UDHËZIM I PËRBASHKËT
Nr. 3237, datë 16.7.2015
PËR PROCEDURAT, AFATET KOHORE, STANDARDET DHE KRITERET E PLOTËSIMIT
TË DOKUMENTACIONIT TË NEVOJSHËM, PËR RIORGANIZIMIN ADMINISTRATIVOTERRITORIAL
Në mbështetje të nenit 102 të Kushtetutës, të nenit 70 pika 3 të ligjit nr.30/2015 “Për disa ndryshime dhe
shtesa në ligjin nr.8652, datë 31.7.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” të ndryshuar”,
të ligjit nr.115/2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e
Shqipërisë”, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 510 datë 10.6.2015, “Për miratimin e procedurave për
transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuara, të arkivave dhe
çdo dokumenti zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”, me
qëllim përcaktimin në mënyrë të detajuar të procedurave, afateve kohore, standardeve dhe kritereve të plotësimit
të dokumentacionit të nevojshëm, për riorganizimin administrativo-territorial,
UDHËZOJMË:
Përkufizime
1. Termat e përdorur në këtë udhëzim do të kenë të njëjtin kuptim me termat e përkufizuar në vendimin e
Këshillit të Ministrave nr. 510, datë 10.6.2015 “Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe
detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuara, të arkivave dhe çdo dokumenti zyrtar në
njësitë e qeverisjes vendore të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”.
Përveç sa parashikohet më lart, për efekt të këtij udhëzimi, termat e mëposhtëm kanë këtë kuptim:
“Pyetësori” është një listë e detajuar e informacionit që kërkohet nga çdo bashki dhe njësi administrative për
qëllim të kryerjes së kontrollit operacional dhe financiar.
“Libri i të Dhënave Operacionale” është tërësia e formularëve për mbledhjen e informacionit operacional.
“Modeli Financiar Individual” është tërësia e formularëve për raportimin e pasqyrave financiare.
“Raport Kontrolli Operacional” është një përmbledhje e të dhënave dhe gjetjeve për çështjet operacionale.
“Raport Kontrolli Financiar” është një përmbledhje e të dhënave dhe gjetjeve për çështjet financiare.
“Raport Kontrolli i Konsoliduar” është një përmbledhje e të dhënave dhe gjetjeve nga raportet operacionalë
dhe financiarë të kontrollit.
Dokumentacioni i nevojshëm
2. Të gjitha qendrat e bashkive dhe njësitë administrative, brenda 2 muajve nga konstituimi i organeve
përfaqësuese dhe ekzekutive të bashkisë, duhet të kenë plotësuar dokumentacionin e mëposhtëm:
a) “Raportin e Kontrollit Operacional”, i cili përfshin informacionin e plotë mbi çështjet operacionale, si:
inventari i personelit; strukturat administrative dhe përgjegjësitë; disponueshmëria e shërbimeve publike dhe
funksioneve administrative; inventari i sistemeve të informacionit dhe kontratave të mirëmbajtjes; vlerësimi i
kontrolleve të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK) të zbatuara në sistemet e informacionit;
inventari i pajisjeve të TIK dhe marrëveshjeve të komunikimit; procedurat e arkivimit të dokumentacionit;
menaxhimi i aktiveve; projektet e investimit; kontratat e shërbimeve publike; kontratat me palët e treta; çështjet
gjyqësore (aneks 3);
b) “Raportin e Kontrollit Financiar”, i cili përfshin informacionin e plotë mbi çështjet financiare, si: buxheti;
aktivet afatgjata materiale; inventari; debitorët dhe të tjera të arkëtueshme; gjendja e likujditeteve; kreditorët;
shpenzimet; te ardhurat; investimet në filiale; grantet nga donatorë të huaj; financimi dhe shpenzimet e lidhura
me investimet; pasqyra e rrjedhjes së parasë; pasqyra e balancave dhe ndryshimeve gjatë vitit të aktiveve të
qëndrueshme; pasqyra e amortizimit të aktiveve të qëndrueshme; pasqyra e ndryshimit të fondit etj. (aneks 5).
3. Brenda muajit nëntor 2015, të gjitha bashkitë duhet të kenë plotësuar “Raportin e Kontrollit të
Konsoliduar”, i cili do të japë informacionin e konsoliduar operacional dhe financiar të bashkisë, si: strukturën
e re të parashikuar të bashkisë, listat e aktiveve të qëndrueshme, inventarit, debitorëve dhe kreditorëve,
etj. (aneks 7).
Personat përgjegjës për plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm
4. Grupi i punës i ngritur sipas VKM nr. 510 datë 10.06.2015, “Për miratimin e procedurave për
transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuara, të arkivave
dhe çdo dokumenti zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore të prekura nga riorganizimi administrativoterritorial” është përgjegjës për hartimin dhe plotësimin e dokumen-tacionit të nevojshëm sipas këtij
udhëzimi dhe anekseve pjesë përbërëse të tij. Në përbërje të këtij grupi të jenë të paktën: punonjësi më i
lartë i financës, një jurist, një specialist i arkivës /protokollit, një specialist TIK, si dhe personi përgjegjës
për personelin.

