

shpenzimeve publike, alokim më i mirë dhe më efikas i 

shpenzimeve; përmirësimi i performancave të sektorit publik; dhe 

përmirësimi i llogaridhënies dhe transparencës së politikanëve 

dhe publikut. Maqedonia mund të gjendet në secilën nga këto 

qëllime/grupe të vendeve. 



                                                          

9 
 

 Hapat lidhur me udhëzimet për dizajnimin dhe implementimin e 

konceptit të buxhetit të bazuar në performanca janë hollësisht të 

përpunuara në pjesën ku analizohet zbatueshmërinë e këtij 

koncepti në Republikën e Maqedonisë. 
 

Rekomandime 

- Duke pasur parasysh situatën aktuale në vend, më i përshtatshëm do të 

ishte implementimi i: qasjes nga lartë-poshtë (top-down); më i 

përshtatshëm do të ishte implementimi parcial; qasja graduale gjithashtu 

do të ishte më e përshtatshme. 

 Krijim të një trupi të veçantë i cili më së pari do të kujdeset për 

dizajnimin e një modaliteti të duhur dhe implementimin e 

konceptit buxheti i bazuar në performanca që do të jetë më i 

përshtatshëm për Republikën e Maqedonisë; 

 Implementimi parcial nënkupton zgjedhje dhe prezantim të 

buxhetimit të bazuar në performanca tek shfrytëzues buxhetor 

pilot; 

 Qasja graduale nënkupton prezantim në faza të buxhetimit të 

bazuar në performanca tek shfrytëzues buxhetor pilot; 

 

- Tek të gjithë shfrytëzuesit buxhetor do të vlejë: 

 Prezantim të planifikimit programor të buxhetit tek të gjithë 

shfrytëzuesit buxhetor; 

 Identifikim të input dhe autput treguesve dhe treguesve të 

rezultateve (outcome) për të gjithë shfrytëzuesit buxhetor. Në 

fazën e parë mund të prezantohen tregues të thjesht sikur numri i 

të punësuarve si input tregues dhe autput tregues të thjeshtë (për 

shembull numri i shfrytëzuesve të programit përkatës); 

 Planet strategjike të të gjithë shfrytëzuesve buxhetor duhet të jenë 

të disponueshëm në version elektronik dhe duhet të përmbajnë 

kornizë kohore për realizimin e tyre; 

 Në llogaritë përfundimtare të shfrytëzuesve buxhetor duhet të 

publikohet shpjegim për dallimet në mes shpenzimeve të 

parashikuara dhe të realizuara; 

 Në llogaritë përfundimtare të shfrytëzuesve buxhetor duhet të 

shpjegohen arsyet për dallimet në mes vlerësimeve fillestare të 

autput treguesve dhe rezultatet konkrete për atë vit, si dhe 

dallimet në mes vlerësimeve fillestare të treguesve të rezultateve 

dhe rezultatet konkrete për atë vit; 

 Të gjithë shfrytëzuesit buxhetor duhet të publikojnë evaluim të 

autputeve të arritura nga programet. Në ato evaluime duhet të 
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bëhet analizë e veçantë e ndryshimit të profilit dhe numrit të 

shfrytëzuesve të shërbimeve publike si dhe ndryshimin e 

nevojave të shfrytëzuesve; 

 Rezultatet nga auditimi i shpenzimeve buxhetore të institucionit 

pas publikimit të raportit të auditimit nga ana e Entit shtetëror për 

revizion duhet të jenë të disponueshme në version elektronik; 

 Plani akcional për të vepruar mbi të gjeturat e Entit shtetëror për 

revizion duhet të jetë i disponueshëm në version elektronik. 

 
Analiza kosto-përfitime 

 

1. KOSTOT 

 

 Për vlerësimin e kostove në analizën tonë kosto-përfitime 

përdorim Vlerësim të ndikimit rregullativ (Regulatory Impact 

Assessment - RIA
1
). Kjo metodologji është plotësisht në 

përputhje me sistemin ekzistues për planifikim strategjik në 

ministritë dhe procedurat për koordinim të politikave dhe marrjen 

e vendimeve në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë; 

 Janë të përcaktuara kostot për çdo aktivitet dhe procedurë në 

fazat e implementimit të përpunuara më parë. Mënyra e 

llogaritjes së tyre gjithashtu është elaboruar; 

 Gjatë përcaktimit të kostove janë marrë parasysh kostot për 

organizimin e aktiviteteve të planifikuara (takime, mbledhje, 

trajnime, etj), llogaritja e kostove për krijimin e 

trupave/sektorëve/institucioneve të reja, llogaritja e kostove për 

kohën e harxhuar dhe angazhimin e pjesëmarrësve në 

implementimin e konceptit, dhe në fund do të inkuadrojmë 

vlerësim të përafërt të kostove për të gjithë punonjësit të cilët do 

të jenë pjesë e reformës; 

 Shuma e kostove është vlerësuar me dinamikë që është ilustruar 

në tabelën e ardhshme në denarë dhe në euro. 

 Vlera e tashme neto e këtyre kostove të vlerësuara për 50 vite 

është 99 milionë euro (normë e skontimit prej 8%
2
). 

                                                           
1
 Ministria për shoqëri informatike dhe administratë është ministri shfrytëzuese dhe 

ministri e cila menaxhon me këtë proces. Për rregullativën, raportet e përgatitura dhe 

dokumentet të cilat e rregullojnë këtë fushë shih më hollësisht në: 

https://ener.gov.mk/default.aspx 
2
 Sipas vlerësimit të QAE-së për normën e skontimit për sektorin publik në Maqedoni. 

Shih: 

http://www.cea.org.mk/documents/studii/Public%20Sector%20Discount%20Rate%20s

hort%20version%20final.pdf. 

https://ener.gov.mk/default.aspx
http://www.cea.org.mk/documents/studii/Public%20Sector%20Discount%20Rate%20short%20version%20final.pdf
http://www.cea.org.mk/documents/studii/Public%20Sector%20Discount%20Rate%20short%20version%20final.pdf
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Tabelë 1. 

Viti i parë Viti i dytë Viti i tretë Viti i katërt Viti i pestë Viti i gjashtë 

Periudha e 

funksionimit 

– kostot e 

njëjtë 

mbahen në 

vitet e 

ardhshme 

296.302.864 389.518.322 389.518.322 2.469.511.265 2.469.511.265 2.469.511.265 11.565.072 

4.857.424 6.385.546,26 6.385.546,26 40.483.791,23 40.483.791,23 40.483.791,23 189.591,34 

 

 

2. PËRFITIMET 

 

 Për vlerësimin e përfitimeve do të përdorim qasje 

mikroekonomike të matjes së efikasitetit teknik në prodhimin e 

vlerës së shtuar bruto në PBB-në maqedonase me ndihmën e 

inputeve të buxheteve të shfrytëzuesve buxhetor dhe numrit të 

punonjësve. 

 Do me thënë, nga njëra anë kemi shfrytëzues buxhetor që 

përdorin mjete publike dhe të cilët duhet të sigurojnë ambient 

socio-ekonomik për agjentët ekonomikë, kurse nga ana tjetër 

rezultati matet me vlerën e shtuar bruto të sektorit përkatës në 

PBB-në. 

 Ideja e modelit tonë është se shfrytëzuesit buxhetor me alokimin 

e mjeteve financiare nga Buxheti i RM-së dhe me numrin e 

punonjësve sigurojnë mjedis të përshtatshëm që socio-ekonomia 

dhe shoqëria maqedonase të prodhojnë vlerën e shtuar përkatëse, 

respektivisht PBB-në. Disa shfrytëzues buxhetor janë më efikas 

dhe më efektiv në punën e tyre dhe në këtë mënyrë prodhojnë 

vlerë të shtuar relativisht më të lartë nga mesatarja, kurse disa 

shfrytëzues buxhetor janë më pak efikas dhe më pak efektiv dhe 

prodhojnë vlerë të shtuar relativisht më të ulët nga mesatarja. 

 Me vlerësimin e efikasitetit mesatar në prodhimin e 1 denari të 

vlerës së shtuar të PBB-së nga alokimi i 1 denari shfrytëzuesit 

buxhetor dhe pagesën e 1 denari për punonjës do të fitohet numër 

i kuantifikuar për atë se sa më shumë vlerë e shtuar do të fitohet 

në PBB-në maqedonase me rritjen e efikasitetit të shfrytëzuesve 

buxhetor deri në efikasitetin e atyre shfrytëzuesve buxhetor që 

janë vlerësuar me këtë metodologji si relativisht më efikas në 

RM. 
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 Ky efikasitet relativ më i lartë në punë do të sjell 

proporcionalisht edhe vlerë të shtuar më të lartë dhe ky 

efikasitet më i lartë do të jetë proksi për atë se për sa do të 

ishte rritur vlera e shtuar nëse shfrytëzuesit buxhetor 

mendojnë në kornizat e buxhetimit sipas performancave. 

 Përfitimet e pritura nga prezantimi i buxhetimit sipas 

performancave me aplikimin e kësaj metodologjie janë në 

interval prej 13% deri 40% nga vlera e shtuar bruto të PBB-së. 

Këto janë përfitime të mundshme në interval prej 850 milionë 

euro deri 2,5 miliardë euro. 

 Megjithatë, nuk mund të presim që këto përfitime të rezultojnë 

menjëherë. Supozojmë se ato gradualisht do të ndodhin në 50 

vitet e ardhshme nga 2 pikë të përqindjes në vit. 

 Vlera e tashme neto nga përfitimet pritet të jetë 4,2 miliardë 

euro në 50 vitet e ardhshme (normë e skontimit prej 8%
3
) me 

përmirësimin e efikasitetit teknik për 13%. 

 Vlera e tashme neto nga përfitimet pritet të jetë 13 miliardë 

euro në 50 vitet e ardhshme (normë e skontimit prej 8%
4
) me 

përmirësimin e efikasitetit teknik për 40%. 

 Përfitimet janë më të larta nga kostot e vlerësuara për 

periudhën e njëjtë në vlerë të aktualizuar neto prej 99 milionë 

euro. 

 Ose, për çdo denarë që do të investohet në këtë reformë 

priten rreth 2.600 denarë shtesë të vlerës së shtuar bruto në 

PBB-në maqedonase nëse kemi përmirësim të efikasitetit 

teknik prej 13% apo për çdo denarë i cili do të investohet në 

këtë reformë priten rreth 8.000 denarë shtesë të vlerës së 

shtuar bruto në PBB-në maqedonase nëse kemi përmirësim të 

efikasitetit teknik prej 40%. 

                                                           
3
 Sipas vlerësimit të QAE-së për normën e skontimit për sektorin publik në Maqedoni. 

Shih: 

http://www.cea.org.mk/documents/studii/Public%20Sector%20Discount%20Rate%20s

hort%20version%20final.pdf  
4
 Ibid. 

http://www.cea.org.mk/documents/studii/Public%20Sector%20Discount%20Rate%20short%20version%20final.pdf
http://www.cea.org.mk/documents/studii/Public%20Sector%20Discount%20Rate%20short%20version%20final.pdf


                                                          

13 
 

I. HYRJE 
 

Ndër pyetjet më shpesh të parashtruara në lidhje me sektorin publik dhe 

politikën fiskale janë pyetjet për madhësinë e buxhetit (sektorit 

publik/shtetit) dhe dimensioni shumë më i rëndësishëm që ka të bëjë me 

alokimin efikas të mjeteve publike, kurse kohën e fundit edhe pyetjet 

lidhur me transparencën dhe llogaridhënien nga konsumi publik. Këto 

pyetje janë me rëndësi të jashtëzakonshme për çdo qytetar, duke pasur 

parasysh se mënyra e sigurimit të të ardhurave publike dhe të mirat 

publike të siguruara janë drejtpërsëdrejti të lidhur me jetën e çdo agjenti 

ekonomik në shtet. Nga kjo është logjikisht të parashtrohet pyetja: Me 

çfarë efikasiteti shpenzohen mjetet nga buxheti dhe a ekziston ndonjë 

mënyrë për të përcaktuar efikasitetin në realizimin dhe menaxhimin e 

aktiviteteve buxhetore. Me rëndësi të veçantë më tej për çdo aktivitet 

buxhetor paraqet përcaktimi i performancave që duhet të arrihen me 

qëllim që i njëjti të jetë realisht i vlerësuar si më shumë/më pak i 

suksesshëm. Ky proces nuk është aq i thjeshtë duke pasur parasysh: 

kontekstin politik, kapacitetin administrativ, nivelin e transparencës gjatë 

përcaktimit të rezultateve si dhe autputin/rezultatet e çdo aktiviteti 

(performance), auditimin e pavarur të performancave/rezultateve, 

integrimin i performancave në vendimet politike, etj. 

 

Nga shkaku se çdonjë nga këto hapa është i shoqëruar me probleme dhe 

dilema të shumta u angazhuam në punimin e studimit të fizibilitetit për 

organizimin e procesit dhe implementimin e buxhetimit të bazuar në 

performanca, si një nga parakushtet kryesore për rritjen e llogaridhënies 

si dhe proces më transparent dhe më efikas në shtet. 

 

Duam t’i paraqesim para jush aktivitetet (kërkime/studime) që janë 

realizuar dhe të cilët i përdorim si platformë për punimin e këtij studimi 

të fizibilitetit, në kuadër të këtij projekti të BE-së: 

 

- Zhvillim të metodologjisë për monitorim të llogaridhënies 

dhe transparencës së shfrytëzuesve buxhetor, maj, 2014  

- Raport nga monitorimi i transparencës dhe llogaridhënies së 

shfrytëzuesve buxhetor, gusht, 2014 

- Buxheti i bazuar në performanca - për proces buxhetor më të 

mirë dhe rritje të transparencës dhe llogaridhënies me 

vlerësim të nevojave, shtator, 2014 

- Llogaridhënia dhe transparenca e shfrytëzuesve buxhetor, 
nëntor, 2014 

- Punëtori me palët e interesuara të inkuadruar dhe më në fund 
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- Studimi i fizibilitetit për buxhetin e bazuar në performanca 
 

Jemi të vetëdijshëm se ky është një proces afatgjatë i cili edhe në shtetet 

më të zhvilluara nuk ka përfunduar plotësisht dhe përballet me pengesa 

të shumta, megjithatë sinqerisht shpresojmë se projekti dhe kërkimi ynë 

do të jenë "hov fillestar" që do ta aktivizoj, stimuloj dhe orientoj këtë 

kategori të rëndësishme në zhvillimin e mëtejshëm të procesit buxhetor 

në shtetin tonë. 

 

Më tutje përdorim edhe pjesë nga kërkimet dhe studimet e mëparshme që 

kanë qenë të punuar në kuadër të këtij projekti. 

 

1. Vëllimi i studimit 
 

Definimi i strukturës, organizimi dhe implementimi i konceptit të 

buxhetit të bazuar në performanca paraqet një punë jashtëzakonisht 

komplekse dhe e ndërlikuar, që kërkon kombinim të më shumë 

metodologjive, të dhëna dhe njohuri të më shumë fushave përkatëse, me 

qëllim të përpilimit adekuat të tij. Në këtë drejtim përballemi me sfidën e 

parë - se sa hollësisht dhe sa gjerësisht të shkojmë në përgatitjen e 

studimit të fizibilitetit. Duke pasur parasysh aktivitetet e realizuara deri 

më tani dhe qëllimet e tyre (konkluzat dhe rekomandimet të cilat ato i 

nxjerrin), si dhe strukturat përgjithësisht të definuara të cilat kërkimet e 

këtilla i kanë, do të përpiqemi të japim një imazh konkret, direkt dhe të 

qartë për procesin e organizimit dhe implementimit të buxhetimit të 

bazuar në performanca. 

 

Ky studim, duhet të ndihmojë të marrim së paku përgjigje të pyetjeve të 

mëposhtme: 

 Përse të implementojmë konceptin e buxhetit të bazuar në 

performanca? 

 Si ta organizojmë implementimin e këtij koncepti? 

 Cilat institucione/ organizata/agjentë ekonomikë janë të 

përfshirë dhe të tanguar nga implementimi i konceptit të ri? 

 Cilat janë përfitimet, dhe cilat janë kostot lidhur me 

implementimin e buxhetit të bazuar në performanca? 

 Sa kohë dhe burime janë të nevojshme për implementimin? 

 Cilat janë rreziqet që mund të ndikojnë në organizimin dhe 

implementimin e buxhetimit të bazuar në performanca? 

 Cilat do të jenë efektet më të gjëra mbi mjedisin 

makroekonomik nga implementimi i konceptit? 
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Në këtë drejtim janë të definuar edhe pjesët e veçanta në studimin e 

fizibilitetit të cilat duhet përfundimisht të japin përgjigje në pyetjet e 

parashtruara më parë: 

 

I. Në fillim në dy pjesët e para do të analizohen dhe sublimohen gjendja 

lidhur me buxhetimin e bazuar në performanca në Maqedoni. Në këtë 

drejtim, pas elaborimit të shkurtër të karakteristikave të konceptit të ri, 

do të shqyrtohen rezultatet nga monitorimi të cilin e kanë realizuar CEA 

dhe IDSCS, i cili zbuloi disa trende dhe mangësi në procesin buxhetor të 

shtetit (të cilët janë me rëndësi të jashtëzakonshme për implementimin e 

konceptit të ri). Në këtë drejtim do të tregojmë se në çfarë mënyre 

buxheti i bazuar në performanca paraqet evolucion i natyrshëm i procesit 

buxhetor në shtet. Mbi këtë ndërlidhet pjesa e ardhshme ku, së pari do të 

japim një pamje të shkurtër për përvojat dhe leksionet që janë mësuar 

nga implementimi i këtij koncepti në vendet e tjera, së dyti do të japim 

pamje të përgjithshme fillestare të hapave që duhet të ndërmerren për 

implementimin e buxhetit të bazuar në performanca në shtetin tonë me 

specifikat e veta. 

 

II. Pjesa e tretë ka të bëj me analizën kosto-përfitime e cila duhet t’i vë 

përball kostot direkte dhe indirekte për implementimin e buxhetit të 

bazuar në performanca, përkundër përfitimeve që i njëjti do t’i ketë për 

shfrytëzuesit buxhetor, institucionet, qytetarët, trupat rregullator, etj. 

Para se të përcaktohen kostot dhe përfitimet do të elaborohet qasja që do 

të përdoret, të dhënat që do të përdoren në këtë analizë, do të përcaktohet 

gjendja aktuale në lidhje me fushën që është lëndë e interesit dhe do të 

jepet propozim gjendja. 

 

III. Pjesa e katërt paraqet vlerësimi i kostove dhe përfitimeve nga 

prezantimi i buxhetimit të bazuar në performanca. Është bërë edhe 

vlerësimi i normës së brendshme të kthimit. 

 
 

2. Përse buxhet i bazuar na performanca? 
 

Kjo pjesë bazohet në tre studimet e kryera në kuadër të këtij projekti, si 

dhe në gjetjet dhe leksionet e mësuara nga vizita studimore në Finlandë, 

ku jemi takuar me përfaqësues të institucioneve finlandeze që 

implementojnë buxhetimin e bazuar në performanca. Studimi i parë ka të 

bëj me monitorimin e transparencës dhe llogaridhënies, studimi i dytë me 
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vetë transparencën dhe llogaridhënien, dhe i treti me vlerësimin e 

nevojës për prezantimin e buxhetimit të bazuar në performanca. 

 

Rezultatet dhe konkluzat që e sublimojnë gjendjen e cila i lidh aktivitetet 

buxhetore me performancat që duhet t'i arrijnë në Republikën e 

Maqedonisë, bazohen në monitorimin e parë të këtij aspekti që e zbatuan 

QAE dhe IDSCS në kuadër të projektit Enhancing transparency and 

accountability through performance budgeting. Ai është studimi i parë i 

këtij lloji i bërë ndonjëherë në Maqedoni. 

 

Studimi i parë. Kërkimi përmes monitorimit - gjetjet dhe 

rekomandimet 

Kërkimi përfshiu 60 shfrytëzues buxhetor nga gjithsej 91 në Buxhetin e 

Republikës së Maqedonisë, ose 66% nga të gjithë institucionet 

buxhetore. Këtо shfrytëzues buxhetor disponojnë/alokojnë rreth 91% të 

shpenzimeve totale në buxhetin e shtetit, apo më saktësisht nëse merren 

tre vitet e fundit - 90,3% në vitin 2011, 91,3% në vitin 2012 dhe 91,7% 

në vitin 2013
5
. Ato kanë qenë të monitoruar dhe analizuar, së pari 

përmes ueb faqeve të tyre dhe dokumenteve të cilat i publikojnë, ndërsa 

pjesa e dytë e monitorimit përfshinte intervistë të drejtpërdrejtë me 

personat përgjegjës për përgatitjen e buxheteve në secilin nga 

institucionet, për të fituar përgjigje të pyetjeve më konkrete në lidhje me 

procedurat për llogaridhënie dhe transparencë që ato i përdorin (shih më 

gjerësisht Trenovski, Damjanov, 2014). 
 

Pjesët që drejtpërsëdrejti kanë të bëjnë me fushat lidhur me buxhetimin e 

bazuar në performanca treguan: 

 Vetëm 26,7% e institucioneve të monitoruar janë përgjigjur se i 

ndajnë të gjitha shpenzimet në buxhet sipas klasifikimit programor. 

 Asnjë institucion i monitoruar nuk publikon buxhet që përmban 

autput tregues (në fund në shtojcë japim tabelë të shfrytëzuesve 

buxhetor në Maqedoni dhe të treguesve që i përdorin), as që të njëjtit 

janë përdorur së bashku me treguesit e rezultateve. 

 Në lidhje me publikimin transparent të informatave/të dhënave për 

planet strategjike, programet për punë të institucioneve, programet 

buxhetore, të ardhurat dhe shpenzimet publike, situatën në Maqedoni, 

në bazë të monitorimit që kemi kryer, mund ta përmbledhim si vijon: 
madje 96,7% e institucioneve

6
 nuk i publikojnë kornizat e tyre kohore për 

                                                           
5
 Pjesëmarrja është llogaritur në bazë të të dhënave të disponueshme nga Llogaritë 

përfundimtare të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë të viteve 2009-2013. 
6
 Këtu dhe më tutje bëhet fjalë vetëm për institucionet që kanë qenë subjekt i 

monitorimit nga CEA dhe IDSCS. 
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sjelljen e planit strategjik dhe programit të punës; madje 38,8% e 

institucioneve nuk japin shpjegim për dallimet në mes shumave të 

parashikuara dhe të realizuara të të ardhurave/shpenzimeve në Llogaritë 

përfundimtare; asnjë institucion nuk i shpjegon dallimet në mes 

vlerësimeve fillestare të autput treguesve dhe epilogut konkret për atë vit në 

Llogaritë përfundimtare; vetëm 5% e institucioneve i publikojnë rezultatet 

nga auditimi i shpenzimeve të tyre buxhetore; 76,7% nuk publikojnë raport 

gjysmëvjetor dhe vjetor mbi realizimin e programeve nga buxhetet për vitin 

e fundit fiskal; vetëm 30% e institucioneve e kanë publikuar planin e tyre 

strategjik për periudhën rrjedhëse në ueb faqen zyrtare; vetëm 21,7% e 

institucioneve të monitoruara e publikojnë programin e tyre të punës dhe e 

ndajnë atë me publikun. 

 Nga nëpunësit e intervistuar, 93,8% janë përgjigjur se e dinë cilat 

janë prioritetet strategjike të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë. 

Vetëm 65,6% janë përgjigjur se planin strategjik dhe objektivat 

strategjike të institucionit i sjellin në bazë të prioriteteve strategjike të 

Qeverisë, ndërsa 9,4% janë përgjigjur negativisht.  

 Për evaluimin e propozimeve buxhetore, vetëm 25% e institucioneve 

në vend përdorin metodologji të përcaktuar. Nga pjesa e mbetur, 

56,3% pjesërisht e përdorin metodologjinë e përcaktuar dhe madje 

18,8% nuk e përdorin aspak. Ndërsa, vetëm 21,9% e institucioneve 

përdorin metodologji të përcaktuar për evaluimin e autputeve të 

arritura nga programet, 37,5% pjesërisht dhe përqindja më e madhe 

prej 40,6% nuk përdorin metodologji të përcaktuar për evaluim. 

 Në Republikën e Maqedonisë vetëm 18,8% e institucioneve janë 

përgjigjur se kryejnë analizë lidhur me ndryshimin e nevojave të 

shfrytëzuesve që u përket programi i punës së institucionit, ndërsa 

pjesa dominuese prej 56,3% kryejnë analizë të pjesërishme. 

 Vetëm 28,1% e institucioneve janë përgjigjur se nuk ballafaqohen me 

vështirësi gjatë lidhjes së planit të buxhetit me objektivat e planeve 

strategjike, ndërsa 3,1% kanë potencuar se objektivat në planin 

strategjik nuk janë mjaft të qarta. 

 Në Republikën e Maqedonisë vetëm 34,4% e institucioneve i kanë 

lidhur Llogaritë e tyre përfundimtare të buxhetit me treguesit për 

autputet dhe rezultatet nga programet përkatëse, 18,8% nga to e kanë 

bërë këtë pjesërisht dhe pjesa e mbetur prej 46,9% nuk i kanë lidhur. 

 Ka qenë interesante të shohim në fund të kësaj analize nëse 

institucionet në Republikën e Maqedonisë kanë dëgjuar për buxhetin 

e bazuar në performanca dhe nëse dinë se çfarë paraqet ky koncept. 

31,3% nuk kishin dëgjuar se çka është buxheti i bazuar në 

performanca. Rreth 50% kishin dëgjuar por nuk e dinin 

saktësisht se çka paraqet ai dhe vetëm 18,8% e dinin saktësisht se 

çka është buxheti i bazuar në performanca. Kjo do të thotë se 
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vetëm një e pesta e institucioneve në Republikën e Maqedonisë të 

përfshirë në këtë analizë e kanë të qartë se çka paraqet buxheti i 

bazuar në performanca. Ata njerëz që kanë qenë të intervistuar 

dhe që janë përgjigjur se e dinë se çka është buxheti i bazuar në 

performanca, në përgjithësi nën buxhetin e bazuar në 

performanca kishin nënkuptuar: përgatitje, programim dhe 

zbatim të buxhetit në bazë të kritereve, aktivitete dhe programe 

të bazuara në rezultate të cilat janë të lidhura me objektivat 

strategjike të organizatës. 

 

Rekomandime nga monitorimi  

 Prezantim të planifikimit programor të buxhetit tek të gjithë 

shfrytëzuesit buxhetor; 

 Identifikim të input dhe autput treguesve dhe treguesve të rezultateve 

(outcome) për të gjithë shfrytëzuesit buxhetor. Në fazën e parë mund 

të prezantohen tregues të thjesht sikur numri i të punësuarve si input 

tregues dhe autput tregues të thjeshtë (për shembull numri i 

shfrytëzuesve të programit përkatës); 

 Planet strategjike të të gjithë shfrytëzuesve buxhetor duhet të jenë të 

disponueshëm në version elektronik, të jenë të disponueshëm në ueb 

faqet zyrtare dhe duhet të përmbajnë kornizë kohore për realizimin e 

tyre; 

 Në llogaritë përfundimtare të shfrytëzuesve buxhetor duhet të 

publikohet shpjegim për dallimet në mes shpenzimeve të 

parashikuara dhe të realizuara; 

 Në llogaritë përfundimtare të shfrytëzuesve buxhetor duhet të 

shpjegohen arsyet për dallimet në mes vlerësimeve fillestare të autput 

treguesve dhe rezultatet konkrete për atë vit, si dhe dallimet në mes 

vlerësimeve fillestare të treguesve të rezultateve dhe rezultatet 

konkrete për atë vit;  

 Të gjithë shfrytëzuesit buxhetor duhet të publikojnë evaluim të 

rezultateve të arritura nga programet. Në këto evaluime duhet të 

bëhet analizë e veçantë e ndryshimit të profilit dhe numrit të 

shfrytëzuesve të shërbimeve publike si dhe ndryshimit të nevojave të 

shfrytëzuesve dhe si programet do t’i përgjigjen kësaj dinamike; 

 Rezultatet nga auditimi i shpenzimeve buxhetore të institucionit pas 

publikimit të raportit të auditimit nga ana e Entit shtetëror për 

revizion duhet të jenë të disponueshme në version elektronik në ueb 

faqet zyrtare; 

 Plani akcional për të vepruar mbi të gjeturat e Entit shtetëror për 

revizion duhet të jetë i disponueshëm në version elektronik në ueb 

faqet zyrtare. 
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Kërkimi i dytë kishte të bëj me transparencën dhe llogaridhënien 

buxhetore dhe gjetjet i prezantojmë këtu. 

 

Studimi i dytë. Kërkim mbi transparencën dhe llogaridhënien 

buxhetore - gjetjet dhe rekomandimet 

 Proјеkt buxheti të dorëzohet tek trupi legjislativ së paku 3 muaj para 

fillimit të vitit të ardhshëm fiskal dhe në atë mënyrë të mundësohet 

debat publik gjithëpërfshirës dhe mbikëqyrje të Projekt buxhetit nga 

Kuvendi, respektivisht të mënyrës se si do të harxhohen paratë e 

qytetarëve në vitin e ardhshëm. 

 Të gjithë shfrytëzuesit buxhetor në ueb faqet e tyre zyrtare t'i 

publikojnë proјеkt buxhetet e tyre, buxhetet e votuara dhe raportet e 

auditmit. Publikimi i tyre është i domosdoshëm me qëllim që publiku 

të ketë pamje në atë se si dhe për çka janë të projektuara paratë e 

tyre, dhe gjithashtu nëse janë harxhuar në mënyrë ligjore dhe të 

përcaktuar. 

 Ministria e financave duhet të filloj me punimin e Buxhetit qytetarë 

me qëllim që qytetarët dhe publiku të mund të zhvillojnë kuptimin 

lidhur me buxhetin dhe harxhimin e tij. Është e pëlqyeshme që 

Ministria e financave gjatë përgatitjes së Buxhetit qytetarë të 

konsultohet me organizatat qytetare dhe ndërkombëtare të cilat kanë 

njohuri rreth përgatitjes së tij. 

 Ministria e financave duhet të korrigjoj vonesën në sjelljen e 

Strategjisë fiskale dhe e njëjta të përgatitet më së voni deri më 31 maj 

të vitit. 

 Ministria e financave në Strategjinë fiskale të Republikës së 

Maqedonisë duhet të jep më shumë informata për mjetet të cilat 

Qeveria planifikon t'i shpërndaj sipas programeve të saja të veprimit. 

 Duhet të shqyrtohet më hollësisht mundësia për sjelljen e Strategjisë 

fiskale të Republikës së Maqedonisë në Kuvendin e RM-së. 