Plotësimi i dokumentacionit operacional dhe financiar
5. Plotësimi i dokumentacionit operacional dhe financiar do të zhvillohet nga grupi i punës paralelisht.
a) Në përgatitjen e “Raportit të Kontrollit Operacional” (aneks 3), nga grupet e punës ndiqen hapat e
mëposhtëm:
Së pari, plotësohet “Pyetësori” (aneks 1), në tërësinë e informacionit të kërkuar operacional, duke
intervistuar dhe mbledhur dokumentacionin e nevojshëm nga personat përgjegjës;
Së dyti, plotësohen formularët individualë te “Libri i të dhënave operacionale” (aneks 2). Këto formularë
plotësohen duke u ndihmuar nga të dhënat e “Pyetësorit” (aneks 1), si dhe duke ndjekur shënimet sqaruese
që shoqërojnë këtë aneks;
Së treti, të dhënat e mbledhura si më sipër hidhen në formën e tabelave tek “Raport Kontrolli
Operacional” (aneks 3), duke ndjekur kronologjinë e tij.
b) Në përgatitjen e “Raportit të Kontrollit Financiar” (aneks 5), nga grupet e punës ndiqen hapat e
mëposhtëm:
Së pari, plotësohet “Pyetësori” (aneks 1), në tërësinë e informacionit të kërkuar finaciar, duke
intervistuar dhe mbledhur dokumentacionin e nevojshëm nga personat përgjegjës;
Së dyti, plotësohen formularët financiarë individualë te “Modeli Financiar Individual” (aneks 4). Këto
formularë plotësohen duke u ndihmuar nga të dhënat e “Pyetësorit” (aneks 1), si dhe duke ndjekur shënimet
sqaruese që shoqë-rojnë këtë aneks;
Së treti, të dhënat e mbledhura si më sipër hidhen në formën e tabelave tek “Raporti i Kontrollit
Financiar” (aneks 5), duke ndjekur kronologjinë e tij.
c) Në përgatitjen e “Raportit të Kontrollit të Konsoliduar” (aneks 7), nga grupet e punës ndiqen hapat e
mëposhtëm:
Së pari, analizohen raportet e kontrollit të ardhura nga njësitë administrative;
Së dyti, plotësohen formatet e konsoliduara operacionale dhe financiare, te “Libri i të dhënave
operacionale” (aneks 2) dhe “Modeli Financiar Individual” (aneks 4);
Së treti, të dhënat e mbledhura si më sipër hidhen në formën e tabelave tek “Raporti i Kontrollit të
Konsoliduar” (aneks 7), duke ndjekur kronologjinë e tij.
Përmbajtja e udhëzimit
6. Pjesë përbërëse të këtij udhëzimi janë anekset si më poshtë:
Aneks 1 “Pyetësori”
Aneks 2 “Libri i të Dhënave Operacionale”
Aneks 3 “Formati i Raport Kontrollit Opera-cional”
Aneks 4 “Modeli Financiar Individual”
Aneks 5 “Formati i Raport Kontrollit Finan-ciar”
Aneks 6 “Modeli Financiar i Konsoliduar”
Aneks 7 “Raport Kontrolli i Konsoliduar”
Dispozita të fundit
7. Anekset e këtij udhëzimi, për shkak të përmbajtjes teknike dhe për të garantuar përdorimin e tyre sipas
qëllimit për të cilin janë krijuar, jepen në variant elektronik (CD-ROM ), një kopje e të cilit depozitohet
pranë Qendrës së Publikimeve Zyrtare dhe përbën variantin e plotë zyrtar.
Grupet e punës të ngritura sipas vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 510 datë 10.6.2015 “Për miratimin
e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të
patrupëzuara, të arkivave dhe çdo dokumenti zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore të prekura nga
riorganizimi adminis-trativo-territorial”, marrin masat e duhura që ky udhëzim të shpërndahet dhe të njihet
përmbajtja e tij në çdo bashki, qendër bashkie dhe njësi administrative.
Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.
MINISTRI PËR ÇËSHTJET VENDORE
Bledar Çuçi
MINISTRI I FINANCAVE
Shkëlqim Cani

Aneksi nr.2
Shembull
Inventari i personelit
Struktura
Administrative

Data e fillimit të
Lloji i kontratës së
punës
punës
13 Anetarë te Këshillit

Nr

Emër, M biemër

Pozicioni i punës

1

XXXX XXXX

Kryetari

Viti

I zgjedhur

Diplomë Universitare ne Administrim
Biznes/Diplome Universitare në Drejtësi

2

XXXX XXXX

Sekretari i Këshillit

Viti

Kontratë me afat të
caktuar

Shkollë e mesme

Arsimimi/ Kualifikimi

Kategoritë e mbrojtura

Drejtoria e Finances
3

XXXX XXXX

Përgjegjësi i Financës

Financa

Viti

Kontratë me afat të
caktuar

Universiteti Ekonomik / Diplome
Universitare ne M atematike dhe Fizike

4

XXXX XXXX

Inspektori i Financës dhe Përgjegjës i
Financa
Administratës

Viti

Nëpunës Civil

Universiteti Ekonomik / Diplome
Universitare ne M atematike dhe Fizike

Drejtoria / Struktura të tjera Administrative
5
6

Sëmundje afatgjatë

Shembull
Tabela 1: Inventari software
Softw are

Versioni

Viti

Liçencuar
(Y/ N)

Përdorues Rishitës të
të liçencuar Autorizuar

Vërejtje

M icrosoft Office
M icrosoft Window s
Autocad
AntiVirus
Program Kontabiliteti Alpha
Program Kontabiliteti Financa 5
Teamview er

Tabela 2: Inventari hardware
Pajisje Hardw are

M odeli

Viti

Kontrata e
mirëmbajtjes

M bështetur nga
staf i brendshëm
i IT-së

Rishitës të
Autorizuar

Copë

Vërejtje

UPS
Router
Telefon
Gjenerator
M onitore
M onitore
Kompjuter Desktop
Kompjuter Desktop
Laptop
Laptop
M akine Fotokopjuese
Pajisje M ultifunksionale (printer, skaner,
fotokopjo)
Skaner
Videoprojektor
M odem
Printer
Printer
Printer
Fotokamera
Videocamera
Pajisje per Akses Wireless
Pajisje rrjeti - Sw itch
M ikrofone
Altoparlante
Webcam
M emorie USB
Hard Disk i jashtem USB
Tastiera (shtese pervec atyre te
komjuterave)
Te tjera
Te tjera
Te tjera

Tabela 3: Inventari i stafit të TI
Emer Mbiemer

Emer Mbiemer
Emer Mbiemer

Diplome Universitare

Vitet e punes

Vite Eksperience

Pozicioni Punes

Trajnim dhe Certifikata

Pergjegjesite

Shenime

Tabela 1: Detajet e shërbimeve të internetit dhe telefonit
Numri i personave që Numri i personave që
kanë akses:
nuk kanë akses:

Subjekti

Gjerësia e Bandës

Tipi

Ofruesi

Kontrata

Vërejtje

Shërbim Interneti

Shërbim Telefonie
Shërbim hostimi i faqes së
internetit
Shërbim i postës elektronike

Shembull
Lista e kontrollit të kërkesave teknike
Nr

Kërkesa teknike për praktikat në ambientet e arkivës dhe metodologjinë e mbajtjes së dokumentacionit

Technical requirements premises
1
M jete mbrojtëse kundër zjarrit dhe për mbrojte nga dielli, pluhuri, dhe ndonjë agjenti tjetër fizik dhe biologjik
2
Dyer të siguruara dhe dritare me rrjete metalike dhe mbyllje automatike e dyerve
3
M bulesa kartoni për vendosjen e dokumenteve, të vendosura në rafte metalike dhe të lyera kundër ndryshkut
4
Rafte vertikale të orientuara nga dritaret me një distance 40-60 cm nga muri dhe 80 cm nga njëra tjetra
5
Prezenca e ngrohëseve që mund të shkaktojnë zjarr në ambientet e arkivimit
6
Gjurmë auditi për kontroll fizik mbi arkivat, që duhet të mbahet nga sekretariati i arkivës
7
2 kopje çelësash për arkivën
Një kopje të çelësit futur në zarf dhe që mbahet nga kryetari i NJA-së ose nga zv. kryetari që mbulon shërbimet mbi arkivën; Një
8
kopje tjetër çelësi që mbahet sipas rregullave për çelësat e sektorëve të tjerë në NJA.
Kasaforta, sirtarët, dyert e sekretariatit të arkivës dhe vetë arkiva që duhen mbajtur të siguruara dhe të vulosura pas kohës së rregullt
9
të orarit të punës
Kërkesat mbi metodologjinë e arkivimit
Dokumentat të strukturuara sipas strukturës organizative të një institucioni publik (p.sh. kur institucioni ka një hierarki të strukturës
organizative)
Sipas kësaj skeme, të gjitha dokumentat që gjenden në arkivë:
- Së pari klasifikohen (grupohen) sipas vitit
10
- Pastaj, klasifikohen sipas strukturave (d.m.th. drejtoritë, departamentet, degët, etj)
Shënim: Kur institucioni ka një qasje me 2 nivele (p.sh: drejtori dhe degë), dokumentat grupohen sipas kësaj qasjeje me 2 nivele,
dhe me pas krijohen dosjet. Krijimi i dosjeve duhet të marrë parasysh për dokumente që përmbajnë informacion që i referohet me
shume se një departamenti.
11