 Është e domosdoshme që të gjithë shfrytëzuesit buxhetor t'i 

publikojnë raportet e tyre mujore me koment të shkurtër, rishikim të 

realizimit të buxhetit në muajin përkatës dhe krahasim me 

shpenzimet e planifikuara. 

 Gjithashtu, është e domosdoshme që Ministria e financave të 

përmbushë obligimin ligjor për publikimin e Raportit gjysmëvjetor 

dhe këtë ta ndjekin edhe institucionet e tjera, dhe i njëjti të përmban 

njoftim më të hollësishëm rreth realizimit të Buxhetit në 

gjysmëvjetorin e parë. 
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 Rekomandohet që Qeveria dhe Ministria e financave të ndërmarrin 

aktivitete fillestare për të inkuadruar publikun e gjerë në konsultime 

rreth prioriteteve buxhetore. 

 Rekomandohet që të gjithë shfrytëzuesit buxhetor, përveç në ueb 

faqen www.otvorenipodatoci.gov.mk еdhe në ueb faqet e tyre t'i 

publikojnë në formë të të dhënave të hapura raportet buxhetore, 

Buxhetin, Llogarinë përfundimtare, Raportin e auditimit dhe raportet 

mbi realizimin e buxhetit, si dhe dokumentet e tjera. 

 Rekomandohet që Ministria e financave të vendos mekanizma 

përmes të cilëve qytetarët dhe palët e interesuara të tjerë do të mund 

të parashtrojnë kërkesë për auditim të ndonjë institucioni. Këto 

mekanizma mund të jenë në dispozicion nëpërmjet parashtrimit të 

peticioneve dhe kërkesave on-line. 

 Gjithashtu, rekomandohet që Ministria e financave të filloj me 

organizimin e forumit buxhetor të hapur në nivel vjetor dhe 

gjysmëvjetor përmes së cilit ministria do ta konsultojë publikun dhe 

palët e interesuara për procesin buxhetor. 

 

Studimi i tretë - Rekomandime dhe konstatime nga kërkimi për 

nevojën për të prezantuar buxhetimin e bazuar në performanca  

 Buxhetimi i bazuar në performanca së pari do të ketë ndikim të 

rëndësishëm në përforcimin dhe zhvillimin e vazhdueshëm të 

sektorëve strategjik pranë ministrive, të cilët do të paraqesin vende 

kyçe ku përcaktohen objektivat/treguesit strategjik, të cilat më tutje 

do të përdoren në procesin buxhetor. Kjo do të çojë drejt integrimit 

dhe lidhjes së të gjitha dokumenteve strategjike dhe 

objektivave/treguesve në secilën prej tyre, nga ministritë në agjencitë 

dhe deri në shfrytëzuesit më të vogël buxhetor, që do të mundëson 

integrim të vërtetë të planifikimit strategjik në menaxhimin fiskal dhe 

procesin buxhetor. 

 Buxheti i bazuar në performanca do të mundësojë zhvendosje të 

fokusit të menaxhimit fiskal nga kontrolli i limiteve të mjeteve të 

shfrytëzuesve buxhetor drejt kontrollit të performancave dhe 

rezultateve që arrihen me këto mjete. Kjo në mënyrë më direkte do të 

thotë lidhje të mjeteve buxhetore me rezultatet/performancat të cilat 

arrihen me ato, ndërkohë duke mundësuar vlerësim të performancave 

dhe të punës së menaxherëve me mjetet buxhetore. 

 Të dhënat dhe informatat në formë të treguesve që rrjedhin nga 

procesi i buxhetimit të bazuar në performanca do të mundësojnë 

zbatim të vazhdueshëm të analizave të tërësishme të vlerësimit të 

ndikimit, analizë të rreziqeve, analizë të ciklit të jetës së shpenzimeve 

publike, përgatitje të skenarëve në lidhje me variablat ekonomiko-
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fiskale, etj. Në këtë drejtim edhe Strategjia fiskale do të bëhet në 

kuptim të vërtetë të fjalës udhëzues i cili do të duhet të ndiqet nga 

shfrytëzuesit buxhetor në vitet e ardhshme (në afat të mesëm) me 

qëllim të arritjes së objektivave fiskale të planifikuara. 

 Buxheti i bazuar në performanca do të jetë mbështetje veçanërisht e 

rëndësishme dhe mekanizëm për zbatimin e pjesës zhvillimore të 

buxhetit ku rezultatet e pritura janë të mëdha dhe të shumta, dhe të 

njëjtat do të mund të krahasohen me mjetet e harxhuara buxhetore. 

Kjo do të mundëson që realisht të shihen rezultatet nga aktivitetet e 

mëdha të shtetit dhe efikasiteti i politikave që i udhëheq në arritjen e 

objektivave zhvillimore. Me këtë do të sigurohet fidbek dhe 

lidhshmëri е politikave/planeve të qeverisë, puna e menaxhmentit 

publik dhe administratës, shpërndarja e mjeteve buxhetore dhe 

rezultatet nga të njëjtat. 

 Në drejtim të transparencës fiskale që është jashtëzakonisht e 

rëndësishme (një nga qëllimet kryesore edhe të këtij projekti 

kompleks), mund të tregojmë se implementimi i tij në Republikën e 

Maqedonisë, sa i përket transparencës buxhetore dhe vërejtjeve të 

OBI-së: 

 do të mundësojë prezantim publik dhe disponueshmëri të 

informatave të rëndësishme (të dhëna, elaborime të programeve, 

etj) për implementimin e aktiviteteve buxhetore, të cilat deri më 

tani nuk kanë qenë të disponueshme (të paktën jo publikisht); 

 do të mundësojë qasje në informata për rezultatet nga aktivitetet 

buxhetore (nëpërmjet treguesve të shumtë për matjen e 

performancave), të cilat deri më tani nuk ishin të disponueshme; 

 do të nxisë debat publik (ose shkencorë) për rezultatet dhe 

efikasitetin e një buxheti të caktuar (programe, aktivitete, 

shfrytëzues), që në mënyrë më direkte do të ndikon publiku të 

jetë i informuar drejtë dhe të mund të krijon mendim për një 

buxhet të caktuar në bazë të të dhënave relevante; 

 do të jetë kornizë në të cilën do të krijohen tregues të shumtë, 

duke ndjekur standarde të definuara dhe praktika që do ta rrisin 

setin e informatave relevante të cilat publikohen për aktivitetet 

buxhetore; 

 do të mundësojë që publiku shumë më lehtë t’i monitoron efektet 

e buxhetit dhe të krijon imazh dhe mendim mbi pozitën fiskale të 

kreatorëve të politikës; 

 do të mundësojë që auditimi i buxheteve të fiton një dimension të 

ri (veçanërisht interesante për publikun) që do ta përfshin 

suksesshmërinë dhe rezultatet e arritura të segmenteve të caktuara 

në buxhet; 
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 vet fokusi mbi rezultatet në buxhetin e bazuar në performanca, 

nga njëra anë e rrit interesin për llogaridhënie të autoriteteve 

fiskale dhe prezantim transparent të një rrethi të gjerë të 

informatave, ndërsa nga ana tjetër ndikon në rritjen e interesit të 

publikut për përfshirje në procesin buxhetor dhe intervenim në 

raste kur programe të caktuara tregohen si joefikase. 

 

 

II. BUXHETI I BAZUAR NË PERFORMANCA 
 

1. Definimi, arsyet për implementim dhe modalitetet 
 

Buxhetimi i bazuar në performanca është koncept që na mundëson të 

sigurojmë informata/të dhëna kur dhe nëse programet në buxhetin, 

agjencitë dhe institucionet e tjera që sigurojnë shërbime publike i kryejnë 

në mënyre efikase dhe efektive obligimet dhe punët që kërkohen nga ato. 

Buxheti i bazuar në performanca ka për qëllim që ta përmirësojë 

efikasitetin dhe efektivitetin e shpenzimeve publike përmes lidhjes së 

financimit të organizatave/institucioneve në sektorin publik me rezultatet 

që ato i japin. Presionet ekonomike, veçanërisht në dekadën e fundit, dhe 

kërkesat gjithnjë e më të shpeshta të qytetarëve për përmirësimin e 

performancave të sektorit publik, kanë qenë disa nga shkaqet kryesore 

për paraqitjen e kësaj doktrine të re (buxhetimi në bazë të 

performancave), që orvatet për konvertim nga sistemi buxhetor që 

fokusohet në inputet, drejt sistemit buxhetor që fokusohet në rezultatet. 

Përderisa buxhetimi (tradicional) i orientuar në inpute fokusohet në 

nivelin e financimit, buxheti i bazuar në performanca primarisht 

fokusohet në rezultatet. Mangësia më e madhe e buxhetit tradicional 

(line-item budget) është se i njëjti nuk siguron informata të cilat duhet të 

jenë udhëzues për krijimin e politikave ose marrjen e vendimeve. Përveç 

kësaj, sistemi tradicional mund të sjell deri në alokim joracional të 

burimeve dhe mosefikasitet, sepse nuk i mundëson menaxhmentit 

fleksibilitet të mjaftueshëm që të përballet me mjedisin e ndryshueshëm 

dhe shpeshherë përfshin situatën ”use it or lose it” në fund të vitit 

(Aristovnik and Sleljak, 2009). Një ndër shkaqet kryesore për 

implementimin e konceptit të buxhetit të bazuar në performanca 

(kundrejt konceptit tradicional) paraqet mundësia që i njëjti të përcakton 

nëse me të vërtetë projektet dhe aktivitetet që i ndërmarrin institucionet 

shtetërore japin rezultate dhe bëjnë ndryshime në jetën e njerëzve. 

 

Nuk ekziston një definicion i vetëm standard për buxhetimin e bazuar në 

performanca, as për llojin e informatës që duhet të jetë pjesë e tij, dhe as 
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për fazën në procesin buxhetor kur ky koncept duhet të prezantohet. 

Gjithashtu, ekzistojnë edhe çështje tjera të shumta të hapura, veçanërisht 

ato që kanë të bëjnë me atë se kur dhe si duhet të shfrytëzohet informata 

mbi performancat në marrjen e vendimeve (OECD, 2008). 

 

Nuk ekziston ndonjë model i vetëm i buxhetit të bazuar në performanca. 

Madje edhe kur vendet miratojnë modele të ngjashme të këtij koncepti, 

ato përdorin qasje të ndryshme për implementimin e tij, duke i pasur 

parasysh kapacitetet e tyre kombëtare, kulturën dhe prioritetet
7
. 

Megjithatë, ekzistojnë tre lloje kryesore të buxhetimit të bazuar në 

performanca (OECD, 2008):  

 prezantuese, 

 performanca – informatë dhe  

 buxhetim direkt i bazuar në performanca. 
 

2. A është i zbatueshëm ky koncept në Maqedoni? - Hapat 

në dizajnimin dhe implementimin e buxhetit të bazuar në 

performanca 
 

Ekzistojnë kërkime të cilat sugjerojnë se koncepti i buxhetit të bazuar në 

performanca nuk është adekuat për një numër të madh të vendeve, 

veçanërisht për vendet me nivel të ulët të të ardhurave (shih Robinson 

dhe Last, 2009). Këto kërkime tregojnë atë se implementimi i këtij 

koncepti duhet të bëhet vetëm në vendet (veçanërisht në vendet e 

pazhvilluara dhe vendet në zhvillim) të cilat kanë politika të shëndosha 

makro-fiskale, ku ligjet dhe procedurat garantojnë se buxhetet realizohen 

ashtu siç janë të planifikuar, ku sistemet informative mund të sigurojnë 

informata të besueshme dhe me kohë për buxhetet dhe ku ekziston 

mundësia për rritjen e kapaciteteve për analiza më të gjëra të cilat duhet 

të realizohen gjatë implementimit dhe funksionimit të këtij koncepti. 

Ndërsa, nga ana tjetër duhet të kemi parasysh se vendet të cilat kanë 

probleme serioze në menaxhmentin publik dhe në zbatimin e politikave 

dhe planeve fiskale, vështirë se do të kishin pasur ndonjë përfitim nga 

implementimi i buxhetit të bazuar në performanca. 

 

Kur veç më jemi duke vendosur për përfaqësimin e implementimit në 

praktikë të buxhetimit të bazuar në performanca, në përgjithësi 

ekzistojnë tre fusha ku duhet të bëhet zgjidhja (shih OECD, 2008): 

                                                           
7
 Më gjerësisht për përfitimet nga llojet e ndryshme dhe kritikat në llogari të buxhetimit 

të bazuar në performanca shih në analizën nga Trenovski dhe Tashevska (2014), ku 

janë të analizuar nevojat për prezantimin e këtij koncepti. 
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 qasja nga lart-poshtë (top-down) kundrejt poshtë-lartë (bottom-

up); 

 qasja e implementimit të plotë kundrejt parcial;  

 qasja ndryshime graduale kundrejt “big bang”.  

 

Në vazhdim, si bazë në të cilën më tutje do të mbështeten analizat 

plotësuese, të dhënat e përdorura në studimin e fizibilitetit, paraqet 

analiza e përgjithshme e hapave për implementimin e buxhetimit të 

bazuar në performanca në dritën e mjedisit maqedonas. Në këtë drejtim 

vetëm shkurtimisht do t'i referohemi kësaj analize (shih më gjërësisht 

Trenovski dhe Tashevska, 2014)
8
. 

 

Dizajnimi i buxhetimit të bazuar në performanca - Cilat hapa t'i 

ndërmarrim
9
? 

 Së pari koncepti i buxhetimit të bazuar në performanca duhet të 

përshtatet me gjendjen aktuale politike dhe ekonomiko-fiskale në 

vend (më e përshtatshme do të ishte që elitës politike t’i ofrohet lloji i 

buxhetimit prezantues dhe të implementohet vetëm nga disa 

shfrytëzues buxhetor, etj); 

 Duhet qartë të definohen qëllimet dhe rezultatet e pritura nga 

reformat e propozuara dhe të njëjtat në mënyrë transparente të 

ndahen me të gjithë pjesëmarrësit në atë proces; 

 Analizë dhe elaborim të sistemit ekzistues buxhetor dhe se si i njëjti 

në mënyrë më të thjeshtë mund të lidhet dhe tretet në buxhet të 

bazuar në performanca (të shfrytëzohen lidhjet ekzistuese ndërmjet 

objektivave, planeve dhe aktiviteteve të disa shfrytëzuesve buxhetor); 

 Integrim të informatave mbi performancat në procesin buxhetor, 

megjithëse në fillim duhet të shmanget lidhshmëri e fortë e 

rezultateve për performancat me alokimin e burimeve
10

;  

                                                           
8
 Përpunim i hollësishëm i hapave të ardhshme që duhet të ndërmerren dhe cila rrugë të 

ndiqet në të ardhmen për implementimin e konceptit të ri mund të shihet në analizën e 

kryer më parë (e cila pjesërisht shërben si bazë për këtë studim të fizibilitetit) nga 

Trenovski dhe Tashevska (2014), ku janë të analizuar nevojat për prezantimin e këtij 

koncepti. 
9
 Rekomandimet që dalin nga kërkimet dhe përvojat e vendeve të cilat veç më gjenden 

në fazë të avancuar të implementimit të këtij koncepti, gjithsesi duke pasur parasysh 

mjedisin ekonomiko-fiskal rrjedhës në Republikën e Maqedonisë. 
10

 Nga ana tjetër nevojitet një periudhë e caktuar kohore për dizajnimin e treguesve të 

duhur për matjen e performancave të cilët do të tregonin gjendjen reale, ndërsa 

lidhshmëria e përshpejtuar e burimeve me autputet mund të çoj deri te shtrembërimi i 

realitetit dhe prishjes së marrëdhënieve midis pjesëmarrësve. 
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 Gjatë dizajnimit të reformave gjithmonë duhet të merret parasysh 

shfrytëzuesi i fundit; 

 Përfshirje të të gjitha palëve të interesuara në proces, që duhet të 

krijojë gjendje në të cilën reformën lidhur me procesin buxhetor do ta 

ndjejnë si reformë të tyre dhe në mënyrë aktive do të inkuadrohen në 

të njëjtën; 

 Krijim të një trupi të veçantë i cili më së pari do të kujdeset për 

dizajnimin e një modaliteti të duhur të konceptit buxheti i bazuar në 

performanca që do të jetë më i përshtatshëm për Republikën e 

Maqedonisë; 

 Zhvillim të llojeve të ndryshme të informatave mbi performancat - 

zhvillim të llojeve të ndryshme të treguesve (kualitativ, kuantitativ, të 

kombinuar); 

 Krijim të një sistemi për vlerësim të pavarur të informatave mbi 

performancat; 

 Zhvillim të nxitjeve për motivimin e nëpunësve shtetëror dhe 

politikanëve që të ndryshojnë sjelljen e tyre dhe të kuptuarit e 

procesit buxhetor. 

 

Cilën rrugë të implementimit të buxhetimit të bazuar në performanca 

të zgjedhim?
 11

 

 Duke pasur parasysh situatën aktuale në vend, më i përshtatshëm do 

të ishte implementimi i qasjes nga lartë-poshtë (top-down); më i 

përshtatshëm do të ishte implementimi parcial; qasja graduale 

gjithashtu do të ishte më e përshtatshme; 

o Krijimi i një trupi të veçantë i cili do të kujdeset për 

dizajnimin e një modaliteti të duhur dhe implementimin e 

konceptit të buxhetit të bazuar në performanca që do të 

jetë më i përshtatshëm për Republikën e Maqedonisë, 

o Implementimi parcial nënkupton zgjedhje dhe prezantim 

të buxhetimit të bazuar në performanca tek shfrytëzues 

buxhetor pilot, 

o Qasja graduale nënkupton prezantim në faza të buxhetimit 

të bazuar në performanca tek shfrytëzues buxhetor pilot. 

 

                                                           
11

 Duke u bazuar në kërkimet e OECD-së dhe përvojat e vendeve do të selektojmë disa 

pika kyçe të cilat mund të ndihmojnë në mënyrë të rëndësishme në implementimin e 

buxhetit të bazuar në performanca. Më gjerësisht për kërkimet e OECD-së dhe përvojat 

e vendeve shih “Programme Budgeting in OECD Countries”, e disponueshme në: 

http://siteresources.worldbank.org/INTPRS1/Resources/383606‐1201883571938/Progr

ammeBudgeting_OECD.pdf 

http://siteresources.worldbank.org/INTPRS1/Resources/383606?1201883571938/ProgrammeBudgeting_OECD.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPRS1/Resources/383606?1201883571938/ProgrammeBudgeting_OECD.pdf
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 Sigurimi i përkrahjes nga liderët politik dhe administrata është me 

rëndësi kyçe për implementimin e kësaj reforme; 

 Zhvillim të vazhdueshëm të kapaciteteve të ministrisë së financave 

dhe ministrive tjera për implementim më efikas dhe avancim të 

mëtejshëm të buxhetimit të bazuar në performanca; 

 Vendosje të objektivave konkrete dhe precize (kjo nënkupton njohje 

të mirë të programeve në buxhet) dhe matje dhe monitorim të 

vazhdueshëm të progresit drejt arritjes së tyre; 

 Vendosje të sistemit informativ dhe sistemit komunikativ dhe 

bashkëpunim (konsultime) ndërmjet organizatave/institucioneve; 

 Adaptim të vazhdueshëm të qasjeve të cilat përdoren në zbatimin e 

reformave, me qëllim që reforma të përshtatet sa më mirë në kushtet 

dhe në mjedisin i cili ndryshohet; 

 Duhet të kemi sistem i cili do t’i motivoj nëpunësit shtetëror dhe 

politikanët që të ndryshojnë sjelljen e tyre. 

 

 

III. ANALIZA KOSTO - PËRFITIME  
 

1. Qasje dhe të dhëna 
 

Të dhënat për realizimin e këtij kërkimi/studimi të fizibilitetit do të 

sigurohen nga më shumë burime: 

- Projekt buxheti i Republikës së Maqedonisë për vitin 2015. 
- Ligji për Buxhetet, tekst i spastruar (Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë nr. 64/05, 04/08, 103/08, 156/09, 

95/10, 180/11 dhe 171/12). 

- Dokumentet buxhetore – Strategjia fiskale e Republikës së 

Maqedonisë 2014-2016 dhe Plani strategjik i Ministrisë së 

financave 2014-2016. 

- Statistika të disponueshme socio-ekonomike për Republikën e 

Maqedonisë nga tre institucionet të cilat prodhojnë kësi lloj të 

dhëna – Banka popullore e Republikës së Maqedonisë, 

Ministria e financave dhe Enti shtetëror i statistikës. 

- Të dhëna nga Enti shtetëror për revizion (raporte të auditimit 

të publikuara dhe dokumente të tjera). 

- Të dhëna dhe informata nga kërkime dhe analiza 

ndërkombëtare (shpesh të realizuara nga institucionet 

ndërkombëtare OECD dhe FMN, si dhe kërkime 

akademike/shkencore) në drejtim të skemave/strukturave të 
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ndryshoreve/treguesve veçmë të analizuara dhe vërtetuara, 

shumave të vlerësuara. 

- Të dhëna dhe informata nga përvoja e vendeve të cilat veçmë 

e kanë implementuar konceptin e buxhetimit të bazuar në 

performanca ose janë në proces të implementimit të tij. 

- Të dhëna historike (më shpesh të përdorura) për kostot lidhur 

me organizimin e aktiviteteve në lidhje me realizimin e konceptit 

buxheti i bazuar në perforamanca (organizimi i takimeve, 

trajnimeve, grupeve punuese, angazhimi i ekspertëve, etj). 

- Vlerësime vetjake për pozicione të caktuara për të cilat nuk 

mundemi të gjejmë të dhëna të duhura të cilëve do t’u 

referoheshim, si dhe vlerësime lidhur me kostot dhe përfitimet 

indirekte të cilat shpesh mund të shprehen në mënyrë kualitative 

dhe kuantifikimi i tyre është proces specifik. 
 

2. Gjendja aktuale 
 

Në Republikën e Maqedonisë kemi gjendje specifike dhe mjedis me 

karakteristika të veçanta të cilat do të kenë ndikim të 

rëndësishëm/përcaktues në vendimmarrjen për dizajnimin e qasjes dhe 

implementimin e buxhetimit të bazuar në performanca. Ajo që madje ½ e 

institucioneve në Maqedoni nuk e dinë çka saktësisht paraqet buxheti i 

bazuar në performanca nuk është pengesë aq e madhe siç është ajo se: 

asnjë institucion (sipas kërkimit të zbatuar më parë nga QAE-ja dhe 

IDSC-ja) nuk publikon buxhet që përmban autput tregues, as që të njëjtit 

janë përdorur së bashku me treguesit e rezultateve; vetëm 26,7% nga 

institucionet e monitoruara i ndajnë të gjitha shpenzimet në buxhet sipas 

klasifikimit programor; në Llogaritë përfundimtare asnjë institucion nuk 

i shpjegon dallimet në mes vlerësimeve fillestare të autput treguesve dhe 

epilogut konkret; 70% e institucioneve nuk e publikojnë planin 

strategjik; vetëm 21,9% e institucioneve përdorin metodologji të 

përcaktuar për evaluimin e autputeve të arritura nga programet; vetëm 

18,8% e institucioneve kryejnë analizë lidhur me ndryshimin e nevojave 

të shfrytëzuesve që u përket programi i punës së institucionit; 38,7% e 

institucioneve nuk publikojnë asnjë shpjegim për dallimin në mes 

shpenzimeve të parashikuara dhe të realizuara: madje 2/3 e 

institucioneve ballafaqohen me vështirësi gjatë lidhjes së planit të 

buxhetit me objektivat e planeve strategjike. 

 

Mospublikimi i planeve strategjike nga ana e institucioneve të shtetit, 

mungesa e lidhjes së tyre me buxhetet, mosekzistimi i pothuajse asnjë 

metodologjie për vlerësimin e performancave, mosekzistimi i autput 
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treguesve në pothuajse asnjë institucion, mosekzistimi i analizës për 

dallimet në mes burimeve të alokuara dhe rezultateve të arritura, duke 

përfshirë këtu edhe politikën rigide të shtetit kur bëhet fjalë për 

reforma/ndryshime buxhetore, paralajmërojnë një sfidë serioze dhe 

fronte të shumta ku duhet të fitohen betejat për implementimin e buxhetit 

të bazuar në performanca
12

. 
 

Përveç të lartpërmendurës, në vazhdim shkurtimisht do të ndalemi në 

gjendjen aktuale – do t’i paraqesim aktet ligjore/dokumentet e tjera dhe 

do t’i elaborojmë shfrytëzuesit buxhetor dhe karakteristikat, strukturën 

dhe autput treguesit e tyre të paraparë të cilët do të jenë me rëndësi të 

jashtëzakonshme për fillimin dhe implementimin e buxhetit të bazuar në 

performanca. 

 

Akte/dokumente ligjore (të cilat paraqesin bazë e cila më tej duhet të 

mbindërtohet në drejtim të buxhetimit të bazuar në performanca): 

 LIGJI PËR BUXHETET, tekst i spastruar, (Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë, nr. 64/05, 04/08, 103/08, 156/09, 

95/10, 180/11 dhe 171/12)
13

. 

 LIGJI PËR AUDITIM SHTETËROR - i miratuar nga Kuvendi 

i Republikës së Maqedonisë, me Dekret për shpalljen e Ligjit për 

auditim shtetëror nr. 07-2001/1 nga 06 maji i vitit 2010, i 

publikuar në Gazetën zyrtare të RM-së, nr. 66 nga 13.05.2010
14

. 

Rregullore për mënyrën e kryerjes së auditimit shtetëror 
(Gazeta zyrtare e RM-së 66/10 dhe 145/10) - përcaktohet mënyra 

e kryerjes së auditimit shtetëror (planifikimi, zbatimi dhe njoftimi 

për auditimin e kryer
15

), si dhe raportet të cilat duhet t’i krijojë 

dhe publikojë Enti shtetëror për revizion. 

 Rregullore e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë (Gazeta 

zyrtare e RM-së 91/2008). 

                                                           
12

 Për rezultatet dhe përfundimet në lidhje me këtë segment shih më hollësisht në pjesën 

– Përse buxheti i bazuar në performanca – është e nevojshme strukturë dhe dinamikë e 

re e procesit buxhetor maqedonas. 
13

 I disponueshëm në: 

http://www.finance.gov.mk/files/u6/_________________________________________

____5.pdf  
14

 Shih: http://www.dzr.gov.mk/Uploads/NOV_Zakon_dzavna_revizija.pdf  
15

 Shih: 

http://www.dzr.gov.mk/Uploads/Pravilnik%20za%20nacinot%20na%20vrsenje%20na

%20drzavnata%20revizija.pdf  

http://www.finance.gov.mk/files/u6/_____________________________________________5.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u6/_____________________________________________5.pdf
http://www.dzr.gov.mk/Uploads/NOV_Zakon_dzavna_revizija.pdf
http://www.dzr.gov.mk/Uploads/Pravilnik%20za%20nacinot%20na%20vrsenje%20na%20drzavnata%20revizija.pdf
http://www.dzr.gov.mk/Uploads/Pravilnik%20za%20nacinot%20na%20vrsenje%20na%20drzavnata%20revizija.pdf


                                                          

29 
 

 Strategjia fiskale e Republikës së Maqedonisë 2014-2016
16

 

dhe 

 Plani strategjik i Ministrisë së financave 2014-2016
17

. 

 

Analiza e gjendjes ekzistuese e të gjithë shfrytëzuesve buxhetor dhe 

autput treguesve të tyre (të shënuar në Buxhetin për vitin 2015) të cilët 

janë pjesa më e rëndësishme dhe bazë në të cilën duhet të mbindërtohet 

dhe të implemnetohet buxheti i bazuar në performanca, tregoi (shih në 

shtojcë shqyrtim të plotë të shfrytëzuesve buxhetor (tregues dhe autput 

tregues, numri i punonjësve dhe kompensime për paga dhe kontribute) 

– Buxheti i Republikës së Maqedonisë për vitin 2015): 

- Madje 50 nga gjithsej 92 shfrytëzues buxhetor (plus Fondi për 

sigurim shëndetësor, Fondi për sigurim pensional dhe invalidor 

dhe Agjencioni për punësim), që paraqet 54% nga numri total i 

shfrytëzuesve buxhetor, nuk kanë paraqitur autput tregues në 

Buxhetin për vitin 2015 (njëjtë dhe më keq është gjendja në 

buxhetet për vitet e mëparshme); 

- Një numër i madh i shfrytëzuesve buxhetor të cilët punësojnë një 

pjesë dominuese nga punonjësit në administratën publike (në 

Buxhetin për vitin 2015) dhe absorbojnë një pjesë të 

konsiderueshme nga mjetet buxhetore, fare nuk kanë vendosur 

autput tregues: Ministria e financave, Ministria e punëve të 

brendshme, Ministria e punëve të jashtme, Ministria e drejtësisë, 

Ministria e arsimit dhe shkencës, Agjencioni për investime të 

jashtme dhe promovim të eksportit, Ministria e mjedisit jetësor, 

etj; 

- Autput treguesit të cilët duhet t’i matin performancat e 

shfrytëzuesve buxhetor (tek 42 shfrytëzuesit buxhetor të mbetur) 

janë të pakët dhe të pamjaftueshëm (më së shpeshti është 

përmendur vetëm një autput tregues) dhe nuk mund t’i 

përcaktojnë performancat, suksesshmërinë dhe përmbushjen e 

objektivave të tyre të parashikuara. Zakonisht hasen tregues për 

atë se sa procedura, raporte, projekte apo leje të lëshohen/fillojnë, 

mirëpo në autput treguesit nuk ka pjesë që ka të bëjë me atë se sa 

nga to kanë përfunduar me sukses. Për shembull: 

 Autput tregues për Agjencionin për punësim është paraqitur 

“Numri i të papunësuarve të cilëve u sigurohen 

kompensime në të holla në bazë të papunësisë: 14.318” 

                                                           
16

 Shih hollësisht: http://www.finance.gov.mk/files/u6/FS_septemvri-2014-

2016_za_sobranie.pdf  
17

 Shih: http://www.finance.gov.mk/files/u1/2016_na_MF_doc_Konecen-

_za_na_web_15_01_2014.pdf  

http://www.finance.gov.mk/files/u6/FS_septemvri-2014-2016_za_sobranie.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u6/FS_septemvri-2014-2016_za_sobranie.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u1/2016_na_MF_doc_Konecen-_za_na_web_15_01_2014.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u1/2016_na_MF_doc_Konecen-_za_na_web_15_01_2014.pdf
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Mirëpo, a e reflekton ky tregues objektivin dhe autputin që 

duhet ta prodhojë kjo agjenci?  

 Autput tregues i Ministrisë për shoqëri informatike dhe 

administratë paraqet “Numri i institucioneve të përfshirë në 

projektin interoperabiliteti: 21”. A zbaton kjo ministri 

vetëm një projekt dhe ai është autputi i vetëm i saj që duhet 

t'i reflektoj performancat e saja? Edhe më e diskutueshme 

është nëse kjo në të vërtetë paraqet autput apo është input 

tregues? 

 Autput tregues i Ministrisë së ekonomisë paraqet “Numri i 

standardeve të miratuara: 1.500, Numri i paraqitjeve për 

akreditim: 180, Numri i ndërmarrjeve dhe personave të 

përfshirë në programin për këshillim për vauçerë: 50”. 

 Autput tregues i Ministrisë së mbrojtjes paraqesin vetëm 

misionet paqësore jashtë vendit, si “Numri i personave që 

shërbejnë jashtë vendit si përfaqësues të Ministrisë së 

mbrojtjes: 31, Numri i personave nga Armata e Republikës 

së Maqedonisë të cilët marrin pjesë në misione paqësore: 

82”. A është kjo në të vërtetë autput apo është input 

tregues? 

 Autput tregues i Entit shtetëror për revizion paraqet “Numri 

i auditimeve të kryera: 80”. A tregon vetëm numri i 

auditimeve të kryera për cilësinë e tyre, respektivisht 

numrin i korrigjimeve që janë bërë në bazë të këtyre 

auditimeve, etj. 

  

Duke pasur parasysh se buxhetimi i bazuar në performanca duhet të 

mbështetet në klasifikimin programor të buxhetit, me rëndësi të 

jashtëzakonshme është që të shikohet mënyra se si në buxhet trajtohen 

programet qeveritare, të cilat nuk paraqesin klasifikim programor i plotë 

i Buxhetit, mirëpo në mënyrë direkte i paraqesin prioritetet e Qeverisë. 

Për këtë qëllim, në shtojcën e këtij studimi janë paraqitur programet 

qeveritare në tabelë dhe është bërë përpjekje të nxjerrët pjesa (është bërë 

një fragment në formë të shpjegimit përshkrues sepse nuk ekzistojnë 

tregues konkret për matjen e performancave dhe suksesshmërinë) e cila 

është dhënë për autputet dhe objektivat e tyre. (Shih shtojcën – 

Programe qeveritare). 

 

Çka paraqesin programet qeveritare: “Programet dhe nënprogramat 

qeveritare i reflektojnë aktivitetet e Qeverisë së Republikës së 

Maqedonisë të cilat ndërmerren për realizimin e prioriteteve strategjike. 

Këto prioritete janë të definuara dhe të përfshira në më shumë 
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dokumente të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë. Mjetet për 

financimin e programeve qeveritare sigurohen nga mjetet buxhetore, nga 

donacionet dhe nga kredia e institucioneve financiare ndërkombëtare. 

Programet qeveritare të përcaktuara përshtaten me aktivitetet e rregullta 

të ministrive të caktuara duke dhënë prioritet për financimin e tyre. 

Mjetet e planifikuara të përcaktuara në Buxhetin për vitin 2015 sigurojnë 

implementimin e këtyre programeve, vazhdimësi në realizimin, si dhe 

ndjekje të suksesshmërisë në përmbushjen e prioriteteve strategjike.” 

(cituar nga: Projekt Buxheti i Republikës së Maqedonisë për vitin 2015). 

 

Çka mund të përfundojmë lidhur me matjen e performancave dhe 

suksesshmërisë së Programeve dhe nënprogrameve qeveritare të cilat i 

reflektojnë aktivitetet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe të 

cilat ndërmerren për realizimin e prioriteteve strategjike të Qeverisë në 

Buxhetin e Republikës së Maqedonisë për vitin 2015: 

- Është dhënë përshkrim i shkurtër i programës, objektivat dhe në 

një pjesë aktivitetet të cilat i përmbajnë ato. Për shembull: 

 Përshkrim i programës për Zhvillim rajonal - “Qëllimi i kësaj 

programe është promovimi i zhvillimit të barabartë rajonal në 

shtet dhe zvogëlimi i pabarazive në shkallën e zhvillimit 

ndërmjet rajoneve planifikuese.” 

 Përshkrim i programës për Përparim të mjedisit jetësor - “Kjo 

programë përfshin realizimin e projekteve në fushën e 

mbrojtjes dhe përparimit të mjedisit jetësor, zhvillim të 

qëndrueshëm, valorizim dhe rivalorizim të vlerave natyrore 

dhe ngjashëm.” 

 Përshkrim i programës për Investime në arsim - “Gjatë vitit 

2015 në kuadër të kësaj programe do të bëhet financimi i 

aktiviteteve të rëndësishme në këtë veprimtari: ndërtimi dhe 

rindërtimi i shkollave fillore dhe të mesme, ndërtimi i sallave 

sportive shkollore, rindërtimi i konvikteve studentore dhe të 

nxënësve. Qëllimi i kësaj programe është përmirësimi i 

kushteve në shkolla, në konviktet studentore dhe të nxënësve, 

që është me rëndësi të veçantë për përmirësimin e kualitetit të 

arsimit.” 

 

- Nuk ekzistojnë tregues të cilët do t’i kishin matur 

autputet/performancat në arritjen e objektivave të programeve 

qeveritare. Ekzistojnë vetëm shpjegime përshkruese për atë se 

çka duhet të arrijnë programet qeveritare në fushën e dhënë. Për 

shembull: 
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B. MASA PËR 

ZVOGËLIMIN E 

VARFËRISË  

Kjo programë i përfshin aktivitetet të cilat kanë të bëjnë me 

rritjen e punësimit përmes realizimit të planit operativ për 

masa aktive për punësim, duke përfshirë grupe të ndryshme 

të synuara të cilat më vështirë mund të inkuadrohen në 

tregun e punës, dhe janë në funksion të uljes së varfërisë. 

C. PËRPARIMI I 

MBROJTJES DHE 

SIGURISË 

Qëllimi i kësaj programe është përparimi i aktiviteteve 

mbrojtëse dhe të sigurisë së Republikës së Maqedonisë dhe 

nxitja e Ministrisë së mbrojtjes si bartës i këtyre aktiviteteve 

të vazhdojë me intensifikimin e procesit për hyrje në 

NATO. 

Ç. FORCIMI I 

SUNDIMIT TË SË 

DREJTËS 

Qëllimi i kësaj programe është realizimi i iniciativave të 

Qeverisë për antikorrupcion, thellimi i bashkëpunimit me 

gjyqin penal ndërkombëtar, lufta kundër krimit të 

organizuar dhe vazhdimi me reformat në gjyqësi. 

  

Me rëndësi të jashtëzakonshme lidhur me programet qeveritare të cilat në 

fakt duhet t'i paraqesin prioritetet e Qeverisë, është që të inkuadrohen 

tregues të cilët do të matnin autputin dhe performancat e tyre. Kjo është e 

domosdoshme me qëllim që në mënyrë të vazhdueshme të përcjellët 

arsyeshmëria e mjeteve të cilat alokohen për këto programe, si dhe 

arsyeshmëria e vetë strukturës dhe mënyrës së realizimit të aktiviteteve 

në lidhje me programet. 

 

3. Efikasiteti dhe efektiviteti 
 

Mangësi tjetër kronike që është patjetër të përmendet në këtë studim 

paraqet nevoja e institucioneve në Maqedoni të fillojnë të bëjnë evaluim 

të rezultateve nga politikat të cilat i zbatojnë dhe për të cilat harxhojnë 

mjete publike. Si bëhet auditimi dhe kontrolli i sektorit publik në 

Maqedoni? 

 

Në fillim vetëm shkurtimisht do të përmendim pjesë nga legjislativa 

ligjore në lidhje me auditimin shtetëror të cilat e përcaktojnë kryerjen e 

auditimit shtetëror. Kjo është me rëndësi sepse është e nevojshme të 

bëhet vlerësim i masave/aktiviteteve/programeve në kuptim të asaj se 

duhet të definohet çka dëshirohet të arrihet, dhe pastaj të vlerësohet vlera 

monetare e atyre masave/aktiviteteve/programeve, respektivisht duam të 

kemi efikasitet dhe efektivitet në të njëjtën kohë. Në këtë mënyrë do t'i 

shmangemi iluzionit për realizimin e masave/aktiviteteve/programeve sa 

më lirë, dhe do të kërkojmë që masat/aktivitetet/programet të realizohen 

në mënyrën më të mirë (efikase dhe efektive): 
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KRYERJA E AUDITIMIT SHTETËROR 

(Ligji për auditim shtetëror - nr. 07-2001/1 nga 06 maji i vitit 2010, i publikuar 

në Gazetën zyrtare të RM-së, nr. 66 nga 13.05.2010) 

 

Neni 18  

(1) Auditimi shtetëror kryhet në pajtim me standardet e auditimit të Organizatës 

ndërkombëtare të institucioneve supreme të auditimit (INTOSAI) dhe rregullat 

e përcaktuara me Kodin e etikës së INTOSAI-t, të cilat i publikon ministri i 

financave në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. (2) Enti 

shtetëror për revizion kryen auditim të rregullsisë dhe auditim të 

suksesshmërisë. 
 

Neni 19  

Auditimi shtetëror, në kuptim të këtij ligji përfshinë: 
1) shqyrtim të dokumenteve, çertifikatave dhe raporteve, procedurave 

financiare dhe të kontabilitetit, të dhënave elektronike dhe sistemeve 

informative dhe regjistrimeve të tjera nga aspekti i asaj nëse raportet financiare 

në mënyrë të vërtetë dhe objektive e paraqesin gjendjen financiare dhe 

rezultatin nga aktivitetet financiare në pajtim me parimet e pranuara të 

kontabilitetit dhe standardet e kontabilitetit; 

2) shqyrtim dhe vlerësim të raporteve nga kontrolli i kryer i brendshëm dhe 

kontrolli financiar i brendshëm publik, shqyrtim dhe vlerësim të sistemit të 

menaxhmentit dhe kontrollit financiar; 

3) shqyrtim të transaksioneve financiare të cilat paraqesin të ardhura publike 

dhe shpenzime publike në kuptim të përdorimit të mjeteve në mënyrë ligjore 

dhe të caktuar; 

4) dhënie të vlerësimit për përdorimin e mjeteve nga aspekti i 

ekonomizimit, efikasitetit dhe efektivitetit të arritur dhe 

5) dhënie të vlerësimit për masat e ndërmarra nga ana e subjekteve që janë 

lëndë e auditimit, në lidhje me gjendjet e përcaktuara dhe rekomandimet e 

dhëna të përfshira në raportin final të auditimit. 

 

Neni 22 

(1) Auditimi shtetëror u bëhet Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, 

Presidentit të Republikës së Maqedonisë, Buxhetit të Republikës së 

Maqedonisë dhe buxheteve të komunave, shfrytëzuesve buxhetor, 

shfrytëzuesve individ, ndërmarrjeve publike, shoqatave tregtare tek të cilat 

shteti është aksioner dominant, agjencive dhe institucioneve të tjera të formuara 

me ligj, institucioneve të tjera të financuara me mjete publike, Bankës popullore 

të Republikës së Maqedonisë, partive politike të financuara me mjete nga 

Buxheti, shfrytëzuesve të mjeteve nga Bashkimi Evropian (përveç sistemit të 

implementimit, udhëheqjes dhe kontrollit të instrumentit për asistencën e 

paraanëtarësimit në Republikën e Maqedonisë) dhe shfrytëzuesve të mjeteve 

nga institucionet e tjera ndërkombëtare (në tekstin që vijon: subjekt i auditimit). 

(2) Auditimi shtetëror sipas nevojës kryhet edhe tek subjektet të cilët nuk janë 
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të përfshirë me paragrafin (1) të këtij neni, mirëpo janë të lidhur me subjektet 

që janë lëndë e auditimit, kanë interes ekonomik, financiar ose ndonjë lloj tjetër 

interesi dhe të cilët përdorin mjete që paraqesin shpenzime publike. 

 

Neni 23  

Auditimi shtetëror detyrimisht një herë në vit i bëhet Buxhetit të Republikës së 

Maqedonisë dhe buxheteve të fondeve, kurse subjekteve të tjerë të auditimit 

nga neni 22 i këtij ligji u bëhet në afate të caktuara me programin vjetorë për 

punë të Entit shtetëror për revizion. 

 

Në legjislacionin ligjor është theksuar qartë se Enti shtetëror për revizion 

bën auditim të rregullsisë dhe auditim të suksesshmërisë. 

 

Auditimi kryesorë që i bëhet Buxhetit themelor të Republikës së 

Maqedonisë (si dhe shfrytëzuesve të tjerë buxhetor të përmendur në ligj) 

është auditimi i rregullsisë. Më saktësisht, nëse bëjmë elaborimin e 

pjesës nga Raporti i auditimit të Entit shtetëror për revizion të Buxhetit 

themelor për vitin 2013, ku është definuar fushëveprimi i auditimit, i 

njëjti përfshin
18

: 

- Procedura e përgatitjes, sjelljes dhe menaxhimit të Buxhetit të 

jetë në pajtim me rregullativën ligjore; 

- Institucionet të cilat kanë kompetenca mbi planifikimin dhe 

mbledhjen e të ardhurave publike të kenë të vendosur evidentim 

dhe kontroll të realizimit të tyre, të kenë dokumentacion të 

kompletuar dhe të besueshëm dhe të kenë të vendosura procedura 

për shkëmbim të ndërsjellët të të dhënave për të ardhurat e 

llogaritura/pritura, të paguara/papaguara me qëllim të sigurohet 

planifikim dhe realizim i të ardhurave me kohë/saktësi dhe në 

tërësi; 

- Procedurat e kontrollit të funksionojnë në mënyrë efikase dhe të 

drejtë në parandalimin/zbulimin e gabimeve në procesin e 

funksionimit të kontos së thesarit dhe evidentimit. 

 

Shihet qartë se auditimi i Buxhetit themelor është kryesisht i fokusuar në 

respektimin e rregullativës në procesin buxhetor, është i fokusuar 

kryesisht në anën e të ardhurave buxhetore (inputet), ndërsa 

autputet/objektivat/performancat as që përmenden në fushëveprimin e 

auditimit. 

 

                                                           
18

 Shih Raportin e Entit shtetëror për revizion për Buxhetin themelor të RM-së për vitin 

2013 (fq. 4-5): 

http://www.dzr.gov.mk/Uploads/1_Osnoven_budzet_Republika_Makedonija_2014.pdf 

http://www.dzr.gov.mk/Uploads/1_Osnoven_budzet_Republika_Makedonija_2014.pdf
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Me qëllim që të shohim se si duken vërejtjet dhe konkluzat nga Raportet 

e auditimit të Entit shtetëror për revizion, në vazhdim do të paraqesim 

fragmente të shkurtra nga raportet e auditimit të zbatuara për: Buxhetin 

themelor të Republikës së Maqedonisë për vitin 2013, Ministrinë e 

bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujrave në vitin 2010 dhe 

Agjencionin për punësim të Republikës së Maqedonisë në vitin 2013. Në 

vetë konkluzën e auditimit të Buxhetit themelor të Republikës së 

Maqedonisë për vitin 2013 është dhënë mendim me rezervë për procesin 

e planifikimit të Buxhetit dhe përputhshmërinë e tij me prioritetet 

strategjike të shfrytëzuesve buxhetor. 

 

Fragment nga raporti final i audituesit shtetëror të autorizuar, nga 

auditimi që i është bërë Buxhetit themelor të Republikës së Maqedonisë 

për vitin 2013.
19

 

 

Është kryer auditim dhe është nxjerrë raport për 

përputhshmërinë e Buxhetit themelor të Republikës së 

Maqedonisë për vitin 2012 dhe është shprehur mendim me 

rezervë për procesin e planifikimit të Buxhetit të Republikës 

së Maqedonisë dhe përputhshmërinë me planet strategjike të 

shfrytëzuesve buxhetor, si dhe për tërësinë, saktësinë dhe 

afatet kohore në mbledhjen e të ardhurave tatimore dhe 

jotatimore të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë. Është 

shprehur mendim pa rezervë për procesin e funksionimit të 

sistemit të thesarit dhe evidentimin. 

Në lidhje me përgatitjen dhe sjelljen e Buxhetit të Republikës 

së Maqedonisë kemi vërtetuar se prioritetet strategjike të 

Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Projekt Buxheti i 

Ministrisë së financave, Buxheti i Republikës së Maqedonisë, 

si dokumente themelore për realizimin e objektivave dhe 

programeve strategjike të shfrytëzuesve buxhetor, janë sjellur 

në afatet e parashikuara me ligj, përveç Strategjisë fiskale si 

dokument i rëndësishëm strategjik për alokimin e mjeteve të 

disponueshme në pajtim me prioritetet strategjike. Gjatë vitit 

2013, Qeveria e Republikës së Maqedonisë ka sjellur 

Strategjinë fiskale për periudhën 2014-2016. 

 

Fragment nga raporti final i audituesit shtetëror të autorizuar, nga 

auditmi i realizuar në Ministrinë e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së 

ujrave në vitin 2010.
20

 

                                                           
19

 Shih: 
http://www.dzr.gov.mk/Uploads/1_Osnoven_budzet_Republika_Makedonija_2014.pd
f 

http://www.dzr.gov.mk/Uploads/1_Osnoven_budzet_Republika_Makedonija_2014.pdf
http://www.dzr.gov.mk/Uploads/1_Osnoven_budzet_Republika_Makedonija_2014.pdf
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Në bazë të rezultateve nga auditimi, shprehim mendim negativ 

për realitetin dhe objektivitetin e Bilancit të gjendjes më 31 

dhjetor të vitit 2010, ndërsa rezultati nga aktivitetet financiare 

për vitin që mbaron me atë datë është në pajtim me 

rregullativën ligjore në fuqi. Për pyetjet lidhur me 

përputhshmërinë e aktiviteteve, transaksioneve dhe 

informatave financiare me rregullativën ligjore relevante 

shprehim mendim negativ. 

Në kuadër të dobësive të vërtetuara, si më të rëndësishme i 

konstatuam: kërkesa të paevidentuara dhe të ardhura të 

realizuara në mënyrë joligjore në bazë të riprodhimit të 

zgjeruar të pyjeve, mossigurimi i dokumentacionit të plotë dhe 

të besueshëm në bazë të së cilit është evidentuar një pjesë e 

shpenzimeve, mjete të paguara në mënyrë joligjore dhe 

mosrespektimi i plotë i Ligjit për furnizime publike gjatë 

furnizimit me mallra dhe shërbime. 

Në lidhje me atë që u tha, theksojmë se personat përgjegjës në 

ministri duhet të ndërmarrin aktivitete me të cilat do të 

mundësohet pagesa e mjeteve për riprodhim të zgjeruar në 

kontot përkatëse të Buxhetit të RM-së, tërësi e dokumenteve 

kontabiliste para miratimit, evidentimit dhe pagesës së tyre, 

përdorim të mjeteve buxhetore në mënyrë ligjore dhe të 

caktuar dhe përdorim racional dhe efikas të mjeteve gjatë 

furnizimit me mallra dhe shërbime përmes zbatimit 

konsekuent të procedurave të caktuara me Ligjin për 

furnizime publike. 

 

Fragment nga raporti final i audituesit shtetëror të autorizuar, nga 

auditmi i realizuar në Agjencionin për punësim të Republikës së 

Maqedonisë në vitin 2013.
21

 

 

Në Raportin final të Auditorit shtetëror të autorizuar numër 

2011 02 03 nga viti 2012 janë dhënë tetë rekomandime të cilat 

kanë të bëjnë me fushat funksionale të përmendura më parë. 

Rekomandimet kanë të bëjnë me ndërmarrjen e masave nga 

ana e personit përgjegjës në Agjencion, për largimin e 

dobësive të vërtetuara në sistemin informativ, në pjesën për 

përputhshmërinë me ligjet dhe dispozitat, paraqitje të vërtetë 

dhe objektive të pozicioneve të bilancit në raportet financiare. 

                                                                                                                                              
20

 Shih: http://www.dzr.gov.mk/Uploads/1_2010_MZVS_Budzet_631.pdf 
21

 Shih: 
http://www.dzr.gov.mk/Uploads/3_Agencija_za_vrabotuvanje_sledenje_preporaki.pd
f 

http://www.dzr.gov.mk/Uploads/1_2010_MZVS_Budzet_631.pdf
http://www.dzr.gov.mk/Uploads/3_Agencija_za_vrabotuvanje_sledenje_preporaki.pdf
http://www.dzr.gov.mk/Uploads/3_Agencija_za_vrabotuvanje_sledenje_preporaki.pdf
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Fushën të cilën e analizojmë në lidhje me përmbushjen e performancave 

dhe objektivave, në drejtim të lartpërmendurës, në mënyrë direkte shpie 

të konstatojmë se çka saktësisht paraqet Auditimi i suksesshmërisë për 

Entin shtetëror për revizion dhe për shfrytëzuesit buxhetor, a ekziston me 

të vërtetë ndonjë auditim i cili përcakton se sa nga objektivat dhe 

aktivitetet e parashikuara janë realizuar me sukses. Në veçanti duke 

pasur parasysh se në legjislacionin ligjor është theksuar se Auditimi 

shtetëror duhet të përfshijë: dhënie të vlerësimit për përdorimin e 

mjeteve nga aspekti i ekonomizimit, efikasitetit dhe efektivitetit të 

arritur. 

 

Ajo që është konstatuar nga analiza, në vazhdim në mënyrë të 

përgjithshme do ta krahasojmë me auditimet e suksesshmërisë të kryera 

në vitin 2014. Çka mund të konstatojmë (me qëllim që ta paraqesim 

situatën reale më poshtë kemi dhënë fragment nga Auditimi i 

suksesshmërisë së Ministrisë së ekonomisë në vitin 2014): 

- Auditimi i suksesshmërisë është kryer tek një pjesë e 

shfrytëzuesve buxhetor në vend; 

- Emri i Auditimit të suksesshmërisë është “EFIKASITETI DHE 

EFEKTIVITETI I SISTEMIT TË MENAXHIMIT DHE KONTROLLIT 

FINANCIAR DHE AUDITIMIT TË BRENDSHËM TEK ……." 

- Vetë emri tregon për limitet dhe kufizimet të cilat i ka Auditimi i 

suksesshmërisë, respektivisht ai përqendrohet vetëm në aspektet 

teknike lidhur me menaxhimin financiar, kontrollin dhe auditimin 

e brendshëm; 

- Fokusi i raporteve të auditimit për suksesin (siç shihet nga 

fragmenti) është i drejtuar kah auditimi i suksesshmërisë së 

infrastrukturës së akteve ligjore, nënligjore, procedurave, 

standardeve, praktikave në punën financiare, menaxhimit, 

kontrollit dhe auditimit të brendshëm; 

- Në raportet nga auditimi për suksesin mungon një pjesë kyçe që 

do ta plotësonte buxhetimin e bazuar në performanca dhe e cila 

paraqet auditimi i efikasitetit/efektivitetit lidhur me përmbushjen 

e performancave/objektivave të planifikuara/përcaktuara dhe 

vlerësimi i vlerës për para për tatimpaguesit. Vetëm në rastin kur 

analizohen performancat dhe objektivat e përcaktuara Ju keni 

mundësinë të vlerësoni se a janë arritur tërësisht rezultatet e 

përcaktuara (nëse rezultate të tilla fare kanë qenë të paracaktuara 

në fazën e planifikimit të buxhetit). 
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Fragment nga konkluza e raportit final të audituesit shtetëror të 

autorizuar (Auditimi i suksesshmërisë), nga auditimi i realizuar në 

Ministrinë e ekonomisë në vitin 2014
22

. 
 

Auditimi i suksesshmërisë – Efikasiteti dhe efektiviteti i 

sistemit të menaxhimit dhe kontrollit financiar dhe auditimit 

të brendshëm tek Ministria e ekonomisë (në tekstin e 

mëtejshëm “ME”) është realizuar me qëllim që të jepet 

vlerësim për efikasitetin dhe efektivitetin e menaxhimit dhe 

kontrollit financiar, në pjesën për kryerjen e punëve në 

mënyrë efikase dhe efektive, përputhshmërinë e punës me 

ligjet dhe aktet, mbrojtjen e pronës, përdorimin e mjeteve 

buxhetore, përforcimin e përgjegjësisë gjatë kryerjes së 

detyrave dhe auditimin e brendshëm. 
 

“Nga ana e udhëheqësis së ME-së janë ndërmarrë politika dhe 

aktivitete konkrete për sjelljen dhe implementimin e 

dokumenteve strategjike, akteve nënligjore dhe interne, 

standardeve ISO për menaxhim me kualitet për veprimtaritë e 

rëndësishme, delegimin e autorizimeve, shpërndarjen e 

detyrimeve dhe përgjegjësive dhe mënyrën e planifikimit, 

realizimit, raportimit dhe monitorimit të auditimit të 

brendshëm. 

Edhe përskaj gjendjeve të vërtetuara në pjesën e ekipimit 

kadrovik të pamjaftueshëm në Sektorin për çështje financiare, 

Njësinë për auditim të brendshëm, mossjellja e Strategjisë për 

menaxhim me rreziqe dhe dobësitë në procesin e 

inventarizimit, auditimi konstaton se janë krijuar kushtet për 

vendosjen dhe funksionimin e sistemit të menaxhimit dhe 

kontrollit financiar dhe auditim të brendshëm, por ka nevojë 

për ndërmarrje të masave dhe aktiviteteve në funksion të 

përmirësimit të efikasitetit dhe efektivitetit të të njëjtit”. 

 

 

4. Propozim për reforma 
 

Propozim gjendja është një nga segmentet më të rëndësishëm të këtij 

studimi i cili duhet ta elaboroj gjendjen të cilën presim ta arrijmë me 

implementimin e konceptit të buxhetit të bazuar në performanca, si dhe 

të bën përpunimin e mënyrave dhe hapave për të realizuar me sukses 

reformën e planifikuar. Në këtë drejtim, në këtë pjesë do të fokusohemi 

                                                           
22

 Shih: 
http://www.dzr.gov.mk/Uploads/8_1_RU_Ministerstvo_ekonomija_REZIME_2014.pdf 

http://www.dzr.gov.mk/Uploads/8_1_RU_Ministerstvo_ekonomija_REZIME_2014.pdf
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më së pari në objektivat të cilat duam t'i arrijmë me reformën 

(implementimi i konceptit të ri të buxhetimit), kurse pastaj hollësisht do 

ta përpunojmë planin për implementimin e të njëjtës. 

 

Qëllime të cilat bëhet përpjekje të arrihen me implementimin e 

buxhetit të bazuar në performanca në Republikën e Maqedonisë
23

: 

 

 Vendosje të saktësisë, precizitetit dhe sigurisë më të madhe në 

procesin buxhetor; 

 Rritje të ndërlidhshmërisë midis procesit buxhetor dhe 

iniciativave kombëtare për rritje dhe zhvillim, përmes alokimit 

më të mirë të burimeve; 

 Rritje të disiplinës fiskale dhe kontrollës agregate në mes të gjitha 

palëve të përfshira në procesin buxhetor (agjencitë, ministritë, 

trupat rregullator, sektorët/departamentet, etj); 

 Përmirësim të fokusit të politikave dhe prioritizim në alokimin e 

burimeve, planifikimin programor dhe menaxhmentin, sepse 

ofertat për burimet dhe alokimin e tyre duhet të jenë të arsyetuara 

sipas strategjive kombëtare dhe sektoriale; 

 Rritje të efikasitetit në diagnostifikimin dhe trajtimin e rasteve 

kur kemi dështime në realizimin e performancave, si rezultat i 

monitorimit sistematik dhe evaluimit të rezultateve; 

 Rritje të kulturës dhe vetëdijes për matjen e performancave dhe 

përfitimet nga e njëjta, në mesin e të gjitha palëve të inkuadruara 

në proces; 

 Ndihmë dhe përkrahje të konsiderueshme për kreatorët e 

politikave në të gjitha nivelet e vendimmarrjes, të cilat janë të 

mbështetura në informata voluminoze dhe të sakta; 

 Reduktim të rasteve kur ka nevojë për plotësim (rishikim) të 

buxheteve dhe iniciativa ad-hoc për shpenzimet buxhetore, si dhe 

përparim të planifikimit strategjik; 

 Promovim të motivimit të fortë në mesin e strukturës udhëheqëse 

në sektorin publik dhe administratës e cila ofron shërbime 

publike, si rezultat i konsultimeve të përbashkëta për vendosjen e 

targeteve, komunikimit të qartë për objektivat dhe targetet të cilat 

duhet të arrihen dhe mënyrat se si ato të realizohen, si dhe 

obligimit për paraqitjen e rezultateve. 

 

                                                           
23

 Përpunim të detajuar të qëllimeve të pritura nga implementimi i buxhetit të bazuar në 

performanca në një numër të madh të vendeve në zhvillim dhe vendeve të zhvilluara 

shih në Schwarz dhe Dorotinsky (2005). 
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4.1. Propozim hapa për prezantimin e buxhetit të bazuar në 

performanca24 
 

 Përgatitje e platformës dhe përforcim i kapacitetit institucional 

 Krijim të qasjes/studimit për implementim që përputhet me 

strukturën institucionale në shtet (pika fillestare paraqet studimi 

ynë i fizibilitetit). Në studimin tonë rekomandimet janë në 

drejtim të implementimit të qasjes nga lartë-poshtë (top-

down), më i mirë është implementimi parcial, ndryshimet 

graduale dhe në fillim lloji prezantues i buxhetimit të bazuar 

në performanca; 
 Sigurimin e përkrahjes nga liderët politik (si dhe nga qytetarët 

dhe administrata) është me rëndësi kyçe për implementimin e 

kësaj reforme. Që të realizohet kjo reformë elita politike duhet të 

bindet dhe të besoj se implementimi i këtij koncepti është në dobi 

të saj dhe në dobi të qytetarëve, që do të paraqet një sfidë e 

madhe. Për këtë aktivitet më së pari duhet të organizohen 

takime/mbledhje me partitë politike të cilëve do t'u prezantohet 

koncepti i ri, përfitimet nga i njëjti dhe plani për implementimin e 

tij. Ka mundësi të organizohen edhe punëtori dhe tryeza të 

rrumbullakëta ku do t'u përgjigjen pyetjeve të elitës politike 

(organizim të tryezave të rrumbullakëta të posaçme për qytetarët) 

dhe do të dëgjohen mendimet e tyre; 

 Definim të qartë të objektivave dhe rezultateve të pritura nga 

reformat e propozuara dhe të njëjtat të ndahen në mënyrë 

transparente me të gjithë pjesëmarrësit në këtë proces – krijuesit e 

politikave, ministritë, agjencitë, sektorët etj, me qëllim që të 

gjithë t'i njohin detyrat dhe aktivitetet të cilat do të duhet t'i 

zbatojnë. Në këtë drejtim duhet të organizohen grupe punuese të 

vazhdueshme, trajnime për palët e interesuara, si dhe të 

dizajnohet një portal i veçantë ku do të mund të ndahen informata 

konkrete, manualë dhe do të mblidhen ideja dhe mendime lidhur 

me implementimin e konceptit të ri; 

 Përfshirje të të gjitha palëve të interesuara në proces, që duhet të 

krijojë gjendje në të cilën reformën lidhur me procesin buxhetor 

do ta ndjejnë si reformë të tyre dhe në mënyrë aktive do të 

                                                           
24

 Struktura e përgjithshme (5 fushat) që duhet të ndërmerret për prezantimin e buxhetit 

të bazuar në performance në Republikën e Maqedonisë në përgjithësi i ndjek fushat 

(edhe pse ato propozojnë 6 fusha) të cilat i propozojnë Shvarc dhe Dorotinski (Schwarz 

and Dorotinsky, Public Expenditure Working Group Implementation - PRMPS World 

Bank, May 2005), ndërsa hapat konkrete të cilat janë të paraqitur janë të dizajnuar nga 

autorët duke pasur parasysh mjedisin ekonomiko-fiskal rrjedhës në shtet. 
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inkuadrohen në të njëjtën (posaçërisht në pjesën ku definohen 

treguesit) – me propozime të tyre, me pjesëmarrje në trupe për 

dizajnim dhe implementim, në mbledhje për vendimmarrje, 

implementim të drejtpërdrejt. Për këtë mund të përdoret edhe 

portali i dizajnuar më parë ku do të dëgjohet dhe merret parasysh 

çdo mendim dhe ide që ka të bëjë me platformën për 

implementim; 

 Të propozohet një organizator “lider” i centralizuar i cili do ta 

udhëhiqte procesin e tërë. Në numrin më të madh të vendeve të 

cilat e kanë implementuar këtë koncept është dëshmuar se 

zgjidhja më e mirë për organizator/lider të centralizuar është 

Ministria e financave. Në këtë drejtim Ministria e financave do t'i 

udhëheq (do të jetë lider) aktivitetet në lidhje me implementimin 

e konceptit të ri; 

 Krijim të një trupi të posaçëm (në kuadër të Ministrisë së 

financave) i cili do të jetë i përfshirë në definimin dhe precizimin 

e modalitetit të konceptit buxheti i bazuar në performanca që do 

të jetë më i përshtatshëm për Republikën e Maqedonisë, kurse 

pastaj ndjekje/monitorim të procesit të implementimit dhe 

propozim të sugjerimeve konkrete për ndryshime në të 

(ndryshime në ligje, në procedura, zbatim të projekteve pilot, 

organizim të trajnimeve për implementuesit direkt, etj), të cilët do 

të mundësojnë largimin e mangësive të cilat mund të paraqiten në 

implementimin e konceptit të zgjedhur. Në vitin e parë ky trup do 

të organizonte takime koordinuese më së paku dy herë në muaj. I 

njëjti do të ishte i përbërë nga përfaqësues të të gjitha njësive të 

përfshira në implementimin e konceptit të ri, kurse do të jetë i 

koordinuar nga Ministria e financave; 

 Vlerësim të plotë të kapacitetit institucional me të cilin 

disponojmë. Ministria e financave dhe trupi i posaçëm që do të 

krijohet duhet të zbatoj një analizë gjithëpërfshirëse të: mënyrave 

të alokimit të burimeve/inputeve dhe mundësisë për ndërlidhjen e 

tyre me rezultatet/performancat, mënyrave të ndjekjes (nëpërmjet 

kontove dhe aktiviteteve) së realizimit të qëllimeve të parapara, 

mundësisë së ndërlidhjes direkte dhe konkrete të objektivave 

strategjike me programet, aktivitetet dhe rezultatet, vlerësim të 

mundësive dhe kapaciteteve të menaxhmentit publik, vlerësim të 

kapaciteteve dhe mundësive të auditimit të brendshëm dhe të 

jashtëm, etj; 

 Posaçërisht duhet të shqyrtohen mundësitë për reformë të sistemit 

të kontabilitetit nga sistemi i bazuar në bazë të keshit (cash-

based) drejt modifikimit të të njëjtit apo kalim (parcial) në 
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kontabilitet akrual (accrual accounting) ku evidenca e 

kontabilitetit mbështetet në transaksionet e ndodhura; 

 Implementim të reformave dhe organizim të trajnimeve për 

përforcimet e nevojshme të kapaciteteve të të gjitha palëve të 

përfshira në implementimin e konceptit (në pajtim me 

analizën/vlerësimin e realizuar); 

 Reformë dhe përgatitje të planeve të reja strategjike në frymën e 

buxhetimit të bazuar në performanca, të cilat qartë do t’i 

ndërlidhin inputet e alokuara me rezultatet e pritura. Në këtë 

drejtim do të nevojitet reformë të Ligjit për buxhetet, Ligjit për 

auditim shtetëror, Rregullores së Kuvendit të Republikës së 

Maqedonisë, Strategjisë fiskale të Republikës së Maqedonisë 

2014-2016, Planit strategjik të Ministrisë së financave 2014-

2016, Planeve strategjike të ministrive pilot (është e 

domosdoshme të prezantohet planifikim buxhetor shumëvjeçarë), 

etj. 

 

 Planifikim dhe reforma në procesin buxhetor të drejtuara kah 

performancat 

 Përgatitje të klasifikimit programor të buxhetit i cili më tej duhet 

të shërbejë si bazë për buxhetimin e bazuar në performanca. Me 

këtë risi përveç pjesëve për të ardhurat dhe shpenzimet 

buxhetore, në buxhetin duhet të përfshihet edhe një pjesë e 

veçantë që do të përmbaj plane buxhetore të definuara mirë për 

shfrytëzuesit buxhetor direkt (të cilat duhet të jenë të orientuar 

kah performancat). Ndër të tjerat kjo do të thotë se planet 

financiare të shfrytëzuesve buxhetor direkt duhet të jenë të 

orientuar kah performancat, që duhet të reflektohet edhe në 

elaborimin e planit financiar. Sipas kësaj, objektivat dhe 

rezultatet e ndërlidhura të anticipuara duhet qartë të jenë të 

definuara së bashku me treguesit për arritjen e tyre. Pasi që 

implementimi parcial do të ishte më i përshtatshëm në periudhën 

fillestare, propozimi ynë në pajtim me praktikat e shpeshta në 

vendet e tjera
25

 është implementim të konceptit në Ministrinë e 

arsimit, Ministrinë e shëndetësisë dhe Ministrinë e punës dhe 

politikës sociale; 

 Elaborim/analizë të sistemit buxhetor ekzistues nga ana e trupit 

punues ose ekspertëve të angazhuar dhe se si pjesë nga i njëjti në 

mënyrë më të thjeshtë mund të ndërlidhen dhe të treten në buxhet 

                                                           
25

 Se cilat vende më së pari e implementojnë këtë koncept në ministritë të cilat janë të 

orientuara kah tregu – qytetarët/bizneset, shih Schwarz and Dorotinsky (2005). 
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të bazuar në performanca. Lidhjet ekzistuese midis objektivave, 

planeve dhe aktiviteteve të shfrytëzuesve buxhetor mund të 

përdoren si bazë për implementimin e konceptit të ri, duke pasur 

parasysh se planet strategjike ekzistuese të shfrytëzuesve 

buxhetor (Ministria e arsimit, Ministria e shëndetësisë dhe 

Ministria e punës dhe politikës sociale) përmbajnë pjesë ku 

ndërlidhen objektivat e tyre me objektivat strategjike të Qeverisë 

dhe pjesë ku janë të futur tregues për rezultatet e pritura nga 

programet dhe aktivitetet; 

 Zhvillim të llojeve të ndryshme të informatave mbi performancat 

– zhvillim të llojeve të ndryshme të treguesve (kualitativ, 

kuantitativ, të kombinuar). Në këtë drejtim duhet të kufizohet 

numri i targeteve që të mos komplikohet sistemi i matjes së 

performancave, mirëpo është e preferueshme që të përdoren më 

shumë masa dhe tregues për realizimin e targeteve të zgjedhur. 

Kjo paraqet një nga hapat më të komplikuar dhe më të 

rëndësishëm në dizajnimin e buxhetit të bazuar në performanca. 

Në këtë proces është e pashmangshme përfshirja e strukturës 

udhëheqëse të shfrytëzuesve buxhetor tek të cilët do të filloj 

implementimi, me qëllim që më realisht të jenë të përcaktuar 

treguesit të cilët do t’i matin performancat e tyre. Për këtë 

aktivitet mund të jenë të angazhuar edhe ekspertë të cilët kanë 

përvojë në implementimin e këtij koncepti, të cilët do të kishin 

lehtësuar tërë procesin - Propozimi ynë është që të formohen 3 

grupe punuese (të cilat më vonë do të rriten në sektorë) në çdo 

ministri pilot të përbërë nga: 5 anëtarë nga çdo ministrie + 2 

ekspertë të jashtëm + kontribut nga punonjësit e tjerë, nën 

mbikëqyrje të trupit rregullator të krijuar më parë në Ministrinë e 

financave; 

 Vendosje të objektivave konkrete dhe precize (kjo nënkupton 

njohje të mirë të programeve në buxhet dhe të punës së 

shfrytëzuesve buxhetor) dhe matje dhe monitorim të 

vazhdueshëm të progresit drejt arritjes së tyre. Plotësimi i 

treguesve të vendosur duhet vazhdimisht të monitorohet nga trupi 

punues dhe shfrytëzuesit e përfshirë buxhetor me qëllim që 

paraqitja e mangësive ose mosrealizimi i performancave të 

planifikuara të mos shkaktojë dëshpërim dhe ulje të motivimit për 

implementimin e konceptit. Ky aktivitet mund të jetë pjesë nga 

detyrat e grupeve punuese të formuara në çdo ministri; 

 Nënshkrim të marrëveshjeve me sektorët, agjencitë dhe ministritë 

të cilat i përmbajnë performancat e pritura dhe të drejtat dhe 

obligimet që shkojnë me to. Grupet punuese së bashku me trupin 
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e formuar nga Ministria e financave përgatisin marrëveshje për 

ministritë pilot dhe agjencitë e tyre të cilat i përmbajnë 

treguesit/performancat e caktuara. 
 

 Informata për performancat, nxitje dhe motivim për efikasitet dhe 

efektivitet 

 Përmirësim të prezantimit, raportimit dhe transmetimit të 

informatave për performancat, që paraqet qarkullim i gjakut në 

konceptin e buxhetimit të bazuar në performanca. Informatat për 

performancat duhet të jenë të prezantuara në mënyrë adekuate për 

të përmbushur qëllimin e tyre. Mirëpo, duhet të jetë e qartë se 

deri ku janë kufijtë e informatave për performancat, cili është roli 

i tyre dhe si të përdoren ato. Për këtë aktivitet mund të përgatiten 

raportime dhe analiza të shkurtra (si për kreatorët e politikave, 

parlamentin, ashtu edhe për publikun) të cilët periodikisht (është 

e preferueshme çdo tre muaj) do të raportonin për realizimin e 

performancave dhe objektivave sipas programeve dhe 

aktiviteteve të shfrytëzuesve buxhetor. Analiza të këtilla 

periodike (tremujore) në rend të parë përgatisin grupet punuese 

nga ministritë pilot, kurse raport përmbledhës përgatit trupi në 

Ministrinë e financave; 

 Zhvillim të nxitjeve për motivimin e nëpunësve shtetëror dhe 

politikanëve që të ndryshojnë sjelljen e tyre dhe të kuptuarit e 

procesit buxhetor. Të njëjtit duhet ta kuptojnë procesin e 

implementimit të buxhetit të bazuar në performanca si mundësi 

për përmirësimin e efikasitetit në punën e tyre, marrjen e 

vendimeve dhe politikave të duhura/të drejta dhe përmbushjen e 

objektivave të parashtruara para tyre; 

 Vendosje të sistemit informativ dhe sistemit për komunikim dhe 

bashkëpunim (konsultime) ndërmjet organizatave/institucioneve 

të përfshira në procesin e implementimit të buxhetimit të bazuar 

në informata. Kjo është posaçërisht e rëndësishme në procesin e 

implementimit të konceptit, megjithatë jo më pak e rëndësishme 

edhe për funksionimin e tij (shkëmbim të përvojave, problemeve, 

dilemave, veprim të përbashkët, ndryshime, raportime, 

bashkëpunim). Me rëndësi të veçantë është identifikimi i 

praktikave të mira të cilat janë treguar të suksesshme dhe ndarja e 

tyre me palët e interesuara. Kjo mund të bëhet në bazë të 

vazhdueshme ose në periudha të definuara – për shembull, dy 

herë në muaj; 

 Krijim të një sistemi i cili do t’i motivoj nëpunësit shtetëror dhe 

politikanët që të ndryshojnë sjelljen e tyre (të përkrahin procesin 
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e reformave), gjë që paraqet proces veçanërisht të komplikuar 

dhe afatgjatë, mirëpo jashtëzakonisht i rëndësishëm për 

implementim të lehtë dhe funksionim normal të konceptit të ri. 

Në këtë drejtim mund të mbahen tryeza të rrumbullakëta, grupe 

punuese, debate publike ku do të theksohen praktikat e mira dhe 

përfitimet nga implementimi i konceptit të ri; 

 Krijim të një sistemi për motivimin e administratës të përfshirë në 

procesin e implementimit për të arritur efikasitet dhe efektivitet 

sa më të madh dhe përmbushjen e objektivave të parashtruara. Në 

këtë drejtim mund të promovohen dhe rangohen sektorët, 

agjencitë, shfrytëzuesit buxhetor të cilët i kanë realizuar 

objektivat e tyre, të cilët kanë pasur performanca të 

jashtëzakonshme, të cilët janë lider në reforma, etj; 

 Vendosje të një mekanizmi dhe procedura dhe praktika të cilat do 

të sigurojnë transparencë dhe llogaridhënie nga shfrytëzuesit 

buxhetor të përfshirë në implementimin e buxhetit të bazuar në 

performanca. 

 
 Monitorim dhe evaluim 

 Krijim dhe implementim të një sistemi/mekanizmi të pavarur për 

evaluimin e performancave dhe realizimin e objektivave të 

shfrytëzuesve buxhetor. Me rëndësi të veçantë është që nga 

evaluimi të gjenden praktikat e mira dhe leksionet e mësuara të 

cilat më tej do të mund të barten përsëri deri tek palët e 

interesura. Ky trup do t’i analizojë të dhënat e mbledhura, do të 

krijoj raporte/analiza për realizimin e autputeve të planifikuara 

nga ana e shfrytëzuesve buxhetor dhe të njëjtit do t’i vë në 

dispozicion palëve të interesuara (kreatorë të politikave, 

shfrytëzues buxhetor, publiku, etj). Trup i veçantë duhet të 

formohet për atë qëllim; 

 Auditim të performancave – duhet të zbatohet auditim plotësues 

për atë se si shfrytëzuesit buxhetor i kanë kryer detyrat e tyre, si 

janë të administruara burimet për arritjen e objektivave të 

parashtruara dhe nëse të njëjtat janë plotësuar, etj. Për këtë qëllim 

duhet të bëhen ndryshime në rregullativën për auditim shtetëror 

dhe të zgjerohen aspektet të cilat Enti shtetëror për revizion do t'i 

merrte parasysh gjatë zbatimit të auditimit; 

 Vendosje të një sistemi të standardeve sipas së cilëve mund të 

rangohen dhe vlerësohen shfrytëzuesit buxhetor. Për shembull: 

kërkesë që programet të cilat kanë objektiva të njëjta apo të 

ngjashme të paraqesin masa të ngjashme/të përbashkëta për 

performancat e Ministrisë së financave; integrim të kërkesave 
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buxhetore me planet vjetore për performancat të cilat duhet të 

arrihen, ku qartë janë paraqitur targetet për performancat; dhënie 

të informatave për shpenzimet e programeve për një njësi, që do 

të reflektonte shpenzimet totale për realizimin e programeve. 

 

 Korrigjime dhe marrje të vendimeve për përmirësim 

 Integrim të informatave për performancat në procesin buxhetor, 

mirëpo në fillim duhet të shmanget lidhshmëri e fortë e 

rezultateve me performancat dhe alokimin e burimeve, 

respektivisht marrja e vendimeve në bazë të të njëjtave. Kjo është 

e rëndësishme në veçanti për shkak se lidhshmëria e tillë në fillim 

mund t’i dekurajojë pjesëmarrësit në proces që seriozisht t’i 

qasen reformës, apo të njëjtit do të kërkojnë vetëm mënyra se si 

të krijojnë imazh se performancat realizohen në nivel të duhur, 

kurse në realitet të mos përpiqen seriozisht për përmirësimin e 

performancave. 

 Duhet të identifikohen fushat ku paraqiten probleme dhe mangësi 

dhe në bazë të kësaj të propozohen modifikime në sigurimin e 

shërbimeve/realizimin e aktiviteteve ose të bëhen ndryshime në 

praktikat dhe procedurat operative. 

 Identifikim të arsyeve për paraqitjen e problemeve të cilat 

ndikojnë në arritjen e objektivave/performancave dhe zhvillim të 

planeve aksionale se si ato të mënjanohen. 

 Atje ku ekzistojnë indikacione të qarta për performanca të ulëta 

dhe mosrealizim të targeteve të parashtruara, mund të merren 

edhe vendime, respektivisht qeveria mund të sanksionoj aktivitete 

të caktuara, të zvogëloj përkrahjen për të njëjtat ose të kaloj në 

sanksione për strukturat udhëheqëse. Në anën tjetër, qeveria 

mund të zmadhoj përkrahjen për programe të caktuara, t’i 

promovoj praktikat dhe rezultatet e mira, t’i shpërblej 

shfrytëzuesit buxhetor dhe menaxherët e suksesshëm në sektorin 

publik. 
 

Në drejtim të lartpërmendurës, hapat e njëjta, me përshtatje të vogla 

duhet të bëhen edhe në nivel të shfrytëzuesve buxhetor të cilët do të jenë 

të përfshirë në implementimin e buxhetimit të bazuar në performanca. 

Pasi që implementimi parcial do të ishte më i përshtatshëm në periudhën 

fillestare, propozimi ynë në pajtim me praktikat e shpeshta në vendet e 

tjera (të cilat më së pari e implemntojnë këtë koncept në ministritë të 

cilat janë të orientuara kah tregu – qytetarët/bizneset), është 

implementim të konceptit në Ministrinë e arsimit, Ministrinë e 

shëndetësisë dhe Ministrinë e punës dhe politikës sociale. 



                                                          

47 
 

 

Pasi që hollësisht ka qenë i përpunuar propozim procesi i tërë për 

implementimin e buxhetimit të bazuar në performanca në nivel të 

sistemit të tërë, në vazhdim do t’i përmendim edhe njëherë hapat 

kryesore: 

 Përgatitje të platformës dhe përforcim të kapacitetit 

institucional 

 Planifikim dhe reforma në procesin buxhetor të drejtuara 

kah performancat 

 Informata për performancat, nxitje dhe motivim për 

efikasitet dhe efektivitet 

 Monitorim dhe evaluim 

 Korrigjime dhe marrje të vendimeve për përmirësim 
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Në tabelën e mëposhtme paraqesim qasjen në faza nga prezantimi i bxhetimit të bazuar në performanca. Nga kjo do të mund t'i 

llogarisim kostot direkte për analizën tonë kosto-përfitime nga prezantimi i buxhetimit të bazuar në performanca në Republikën e 

Maqedonisë. 

 

Tabelë 2. Qasje në faza nga prezantimi i buxhetimit të bazuar në performanca. 

Faza* Faza e parë Faza e dytë Faza e tretë Faza e katërt 

Faz

a e 

pest

ë 

Faza 

e 

gjasht

ë 

Muaj/ 

Aktivitet 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

 

Përgatitje të 

platformës 

dhe 

përforcim të 

kapacitetit 

institucional 

 

 

 

 

Takim me 

politikanët 

(4 

mbledhje 

me 4 

partitë 

politike 

"të 

mëdhaja") 

Takim me 

politikanët (2 

mbledhje  

me partitë 

politike “të 

vogla”), 2 

tryeza të 

rrumbullakëta 

me sektorin 

civil dhe 

bashkësinë 

akademike 

  

Dizajnim të portalit për 

ndarjen e informatave, 

të dhënave dhe 

udhëzimeve (dy të 

punësuar të ri për 

mirëmbajtjen e tij) 
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Faza* Faza e parë Faza e dytë Faza e tretë Faza e katërt 

Faz

a e 

pest

ë 

Faza 

e 

gjasht

ë 

Muaj/ 

Aktivitet 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

 

Përgatitje të 

platformës 

dhe 

përforcim të 

kapacitetit 

instituciona 

 

 

Punim të studimit 

(2 ekspertë të huaj 

dhe 4 të vendit) 

  

Takime me tre 

ministritë pilot të 

cilët në fillim do të 

jenë të përfshirë në 

implementimin (3 

takime) dhe 

2 mbledhje me 

shfrytëzuesit e tjerë 

buxhetor 

Realizim të trajnimeve dhe punëtorive për 

rritjen e kapacitetit institucional – bazuar në 

vlerësimin e kryer. Trajnime për përfaqësues 

nga (më së paku 5 trajnime): Ministria e 

financave, Enti shtetëror për revizion, 

Kuvendi, ministritë pilot, Qeveria. 
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Faza* Faza e parë Faza e dytë Faza e tretë Faza e katërt 

Faz

a e 

pest

ë 

Faza 

e 

gjasht

ë 

Muaj/ 

Aktivitet 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  

Krijim të një trupi të 

posaçëm në kuadër të 

Ministrisë së financave 

(dy mbledhje në muaj) i 

përbërë nga 3 

përfaqësues nga 

Ministria, nga një 

përfaqësues nga 3 

ministritë pilot, 3 

përfaqësues nga 

shfrytëzuesit e tjerë 

buxhetor të cilët do të 

rrotullohen në nivel 

vjetor dhe 3 të punësuar 

të ri*  

Trupi punues së bashku me përfaqësues nga 

institucionet të cilat i përgatisin dokumentet 

strategjike duhet t'i qaset reformës së tyre. 

Reformë të Ligjit për buxhetet, Ligjit për 

auditim shtetëror, Rregullores së Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë, Strategjisë 

fiskale të Republikës së Maqedonisë 2014-

2016, Planit strategjik të Ministrisë së 

financave 2014-2016, Planeve strategjike të 

ministrive pilot. 
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Faza* Faza e parë Faza e dytë Faza e tretë Faza e katërt 

Faz

a e 

pest

ë 

Faza 

e 

gjasht

ë 

Muaj/ 

Aktivitet 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  

Vlerësim (studim) i 

kryer nga ana e 

trupit të 

sapoformuar për 

bazën 

institucionale me të 

cilën disponojmë, 

në të cilën mund ta 

mbindërtojmë 

konceptin e ri. Të 

përfshirë dy 

ekspertë të jashtëm. 
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Faza* Faza e parë Faza e dytë Faza e tretë Faza e katërt 

Faz

a e 

pest

ë 

Faza 

e 

gjasht

ë 

Muaj/ 

Aktivitet 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Planifikim 

dhe reforma 

në procesin 

buxhetor të 

drejtuara kah 

performancat 

  

Trupi punues nga 

Ministria e financave së 

bashku me nga 3 

përfaqësues nga 

ministritë pilot (gjithsej 

9 – të cilët pastaj janë 

pjesë e grupeve 

punuese që duhet të 

rriten në sektorë), 

përgatit buxhete 

programore për 

institucionet* 

Zhvillim të llojeve të 

ndryshme të informatave mbi 

performancat-tregues 

(kualitativ, kuantitativ, të 

kombinuar), ndjekje të 

realizimit të tyre dhe përgatitje 

të marrëveshjeve – 3 grupe 

punuese të përbëra nga 

maksimum 7 anëtarë 

përfaqësues të 

fushave/sektorëve të ndryshëm 

në ministritë (të cilat më tej do 

të rriten në sektorë) nga çdo 

ministrie pilot (5 anëtarë + 2 

ekspertë të jashtëm + kontribut 

nga punonjësit e tjerë) nën 

mbikëqyrjen e trupit 

rregullator.  

  



                                                          

53 
 

Faza* Faza e parë Faza e dytë Faza e tretë Faza e katërt 

Faz

a e 

pest

ë 

Faza 

e 

gjasht

ë 

Muaj/ 

Aktivitet 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

Informata 

për 

performancat

, nxitje dhe 

motivim për 

efikasitet dhe 

efektivitet 

 

 

  

Trupi rregullator në Ministrinë e financave së 

bashku me grupet punuese në ministritë pilot janë 

përgjegjës për përgatitjen e raporteve tremujore 

mbi realizimin e performancave dhe praktikave të 

mira, për krijimin e sistemit dhe politikave për 

motivim për administratën dhe palët e interesuara 

si dhe të një sistemi/mekanizmi për transparencë 

dhe llogaridhënie. Trupi punues në Ministrinë e 

financave së bashku me grupet punuese në 

ministritë pilot takohen 2 herë në muaj.  
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Faza* Faza e parë Faza e dytë Faza e tretë Faza e katërt 

Faz

a e 

pest

ë 

Faza 

e 

gjasht

ë 

Muaj/ 

Aktivitet 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

Informata 

për 

performancat

, nxitje dhe 

motivim për 

efikasitet dhe 

efektivitet 

Raportet, përfundimet nga mbledhjet dhe 

informatat e tjera publikohen në portalin e krijuar 

më parë. Shfrytëzuesit e tjerë buxhetor munden që 

nëpërmjet portalit të informohen, të japin 

mendimin e tyre dhe të kërkojnë organizim të 

tryezave të rrumbullakëta ose mënyra të tjera për 

përfshirjen dhe informimin e tyre. Preferohet që 

një herë në tre muaj të organizohet diskutim/takim 

me të gjithë shfrytëzuesit buxhetor, ku do të 

shkëmbehen përvojat. 
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Faza* Faza e parë Faza e dytë Faza e tretë Faza e katërt 

Faz

a e 

pest

ë 

Faza 

e 

gjasht

ë 

Muaj/ 

Aktivitet 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Monitorim 

dhe evaluim 
  

Krijim të një trupi të 

posaçëm për monitorim 

dhe evaluim të procesit të 

implementimit dhe 

realizimit të 

performancave. Trupi do 

të jetë i përbërë nga: 2 

përfaqësues nga trupi i 

formuar në Ministrinë e 

financave, nga një 

përfaqësues nga ministritë 

pilot, përfaqësues nga Enti 

shtetëror për revizion dhe 

kryetari i Komisionit për 

financim dhe buxhet.  

Ndryshime në 

rregullativën për punën 

e Entit shtetëror për 

revizion (e përmendur 

më parë). Sigurim të 

përkrahjes së Entit 

shtetëror për revizion 

për të formuar sektor të 

posaçëm që do të 

kryente auditim të 

performancave dhe 

politikës fiskale. Sa për 

fillim sektori do të ishte 

i përbërë nga tre 

punonjës (dy të ri dhe 

një ekzistues që do t'i 

përkushtonte gjysmën e 

orarit të tij të punës). 
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Faza* Faza e parë Faza e dytë Faza e tretë Faza e katërt 

Faz

a e 

pest

ë 

Faza 

e 

gjasht

ë 

Muaj/ 

Aktivitet 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Korrigjime 

dhe marrje të 

vendimeve 

për 

përmirësim 

  

Raportet (tremujore) e grupeve 

punuese dhe të trupit në 

Ministrinë e financave, së bashku 

me rezultatet/raportet e trupit për 

monitorim dhe evaluim dhe 

raportet e Entit shtetëror për 

revizion dorëzohen tek 

Komisioni për financim dhe 

buxhet në Kuvend dhe 

shqyrtohen në seancë të 

Kuvendit. 

* Disa nga fazat përfshijnë krijimin e trupave të cilat më tej vazhdojnë të funksionojnë dhe të takohen në afate të caktuara. Për arsye të qartësisë 

më të madhe në tabelë është paraqitur vetëm periudha e krijimit të tyre. 
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IV. VLERËSIM I KOSTOVE DHE PËRFITIMEVE NGA 

PREZANTIMI I BUXHETIMIT TË BAZUAR NË 

PERFORMANCA 
 

Përpunimi detal i hapave për implementimin e buxhetimit të bazuar në 

performanca na mundëson të qasemi kah pjesa më konkrete e analizës ku 

duhet hollësisht të përcaktohen kostot dhe përfitimet nga i tërë procesi i 

implementimit të konceptit të ri. Duke pasur parasysh se bëhet fjalë për 

proces reformë që nga njëra anë shkakton ndryshime tektonike në punën 

e tërë sektorit publik, ndërsa nga ana tjetër bëhet fjalë për një proces 

evolutiv (siç tregon përvoja e vendeve të cilat e kanë implementuar), 

implementimi dhe modifikimi i të cilit mund të zgjas një periudhë më të 

gjatë (më shumë se një dekadë), gjatë vlerësimit të kostove dhe 

përfitimeve do t’i shfrytëzojmë të gjitha të dhënat e disponueshme, 

ndërkohë duke përfshirë edhe supozimet, që do të na japin kornizën e 

analizës së tërë. Qëllimi i këtij vlerësimi është që të mundemi në fund të 

dalim me një analizë (kosto-përfitime) empirike konkrete e cili do të na 

tregojë fitimin apo humbjen neto nga prezantimi i këtij koncepti. Sipas 

njohurive tona, analiza e përfitimeve-kostove për efektin neto nga 

implementimi i buxhetimit të bazuar në performanca është e para e këtij 

lloji. Sipas kësaj, analiza do të përmbajë një numër të shumtë të 

supozimeve dhe aproksimimeve të cilat do të mundësojnë më afër të 

përfshihet numri i madh i aktiviteteve komplekse. 

 

1. Vlerësim i kostove nga prezantimi i buxhetimit të 

bazuar në performanca 
 

Analiza e kostove për implementimin e këtij procesi/koncepti kompleks 

paraqet procedurë e ndërlikuar që duhet të përfshijë një numër të madh të 

aktiviteteve të cilat janë të ndërlidhur me çdonjë nga hapat për 

implementimin e buxhetimit të bazuar në performanca. Nuk ekziston 

ndonjë metodologji e përpunuar apo sistem që do të na mundësojë të 

përcaktojmë shumën totale të kostove nga implementimi i këtij koncepti, 

duke pasur parasysh se dizajni dhe hapat e implementimit dallojnë për 

secilin vend të posaçëm, kurse nga ana tjetër edhe struktura e sektorit 

publik në ekonomitë e ndryshme ka specifika të veçanta të cilat është 

vështirë të përgjithësohen. 

 

Për këto arsye si bazë për vlerësimin e kostove nga implementimi i 

buxhetimit të bazuar në performanca në Maqedoni do të marrim 

procedurën/metodologjinë që përdoret nga Qeveria e Republikës së 
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Maqedonisë për Vlerësimin e ndikimit rregullativ (Regulatory Impact 

Assessment - RIA)
26

. Kjo metodologji është plotësisht në përputhje me 

sistemin ekzistues për planifikim strategjik në ministritë dhe procedurat 

për koordinim të politikave dhe marrjen e vendimeve në Qeverinë e 

Republikës së Maqedonisë. E njëjta paraqet përmirësim të praktikave 

ekzistuese të prezantuara në vitin 2009, që është gjithashtu në përputhje 

me përvojat pozitive nga praktika e Bashkimit Evropian dhe të vendeve 

të tija anëtare, si dhe të vendeve anëtare të OECD-së
27

. 

 

Analiza e dokumenteve dhe akteve të cilat e rregullojnë këtë fushë: 

Metodologjia për vlerësimin e ndikimit rregullativ, Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë, nr. 107/2013; - Udhëzim për mënyrën e 

veprimit në punën e ministrive në procesin e zbatimit të vlerësimit të 

ndikimit rregullativ, Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 

106/2013; - Kodeksi i praktikave të mira në pjesëmarrjen e sektorit civil 

në procesin e krijimit të politikave, Gazeta zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë, nr. 99/2011; si dhe Doracak për vlerësimin e ndikimit 

rregullativ, http: //www.mioa.gov.mk – na i definon hapat kyçe në 

vlerësimin e ndikimit/efekteve nga prezantimi i procesit të ri
28

: 

 Analizë të gjendjes, definim të problemit dhe përcaktim të 

qëllimeve; 

 Përcaktim të zgjidhjeve të mundshme; 

 Analizë të kostove, ndikimeve dhe përfitimeve nga zgjidhjet e 

përcaktuara; 

 Planifikim të mënyrës së zbatimit, monitorimit dhe evaluimit. 
 

Në studimin tonë veç më hollësisht kemi definuar gjendjen, problemin 

dhe qëllimet që duam t’i arrijmë me implementimin e buxhetimit të 

bazuar në performanca. Gjithashtu, hollësisht janë përpunuar zgjidhjet 

dhe hapat e mundshme për implementim. Përfitimet në çdo fushë dhe 

vlerësimi i tyre do të jenë hollësisht (veçanërisht) të përpunuara në 

pjesën që vijon pas përcaktimit të kostove. Nga kjo del se pjesa që 

mbetet ka të bëjë me analizën dhe përcaktimin e kostove për 

                                                           
26

 Ministria për shoqëri informatike dhe administratë është ministri shfrytëzuese dhe 

ministri e cila menaxhon me këtë proces. Për rregullativën, raportet e përgatitura dhe 

dokumentet të cilat e rregullojnë këtë fushë shih më hollësisht në: 

https://ener.gov.mk/default.aspx  
27

 Shih Pikën 1 nga Metodologjia për vlerësimin e ndikimit rregullativ, Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë, nr. 107/2013 
28

 Shih më hollësisht pikën 2.2 – Zbatim të vlerësimit të ndikimit rregullativ, 

Metodologjia për vlerësimin e ndikimit rregullativ, Gazeta zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë, nr. 107/2013 

https://ener.gov.mk/default.aspx
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implementimin e aktiviteteve dhe hapave të cilat janë planifikuar. 

Shpeshherë si kosto konkrete për implementimin e aktiviteteve sipas 

akteve të përmendura më parë janë: - formimi i institucioneve/organeve 

të reja ose zgjerimi i përgjegjësive dhe organizimi i organeve ekzistuese, 

burime të nevojshme njerëzore dhe trajnim i tyre, investime (hapësirë për 

zyra), mbikëqyrje e nevojshme, pajisje, etj. 

 

Në vazhdim do të përcaktohen kostot për çdo aktivitet dhe procedurë të 

përpunuara më parë sipas fazave të implementimit. Mënyra e llogaritjes 

së tyre do të elaborohet gjithashtu. Gjatë përcaktimit të kostove do të 

merren parasysh kostot për organizimin e aktiviteteve të planifikuara 

(takime, mbledhje, trajnime, etj), llogaritja e kostove për krijimin e 

trupave/sektorëve/institucioneve të reja, llogaritja e kostove për kohën e 

harxhuar dhe angazhimin e pjesëmarrësve në implementimin e konceptit, 

dhe në fund do të inkuadrojmë vlerësim të përafërt të kostove për të 

gjithë punonjësit të cilët do të jenë pjesë e reformës. Duhet të kemi 

parasysh se llogaritjet dhe skenari për implementimin e tërë konceptit në 

aspektin e strukturës dhe efikasitetit ekzistues të administratës publike 

janë mbivlerësuar me vetëdije. Kjo mund të konstatohet nga analizat dhe 

rekomandimet e shumta të institucioneve të vendit dhe atyre 

ndërkombëtare (rekomandimet e Komisionit Evropian), të cilat tregojnë 

se administrata publike në vend është jashtëzakonisht e ngadalshme, 

joefikase dhe e shumtë. Nëse e kemi këtë parasysh, një pjesë e kostove 

që janë llogaritur, nuk do të thotë domosdo punonjës të ri apo kosto 

shtesë për punonjësit ekzistues, duke pasur parasysh se për 

implementimin e sistemit të ri mund të bëhen zhvendosje të caktuara të 

burimeve në administratën publike që janë pamjaftueshëm të 

shfrytëzuara. Kjo është vërtetuar edhe me raportet e shumtë për 

vlerësimet nga paraqitja e rregullativave të reja dhe ndryshimeve në 

Republikën e Maqedonisë, të cilat shpeshherë tregojnë se nuk ekzistojnë 

kosto shtesë për implementimin (më saktësisht për zbatimin dhe 

respektimin e rregullores) e ndonjë reforme të re, edhe pse në kuadër të 

saj ka angazhime plotësuese të administratës publike
29

. 
 

 

 

 

 

                                                           
29

 Shih më hollësisht në raportet nga vlerësimi i ndikimit të  rregullativave të shumta të 

cilët janë prezantuar ose është planifikuar të prezantohen. Shih: 

https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation 

https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation
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Tabelë 3 - Vlerësim i kostove nga prezantimi i buxhetimit të bazuar në 

performanca 

 

Faza 

Hapi/aktiviteti për 

implementimin e 

buxhetit të bazuar 

në performanca 

Vlerësimi i kostove 

për realizimin e 

aktivitetit 

Shuma 

(në den.) 

I 

Takim me politikanët (4 

mbledhje me 4 partitë 

politike të mëdhaja). Në 

mbledhjet marrin pjesë 5 

përfaqësues nga 

Ministria e financave dhe 

tre përfaqësues nga 

sektori civil. 

Kostot janë llogaritur: 40% 

nga kompensimi mesatar që 

marrin punonjësit në 

Ministrinë e financave (4 

ditë pune prej 20 ditë pune 

në muaj mesatarisht = 20% 

+ edhe 4 ditë pune për 

përgatitje). Si aproksimim i 

kostove për përfaqësuesit e 

sektorit civil është marrë 

20% nga rroga bruto 

mesatare në shtet e paguar 

në tetor të vitit 2014 e cila 

arrin 31.080
30

 den. + plus 

edhe aq për përgatitje. Për 

Ministrinë e financave rroga 

bruto mesatare për punonjës 

arrin 33.888 den., kurse 40% 

paraqet 13.556 den. në nivel 

mujor. Për sektorin civil 

llogaritja tregon 12.432 den. 

në nivel mujor. Gjithsej = (5 

* 13.556) + (3 * 12.432) = 

67.780 + 37.296 = 105.076 

den. 

105.076 den. 
(njëfishtë, 

përveç nëse ka 

nevojë të 

përsëritet si 

kosto 

plotësuese) 

I 

Takim me politikanët (2 

mbledhje me partitë 

politike të vogla). Në 

mbledhjet marrin pjesë 5 

përfaqësues nga 

Ministria e financave dhe 

tre përfaqësues nga 

sektori civil. 

Dy tryeza të 

rrumbullakëta me 

sektorin civil dhe 

bashkësinë akademike. 

Tryezat e rrumbullakëta i 

Kostot janë llogaritur: 40% 

nga kompensimi mesatar që 

marrin punonjësit në 

Ministrinë e financave (4 

ditë pune prej 20 ditë pune 

në muaj mesatarisht = 20% 

+ edhe 4 ditë pune për 

përgatitje). Si aproksimim i 

kostove për përfaqësuesit e 

sektorit civil është marrë 

20% nga rroga bruto 

mesatare në shtet e paguar 

në tetor të vitit 2014 e cila 

arrin 31.080
31

 den. + plus 

105.076 den. 
(njëfishtë, 

përveç nëse ka 

nevojë të 

përsëritet si 

kosto 

plotësuese) 

                                                           
30

 Shih më hollësisht: http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=41  
31

 Shih më hollësisht: http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=41  

http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=41
http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=41
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Faza 

Hapi/aktiviteti për 

implementimin e 

buxhetit të bazuar 

në performanca 

Vlerësimi i kostove 

për realizimin e 

aktivitetit 

Shuma 

(në den.) 

organizon Ministria e 

financave (numër i njëjtë 

i personave të 

angazhuar). 

edhe aq për përgatitje. Për 

Ministrinë e financave rroga 

bruto mesatare për punonjës 

arrin 33.888 den., kurse 40% 

paraqet 13.556 den. në nivel 

mujor. Për sektorin civil 

llogaritja tregon 12.432 den. 

në nivel mujor. Gjithsej = (5 

* 13.556) + (3 * 12.432) = 

67.780 + 37.296 = 

I 

Punim të studimit (2 

ekspertë të huaj dhe 4 të 

vendit). Ekspertët vendas 

do të angazhohen në bazë 

mujore - 2 muaj pune. 

Ekspertët e huaj do të 

jenë të angazhuar 45 ditë 

pune. 

Llogaritje e kostove: për 

ekspertët vendas (Ekspertë 

për biznes dhe administratë) 

sipas llogaritjeve të Entit 

shtetëror të statistikës 

(ESHS) për vitin 2010 fitimi 

bruto ka arritur 527.779 den. 

apo 43.982 den. në nivel 

mujor
32

 (2 muaj pune = 

87.964). Ekspertët e huaj do 

të jenë të angazhuar për 45 

ditë pune * 10.000 den. apo 

gjithsej për të dytë 900.000 

den. 

1.251.856 den. 

(shuma është 

për 2 muaj 

pune - 

njëfishtë) 

II 

Dizajnim të portalit për 

ndarjen e informatave, 

komunikim të palëve të 

interesuara, të dhënave 

dhe udhëzimeve (dy të 

punësuar të ri për 

mirëmbajtjen e tij në 

Ministrinë për shoqëri 

informatike dhe 

administratë). 

Angazhim të 5 

ekspertëve vendas dhe 2 

të huaj për dizajnimin e 

tij. 

Ekspertët vendas do të 

Llogaritje e kostove: për 

ekspertët vendas (Ekspertë 

për teknologjinë e 

informimit dhe 

komunikimit) sipas 

llogaritjeve të ESHS-së për 

vitin 2010 fitimi bruto ka 

arritur 610.126 den. apo 

50.845 den. në nivel mujor
33

 

(2 muaj pune = 101.690). 

Gjithsej për 5 ekspertë = 

508.450 den. Ekspertët e 

huaj do të jenë të angazhuar 

për 45 ditë pune * 10.000 

den. apo gjithsej për të dytë 

900.000 den. 

1.408.450 den. 

(për ekspertët - 

njëfishtë) 

 

+ 

 

78.166 (në 

muaj) ose 

938.000 në vit 

për dy 

punonjësit e ri 

                                                           
32

 Shih për strukturën e fitimit sipas grupeve të profesioneve në: 

http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=113  
33

 Shih për strukturën e fitimit sipas grupeve të profesioneve në: 

http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=113 

http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=113
http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=113
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Faza 

Hapi/aktiviteti për 

implementimin e 

buxhetit të bazuar 

në performanca 

Vlerësimi i kostove 

për realizimin e 

aktivitetit 

Shuma 

(në den.) 

jenë të angazhuar në bazë 

mujore - 2 muaj pune. 

Ekspertët e huaj do të 

jenë të angazhuar 45 ditë 

pune. 

Dy punonjës të ri - 

aproksimim të kostove 

paraqesin shpenzimet 

operative për punonjës, të 

cilat për Ministrinë për 

shoqëri informatike dhe 

administratë arrijnë 469.000 

den. (ose 39.083 në muaj). 

II 

Takime me tre ministritë 

pilot të cilët në fillim do 

të jenë të përfshirë në 

implementimin (3 

takime) dhe 2 mbledhje 

me shfrytëzuesit e tjerë 

buxhetor. Përfaqësuesit e 

përfshirë më parë në 

takimet me politikanët 

janë të pranishëm në këto 

takime (3 përfaqësues 

nga sektori civil dhe 5 

përfaqësues nga 

Ministria e financave). 

Kostot janë llogaritur: 40% 

nga kompensimi mesatar që 

marrin punonjësit në 

Ministrinë e financave. Si 

aproksimim i kostove për 

përfaqësuesit e sektorit civil 

është marrë 20% nga rroga 

bruto mesatare në shtet e 

paguar në tetor të vitit 2014 

e cila arrin 31.080
34

 den. + 

plus edhe aq për përgatitje. 

Për Ministrinë e financave 

rroga bruto mesatare për 

punonjës arrin 33.888 den., 

kurse 40% paraqet 13.556 

den. në nivel mujor. Për 

sektorin civil llogaritja 

tregon 12.432 den. në nivel 

mujor. Gjithsej = (5 * 

13.556) + (3 * 12.432) = 

67.780 + 37.296 = 

105.076 den. 

(njëfishtë, 

përveç nëse ka 

nevojë të 

përsëritet si 

kosto 

plotësuese) 

II 

Krijim të një trupi të 

posaçëm në kuadër të 

Ministrisë së financave 

(dy mbledhje në muaj) i 

përbërë nga 3 

përfaqësues nga 

Ministria, nga një 

përfaqësues nga 3 

ministritë pilot, 3 

përfaqësues nga 

shfrytëzuesit e tjerë 

buxhetor të cilët do të 

rrotullohen në nivel 

Aproksimim të kostove për 

angazhimin e përfaqësuesve 

paraqet 40% nga 

kompensimi mesatar që 

marrin punonjësit në 

Ministrinë e financave. Për 

Ministrinë e financave rroga 

bruto mesatare për punonjës 

arrin 33.888 den., kurse 40% 

paraqet 13.556 den. në nivel 

mujor (për tre përfaqësues = 

40.668). Për përfaqësuesit e 

tre ministrive pilot kostot 

kalkulohen si 40% nga 

40.668+17.852+ 

11.680+19.917+ 

164.001 

=254.118 (në 

muaj) 

                                                           
34

 Shih më hollësisht: http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=41 

http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=41
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Faza 

Hapi/aktiviteti për 

implementimin e 

buxhetit të bazuar 

në performanca 

Vlerësimi i kostove 

për realizimin e 

aktivitetit 

Shuma 

(në den.) 

vjetor dhe 3 të punësuar 

të ri. 

kompensimet mesatare për 

paga dhe kontribute = 

Ministria e arsimit (535.548 

* 40% = 214.219 në vit apo 

17.852 në muaj). Ministria e 

punës dhe politikës sociale 

(350.372 * 40% = 140.148 

në vit apo 11.680 në muaj). 

Ministria e shëndetësisë 

(597.503 * 40% = 239.001 

në vit apo 19.917 në muaj). 

Kostot për tre punonjësit e ri 

janë llogaritur në bazë të 

shpenzimeve operative për 

punonjës në Ministrinë e 

financave të cilat arrijnë 

656.000 den. në vit apo 

54.667 den. në muaj (për të 

tretë = 164.001) 

II 

Vlerësim (studim) i kryer 

nga ana e trupit të 

sapoformuar për bazën 

institucionale me të cilën 

disponojmë, në të cilën 

mund ta mbindërtojmë 

konceptin e ri. Të 

përfshirë katër ekspertë: 

dy ekspertë vendas të 

angazhuar 40 ditë pune 

dhe dy ekspertë të huaj të 

angazhuar 20 ditë pune. 

Llogaritje e kostove vetëm 

për ekspertët e jashtëm, pasi 

që angazhimi i anëtarëve në 

trupin e formuar në 

Ministrinë e financave është 

veç më i kalkuluar. 

Llogaritje e kostove: për 

ekspertët vendas (Ekspertë 

për biznes dhe administratë) 

sipas llogaritjeve të ESHS-ës 

për vitin 2010 fitimi bruto ka 

arritur 527.779 den. apo 

43.982 den. në nivel mujor
35

 

apo 2.200 në ditë. (40 ditë 

pune = 88.000). Për dy 

ekspertë vendas gjithsej 

176.000 den. Ekspertët e 

huaj do të jenë të angazhuar 

për 20 ditë pune * 10.000 

den. apo gjithsej për të dytë 

400.000 den. 

576.000 den. 
(njëfishtë) 

II 
Trupi punues nga 

Ministria e financave së 

Për përfaqësuesit e tre 

ministrive pilot kostot 
296.694 den. 
(gjithsej për dy 

                                                           
35

 Shih për strukturën e fitimit sipas grupeve të profesioneve në: 

http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=113 

http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=113
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Faza 

Hapi/aktiviteti për 

implementimin e 

buxhetit të bazuar 

në performanca 

Vlerësimi i kostove 

për realizimin e 

aktivitetit 

Shuma 

(në den.) 

bashku me nga 3 

përfaqësues nga 

ministritë pilot (gjithsej 9 

– këto përfaqësues nga 

ministritë pilot pastaj 

janë pjesë e grupeve 

punuese që duhet të 

rriten në sektorë), 

përgatit buxhete 

programore për 

institucionet. 

kalkulohen si 40% nga 

kompensimet mesatare për 

paga dhe kontribute (për dy 

muaj) = Ministria e arsimit 

(17.852 në muaj). Ministria 

e punës dhe politikës sociale 

(11.680 në muaj). Ministria 

e shëndetësisë (19.917 në 

muaj). Gjithsej = (3 * 

17.852) + (3 * 11.680) + (3 

* 19.917) = 53.556 + 35.040 

+ 59751 = 148.347 den. në 

muaj. 

muaj - kosto të 

njëfishta) 

II 

Krijim të një trupi të 

posaçëm për monitorim 

dhe evaluim të procesit të 

implementimit dhe 

realizimit të 

performancave. Trupi do 

të jetë i përbërë nga: 2 

përfaqësues nga trupi i 

formuar në Ministrinë e 

financave, nga një 

përfaqësues nga 

ministritë pilot, 

përfaqësues nga Enti 

shtetëror për revizion dhe 

përfaqësues (kryetari) i 

Komisionit për financim 

dhe buxhet. 

Për përfaqësuesit e tre 

ministrive pilot kostot 

kalkulohen si 40% nga 

kompensimet mesatare për 

paga dhe kontribute (në 

muaj) = Ministria e arsimit 

(17.852 në muaj). Ministria 

e punës dhe politikës sociale 

(11.680 në muaj). Ministria 

e shëndetësisë (19.917 në 

muaj). Gjithsej = 17.852 + 

11.680 + 19.917 = 49.450 

den. në muaj. 

Për përfaqësuesin e Entit 

shtetëror për revizion 40% 

nga kompensimi mujor për 

paga dhe kontribute arrin 

25.273 den. (63.184 * 40%) 

në muaj. Kompensimi për 

përfaqësuesin nga komisioni 

parlamentar merret si 40% 

nga kompensimi mesatar për 

paga dhe kontribute në 

Kuvendin e Republikës së 

Maqedonisë = 21.281 den. 

(53.204 * 40%) në muaj. 

Gjithsej për funksionimin e 

trupit për monitorim dhe 

evaluim = 

96.004 den. 
(në muaj) 

III 

Ndryshime në 

rregullativën për punën e 

Entit shtetëror për 

Llogaritjen e kostove për 

këtë aktivitet e bëjmë në 

bazë të shpenzimeve 

200.259 den. 
(në muaj) 
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Faza 

Hapi/aktiviteti për 

implementimin e 

buxhetit të bazuar 

në performanca 

Vlerësimi i kostove 

për realizimin e 

aktivitetit 

Shuma 

(në den.) 

revizion (e përmendur 

më parë). Sigurim të 

përkrahjes së Entit 

shtetëror për revizion për 

të formuar sektor të 

posaçëm që do të kryente 

auditim të performancave 

dhe politikës fiskale. Sa 

për fillim sektori do të 

ishte i përbërë nga tre 

punonjës (dy punonjës të 

ri dhe një punonjës 

ekzistues që do t'i 

përkushtonte gjysmën e 

orarit të tij të punës). 

operative totale të 

nevojshme për tre punonjësit 

e ri të cilët do të paraqitnin 

zanafillën e sektorit të ri. 

Sipas Buxhetit për vitin 

2015, shpenzimet operative 

për punonjës në ESHR-ën 

janë 1.012.000 den. (apo 

84.333 në muaj). Për dy 

punonjës të ri ato arrijnë 

168.667 den. Për punonjësin 

e tretë ekzistues i cili do të 

harxhojë 50% nga orari i 

punës, kostot arrijnë 31.592 

den. (50% nga kompensimi 

mesatarë për paga dhe 

kontribute në ESHR-ën). 

II-III 

Realizim të trajnimeve 

dhe punëtorive për rritjen 

e kapacitetit institucional 

– bazuar në vlerësimin e 

kryer. 

Trajnime për përfaqësues 

nga (më së paku 5 

trajnime): Ministria e 

financave, Enti shtetëror 

për revizion, Kuvendi, 

ministritë pilot, Qeveria. 

Çdo trajnim parashikon rreth 

30 përfaqësues nga çdonjë 

institucion, në kohëzgjatje 

prej një jave. Kostot e 

vlerësuara në pjesëmarrës 

për angazhimin e ekspertëve 

dhe realizimin e trajnimeve 

janë 15.000 den. Për 30 

pjesëmarrës 450.000 den. 

Për 5 trajnime shuma e 

vlerësuar është 2.250.000 

den. Të njëjtat mund të 

zbatohen në periudhën e 

planifikuar prej 5-6 muajsh, 

dhe sipas nevojës mund të 

përsëriten në 3-5 vitet e 

ardhshme. 

2.250.000 den. 
(kosto të 

njëfishta të 

shpërndara në 

periudhë prej 5-6 

muajsh) 

II-III 

Trupi punues në 

Ministrinë e financave së 

bashku me përfaqësues 

nga institucionet të cilat i 

përgatisin dokumentet 

strategjike duhet t'i qaset 

reformës së tyre. 

Reformë të Ligjit për 

buxhetet, Ligjit për 
auditim shtetëror, 

Rregullores së Kuvendit 

Kostot për këtë aktivitet i 

cili do të realizohet në një 

periudhë prej 6 muajsh janë 

kalkuluar në bazë të 

shpenzimeve për 

angazhimin e 3 

përfaqësuesve (të paktën 2 

nga lëmia e drejtësisë) nga 

çdo institucioni që ka të bëj 

me reformën e dokumenteve 

të përmendura (sipas nevojës 

328.863 den. 

(në muaj) 

aktiviteti 

zbatohet në afat 

prej 6 muajve – 

gjithsej = 

1.973.178 den. 
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Faza 

Hapi/aktiviteti për 

implementimin e 

buxhetit të bazuar 

në performanca 

Vlerësimi i kostove 

për realizimin e 

aktivitetit 

Shuma 

(në den.) 

të Republikës së 

Maqedonisë, Strategjisë 

fiskale të Republikës së 

Maqedonisë 2014-2016, 

Planit strategjik të 

Ministrisë së financave 

2014-2016, Planeve 

strategjike të ministrive 

pilot. 

edhe të tjera): Ministria e 

financave, tre ministritë 

pilot, ESHR-ja, Kuvendi. 

Për përfaqësuesit e tre 

ministrive pilot kostot 

kalkulohen si 40% nga 

kompensimet mesatare për 

paga dhe kontribute (në 

muaj) = Ministria e arsimit 

(17.852 në muaj). Ministria 

e punës dhe politikës sociale 

(11.680 në muaj). Ministria 

e shëndetësisë (19.917 në 

muaj). Gjithsej = (3 * 

17.852) + (3 * 11.680) + (3 

* 19.917) = 148.347 den. në 

muaj (për gjashtë muaj). 

Për përfaqësuesin e ESHR-

së 40% nga kompensimi 

mujor për paga dhe 

kontribute arrin 25.273 den. 

(63.184 * 40%) në muaj. Për 

tre përfaqësuesit e ESHR-së 

= 75.819 den. Kompensimi 

për përfaqësuesin nga 

komisioni parlamentar 

merret si 40% nga 

kompensimi mesatar për 

paga dhe kontribute në 

Kuvendin e Republikës së 

Maqedonisë = 21.281 den. 

(53.204 * 40%) në muaj. Për 

tre përfaqësues = 63.843 

den. 

Për Ministrinë e financave 

rroga bruto mesatare për 

punonjës arrin 33.888 den., 

kurse 40% paraqet 13.556 

den. në nivel mujor (për tre 

përfaqësues = 40.668 den.). 

Gjithsej për tërë aktivitetin = 

328.836 den. në muaj (afati i 

zbatimit është 6 muaj). 

II-III 
Zhvillim të llojeve të 

ndryshme të informatave 

Për përfaqësuesit e tre 

ministrive pilot kostot 
335.209 den. 

(në muaj) 
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Faza 

Hapi/aktiviteti për 

implementimin e 

buxhetit të bazuar 

në performanca 

Vlerësimi i kostove 

për realizimin e 

aktivitetit 

Shuma 

(në den.) 

mbi performancat-

tregues (kualitativ, 

kuantitativ, të 

kombinuar), ndjekje të 

realizimit të tyre dhe 

përgatitje të 

marrëveshjeve - 3 grupe 

punuese të përbëra nga 

maksimum 7 anëtarë 

përfaqësues të 

fushave/sektorëve të 

ndryshëm në ministritë 

(të cilat më tej do të 

rriten në sektorë) nga çdo 

ministrie pilot (5 anëtarë 

+ 2 ekspertë të jashtëm + 

kontribut nga punonjësit 

e tjerë) nën mbikëqyrjen 

e trupit rregullator. 

kalkulohen si 40% nga 

kompensimet mesatare për 

paga dhe kontribute = 

Ministria e arsimit (17.852 

në muaj). Ministria e punës 

dhe politikës sociale (11.680 

në muaj). Ministria e 

shëndetësisë (19.917 në 

muaj). Gjithsej = (5 * 

17.852) + (5 * 11.680) + (5 

* 19.917) = 89.260 + 58.400 

+ 99.585 = 247.245 den. në 

muaj. 

Llogaritje e kostove: për 

ekspertët e jashtëm 

(Ekspertë për biznes dhe 

administratë) sipas 

llogaritjeve të ESHS-ës për 

vitin 2010, fitimi bruto për 

këtë grup ekspertësh ka 

arritur 527.779 den. apo 

43.982 den. në nivel 

mujor
36

. Për dy ekspertë 

kompensimi mujor arrin 

87.964 den. 

III-

IV 

Trupi rregullator në 

Ministrinë e financave së 

bashku me grupet 

punuese në ministritë 

pilot janë përgjegjës për 

përgatitjen e raporteve 

tremujore mbi realizimin 

e performancave dhe 

praktikave të mira, për 

krijimin e sistemit dhe 

politikave për motivim 

për administratën dhe 

palët e interesuara si dhe 

të një sistemi/mekanizmi 

për transparencë dhe 

llogaridhënie. Trupi 

NUK KA (të definuara më 

parë) 
 

                                                           
36

 Shih për strukturën e fitimit sipas grupeve të profesioneve në: 

http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=113 

http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=113
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Faza 

Hapi/aktiviteti për 

implementimin e 

buxhetit të bazuar 

në performanca 

Vlerësimi i kostove 

për realizimin e 

aktivitetit 

Shuma 

(në den.) 

punues në Ministrinë e 

financave së bashku me 

grupet punuese në 

ministritë pilot takohen 2 

herë në muaj. 

III-

IV 

Raportet, përfundimet 

nga mbledhjet dhe 

informatat e tjera 

publikohen në portalin e 

krijuar më parë. 

Shfrytëzuesit e tjerë 

buxhetor munden që 

nëpërmjet portalit të 

informohen, të japin 

mendimin e tyre dhe të 

kërkojnë organizim të 

tryezave të rrumbullakëta 

ose mënyra të tjera për 

përfshirjen dhe 

informimin e tyre. 

Preferohet që një herë në 

tre muaj të organizohet 

diskutim/takim me të 

gjithë shfrytëzuesit 

buxhetor, ku do të 

shkëmbehen përvojat. 

NUK KA  

IV 

Raportet (tremujore) e 

grupeve punuese dhe të 

trupit në Ministrinë e 

financave, së bashku me 

rezultatet/raportet e trupit 

për monitorim dhe 

evaluim dhe raportet e 

Entit shtetëror për 

revizion dorëzohen tek 

Komisioni për financim 

dhe buxhet në Kuvend 

dhe shqyrtohen në seancë 

të Kuvendit. 

NUK KA  
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Faza 

Hapi/aktiviteti për 

implementimin e 

buxhetit të bazuar 

në performanca 

Vlerësimi i kostove 

për realizimin e 

aktivitetit 

Shuma 

(në den.) 

 

Aproksimim i kostove 

totale vjetore për 

motivim, angazhim dhe 

implementimin e 

konceptit të buxhetimit të 

bazuar në performanca 

për tre ministritë pilot 

paraqet 10% nga orari i 

plotë i punës dhe 

përpjekjeve të çdo 

punonjësi në ato ministri. 

Ministria e arsimit dhe 

shkencës – numri i 

punonjësve: 5.646, 

shpenzime për paga dhe 

kompensime: 3.023.706.000 

den., shpenzimet prej 10% 

arrijnë 302.371.000 den. ose 

1,35% nga buxheti i 

ministrisë. 

Ministria e punës dhe 

politikës sociale – numri i 

punonjësve: 1.815, shuma e 

pagave dhe kompensimeve: 

635.925.000 den., 

shpenzimet prej 10% arrijnë 

63.592.500 den. ose 0,2% 

nga buxheti i ministrisë. 

Ministria e shëndetësisë – 

numri i punonjësve: 147, 

shpenzime për paga dhe 

kompensime: 87.833.000 

den., shpenzimet prej 10% 

arrijnë 8.783.300 den. ose 

0,15% nga buxheti i 

ministrisë. 

374.746.400 

den. 
(kosto vjetore 

për të tre 

ministritë pilot) 

 

31.228.867 
(kosto mujore) 

    

… 

Pas tri viteve nga 

implementimi i 

projekteve pilot qaset 

drejt përfshirjes së 

shfrytëzuesve të tjerë 

buxhetor në konceptin e 

ri të buxhetimit të bazuar 

në performanca. 

Përveç një pjese të 

kostove të llogaritura veç 

më për funksionimin e 

trupave/organeve për 

implementimin e tërë 

procesit për vitin e parë 

të cilat janë paraqitur më 

lartë – llogariten edhe 

kostot е aproksimuara 

për tërë sistemin – të cilat 

Aproksimimi i kostove 

totale vjetore për 

implementimin e konceptit 

të buxhetimit të bazuar në 

performanca për të gjithë 

shfrytëzuesit buxhetor, në 

kohëzgjatje prej tri vite 

derisa zgjat procesi i 

implementimit dhe adaptimit 

arrin 10% nga orari i plotë i 

punës dhe përpjekjeve të çdo 

punonjësi tek shfrytëzuesit 

buxhetor në Republikën e 

Maqedonisë. Më konkretisht 

kjo do të thotë se nga 20 ditë 

pune të çdo punonjësi 

mesatarisht, 2 ditë 

plotësuese do të përdoren 

për reformën dhe motivimin 

2.455.041.000 

den. 
(në vit – rreth 

1% nga buxheti 

total i të gjithë 

shfrytëzuesve 

buxhetor) 
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Faza 

Hapi/aktiviteti për 

implementimin e 

buxhetit të bazuar 

në performanca 

Vlerësimi i kostove 

për realizimin e 

aktivitetit 

Shuma 

(në den.) 

në mënyrë të njëjtë 

supozojmë se do të jenë 

të nevojshëm në 

kohëzgjatje prej më së 

paku 3 vite, derisa sektori 

publik përshtatet në 

konceptin e ri. 

për implementimin e 

konceptit të ri. Numri i 

punonjësve sipas Buxhetit 

për vitin 2015 – 50.325. 

Shuma totale për paga dhe 

kompensime: 

24.450.405.000 den. 

Llogaritje e 10% nga shuma 

e pagave dhe kompensimeve 

është 2.455.041.000 den. 
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Tabelë 5. Periudha e implementimit   

Muaj Viti i parë Viti i dytë Viti i tretë Viti i katërt Viti i pestë Viti i gjashtë 

Periudha e 

funksionimit 

(kostot për 

funksionimin e 

konceptit të ri pas 

implementimit të 

tij) – kostot e njëjtë 

mbahen në vitet e 

ardhshme 

1 105.076 32.297.699 32.297.699 205.655.582 205.655.582 205.655.582 963.756 

2 105.076 32.297.699 32.297.699 205.655.582 205.655.582 205.655.582 963.756 

3 1.251.856 32.192.623 32.192.623 205.550.506 205.550.506 205.550.506 963.756 

4 32.969.601 32.192.623 32.192.623 205.698.853 205.698.853 205.698.853 963.756 

5 32.486.578 32.340.970 32.340.970 205.698.853 205.698.853 205.698.853 963.756 

6 32.334.624 32.340.970 32.340.970 205.698.853 205.698.853 205.698.853 963.756 

7 32.971.486 32.642.623 32.642.623 206.000.506 206.000.506 206.000.506 963.756 

8 32.971.486 32.642.623 32.642.623 206.000.506 206.000.506 206.000.506 963.756 

9 32.971.486 32.642.623 32.642.623 206.000.506 206.000.506 206.000.506 963.756 

10 32.971.486 32.642.623 32.642.623 206.000.506 206.000.506 206.000.506 963.756 

11 32.971.486 32.642.623 32.642.623 206.000.506 206.000.506 206.000.506 963.756 

12 32.192.623 32.642.623 32.642.623 205.550.506 205.550.506 205.550.506 963.756 

Gjithsej 
(në den.) 

296.302.864 389.518.322 389.518.322 2.469.511.265 2.469.511.265 2.469.511.265 11.565.072 

Gjithsej 

(në €) 
4.857.424 6.385.546,26 6.385.546,26 40.483.791,23 40.483.791,23 40.483.791,23 189.591,34 
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1.1. Vlerësim i kostove shtesë 

 
Kostot shtesë (indirekte) kryesisht kanë të bëjnë me promovimin, 

prezantimin dhe ngritjen e vetëdijes dhe njohurive për buxhetimin e 

bazuar në performanca, përfitimet nga ky koncept dhe rezultatet/efektet 

të cilat do t'i ketë implementimi i tij në procesin buxhetor dhe mjedisin 

më të gjerë në shtet. 

 

Lloji i dytë i kostove shtesë është i lidhur me paraqitjen eventuale të 

obstruksioneve dhe pengesave në zbatimin e konceptit të ri nga ana e 

partive politike, kreatorëve të politikave ose palëve të tjera të përfshirë në 

tërë procesin. 

 

Në lidhje me të lartpërmendurën, në këto kosto do t'i kishim përfshirë: 

- Realizimin e fushatës para fillimit të implementimit të buxhetit të 

bazuar në performanca, e cila do të kishte përfshirë: 

 organizim të tryezës së rrumbullakët, 

 organizim të 3 debateve publike më së paku, 

 mbledhje me 4-5 partitë politike më të mëdha në 

shtet, 

 shpallje të një analize të shkurtër në mediat për 

aspektet kryesore lidhur me buxhetimin e bazuar 

në performanca. 

 

- Realizimin e fushatës që do të kishte ndjekur implementimin e 

buxhetit të bazuar në performanca vitin e parë: 

 organizim të dy debateve publike, 

 një tryezë të rrumbullakët, 

 publikim gjysmëvjetor të informatave për procesin 

e implementimit dhe për efektet e tija. 

 

- Largimin e opstrukcioneve dhe pengesave në lidhje me konceptin 

e ri të cilat mund të paraqiten nga anë/faktorë të ndryshëm. Në 

këtë drejtim do të kishim humbje kohe, implementim të vonuar të 

aktiviteteve të caktuara dhe organizim të mbledhjeve 

koordinative plotësuese në të cilat do të tejkaloheshin pengesat 

eventuale. Kostot nga këto rreziqe është vështirë të llogariten, 

kështu që do të bëjmë analizë të senzitivitetit të kostove direkte 

dhe indirekte, me çka do ta shohim ndikimin mbi normën 

ekonomike të kthimit. 
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2. Vlerësim i përfitimeve nga prezantimi i buxhetimit të 

bazuar në performanca 
 

Buxheti i bazuar në performanca paraqet koncept që drejtpërsëdrejti 

ndikon në mënjanimin apo reduktimin e një pjese të madhe të 

parregullsive ose lëshimeve në planifikimin,implementimin dhe 

monitorimin e buxhetit në shtet. Përfitimet e përgjithshme (të cilat më 

hollësisht janë elaboruar në pjesën që kishte të bëj me vëllimin e 

studimit) nga implementimi i këtij koncepti janë si vijojnë: 

 Buxhetimi i bazuar në performanca së pari do të ketë ndikim të 

rëndësishëm në përforcimin dhe zhvillimin e vazhdueshëm të 

sektorëve strategjik pranë ministrive, të cilët do të paraqesin vende 

kyçe ku përcaktohen objektivat/treguesit strategjik, të cilat më tutje 

do të përdoren në procesin buxhetor. 

 Buxheti i bazuar në performanca do të mundësojë zhvendosje të 

fokusit të menaxhimit fiskal nga kontrolli i limiteve të mjeteve të 

shfrytëzuesve buxhetor drejt kontrollit të performancave dhe 

rezultateve që arrihen me këto mjete. 

 Të dhënat dhe informatat në formë të treguesve që rrjedhin nga 

procesi i buxhetimit të bazuar në performanca do të mundësojnë 

zbatim të vazhdueshëm të analizave të tërësishme të vlerësimit të 

ndikimit, analizë të rreziqeve, analizë të ciklit të jetës së shpenzimeve 

publike, përgatitje të skenarëve në lidhje me variablat ekonomiko-

fiskale, etj. 

 Buxheti i bazuar në performanca do të jetë mbështetje veçanërisht e 

rëndësishme dhe mekanizëm për zbatimin e pjesës zhvillimore të 

buxhetit. 

 Implementimi i këtij koncepti do të ketë kontribut të rëndësishëm për 

transparencën fiskale në shtet, gjë që është me rëndësi të 

jashtëzakonshme. 

 

Për nevojat e studimit të fizibilitetit, si dhe të studimit kosto-përfitime, 

është patjetër të analizohen përfitimet që implementimi i këtij koncepti 

do t'i ketë për palët e ndryshme të interesuara. Në këtë drejtim, përfitimet 

nga buxhetimi i bazuar në performanca do të tregohen konkretisht për: 

 Pushtetin qendrore 

 Trupat rregullator (Enti shtetëror për revizion, shërbimet e 

inspektimit, etj) 

 Shfrytëzuesit buxhetor (ministritë, agjencitë, etj) 

 Sektorin e biznesit 

 Qytetarët 
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Përfitimet për pushtetin qendrorë: 

 Përcjellje të drejtpërdrejtë dhe të hollësishme të punës, efikasitetit 

dhe performancave të shfrytëzuesve buxhetor (si dhe të sektorëve 

dhe njësive të tyre, etj); 

 Marrje të informatave konkrete për atë se cili shfrytëzues 

buxhetor i ka përmbushur objektivat e veta (dhe në çfarë mase); 

 Realizim më efikas të objektivave, misionit dhe vizionit të 

pushtetit qendrore nga ana e shfrytëzuesve buxhetor; 

 Alokim të përmirësuar të burimeve - në bazë të informatave të 

fituara për performancat, mundësohet të krijohen politika dhe 

vendime se cili shfrytëzues buxhetor/sektor/programë do të 

përkrahet, cili do të sanksionohet, ku ka nevojë për ndryshime në 

mënyrën e punës, etj; 

 Rritje të efikasitetit të sektorit publik në tërësi (me input më të 

vogël realizim të autputit më të madh); 

 Prezantim transparent të suksesshmërisë (ose josuksesshmërisë) 

dhe performancave të arritura nga puna e gjithë strukturës së 

shfrytëzuesve buxhetor; 

 Sigurim më të lehtë të përkrahjes nga publiku për programe apo 

projekte të caktuara që do të duhet të zbatohen (në bazë të 

performancave të mira të treguara); 

 Sigurim më të lehtë të përkrahjes (argumentim më të fuqishëm) 

për kreditim dhe mbështetje financiare të programeve dhe 

projekteve të caktuara nga kreditorët dhe institucionet financiare 

ndërkombëtare; 

 Marrje të kahjeve konkrete për planifikimin e politikave, 

programeve dhe projekteve të ardhshme, veçanërisht në kushte të 

trazirave ekonomike globale (rritje të multiplikatorëve fiskal). 

 

Përfitimet për trupat rregullator: 

 Vendosja e sistemit të detajuar/zhvilluar të treguesve për matjen e 

performancave do të paraqet një bazë solide për ndjekjen e punës 

së shfrytëzuesve buxhetor dhe kryerjen e 

kontrollit/auditimit/rregullimit; 

 Do të rritet efikasiteti i punës së trupave rregullator - 

 do të shkurtohet koha në të cilën e realizojnë punën e tyre,  

 do të zvogëlohen kostot për kryerjen e 

kontrollit/auditimit/rregullimit, 

 do të përmirësohen autputet nga puna e trupave 

rregullator (do të jenë më të hollësishëm dhe më konkret); 
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 Më lehtë do të mund të zbulohen mangësitë në 

sektorët/agjencitë/ministritë që nuk i plotësojnë objektivat e 

parapara dhe do të mund të jepen udhëzime konkrete për t’i 

korrigjuar mangësitë ose lëshimet. 

 

Përfitimet për shfrytëzuesit buxhetor (ministritë, agjencitë, etj): 

 Ndjekje të lehtësuar dhe të detajuar të punës së tyre dhe të 

përmbushjes së objektivave dhe autputeve të parapara (në nivel të 

njësive, sektorëve, ministrisë); 

 Shikim më të mirë në (jo)suksesshmërinë dhe mangësitë në 

punën e njësive të tyre (shkurtim të kohës dhe rritje të saktësisë 

së zbulimit) që mundëson marrje të vendimeve të drejta dhe 

konkrete për shpërblim, mbështetje apo sanksionim të tyre nëse 

është e nevojshme; 

 Alokim më të mirë të burimeve në kuadër të shfrytëzuesve 

buxhetor; 

 Përmirësim në argumentimin dhe fitimin e përkrahjes nga 

pushteti qendror dhe qytetarët për projektet dhe aktivitet që i 

zbatojnë; 

 Fleksibilitet më të madh për menaxherët në sektorin publik – të 

cilët do të mund të jenë më të lirë në kombinimin e inputeve të 

dhëna për të arritur autputet e planifikuara; 

 Vendimmarrje (menaxhim) të përmirësuar për politikat, 

aktivitetet dhe projektet të cilat duhet të zbatohen në të ardhmen. 

 

Përfitimet për sektorin e biznesit: 

 Aparat shtetëror më efikas që do të çojë drejt uljes së çmimit të 

shërbimeve publike; 

 Sigurim më të mirë/më cilësor të shërbimeve publike dhe të 

mirave publike - që do të kontribuoj për të kursyer kohë dhe 

burime (zbulim më të shpejtë të mangësive në sigurimin e 

shërbimeve ekzistuese dhe krijim të shërbimeve/të mirave 

publike adekuate sipas nevojës); 

 Ndjekje transparente të performancave të sektorit publik që janë 

me interes për bizneset; 

 Rritje të njohurisë, vetëdijes dhe mundësisë për përfaqësim me 

interes për sektorin e biznesit, e që është e bazuar në 

performancat e programeve, sektorëve, ministrive, agjencive që 

ofrojnë shërbime publike me interes për sektorin e biznesit. 
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Përfitimet për qytetarët: 

 Sigurim më cilësor dhe në kohë të të mirave dhe shërbimeve 

publike; 

 Ulje të çmimeve të shërbimeve/të mirave publik - shërbim më 

efikas publik (lirimi ka të bëjë me të ardhurat e nevojshme 

publike të cilat mblidhen nga qytetarët për të siguruar të mira dhe 

shërbime publike); 

 Ndjekje transparente të punës dhe efikasitetit të sektorit publik të 

cilën ato e financojnë; 

 Rritje të njohurisë, vetëdijes për punën e sektorit publik; 

 Përfaqësim më të fortë të interesave para shërbimeve përgjegjëse 

publike; 

 Rritje të llogaridhënies së sektorit publik për politikat, programet 

dhe projektet të cilat i implementon. 

 
2.1. Metodologjia për llogaritjen e përfitimeve 
 

Do të përdorim qasje mikroekonomike të matjes së efikasitetit teknik në 

prodhimin e vlerës së shtuar bruto në PBB-në maqedonase me ndihmën e 

inputeve të buxheteve të shfrytëzuesve buxhetor dhe numrit të 

punonjësve. Pra, nga njëra anë kemi shfrytëzues buxhetor që përdorin 

mjete publike dhe të cilët duhet të sigurojnë ambient socio-ekonomik për 

agjentët ekonomikë, kurse nga ana tjetër rezultati matet me vlerën e 

shtuar bruto të sektorit përkatës në PBB-në.  

 

Mangësia kryesore e kësaj qasje është se të gjithë sektorët prodhues në 

PBB-në maqedonase (sistemi ESA 2010) janë marrë homogjene të 

paktën nga aspekti i fuqisë punëtore intensive. Gjithashtu, supozojmë se 

sistemi i prodhimit të vlerës së shtuar është me ekonomi shkalle 

konstante sektoriale, sepse është vështirë të vlerësohet për të gjithë 

sektorët ekonomi shkalle adekuate për to. Ideja është se shfrytëzuesit 

buxhetor me alokimin e mjeteve financiare nga Buxheti i RM-së dhe me 

numrin e punonjësve sigurojnë mjedis të përshtatshëm që socio-

ekonomia dhe shoqëria maqedonase të prodhojnë vlerën e shtuar 

përkatëse, respektivisht PBB-në. Disa shfrytëzues buxhetor janë më 

efikas dhe më efektiv në punën e tyre dhe në këtë mënyrë prodhojnë 

vlerë të shtuar relativisht më të lartë, kurse disa shfrytëzues buxhetor 

janë më pak efikas dhe më pak efektiv dhe prodhojnë vlerë të shtuar 

relativisht më të ulët. 
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Me vlerësimin e efikasitetit mesatar në prodhimin e 1 denari të vlerës së 

shtuar të PBB-së nga alokimi i 1 denari shfrytëzuesit buxhetor dhe 

pagesën e 1 denari për punonjës do të fitohet numër i kuantifikuar për atë 

se sa më shumë vlerë e shtuar do të fitohet në PBB-në maqedonase me 

rritjen e efikasitetit të shfrytëzuesve buxhetor deri në efikasitetin e atyre 

shfrytëzuesve buxhetor që janë vlerësuar me këtë metodologji si 

relativisht më efikas në RM. Ky efikasitet relativ më i lartë në punë do 

të sjell proporcionalisht edhe vlerë të shtuar më të lartë dhe ky 

efikasitet më i lartë do të jetë proksi për atë se për sa do të ishte 

rritur vlera e shtuar nëse shfrytëzuesit buxhetor mendojnë në 

kornizat e buxhetimit sipas performancave. 
 

Për të matur atë efikasitet më të lartë relativ të vlerësuar, që do të jetë 

proksi për rritjen në përqindje të vlerës së shtuar në PBB-në maqedonase, 

do t’i përdorim lakoret kufitare që fitohen me programim matematikor 

(mathematical programming frontier). Kjo është metodë jo-parametrike e 

Analizës përmes mbështjelljes së të dhënave (Data Envelopment 

Analysis-DEA)
37

. Do të aplikojmë edhe metodë parametrike të Analizës 

përmes lakoreve stokastike (Stochastic Frontier Analysis-SFA)
38

 për të 

fituar edhe vlerësim tjetër kuantitativ për (jo)efikasitetin mesatar të 

shfrytëzuesve buxhetor maqedonas në ndikimin e tyre për të prodhuar 

vlerën e shtuar bruto në PBB-në. 
 

 

2.2. Analiza përmes mbështjelljes së të dhënave - DEA frontiers  
 

Nga pionierët Charnes, Cooper & Rhodes (1978) deri më tani janë 

publikuar rreth 2800 punime dhe disertacione me përdorimin e DEA-së 

(shih: Cooper, Seiford & Ton, 2000; Seiford, 2005). 

 

DEA-ja është metodë e dobishme për shkak se ofron fleksibilitet për 

modelimin efikas të Njësisë për vendimmarrje (Decision-Making Unit-

DMU) dhe mundëson modelim të lidhjes së funksioneve prodhuese me 

multi-inputet dhe multi-autputet, por mundëson edhe matjen e 

performancave. Më tej, DEA-ja është e orientuar në të dhënat dhe nuk 

kërkon supozime që janë mjaft të kufizueshme gjatë regresioneve, 

respektivisht gjatë përdorimit të metodave statistikore. Mangësia 

kryesore është se me këtë metodë nuk mund të modelohet zhurma dhe 

gabimi standard dhe për këtë arsye nuk mund të testohen edhe hipoteza 

                                                           
37

 Detaje për programimin DEA ka në Coelli (1996a). 
38

 Detaje për programimin SFA ka në Coelli (1996b). 
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statistikore. Mangësi tjetër është se DEA-ja është mjaft senzitive ndaj 

DMU-ve johomogjene. Në rastin tonë DMU-të janë shfrytëzuesit 

buxhetor të grupuar sipas sistemit ESA 2010, të cilët përdorin alokim 

total buxhetor dhe numrin e të punësuarve për të siguruar prodhimin e 

shtuar bruto përkatës të PBB-së.  

 

Dinamika e DEA-së është ilustruar në grafikun e mëposhtëm. Japim 

kombinimin e dy masave, edhe atë efikasitetin teknik dhe të alokimit nga 

i cili rrjedh edhe efikasiteti i përgjithshëm ekonomik. 

 

Figurë 1. Ilustrim i dinamikës së DEA-së 

S P

Q 

R Q1 S

O

y

x 2

y

x 1

 
Burimi: T. J. Coelli, A Guide to DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis 

(Computer) Program, 1996a 

 

Në figurën 1 mund të shihet qartë se kompania (në rastin tonë 

shfrytëzuesi buxhetor) përdor dy inpute (alokimi buxhetor dhe numri i 

punonjësve), 21, xx  dhe prodhon një autput (në rastin tonë vlerën e 

shtuar), y. Izokvanta (isoquant) vetjake S-S është izokvanta në rastin e 

kompanisë (shfrytëzuesit buxhetor në rastin tonë) tërësisht efikase. Për 

këtë izokvantë ekziston funksion prodhues që është për shfrytëzuesit 

buxhetor tërësisht efikas. Vija e cila është tangjentë me izokvantën S-S 

është norma teknike e zëvendësimit (technical rate of substitution) dhe 

matë për sa duhet të përshtatet një input për të mbajtur autputin konstant 

në qoftë se inputi tjetër ndryshon. Nëse shfrytëzuesi buxhetor vepron në 

mënyrë joefikase, për shembull në pikën P, atëherë masa për 

joefikasitetin teknik është largësia QP. Kjo distancë është sasia për sa 

duhet të reduktohet inputi tek shfrytëzuesi buxhetor për të arritur të 

njëjtën vlerë të shtuar me input të reduktuar, respektivisht me rritje të 

efikasitetit. Përqindja se sa duhet të zvogëlohen inputet që të arrihet 

efikasiteti i plotë teknik është në të vërtetë raporti QP/OP. 
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Nga kjo, efikasiteti teknik (TE) sipas figurës është: 

 

OP/QP1OP/OQTE    (1) 

 

Nga ekuacioni (1) është e qartë se TE do të ketë vlerë prej 0 deri 1 dhe 

për këtë arsye është tregues efikas i kuantifikuar për efikasitetin teknik të 

shfrytëzuesit buxhetor. Për shembull, në qoftë se shfrytëzuesi buxhetor 

vepron në pikën Q atëherë ky shfrytëzues buxhetor është tërësisht efikas 

dhe vlera përkatëse e TE-së do të ketë vlerë të barabartë me 1. 

 

Atë që mund të shohim nga figura dhe nga ekuacioni (1) është se pika Q 

është teknikisht efikase, mirëpo joefikase në alokim. Kjo është ashtu për 

shkak se shfrytëzuesi buxhetor duhet t'i redukton edhe kostot e prodhimit 

që të jetë në pikën tërësisht efikase 1Q . Kështu, efikasiteti i alokimit 

(AE) të shfrytëzuesit buxhetor i cili vepron në pikën P është: 

 

OQ/ORAE    (2) 

 

Largësia RQ paraqet reduktim i kostove të prodhimit që do të kishte 

ndodhur në qoftë se prodhimi i vlerës së shtuar realizohet me efikasitet të 

plotë teknik dhe të alokimit, respektivisht në pikën 1Q , në vend të pikës 

Q e cila është teknikisht efikase, mirëpo joefikase në alokim. Në 

përputhje me këtë, efikasiteti i përgjithshëm ekonomik do të jetë (EE): 

 

OQ/OROP/OQAETEOP/OREE    (3) 

  

Farell (1957) e llogarit izokvantën në atë mënyrë që nga të dhënat asnjë 

pikë nuk duhet të lihet majtas ose më poshtë nga ato pika kufitare 

përkatëse të cilët do të gjenden me programimin matematikor, siç është 

ilustruar në figurën që vijon. 
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Figurë 2. Llogaritja e izokvantës nga të dhënat  

             S

 

 

 

 

 

 O                                                      S

   
 

Burimi: T. J. Coelli, A Guide to DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis 

(Computer) Program, 1996a 

 

 

2.3. Analiza përmes lakoreve stokastike - SFA frontiers 
 

Metodë tjetër e ngjashme për vlerësimin e lakores së kufirit është metoda 

parametrike e Analizës përmes lakoreve stokastike-SFA. Në këtë metodë 

përveç zhurmës statistikore të rastësishme prezantohet edhe zhurma për 

goditjet ekzogjene për shfrytëzuesit buxhetor. Në këtë mënyrë 

mundësohet që të dekomponohen devijimet në performancat e 

shfrytëzuesve buxhetor në dy komponenta: joefikasiteti dhe zhurma. 

 

Kjo qasje parametrike për matjen e efikasitet është e zhvilluar nga 

Aigner dhe Chu (1968), Aigner, Lovell dhe Schmidt (1977) dhe 

Meeusen dhe Van den Broeck (1977) dhe është ilustruar në ekuacionin 

që vijon: 

 

)iUiV(ixln)iYln(     (4) 

 

Ku iY  është prodhimi i vlerës së shtuar nga shfrytëzuesi buxhetor i; 

        vektori i parametrave; 

      ix  është vektor (k x 1) i transformimeve të inputeve të shfrytëzuesit 

buxhetor i; 

      iV  janë variabla rasti të pavarura identikisht të shpërndara N (0, v
2 ), 

të pavarura nga iU ; 
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      iU  janë variabla rasti (jo-negative) të cilat supozohet që të jenë 

përfaqësues të joefikasitetit gjatë prodhimit të vlerës së shtuar dhe 

supozohet të jenë të pavarura identikisht të shpërndara. 

 

Modeli në ekuacionin (4) është kufiri stokastik sepse është i kufizuar nga 

variabla stokastike ii Vxln   dhe kufiri stokastik që varion përreth 

pjesës deterministe ixln . 

 

Statistika   është e definuar që të teston nëse joefikasiteti në modelin 

është i rëndësishëm dhe llogaritet si: 

 

)2
U

2
V(

2
U







   (5) 

 

Nëse u
2 =0, atëherë kjo do të thotë se nuk ka efekte nga shfrytëzuesit 

buxhetor (respektivisht  =0) dhe atëherë duhet të përdoret pjesa 

deterministe e modelit. Nëse  =0, atëherë devijimet përreth kufirit janë 

të shkaktuara nga zhurma dhe nëse  =1, atëherë devijimet rrjedhin nga 

joefikasiteti teknik. 

 

2.4. Modeli 
 

Ideja e modelit tonë është se shfrytëzuesit buxhetor me alokimin e 

mjeteve financiare nga Buxheti i RM-së dhe me numrin e punonjësve 

sigurojnë mjedis të përshtatshëm që socio-ekonomia dhe shoqëria 

maqedonase të prodhojnë vlerën e shtuar përkatëse, respektivisht PBB-

në. Disa shfrytëzues buxhetor janë më efikas dhe më efektiv në punën e 

tyre dhe në këtë mënyrë prodhojnë vlerë të shtuar relativisht më të lartë 

nga mesatarja, kurse disa shfrytëzues buxhetor janë më pak efikas dhe 

më pak efektiv dhe prodhojnë vlerë të shtuar relativisht më të ulët nga 

mesatarja. 

 

Me vlerësimin e efikasitetit mesatar në prodhimin e 1 denari të vlerës së 

shtuar të PBB-së nga shpërndarja e 1 denari shfrytëzuesit buxhetor dhe 

pagesën e 1 denari për punonjës do të fitohet numër i kuantifikuar për atë 

se sa më shumë vlerë e shtuar do të fitohet në PBB-në maqedonase me 

rritjen e efikasitetit të shfrytëzuesve buxhetor deri në efikasitetin e atyre 

shfrytëzuesve buxhetor që janë relativisht më efikas në RM. Ky 

efikasitet më i lartë relativ në punë do të sjell proporcionalisht edhe 
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vlerë të shtuar më të lartë dhe ky efikasitet më i lartë do të jetë 

proksi për atë sa sa eventualisht do të ishte rritur vlera e shtuar nëse 

shfrytëzuesit buxhetor mendojnë në kornizat e buxhetimit sipas 

performancave. 
 

2.5. Të dhënat 
 

Përzgjedhja e të dhënave, inputeve dhe autputeve bazohet në: 

 Buxhetin e RM-së për vitin 2012;  

 Vlera e shtuar për vitin 2012 sipas Entit shtetëror të statistikës; 

 Autputi është vlera e shtuar për vitin 2012 sipas PBB-së me metodën 

e prodhimit dhe klasifikimin e sektorëve sipas ESA 2010; 

 Inpute janë alokimi buxhetor i mjeteve financiare sipas shfrytëzuesve 

buxhetor, shpenzimet për paga dhe kompensime për të punësuarit tek 

shfrytëzuesit buxhetor dhe numri i punonjësve; 

 Inputet nga shfrytëzuesit buxhetor janë të lidhur në mënyrë të duhur 

me autputet (vlerën e shtuar) të sektorëve sipas PBB-së me metodën 

e prodhimit dhe klasifikimin e sektorëve sipas ESA 2010. 
 

Kemi 10 sektorë sipas PBB-së me metodën e prodhimit dhe klasifikimin e 

sektorëve sipas ESA 2010. Kemi shfrytëzues buxhetor të cilët i kemi lidhur 

me një nga këto 10 sektorë sipas PBB-së me metodën e prodhimit dhe 

klasifikimin e sektorëve sipas ESA 2010.  

 

Përmes vlerësuesit DEA dhe SFA do të vlerësojmë (jo)efikasitetin 

mesatarë të shfrytëzuesve buxhetor në prodhimin e vlerës së shtuar duke 

përdorur buxhetin e tyre të alokuar dhe duke përdorur punonjësit me 

pagat dhe kompensimet e tyre. 
 

 

2.6. Rezultatet nga vlerësimi 
 
Rezultatet nga DEA-VRS-ja  

 

Kemi bërë vlerësim të kufirit sipas DEA-VRS-së
39

 për një periudhë 

(vitin 2012) për 10 sektorë sipas PBB-së me metodën e prodhimit dhe 

klasifikimin e sektorëve sipas ESA 2010. Përdorim ekonomi shkalle 

variabile dhe DEA që është e orientuar drejt autputit. Rezultatet janë 

paraqitur në tabelën e mëposhtme. 

 

                                                           
39

 Përdorim softuerin DEAP 2.1 i zhvilluar nga Coelli (1996a). 
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Tabelë 6 - Pikët e efikasitetit sipas DEA-VRS-së 

 
Sektori sipas ESA 2010 Konstante  Variabile  

Ekonomi 

shkalle 

1 Bujqësia, silvikultura dhe peshkimi 0,006 0,544 0,011 

2 

Xehetaria dhe nxjerrje guri; Industria e 

përpunimit; Furnizimi me energji 

elektrike, gaz, avull dhe ajër të 

kondicionuar; Furnizimi me ujë; 

kanalizimi, menaxhimi i mbeturinave 

dhe aktivitete për rehabilitimin e 

mjedisit 0,141 1,000 0,141 

3 Ndërtimi 1,000 1,000 1,000 

4 

Tregtia me shumicë dhe pakicë; 

riparimi i automjeteve dhe 

motoçikletave; Transporti dhe 

depozitimi; Akomodimi dhe aktivitetet 

e shërbimit të ushqimit 0,020 1,000 0,020 

5 Informimi dhe komunikimi 0,080 0,376 0,213 

6 Aktivitete financiare dhe të sigurimit 0,000 0,173 0,002 

7 Aktivitete mbi pasuritë e patundshme 0,106 0,834 0,127 

8 

Aktivitete profesionale, shkencore dhe 

teknike; Aktivitete administrative dhe 

të shërbimeve mbështetëse 0,002 0,190 0,011 

9 

Administrata publike dhe e mbrojtjes; 

sigurimi i detyrueshëm social; Arsimi; 

Aktivitete të kujdesit shëndetësor dhe 

social 0,001 0,887 0,001 

10 

Art, argëtim dhe rekreacion; Aktivitete 

tjera të shërbimit; Aktivitete të 

ekonomive familjare si punëdhënës; 

aktivitete të individëve që prodhojnë 

mallra të ndryshme dhe kryejnë 

shërbime të ndryshme për nevojat e 

tyre 0,003 0,142 0,024 

 
Mesatare  0,136 0,615 0,155 

  

Efikasiteti mesatar i vlerësuar është rreth 60% (0,615), që do të thotë se 

shfrytëzuesit buxhetor mund t'i reduktojnë inputet për mesatarisht rreth 

40% për të arritur efikasitet teknik maksimal. Edhe një herë bëjmë me 

dije se në llogaritjet tona nuk kontrollojmë për heterogjenitetin e 

sektorëve dhe se llogaritjet janë të bazuara në atë sektor që është treguar 
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më i miri në prodhimin e vlerës së shtuar, duke marrë parasysh inputet e 

shfrytëzuesve buxhetor. Prandaj, këtu nuk do të futemi në rezultatet 

individuale të efikasitetit, pasi që ne jemi të interesuar në efikasitetin 

mesatar, të cilën e marrim si vlerë orientuese. 
 

Rezultatet nga SFA estimation 

 

Përdorim ekuacionin SFA Cobb-Douglas në formën algjebrike si vijon:  

 

)iUiV(ixln)iYln(     (10) 

 

Rezultatet nga vlerësimi SFA
40

 i funksionit të prodhimit Cobb-Douglas 

janë të paraqitura në tabelën e mëposhtme. Shenja pozitive para 

ndryshores do të thotë se ndryshorja ka efekt pozitiv në efikasitetin. 

 

Tabelë 7 - Rezultatet nga vlerësimi SFA 

 Ndryshoret ixln  modeli SFA Cobb-

Douglas 

0 Mesatare - 0   
0,098 

(0,066)
 2)

 

1 Alokimi buxhetor në denarë 
0,347 

(1,462) 

2 Pagat në denarë 
-0,015*** 

(-6,062) 

 Sigma - në katror 
2,936*** 

(21,608) 

   0,999*** 

(2282617) 

 LL
1)

 -1,565 

 

Vërejtje: 

10 observime 

1) LL është log likelihood i modelit  

2) t-statistics në kllapa 

* i rëndësishëm në nivelin e signifikancës prej 10% (vlera kritike prej 1,860) 

** i rëndësishëm në nivelin e signifikancës prej 5% (vlera kritike prej 2,306) 

*** i rëndësishëm në nivelin e signifikancës prej 1% (vlera kritike prej 3,355) 

 

Nga tabela shohim se statistika   është e rëndësishme statistikisht me 

çka tregohet se ekziston joefikasitet teknik dhe se modeli SFA më mirë e 

paraqet vlerësimin në krahasim me modelin vlerësues OLS. Parametrat 

janë me shenjë matematikore si vijon: alokim më i lartë buxhetor do të 

thotë edhe efikasitet më të lartë teknik, kurse shumë më të lartë të pagave 

                                                           
40

 Përdorim softuerin Frontier versioni 4.1 i zhvilluar nga Tim Coelli (1996b). 
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do të thotë efikasitet më të ulët teknik. Alokimi buxhetor nuk është 

ndryshore e rëndësishme statistikisht në rastin tonë, ndërsa shuma e 

pagave dhe kompensimeve është e rëndësishme statistikisht në nivelin e 

signifikancës prej 1%. 
 

Krahasim i pikëve të efikasitetit sipas DEA-VRS-së me pikët e efikasitet 

sipas SFA-së 

 

Krahasimi është ilustruar në tabelën e mëposhtme. 

 

Tabelë 8 - Pikët e efikasitetit sipas DEA-VRS-së dhe pikët e efikasitet 

sipas SFA-së 
 pikët sipas 

DEA-së 

pikët sipas 

SFA-së 

Mean 0,615 0,887 

Median 0,689 0,701 

Maximum 1,000 0,983 

Minimum 0,142 0,007 

Std. Dev. 0,369 0,353 

 

Vlerësimi i efikasitetit mesatar teknik është 88,7% me metodën SFA dhe 

61,5% me metodën DEA-VRS. Me këto rezultate tregojmë se efikasiteti 

mund të përmirësohet mesatarisht për rreth 40% (DEA-VRS) ose 13% 

(SFA) me reduktimin e inputeve (paga më të ulëta ose alokim më të ulët 

të burimeve për normën përkatëse) për të arritur të njëjtën vlerë të shtuar 

ose me pagat e njëjta dhe alokimin e njëjtë të burimeve do të mund të 

rritet vlera e shtuar mesatarisht në interval prej 13% deri 40%. 

Shpërndarja e pikëve është mesatarisht rreth vlerës mesatare edhe atë më 

pak sipas metodës SFA në krahasim me metodën DEA-VRS (dallimi 

ndërmjet medianës dhe mesatares). Devijimi standard nuk tregon vlera të 

mëdha. Edhe një herë e theksojmë heterogjenitetin e sektorëve për të 

cilën nuk kemi kontrolluar në llogaritjet tona. 
 

2.7. Përfundimi 
 

Qëllimi ynë ishte të vlerësojmë për sa mesatarisht do të mund të 

përmirësohet efikasiteti teknik tek disa shfrytëzues buxhetor që të 

sigurojnë mjedis të tillë socio-ekonomik dhe shoqëror që agjentët 

ekonomikë të arrijnë vlerë të shtuar më të lartë në ekonominë 

maqedonase. Vlerësuam se ky efikasitet teknik në Maqedoni mund të 

përmirësohet në interval prej 13% deri 40%. Supozimi implicit është se 

ky përmirësim tek disa nga shfrytëzuesit buxhetor mund të arrihet duke 

arritur efikasitetin e atyre shfrytëzuesve buxhetor që kanë efikasitet më të 

lartë mesatarisht.  



                                                          

89 
 

 

Supozim implicit është edhe ajo se me prezantimin e buxhetimit sipas 

performancave të paktën që presim të ndodhë është që shfrytëzuesit 

buxhetor ta rrisin efikasitetin e tyre teknik më së paku deri në nivelin që 

të barazohen me shfrytëzuesit e tjerë buxhetor më efikas. Nëse kjo ndodh 

është e mundur të presim përfitime nga prezantimi i buxhetimit sipas 

performancave të paktën në interval prej 13% deri 40% nga vlera e 

shtuar bruto të PBB-së. Këto janë përfitime të mundshme në interval prej 

850 milionë euro deri 2,5 miliardë euro. 

 

Megjithatë, nuk mund të presim që këto përfitime të ndjehen menjëherë. 

Nga përvoja e një numri të madh të vendeve të zhvilluara (Finlanda, 

Danimarka, Suedia, të cilët e kanë filluar procesin në vitet e 1980-ta, 

Britania e Madhe, Kanada, Australia pak më vonë, nga rajoni ynë 

Sllovenia, ku pas 15 viteve ky koncept ende është në fazën e zhvillimit, 

etj
41

) që kanë implementuar buxhetimin sipas performancave, mund të 

nxjerrim mësim se prezantimi i këtij koncepti vështirë mund të vërtetohet 

se plotësisht ka përfunduar me siguri dhe se përsosja e të njëjtit mund të 

zgjasë me dekada. Duke i pasur parasysh periudhat kohore prej 3-4 

dekada në të cilat ekonomitë e zhvilluara (me sektor publik, sistem 

politik dhe demokratik të zhvilluar) e implementojnë dhe e zhvillojnë 

buxhetimin sipas performancave, e përcaktojmë periudhën në të cilën në 

rastin tonë do të mund t'i presim përfitimet dhe kostot lidhur me 

implementimin e konceptit të ri të buxhetimit.  

 

Për këtë arsye në analizën tonë ne do të supozojmë përfitime 

graduale nga 2% në vit (në 50 vitet e ardhshme) nga përfitimet e 

pritura prej 13% deri 40% që kemi llogaritur, në vlerë prej 850 

milionë euro deri 2,5 miliardë euro. 

 

Në këtë studim, për qëllime tona më tej do ta përdorim këtë interval të 

përfitimeve nga prezantimi i buxhetimit sipas performancave në RM, si 

dhe dinamikën prej 2% vlerë të shtuar më të lartë se përfitimet e pritura 

prej 13% deri 40% në vit. Kjo është ilustruar në grafikun e ardhshëm ku 

është paraqitur PBB-ja maqedonase në euro e projektuar në afat të gjatë 

(rritje afatgjate prej 2%) me simulime të përmirësimit të mundshëm nga 

prezantimi i buxhetimit sipas performa 

 
 

                                                           
41

 40% e vendeve janë duke punuar në zhvillimin e këtij koncepti më shumë se dhjetë 

vjet (shih OECD, 2008). 
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Grafik 1. 

 

 
 

Figurë. Simulim i PBB-së në RM nga prezantimi i buxhetimit sipas 

performancave me rritje të efikasitetit prej 13% dhe 40%, në milionë denarë 

 

 

3. Analiza kosto-përfitime 
 

Meqenëse i kemi vlerësimet e kostove dhe përfitimeve nga prezantimi i 

buxhetimit të bazuar në performanca në Maqedoni, e ilustrojmë edhe 

vlerësimin e pagueshmërisë për një periudhë prej 50 vite nga kjo reformë 

në Maqedoni. Parashikojmë rritje afatgjatë të ekonomisë maqedonase 

prej 2%. Për vlerësimin e kostove në analizën tonë kosto-përfitime 

përdorim Vlerësim të ndikimit rregullativ (Regulatory Impact 

Assessment - RIA)
42

. Kjo metodologji është plotësisht në përputhje me 

sistemin ekzistues për planifikim strategjik në ministritë dhe procedurat 

për koordinim të politikave dhe marrjen e vendimeve në Qeverinë e 

Republikës së Maqedonisë. 

 

Janë të përcaktuara kostot për çdo aktivitet dhe procedurë në fazat e 

implementimit të përpunuara më parë. Mënyra e llogaritjes së tyre 

gjithashtu është elaboruar. Gjatë përcaktimit të kostove janë marrë 

parasysh kostot për organizimin e aktiviteteve të planifikuara (takime, 

mbledhje, trajnime, etj), llogaritja e kostove për krijimin e 

                                                           
42

 Ministria për shoqëri informatike dhe administratë është ministri shfrytëzuese dhe 

ministri e cila menaxhon me këtë proces. Për rregullativën, raportet e përgatitura dhe 

dokumentet të cilat e rregullojnë këtë fushë shih më hollësisht në: 

https://ener.gov.mk/default.aspx 

https://ener.gov.mk/default.aspx


                                                          

91 
 

trupave/sektorëve/institucioneve të reja, llogaritja e kostove për kohën e 

harxhuar dhe angazhimin e pjesëmarrësve në implementimin e konceptit, 

dhe në fund do të inkuadrojmë vlerësim të përafërt të kostove për të 

gjithë punonjësit të cilët do të jenë pjesë e reformës. 

 

Shuma e kostove është vlerësuar me dinamikë që është ilustruar në 

tabelën e ardhshme në denarë dhe në euro. 

 

 

 

Tabelë 9. 

 

Viti i parë Viti i dytë Viti i tretë Viti i katërt Viti i pestë Viti i gjashtë 

Periudha e 

funksionimit 

(kostot për 

funksionimin 

e konceptit të 

ri pas 

implementimit 

të tij) – kostot 

e njëjtë 

mbahen në 

vitet e 

ardhshme 

296.302.864 389.518.322 389.518.322 2.469.511.265 2.469.511.265 2.469.511.265 11.565.072 

4.857.424 6.385.546,26 6.385.546,26 40.483.791,23 40.483.791,23 40.483.791,23 189.591,34 

 

Vlera e tashme neto e këtyre kostove të vlerësuara për 50 vite është 

99 milionë euro (normë e skontimit prej 8%
43

). 

 

Për vlerësimin e përfitimeve do të përdorim qasje mikroekonomike të 

matjes së efikasitetit teknik në prodhimin e vlerës së shtuar bruto në 

PBB-në maqedonase me ndihmën e inputeve të buxheteve të 

shfrytëzuesve buxhetor dhe numrit të punonjësve. Do me thënë, nga 

njëra anë kemi shfrytëzues buxhetor që përdorin mjete publike dhe të 

cilët duhet të sigurojnë ambient socio-ekonomik për agjentët ekonomikë, 

kurse nga ana tjetër rezultati matet me vlerën e shtuar bruto të sektorit 

përkatës në PBB-në. 

 

                                                           
43

 Sipas vlerësimit të QAE-së për normën e skontimit për sektorin publik në Maqedoni. 

Shih: 

http://www.cea.org.mk/documents/studii/Public%20Sector%20Discount%20Rate%20s

hort%20version%20final.pdf. 

http://www.cea.org.mk/documents/studii/Public%20Sector%20Discount%20Rate%20short%20version%20final.pdf
http://www.cea.org.mk/documents/studii/Public%20Sector%20Discount%20Rate%20short%20version%20final.pdf
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Ideja e modelit tonë është se shfrytëzuesit buxhetor me alokimin e 

mjeteve financiare nga Buxheti i RM-së dhe me numrin e punonjësve 

sigurojnë mjedis të përshtatshëm që socio-ekonomia dhe shoqëria 

maqedonase të prodhojnë vlerën e shtuar përkatëse, respektivisht PBB-

në. Disa shfrytëzues buxhetor janë më efikas dhe më efektiv në punën e 

tyre dhe në këtë mënyrë prodhojnë vlerë të shtuar relativisht më të lartë 

nga mesatarja, kurse disa shfrytëzues buxhetor janë më pak efikas dhe 

më pak efektiv dhe prodhojnë vlerë të shtuar relativisht më të ulët nga 

mesatarja. 

Me vlerësimin e efikasitetit mesatar në prodhimin e 1 denari të vlerës së 

shtuar të PBB-së nga alokimi i 1 denari shfrytëzuesit buxhetor dhe 

pagesën e 1 denari për punonjës do të fitohet numër i kuantifikuar për atë 

se sa më shumë vlerë e shtuar do të fitohet në PBB-në maqedonase me 

rritjen e efikasitetit të shfrytëzuesve buxhetor deri në efikasitetin e atyre 

shfrytëzuesve buxhetor që janë vlerësuar me këtë metodologji si 

relativisht më efikas në RM. 

 

Ky efikasitet relativ më i lartë në punë do të sjell proporcionalisht 

edhe vlerë të shtuar më të lartë dhe ky efikasitet më i lartë do të jetë 

proksi për atë se për sa do të ishte rritur vlera e shtuar nëse 

shfrytëzuesit buxhetor mendojnë në kornizat e buxhetimit sipas 

performancave. 
 

Përfitimet e pritura nga prezantimi i buxhetimit sipas performancave me 

aplikimin e kësaj metodologjie janë në interval prej 13% deri 40% nga 

vlera e shtuar bruto të PBB-së. Këto janë përfitime të mundshme në 

interval prej 850 milionë euro deri 2,5 miliardë euro. Megjithatë, nuk 

mund të presim që këto përfitime të rezultojnë menjëherë. Supozojmë se 

ato gradualisht do të ndodhin në 50 vitet e ardhshme nga 2 pikë të 

përqindjes në vit. 

 

Vlera e tashme neto nga përfitimet pritet të jetë 4,2 miliardë euro në 

50 vitet e ardhshme (normë e skontimit prej 8%
44

) me përmirësimin 

e efikasitetit teknik për 13%. Vlera aktuale neto nga përfitimet 

pritet të jetë 13 miliardë euro në 50 vitet e ardhshme (normë e 

skontimit prej 8%
45

) me përmirësimin e efikasitetit teknik për 40%. 

                                                           
44

 Sipas vlerësimit të QAE-së për normën e skontimit për sektorin publik në Maqedoni. 

Shih: 

http://www.cea.org.mk/documents/studii/Public%20Sector%20Discount%20Rate%20s

hort%20version%20final.pdf.  
45

 Sipas vlerësimit të QAE-së për normën e skontimit për sektorin publik në Maqedoni. 

Shih: 

http://www.cea.org.mk/documents/studii/Public%20Sector%20Discount%20Rate%20short%20version%20final.pdf
http://www.cea.org.mk/documents/studii/Public%20Sector%20Discount%20Rate%20short%20version%20final.pdf
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Përfitimet janë më të larta nga kostot e vlerësuara për periudhën e 

njëjtë në vlerë të aktualizuar neto prej 99 milionë euro. Ose, për çdo 

denarë që do të investohet në këtë reformë priten rreth 2.600 denarë 

shtesë të vlerës së shtuar bruto në PBB-në maqedonase nëse kemi 

përmirësim të efikasitetit teknik prej 13% apo për çdo denarë i cili 

do të investohet në këtë reformë priten rreth 8.000 denarë shtesë të 

vlerës së shtuar bruto në PBB-në maqedonase nëse kemi përmirësim 

të efikasitetit teknik prej 40%. 

 

Duke i pasur parasysh rezultatet nga analiza kosto-përfitime, pa hezitim 

mund të vërtetojmë se reforma e këtillë e sistemit buxhetor maqedonas 

është më shumë se e nevojshme. Kostot për implementimin e të njëjtës 

janë simbolike në raport me atë se çka kreatorët e politikave në 

Maqedoni mund të bëjnë – të krijojnë mekanizëm efikas dhe efektiv për 

alokimin e parave publike. Në këtë drejtim shpresojmë se kjo përpjekje 

dhe analizë e jona e cila është pioniere në fushën e vlerësimit të efekteve 

nga prezantimi i këtij koncepti, do të jetë “hov fillestar” që do të zgjojë 

motivimin për një reformë të këtillë. 

                                                                                                                                              
http://www.cea.org.mk/documents/studii/Public%20Sector%20Discount%20Rate%20s

hort%20version%20final.pdf. 

http://www.cea.org.mk/documents/studii/Public%20Sector%20Discount%20Rate%20short%20version%20final.pdf
http://www.cea.org.mk/documents/studii/Public%20Sector%20Discount%20Rate%20short%20version%20final.pdf
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Shfrytëzuesit buxhetor (tregues dhe autput tregues) - Buxheti i Republikës së 

Maqedonisë për v. 2015 
 

Shifër 
Shfrytëzues 

buxhetor 

Buxheti 

total (në mijë 

denarë) 

 

Shpenzime 

për paga 

dhe 

kompensime 
(në mijë 

denarë) 

Numri i 

punonjësve 

Tregues (të paraqitur 

në Buxhetin për vitin 

2015) 

Autput tregues (të 

paraqitur në Buxhetin 

për vitin 2015) 

1001 
Presidenti i 

Republikës së 

Maqedonisë 

70.990 25.970 48 

Numri i punonjësve: 48  

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 1.334 

Numri i vizitave 

ndërkombëtare të 

Kryetarit dhe vizita të 

përgjigjura nga 

shtetarët e vendeve të 

tjera: 49 

1002 
Agjencioni i 

inteligjencës 
163.038 126.322 220 

Numri i punonjësve: 

220  

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 707  

nuk ka 

2001 
Kuvendi i 

Republikës së 

Maqedonisë 

689.110 293.051 459 

Numri i punonjësve: 

459  

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 1.059  

Numri i orëve efektive 

të seancave të 

mbajtura: 840 
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Shifër 
Shfrytëzues 

buxhetor 

Buxheti 

total (në mijë 

denarë) 

 

Shpenzime 

për paga 

dhe 

kompensime 
(në mijë 

denarë) 

Numri i 

punonjësve 

Tregues (të paraqitur 

në Buxhetin për vitin 

2015) 

Autput tregues (të 

paraqitur në Buxhetin 

për vitin 2015) 

2002 
Enti shtetëror për 

revizion 
117.405 72.030 95 

Numri i punonjësve: 95  

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 1.012 

Numri i auditimeve të 

kryera: 80 

2003 
Komisioni shtetëror 

për parandalimin e 

korrupsionit 

31.232 18.032 25 

Numri i punonjësve: 25  

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 1.165  

Numri i aktiviteteve të 

realizuara nga 

institucionet 

përgjegjëse për 

implementimin e 

aktiviteteve të 

Programit shtetëror në 

raport me numrin total 

të aktiviteteve: 80% 

2004 
Komisioni shtetëror 

i zgjedhjeve 
100.136 53.116 107 

Numri i punonjësve: 

107  

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 558  

Numri i ditëve të 

trajnimeve të 

mbajtura: 30 
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Shifër 
Shfrytëzues 

buxhetor 

Buxheti 

total (në mijë 

denarë) 

 

Shpenzime 

për paga 

dhe 

kompensime 
(në mijë 

denarë) 

Numri i 

punonjësve 

Tregues (të paraqitur 

në Buxhetin për vitin 

2015) 

Autput tregues (të 

paraqitur në Buxhetin 

për vitin 2015) 

2005 
Komisioni për 

mbrojtjen e 

konkurencës  

20.869 17.159 28 

Numri i punonjësve: 28  

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 778  

nuk ka 

2006 
Drejtoria për 

mbrojtjen e të 

dhënave personale 

23.834 15.574 24 

Numri i punonjësve: 24  

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 985  

Numri i inspektimeve 

mbikëqyrëse të 

rregullta, të 

jashtëzakonshme dhe 

kontrolluese tek 

kontrollorët dhe 

përpunuesit e 

përmbledhjeve të të 

dhënave personale në 

sektorin publik dhe 

privat: 400 

2007 
Komisioni shtetëror 

për ankesa për 

furnizime publike 

15.372 11.662 14 

Numri i punonjësve: 14  

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 1.072  

nuk ka 
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Shifër 
Shfrytëzues 

buxhetor 

Buxheti 

total (në mijë 

denarë) 

 

Shpenzime 

për paga 

dhe 

kompensime 
(në mijë 

denarë) 

Numri i 

punonjësve 

Tregues (të paraqitur 

në Buxhetin për vitin 

2015) 

Autput tregues (të 

paraqitur në Buxhetin 

për vitin 2015) 

2008 
Komisioni për 

verifikimin e 

fakteve 

20.490 16.660 18 

Numri i punonjësve: 18  

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 1.130  

nuk ka 

2009 
Komisioni 

rregullator për 

strehim 

8.430 6.860 7 

Numri i punonjësve: 7  

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 1.161  

nuk ka 

2010 

Këshilli për 

përparimin dhe 

zhvillimin e 

auditimit 

5.257 3.567 4 

Numri i punonjësve: 4  

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 1.289  

Numri i licencave të 

lëshuara audituesve të 

autorizuar, shoqatave 

për auditim dhe 

auditues të autorizuar 

– pronarë individual: 

15 

2011 
Komisioni për 

mbrojtjen nga 

diskriminimi 

4.557     nuk ka 

Numri i parashtresave 

të dorëzuara/kryera: 

160 
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Shifër 
Shfrytëzues 

buxhetor 

Buxheti 

total (në mijë 

denarë) 

 

Shpenzime 

për paga 

dhe 

kompensime 
(në mijë 

denarë) 

Numri i 

punonjësve 

Tregues (të paraqitur 

në Buxhetin për vitin 

2015) 

Autput tregues (të 

paraqitur në Buxhetin 

për vitin 2015) 

2012 

Komisioni shtetëror 

për vendosjen në 

procedurë 

administrative dhe 

procedurë nga 

marrëdhënie pune 

në shkallën e dytë 

51.749 47.040 48 

Numri i punonjësve: 48  

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 1.060  

nuk ka 

2013 

Trupi revizor për 

auditim të 

instrumentit për 

asistencën e 

paraanëtarësimit 

39.575 29.106 33 

Numri i punonjësve: 33  

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 1.179 

Numri i Raporteve 

vjetore të auditimit: 33 

2014 

Komisioni shtetëror 

për vendosjen në 

shkallën e dytë në 

fushën e inspektimit 

dhe procedurën 

kundërvajtëse 

6.900 6.200   nuk ka nuk ka 
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Shifër 
Shfrytëzues 

buxhetor 

Buxheti 

total (në mijë 

denarë) 

 

Shpenzime 

për paga 

dhe 

kompensime 
(në mijë 

denarë) 

Numri i 

punonjësve 

Tregues (të paraqitur 

në Buxhetin për vitin 

2015) 

Autput tregues (të 

paraqitur në Buxhetin 

për vitin 2015) 

3001 
Gjyqi kushtetues i 

Republikës së 

Maqedonisë 

34.224 23.520 26 

Numri i punonjësve: 26 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 1.304  

nuk ka 

4001 
Qeveria e 

Republikës së 

Maqedonisë 

1.297.383 239.410 547 

Numri i punonjësve: 

547 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 1.920  

Numri i udhëtimeve 

në vend dhe jashtë 

vendit (ditë): 800 

Numri i personave të 

përfshirë në ndjekjen e 

procesit E-Qeveri: 400 

4002 

Shërbimi për punë 

të përgjithshme dhe 

të përbashkëta të 

Qeverisë së 

Republikës së 

Maqedonisë 

2.125.150 148.960 375 

Numri i punonjësve: 

375 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 1.814  

Mirëmbajtja e 

higjienës në m
2
: 

1.477.692 m
2
 Numri i 

mëditjeve në vend dhe 

jashtë vendit: 100 

Numri i orëve të 

fluturimit: 350 

4003 
Sekretariati për 

legjislacion 
17.863 14.328 25 

Numri i punonjësve: 25 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 696  

Numri i mendimeve 

profesionale të 

përgatitura të 

Sekretariatit për 
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Shifër 
Shfrytëzues 

buxhetor 

Buxheti 

total (në mijë 

denarë) 

 

Shpenzime 

për paga 

dhe 

kompensime 
(në mijë 

denarë) 

Numri i 

punonjësve 

Tregues (të paraqitur 

në Buxhetin për vitin 

2015) 

Autput tregues (të 

paraqitur në Buxhetin 

për vitin 2015) 

legjislacion: 8.000 

4006 

Prokuroria 

shtetërore e 

Republikës së 

Maqedonisë 

127.894 60.564 113 

Numri i punonjësve: 

113 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë):1.126 

nuk ka 

4008 
Agjencioni për 

administratë 
39.489 25.882 45 

Numri i punonjësve: 45 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 763  

nuk ka 

4009 
Sekratariati për 

çështje evropiane 
117.378 58.468 98 

Numri i punonjësve: 98 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 915  

Numri i mbledhjeve të 

mbajtura të Komitetit 

për stabilizim - asocim 

dhe nënkomiteteve të 

cilat dalin nga 

Marrëveshja për 

stabilizim - asocim: 10 

Numri i nëpunësve 

shtetëror të dërguar në 
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Shifër 
Shfrytëzues 

buxhetor 

Buxheti 

total (në mijë 

denarë) 

 

Shpenzime 

për paga 

dhe 

kompensime 
(në mijë 

denarë) 

Numri i 

punonjësve 

Tregues (të paraqitur 

në Buxhetin për vitin 

2015) 

Autput tregues (të 

paraqitur në Buxhetin 

për vitin 2015) 

Mision, Bruksel: 4 

Numri i faqeve të 

përkthyera dhe të 

rishikuara nga Gazeta 

zyrtare e Bashkimit 

Evropian: 1602 Numri 

i trajnimeve dhe 

punëtorive të 

realizuara: 80 

Trajnime të realizuara 

për IPA: 60 

4010 

Sekretariati për 

implementimin e 

Marrëveshjes së 

Ohrit 

611.446 566.053 1637 

Numri i punonjësve: 

1.637 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 367 

nuk ka 

4012 

Agjencia për 

realizimin e të 

drejtave të 

bashkësive 

11.692 9.617 7 

Numri i punonjësve: 7 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 1.659  

nuk ka 
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Shifër 
Shfrytëzues 

buxhetor 

Buxheti 

total (në mijë 

denarë) 

 

Shpenzime 

për paga 

dhe 

kompensime 
(në mijë 

denarë) 

Numri i 

punonjësve 

Tregues (të paraqitur 

në Buxhetin për vitin 

2015) 

Autput tregues (të 

paraqitur në Buxhetin 

për vitin 2015) 

4013 
Agjencioni për 

menaxhim me 

pasuri të konfiskuar 

25.273 17.112 46 

Numri i punonjësve: 46 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 523  

Numri i aktvendimeve 

dhe vendime fuqiplote 

për sende të 

konfiskuara 

përkohësisht: 690  

4014 
Këshilli i 

inspektimit 
16.608 11.858 7 

Numri i punonjësve: 7 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 2.286  

nuk ka 

5001 
Ministria e 

mbrojtjes 
5.652.810 3.368.808 7778 

Numri i punonjësve: 

7.778 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 642  

Numri i personave që 

shërbejnë jashtë 

vendit si përfaqësues 

të Ministrisë së 

mbrojtjes: 31 Numri i 

personave nga ARM-

ja të cilët marrin pjesë 

në misione paqësore: 

82  
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Shifër 
Shfrytëzues 

buxhetor 

Buxheti 

total (në mijë 

denarë) 

 

Shpenzime 

për paga 

dhe 

kompensime 
(në mijë 

denarë) 

Numri i 

punonjësve 

Tregues (të paraqitur 

në Buxhetin për vitin 

2015) 

Autput tregues (të 

paraqitur në Buxhetin 

për vitin 2015) 

5002 

Drejtoria për 

sigurimin e 

informatave të 

klasifikuara 

22.398 17.248 31 

Numri i punonjësve: 31 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 721  

Numri i certifikatave 

të sigurisë të 

NATO/BE-së të 

lëshuara: 4041  

5003 
Drejtoria për 

mbrojtje dhe 

shpëtim 

259.741 125.641 271 

Numri i punonjësve: 

271 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 785 

nuk ka 

5004 
Qendra për 

menaxhim me kriza 
149.736 134.101 308 

Numri i punonjësve: 

308 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 482  

Mbledhje të mbajtura 

të komitetit drejtues 

dhe grupit për 

vlerësim: 5 

6001 
Ministria e punëve 

të brendshme 
9.600.482 5.998.242 10925 

Numri i punonjësve: 

10.925 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë):759  

nuk ka  

7001 
Ministria e 

drejtësisë 
364.320 97.020 242 

Numri i punonjësve: 

242 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 679  

nuk ka  
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Shifër 
Shfrytëzues 

buxhetor 

Buxheti 

total (në mijë 

denarë) 

 

Shpenzime 

për paga 

dhe 

kompensime 
(në mijë 

denarë) 

Numri i 

punonjësve 

Tregues (të paraqitur 

në Buxhetin për vitin 

2015) 

Autput tregues (të 

paraqitur në Buxhetin 

për vitin 2015) 

7002 
Drejtoria për 

ekzekutimin e 

sanksioneve 

740.930 335.160 847 

Numri i punonjësve: 

847 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 646  

Numri i mbikëqyrjeve 

profesionale 

instruktive në 

institucionet 

korrektuese: 22 

7003 
Drejtoria për 

udhëheqjen e 

librave të amzës 

218.104 157.797 434 

Numri i punonjësve: 

434 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 446  

Numri i çertifikatave 

të lëshuara: 530.000 

Numri i shënimeve të 

bëra në librat e amzës 

të udhëhequra me dorë 

në sistemin e ri për 

udhëheqje elektronike 

të librave të amzës: 

750.000 Numri i 

vendimeve të sjellura 

në procedurën 

administrative nga 

fusha e evidencës 

amë: 3.300 
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Shifër 
Shfrytëzues 

buxhetor 

Buxheti 

total (në mijë 

denarë) 

 

Shpenzime 

për paga 

dhe 

kompensime 
(në mijë 

denarë) 

Numri i 

punonjësve 

Tregues (të paraqitur 

në Buxhetin për vitin 

2015) 

Autput tregues (të 

paraqitur në Buxhetin 

për vitin 2015) 

7004 

Byroja për 

përfaqësimin e 

Republikës së 

Maqedonisë para 

Gjykatës evropiane 

për të drejtat e 

njeriut 

5.370 3.920 4 

Numri i punonjësve: 4 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 1.305  

nuk ka 

8001 
Ministria e punëve 

të jashtme 
1.150.442 473.732 501 

Numri i punonjësve: 

501 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 2.277  

nuk ka 

9001 
Ministria e 

financave 
1.460.224 311.094 765 

Numri i punonjësve: 

764 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 656  

nuk ka 

9002 
Ministria e 

financave - 

funksione të shtetit 

40.397.926     nuk ka nuk ka 
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Shifër 
Shfrytëzues 

buxhetor 

Buxheti 

total (në mijë 

denarë) 

 

Shpenzime 

për paga 

dhe 

kompensime 
(në mijë 

denarë) 

Numri i 

punonjësve 

Tregues (të paraqitur 

në Buxhetin për vitin 

2015) 

Autput tregues (të 

paraqitur në Buxhetin 

për vitin 2015) 

9003 
Drejtoria doganore 

e Republikës së 

Maqedonisë 

917.110 651.460 1129 

Numri i punonjësve: 

1.129 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 702  

Kompensime për 

shërbime të bëra në 

procedurën doganore 

(në mijë denarë): 

61.000  

9004 
Agjencioni për 

mallrat rezervë 
251.717 12.177 29 

Numri i punonjësve: 29 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 1.497 

nuk ka  

9005 
Drejtoria për të 

hyrat publike 
1.127.388 707.388 1255 

Numri i punonjësve: 

1.255 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 1.273  

nuk ka 

9006 
Drejtoria e policisë 

financiare 
29.192 22.442 29 

Numri i punonjësve: 29 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 493 

nuk ka  

9007 

Drejtoria për 

rezervat e 

detyrueshme të 

naftës dhe 

874.500 11.000 16 

Numri i punonjësve: 16 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 3.200  

nuk ka 
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Shifër 
Shfrytëzues 

buxhetor 

Buxheti 

total (në mijë 

denarë) 

 

Shpenzime 

për paga 

dhe 

kompensime 
(në mijë 

denarë) 

Numri i 

punonjësve 

Tregues (të paraqitur 

në Buxhetin për vitin 

2015) 

Autput tregues (të 

paraqitur në Buxhetin 

për vitin 2015) 

derivateve të naftës 

9008 
Inspektorati 

shtetëror devizor 
7.114 4.214   nuk ka nuk ka 

10001 
Ministria e 

ekonomisë 
668.962 137.729 269 

Numri i punonjësve: 

269 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 1.555  

Numri i standardeve të 

miratuara: 1.500 

Numri i paraqitjeve 

për akreditim:180 

Numri i ndërmarrjeve 

dhe personave të 

përfshirë në 

programin për 

këshillim për vauçerë: 

50 

10002 

Agjencioni për 

investime të jashtme 

dhe promovimin e 

eksportit 

475.276 79.776 65 

Numri i punonjësve: 65 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 4.251 

nuk ka 
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Shifër 
Shfrytëzues 

buxhetor 

Buxheti 

total (në mijë 

denarë) 

 

Shpenzime 

për paga 

dhe 

kompensime 
(në mijë 

denarë) 

Numri i 

punonjësve 

Tregues (të paraqitur 

në Buxhetin për vitin 

2015) 

Autput tregues (të 

paraqitur në Buxhetin 

për vitin 2015) 

10003 

Agjencioni për 

promovimin dhe 

përkrahjen e 

turizmit 

213.033 8.673 21 

Numri i punonjësve: 21 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 3.406  

nuk ka  

10004 

Drejtoria për zonat 

teknologjike 

industriale 

zhvillimore 

854.130 29.400 65 

Numri i punonjësve: 65 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 4.629  

nuk ka 

10005 
Inspektorati 

shtetëror i tregut 
155.613 137.081 313 

Numri i punonjësve: 

313 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 493  

nuk ka 

10006 
Inspektorati 

shtetëror për 

inspektim teknik  

20.273 15.288 33 

Numri i punonjësve: 33 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 589 

nuk ka 

11002 

Enti shtetëror për 

mbrojtjen e 

pronësisë 

industriale 

42.786 16.986 34 

Numri i punonjësve: 34 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 987  

Numri i dokumenteve 

të lëshuara në 

procedurën për 

njohjen e të drejtave 

për pronësi 
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Shifër 
Shfrytëzues 

buxhetor 

Buxheti 

total (në mijë 

denarë) 

 

Shpenzime 

për paga 

dhe 

kompensime 
(në mijë 

denarë) 

Numri i 

punonjësve 

Tregues (të paraqitur 

në Buxhetin për vitin 

2015) 

Autput tregues (të 

paraqitur në Buxhetin 

për vitin 2015) 

industriale: 27.500  

12101 

Ministria e mjedisit 

jetësor dhe 

planifikimit 

hapsinor 

657.729 98.000 206 

Numri i punonjësve: 

206 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 959  

nuk ka 

12102 
Inspektorati 

shtetëror i mjedisit 

jetësor 

15.118 12.348 24 

Numri i punonjësve: 24 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 630  

nuk ka 

13001 
Ministria për 

transport dhe lidhje 
3.313.597 117.450 245 

Numri i punonjësve: 

245 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 812  

Numri i procedurave 

të shpallura dhe të 

zbatuara për furnizime 

publike:100 Numri i 

lejeve të shpërndara 

CEMT: 1.400 
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Shifër 
Shfrytëzues 

buxhetor 

Buxheti 

total (në mijë 

denarë) 

 

Shpenzime 

për paga 

dhe 

kompensime 
(në mijë 

denarë) 

Numri i 

punonjësve 

Tregues (të paraqitur 

në Buxhetin për vitin 

2015) 

Autput tregues (të 

paraqitur në Buxhetin 

për vitin 2015) 

13004 
Inspektorati 

shtetëror për 

transport 

31.352 19.757 40 

Numri i punonjësve: 40 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 767  

nuk ka 

13005 

Inspektorati 

shtetëror për 

ndërtim dhe 

urbanizëm 

19.494 11.564 24 

Numri i punonjësve: 24 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 773 

nuk ka 

13006 
Inspektorati 

shtetëror komunal 
18.010 9.310 19 

Numri i punonjësve: 19 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 921  

nuk ka 

14001 

Ministria e 

bujqësisë, pylltarisë 

dhe ekonomisë së 

ujrave 

901.551 362.840 896 

Numri i punonjësve: 

896 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 565  

Numri i 

marrëveshjeve të 

nënshkruara për 

realizimin e 

aktiviteteve të 

Programit për 

riprodhim të zgjeruar 

të pyjeve: 35  
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Shifër 
Shfrytëzues 

buxhetor 

Buxheti 

total (në mijë 

denarë) 

 

Shpenzime 

për paga 

dhe 

kompensime 
(në mijë 

denarë) 

Numri i 

punonjësve 

Tregues (të paraqitur 

në Buxhetin për vitin 

2015) 

Autput tregues (të 

paraqitur në Buxhetin 

për vitin 2015) 

14002 

Agjencioni për 

stimulimin e 

zhvillimit të 

bujqësisë – 

Manastir 

71.234 59.584 121 

Numri i punonjësve: 

121 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 588  

Numri i ekonomive 

bujqësore për të cilat 

grumbullohen të 

dhëna dhe përgatiten 

raporte për parametrat 

ekonomik dhe fizik në 

kuadër të FM 

S/FADN-ës: 600 

Numri i ekonomive 

bujqësore që janë 

shfrytëzues të 

shërbimeve 

këshilluese: 4.000 

Numri i prodhuesve 

bujqësorë të 

kontaktuar për t'i 

informuar në kohë si 

dhe përkrahur në 

realizimin e 

programeve 

qeveritare: 50.000 
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Shifër 
Shfrytëzues 

buxhetor 

Buxheti 

total (në mijë 

denarë) 

 

Shpenzime 

për paga 

dhe 

kompensime 
(në mijë 

denarë) 

Numri i 

punonjësve 

Tregues (të paraqitur 

në Buxhetin për vitin 

2015) 

Autput tregues (të 

paraqitur në Buxhetin 

për vitin 2015) 

14003 
Drejtoria për punë 

hidrometeorologjike 
101.952 77.850 194 

Numri i punonjësve: 

194 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 516  

Numri i serive të 

matjeve kuantitative 

dhe kualitative të 

ujrave: 8 Numri i 

raporteve nga 

stacionet 

meteorologjike, 

klimatologjike, 

fenologjike dhe për 

matjen e shiut në 

Maqedoni: 12 Numri i 

raporteve të 

përpunuara për 

parametrat 

meteorologjik në bazë 

të të cilëve përgatitet 

parashikimi i motit: 

365  
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Shifër 
Shfrytëzues 

buxhetor 

Buxheti 

total (në mijë 

denarë) 

 

Shpenzime 

për paga 

dhe 

kompensime 
(në mijë 

denarë) 

Numri i 

punonjësve 

Tregues (të paraqitur 

në Buxhetin për vitin 

2015) 

Autput tregues (të 

paraqitur në Buxhetin 

për vitin 2015) 

14004 

Agjencioni për 

përkrahje 

financiare në 

bujqësi dhe 

zhvillimin rural 

8.545.466 81.724   

Numri i punonjësve: 

169 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 567 

Numri i aplikimeve të 

aprovuara për 

përdorimin e 

përkrahjes financiare 

në bujqësi: 170.000 

Numri i aplikimeve të 

aprovuara për 

përdorimin e 

përkrahjes financiare 

të zhvillimit rural: 

1.650  

14005 

Agjencioni për 

ushqim dhe 

veterinari i 

Republikës së 

Maqedonisë 

408.314 133.770 312 

Numri i punonjësve: 

312 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 579  

nuk ka 

14006 
Inspektorati 

shtetëror i bujqësisë 
115.920 71.148 132 

Numri i punonjësve: 

132 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 850  

Numri i kontrollave të 

kryera për inspektor 

nga Inspektorati 

shtetëror i bujqësisë: 

231  
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Shifër 
Shfrytëzues 

buxhetor 

Buxheti 

total (në mijë 

denarë) 

 

Shpenzime 

për paga 

dhe 

kompensime 
(në mijë 

denarë) 

Numri i 

punonjësve 

Tregues (të paraqitur 

në Buxhetin për vitin 

2015) 

Autput tregues (të 

paraqitur në Buxhetin 

për vitin 2015) 

14007 
Inspektorati 

shtetëror i pylltarisë 

dhe gjuetisë 

18.438 17.346 28 

Numri i punonjësve: 28 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 659  

nuk ka 

15001 
Ministria e punës 

dhe politikës sociale 
34.169.104 635.925 1815 

Numri i punonjësve: 

1.815 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 502  

nuk ka 

15002 
Inspektorati 

shtetëror i punës 
104.016 89.376 203 

Numri i punonjësve: 

203 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 511  

nuk ka 

16001 
Ministria e arsimit 

dhe shkencës 
22.480.368 3.023.706 5646 

Numri i punonjësve: 

5.646 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 1.131 

nuk ka 

16002 
Byroja për 

zhvillimin e arsimit 
232.543 91.042 179 

Numri i punonjësve: 

179 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 1.237  

nuk ka 



                                                          

120 
 

Shifër 
Shfrytëzues 

buxhetor 

Buxheti 

total (në mijë 

denarë) 

 

Shpenzime 

për paga 

dhe 

kompensime 
(në mijë 

denarë) 

Numri i 

punonjësve 

Tregues (të paraqitur 

në Buxhetin për vitin 

2015) 

Autput tregues (të 

paraqitur në Buxhetin 

për vitin 2015) 

16003 

Agjencioni nacional 

për programe 

evropiane arsimore 

dhe mobilizim 

140.586 10.976 20 

Numri i punonjësve: 20 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 932  

Trajnime për shkolla 

për zbatimin e 

projekteve në kuadër 

të e-Tuining: 1.900 

16004 
Inspektorati 

shtetëror i arsimit 
52.423 47.803 88 

Numri i punonjësve: 88 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 595  

Mbikëqyrje 

inspektuese: 10.000 

Evaluime integruese: 

140 

16101 
Agjencioni për të 

rinj dhe sport 
430.712 18.228 41 

Numri i punonjësve: 41 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 764  

Përfshirje të 

qytetarëve me 

aktivitete në fushën e 

sportit: 10% Numri i 

pjesëmarrësve sportiv 

në sistemin 

ndërkombëtar të 

ndeshjeve: 1.200 

17001 
Ministria për 

shoqëri informatike 

dhe administratë 

283.252 67.130   

Numri i punonjësve: 

196 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 469  

Numri i institucioneve 

të përfshirë në 

projektin 

interoperabiliteti: 21 
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Shifër 
Shfrytëzues 

buxhetor 

Buxheti 

total (në mijë 

denarë) 

 

Shpenzime 

për paga 

dhe 

kompensime 
(në mijë 

denarë) 

Numri i 

punonjësve 

Tregues (të paraqitur 

në Buxhetin për vitin 

2015) 

Autput tregues (të 

paraqitur në Buxhetin 

për vitin 2015) 

17002 
Inspektorati 

shtetëror 

administrativ 

24.537 19.600 38 

Numri i punonjësve: 38 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 636  

nuk ka 

18001 Ministria e kulturës 334.755 109.784 196 

Numri i punonjësve: 

196 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 730  

nuk ka 

18010 
Financimi i 

aktiviteteve nga 

fusha e kulturës 

3.554.653 962.890 2552 

Numri i punonjësve: 

2.552 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 461  

nuk ka 

19001 
Ministria e 

shëndetësisë 
5.932.704 87.833 147 

Numri i punonjësve: 

147 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 6.025  

nuk ka 

19002 
Inspektorati 

shtetëror sanitar 

dhe shëndetësor 

58.070 33.810 74 

Numri i punonjësve: 74 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 760  

nuk ka 
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Shifër 
Shfrytëzues 

buxhetor 

Buxheti 

total (në mijë 

denarë) 

 

Shpenzime 

për paga 

dhe 

kompensime 
(në mijë 

denarë) 

Numri i 

punonjësve 

Tregues (të paraqitur 

në Buxhetin për vitin 

2015) 

Autput tregues (të 

paraqitur në Buxhetin 

për vitin 2015) 

19101 
Ministria e 

vetëqeverisjes lokale 
352.181 24.727 41 

Numri i punonjësve: 41 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 909  

Numri i trajnimeve të 

realizuara të 

nëpunësve shtetëror: 

46 Numri i 

bashkëpunimeve të 

realizuara midis 

komunave: 1.000 

19102 
Inspektorati 

shtetëror i 

vetëqeverisjes lokale 

3.326 2.842 5 

Numri i punonjësve: 5 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 665 

nuk ka 

19201 
Agjencia për 

migracion 
19.473 9.898 20 

Numri i punonjësve: 20 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 984  

nuk ka 

19302 

Komisioni për 

mbrojtjen e të 

drejtës për qasje të 

lirë në informata me 

karakter publik 

14.502 10.682 18 

Numri i punonjësve: 18 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 814  

nuk ka 
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Shifër 
Shfrytëzues 

buxhetor 

Buxheti 

total (në mijë 

denarë) 

 

Shpenzime 

për paga 

dhe 

kompensime 
(në mijë 

denarë) 

Numri i 

punonjësve 

Tregues (të paraqitur 

në Buxhetin për vitin 

2015) 

Autput tregues (të 

paraqitur në Buxhetin 

për vitin 2015) 

20001 

Komisioni për 

marrëdhënie me 

bashkësitë fetare 

dhe grupet 

religjioze 

11.922 7.252 13 

Numri i punonjësve: 13 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 763  

Vendime për lëshimin 

e lejeve për qëndrim 

të përkohshëm të 

personave të huaj 

fetar: 150 

21001 

Agjencia e 

kadastrës së 

pasurisë së 

patundshme 

770.520 342.780 913 

Numri i punonjësve: 

913 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 604  

Numri i ÇTD-ve 

(Çelës topografik 

digjital) të punuara me 

përmasa 1:50000: 10 

Numri i komunave 

kadastrale të 

integruara: 1.419 

Përqindje e territorit të 

RM-së me 

mirëmbajtje digjitale 

të planeve kadastrale: 

70%  
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Shifër 
Shfrytëzues 

buxhetor 

Buxheti 

total (në mijë 

denarë) 

 

Shpenzime 

për paga 

dhe 

kompensime 
(në mijë 

denarë) 

Numri i 

punonjësve 

Tregues (të paraqitur 

në Buxhetin për vitin 

2015) 

Autput tregues (të 

paraqitur në Buxhetin 

për vitin 2015) 

22001 
Enti shtetëror i 

statistikës 
205.216 124.950 290 

Numri i punonjësve: 

290 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 559  

Numri i kërkimeve 

statistikore të 

realizuara: 228 Numri 

i metadata-ve të 

përgatitura për 

kërkimet statistikore: 

68  

24001 
Arkivi shtetëror i 

Republikës së 

Maqedonisë 

123.333 100.212 260 

Numri i punonjësve: 

260 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 461  

Numri i vizitave të 

bëra për mbikëqyrje 

inspektuese dhe 

profesionale tek 

poseduesit: 870  

25001 
Byroja për 

ekspertizë mjeko 

ligjore 

36.508 17.052 34 

Numri i punonjësve: 34 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 985 

Numri i lëndëve të 

pranuara për 

ekspertizë: 2.250 

Numri i lëndëve të 

pranuara për vlerësim: 

450  
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Shifër 
Shfrytëzues 

buxhetor 

Buxheti 

total (në mijë 

denarë) 

 

Shpenzime 

për paga 

dhe 

kompensime 
(në mijë 

denarë) 

Numri i 

punonjësve 

Tregues (të paraqitur 

në Buxhetin për vitin 

2015) 

Autput tregues (të 

paraqitur në Buxhetin 

për vitin 2015) 

26001 

Akademia 

maqedonase e 

shkencave dhe 

arteve 

150.308 58.690 63 

Numri i punonjësve: 63 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 2.043  

Numri i projekteve 

shkencoro-kërkimore 

dhe artistike: 104 

28001 
Byroja për zhvillim 

rajonal 
82.012 10.166 20 

Numri i punonjësve: 20 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 926  

Numri i projekteve të 

financuara:61 

29010 Pushteti gjyqësor 1.853.691 1.559.657 3051 

Numri i punonjësve: 

3.051 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 596  

Numri i lëndëve 

gjyqësore: 520.000 

Numri i pjesëmarrësve 

në trajnime të 

realizuara për 

kandidatët për 

gjyqtarë dhe 

prokurorë publik dhe 

edukim i 

vazhdueshëm i 

gjyqtarëve dhe 

prokurorëve publik 

dhe nëpunësve të tjerë 
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Shifër 
Shfrytëzues 

buxhetor 

Buxheti 

total (në mijë 

denarë) 

 

Shpenzime 

për paga 

dhe 

kompensime 
(në mijë 

denarë) 

Numri i 

punonjësve 

Tregues (të paraqitur 

në Buxhetin për vitin 

2015) 

Autput tregues (të 

paraqitur në Buxhetin 

për vitin 2015) 

në gjyq dhe 

prokurorinë publike: 

7.450 

31010 
Prokuroria publike 

e Republikës së 

Maqedonisë 

432.197 335.511 448 

Numri i punonjësve: 

448 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 896  

Numri i procedurave 

të inicuara në bazë të 

paraqitjeve të 

parashtruara: 47.500 

31101 Avokati i popullit 72.776 50.036 78 

Numri i punonjësve: 78 

Shpenzime operative 

për punonjës (në mijë 

denarë): 416  

nuk ka 
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Shifër 
Shfrytëzues 

buxhetor 

Buxheti 

total (në mijë 

denarë) 

 

Shpenzime 

për paga 

dhe 

kompensime 
(në mijë 

denarë) 

Numri i 

punonjësve 

Tregues (të paraqitur 

në Buxhetin për vitin 

2015) 

Autput tregues (të 

paraqitur në Buxhetin 

për vitin 2015) 

66002 
Fondi për sigurim 

shëndetësor i RM-së 
24.049.736 324.146 883 

Numri i punonjësve: 

833 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 597 

Numri i kontrollave të 

bëra (kontrollë të 

kontributeve, 

participimit dhe 

pagave, pushimeve 

mjekësore, mjekimeve 

jashtë vendit, si dhe 

kontrollë në ISHP 

(institucion 

shëndetësor publik) 

spitale speciale, 

barnatore dhe 

ordinanca private): 

12.000 Numri i 

marrëveshjeve të 

nënshkruara me 

institucione 

shëndetësore private, 

ISHP-të dhe 

barnatore: 4.350 
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Shifër 
Shfrytëzues 

buxhetor 

Buxheti 

total (në mijë 

denarë) 

 

Shpenzime 

për paga 

dhe 

kompensime 
(në mijë 

denarë) 

Numri i 

punonjësve 

Tregues (të paraqitur 

në Buxhetin për vitin 

2015) 

Autput tregues (të 

paraqitur në Buxhetin 

për vitin 2015) 

66003 
Agjencioni për 

punësim i RM-së 
2.344.840 164.840 481 

Numri i punonjësve: 

481 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 510  

Numri i të 

papunësuarve të cilëve 

u sigurohen 

kompensime në të 

holla në bazë të 

papunësisë: 14.318 

66004 

Fondi për sigurim 

pensional dhe 

invalidor i 

Maqedonisë 

56.656.672 261.672 682 

Numri i punonjësve: 

682 Shpenzime 

operative për punonjës 

(në mijë denarë): 646  

Numri i vendimeve të 

përgatitura për 

realizimin e të drejtës 

për sigurim pensional 

dhe invalidor: 36.000 

Numri i pensionistëve 

të cilëve u paguhet 

pension: 301.560 

Numri i fëmijëve me 

pengesa në zhvillimin 

psikofizik për të cilët 

Fondi do të marrë 

pjesë në participimin e 

harxhimeve për 

strehim: 110 Numri i 
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Shifër 
Shfrytëzues 

buxhetor 

Buxheti 

total (në mijë 

denarë) 

 

Shpenzime 

për paga 

dhe 

kompensime 
(në mijë 

denarë) 

Numri i 

punonjësve 

Tregues (të paraqitur 

në Buxhetin për vitin 

2015) 

Autput tregues (të 

paraqitur në Buxhetin 

për vitin 2015) 

pensionistëve për të 

cilët sigurohet strehim 

në shtëpitë e 

pensionistëve: 460 

 
Shfrytëzues 

buxhetor (gjithsej) 
240.648.032 24.450.405 50.325 Tregues Autput tregues 
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PROGRAME QEVERITARE 

Programet dhe nënprogramat qeveritare i reflektojnë aktivitetet e Qeverisë së 

Republikës së Maqedonisë të cilat ndërmerren për realizimin e prioriteteve 

strategjike. Këto prioritete janë të definuara dhe të përfshira në më shumë 

dokumente të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë. Mjetet për financimin e 

programeve qeveritare sigurohen nga mjetet buxhetore, nga donacionet dhe nga 

kredia e institucioneve financiare ndërkombëtare. Programet qeveritare të 

përcaktuara përshtaten me aktivitetet e rregullta të ministrive të caktuara duke 

dhënë prioritet për financimin e tyre. Mjetet e planifikuara të përcaktuara në 

Buxhetin për vitin 2015, sigurojnë implementimin e këtyre programeve, 

vazhdimësi në realizimin si dhe ndjekje të suksesshmërisë në përmbushjen e 

prioriteteve strategjike. 

 

Programe 

qeveritare – viti 

2015 

Autput tregues 

(ekzistojnë vetëm shpjegimet 

përshkruese të parapara në Buxhetin 

për vitin 2015) 

Shpenzime 

totale (në 

mijë 

denarë) 

A. 

DECENTRALIZIMI 

Zhvillimi i vetëqeverisjes lokale në 

Republikën e Maqedonisë dhe procesi i 

decentralizimit si segment thelbësor i tij, janë 

përcaktuar si objektiva kryesore në 

demokratizimin e mëtejshëm të shoqërisë 

dhe përmirësimin e shërbimeve publike për 

qytetarët. Duke i pasur parasysh rezultatet e 

deritanishme nga implementimi i procesit të 

decentralizimit, sfidat kryesore në periudhën 

e ardhshme do të jenë: udhëheqja 

demokratike në nivel lokal dhe zhvillim i 

integruar dhe i qëndrueshëm të njësive për 

vetëqeverisje lokale. Programi A – 

Decentralizimi realizohet përmes 

nënprogrameve A0 – Decentralizimi dhe A2- 

Transferim të kompetencave njësive për 

vetëqeverisje lokale. 

16.278.175 

B. MASA PËR 

ZVOGËLIMIN E 

VARFËRISË 

Kjo programë i përfshin aktivitetet të cilat 

kanë të bëjnë me rritjen e punësimit përmes 

realizimit të planit operativ për masa aktive 

për punësim, duke përfshirë grupe të 

ndryshme të synuara të cilat më vështirë 

mund të inkuadrohen në tregun e punës, dhe 

janë në funksion të uljes së varfërisë. 

235.527 

C. PËRPARIMI I 

MBROJTJES DHE 

SIGURISË 

Qëllimi i kësaj programe është përparimi i 

aktiviteteve mbrojtëse dhe të sigurisë së 

Republikës së Maqedonisë dhe nxitja e 

Ministrisë së mbrojtjes si bartës i këtyre 

aktiviteteve të vazhdojë me intensifikimin e 

procesit për hyrje në NATO. 

365.000 
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Programe 

qeveritare – viti 

2015 

Autput tregues 

(ekzistojnë vetëm shpjegimet 

përshkruese të parapara në Buxhetin 

për vitin 2015) 

Shpenzime 

totale (në 

mijë 

denarë) 

Ç. FORCIMI I 

SUNDIMIT TË SË 

DREJTËS 

Qëllimi i kësaj programe është realizimi i 

iniciativave të Qeverisë për antikorrupcion, 

thellimi i bashkëpunimit me gjyqin penal 

ndërkombëtar, lufta kundër krimit të 

organizuar dhe vazhdimi me reformat në 

gjyqësi. 

34.742 

D. ZHVILLIMI 

EKONOMIK 

Aktivitetet nga kjo programë realizohen me 

investime në infrastrukturën hekurudhore, 

investime në Zonat teknologjike industriale 

zhvillimore, përkrahjen e zhvillimit të 

ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, 

përkrahjen e investimeve, si dhe përmes 

promovimit ekonomik dhe përparimit të 

aktiviteteve të biznesit. 

3.356.620 

Dh. REFORMË TË 

ADMINISTRATËS 

PUBLIKE 

Për këtë qëllim realizohen trajnime dhe 

përsosje të administratës publike për 

menaxhimin efikas me mjetet buxhetore, 

menaxhimin efikas me fondet e BE-së, 

përsosjen e punonjësve me rregullativat e 

BE-së, si dhe implementimin e mekanizmave 

kontrollues efikas në menaxhimin me këto 

mjete. 

558.486 

E. INTEGRIMI NË 

BE 

Në kuadër të kësaj programe paraqiten 

aktivitetet lidhur me shfrytëzimin e mjeteve 

nga IPA fondet në funksion të realizimit të 

prioriteteve strategjike të Qeverisë së 

Republikës së Maqedonisë për fillimin e 

negociatave për anëtarësim të Republikës së 

Maqedonisë me Bashkimin Evropian. 

5.226.033 

Ë. 

TEKNOLOGJITË E 

INFORMIMIT DHE 

KOMUNIKIMIT 

Me zbatimin e projekteve zhvillimore do të 

sigurohej përshpejtim i qarkullimit të 

informatave ndërmjet organeve të 

administratës, krijim dhe udhëheqje të bazës 

qendrore të të dhënave për të udhëhequr 

sektorët për informatikë në administratën 

shtetërore, me çka do të sigurohet bazë e 

fortë e IT-së për të gjitha programet 

horizontale me përkrahje direkte ose 

indirekte për realizimin e prioriteteve të 

Qeverisë së Republikës së Maqedonisë. 

133.654 

F. ZHVILLIM 

RAJONAL 

Qëllimi i kësaj programe është promovimi i 
zhvillimit të barabartë rajonal në shtet dhe 

zvogëlimi i pabarazive në shkallën e 
118.723 
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Programe 

qeveritare – viti 

2015 

Autput tregues 

(ekzistojnë vetëm shpjegimet 

përshkruese të parapara në Buxhetin 

për vitin 2015) 

Shpenzime 

totale (në 

mijë 

denarë) 
zhvillimit ndërmjet rajoneve planifikuese. 

G. PËRPARIM TË 

MJEDISIT 

JETËSOR 

Kjo programë përfshin realizimin e 

projekteve në fushën e mbrojtjes dhe 

përparimit të mjedisit jetësor, zhvillim të 

qëndrueshëm, valorizim dhe rivalorizim të 

vlerave natyrore dhe ngjashëm.  

214.345 

Gj. INVESTIME 

NË ARSIM  

Qëllimi i kësaj programe është përmirësimi i 

kushteve në shkolla, në konviktet studentore 

dhe të nxënësve, që është me rëndësi të 

veçantë për përmirësimin e kualitetit të 

arsimit. 

540.439 

Shpenzime totale (në mijë denarë) 27.061.744 

 
 

 

 

 

 

 
  
 