12

Dosjet që përmbajnë informacion që do të ruhet deri në 10 vjet, nuk kanë nevoje për strukturim të brendshëm, por numri i faqeve të
përmbajtura në dokumentacion shënohet në kapakun e tyre.
Në koperinë te dosjes (M oduli 6), shënohet qartësisht dhe me gramatikë:
- Emri i plotë i entitetit shtetëror - jo shtetëror
- departamenti ose dega që kryen aktivitetin
- nivelin e klasifikimit (nëse dokumenti është i këtij lloji)
- dosja përmban numrin identifikues,
- Vitin
- titullin e plote të dosjes
- periudhën që dokumenti duhet ruajtur (mbrojtur)
- data e përfundimit të ruajtjes
- sasia e dokumentave që ruhen në dosje
- Numri identifikues i inventarit në dosje
- periudhën e përdorimit

Bazuar ne a) "Listën e modeleve të dokumentave me datën e ruajtjes" dhe b) "Listën e modeleve mbi dokumentat me rendësi
historike, kombëtare", të cilat publikohen nga Drejtoria e Përgjithshme, Komisionit shtetëror dhe jo-shtetëror të eksperteve, të
ndërtohet një liste konkrete e dokumentave të tyre. Kjo listë duhet të reflektojë ato dokumenta që janë të një rëndësie historike,
kombëtare dhe periudhën e ruajtjes se dokumentacionit. Gjithashtu, komisioni eksperteve duhet të përcaktoje periudhën e ruajtjes
së këtyre dokumentave (sipas modulit 11).
14
Emblema e Republikës
15
Në kokën e dokumentit duhet të shkruhet "Republika e Shqipërisë"
16
Titulli i institucionit dhe struktura që i përket këtij institucioni
17
Numrin e dokumentave të bashkëngjitur
18
Përmbajta e dokumentit
19
Emër, mbiemër dhe firmë të personit që firmos dokumentit dhe vula
20
Firmën e drejtuesit të institucionit
21
Datën dhe numrin e protokollit
Regjistrat e arkivimit
22
M odel 1. Regjistri i Korrespondencës
23
M od 3. Numrin serial të Korrespondencës
24
M od 4. Libri i dorëzimit
25
M od 4/1. Libri i dërgesave të dokumentave nga sekretariati i arkivës tek sektorët dhe anasjelltas
26
M od 5 - Tabela përkufizimeve mbi dosjet për vitin
27
M od 6 - Elementet e mbulesës se dosjes
28
M od 7 - Inventari i dosjeve
29
M od 8 - Inventari i brendshëm i dosjes
30
M od 9 - Vendimi i Komisionit të Ekspertëve
31
M od 10 - Kompilimi i listës së dokumentave që vendosen mënjanë
32
M od 11 - Periudha e përcaktuar për ruajtjen (mbrojtjen)
33
M od 12 - Asgjësimi i dokumentacionit që përmban ndonjë vlerë të mëtejshme

13

Komente / Gjetje
Po
Jo
Po
Po, por nuk ka distancë nga muri

Shembull
Lista e kontrollit të kërkesave për menaxhimin e aktiveve
M enaxhimi i Aktiveve

Komente

Rregullat dhe procedurat e aprovuara mbi menaxhimin e aktiveve

Jo

Nëpunësi autorizues
Nëpunësi zbatues
Plani, objektivat e aprovuara, dhe mekanizmat e kontrollit ne lidhje me riskun e menaxhimit
te aktiveve
Regjistri kontabël i aktiveve
Regjistri i pronave të dhëna me qira
Regjistri i shoqërive të zotëruara
Regjistri i koncesioneve / kontratave të enfiteozës
Inventari vjetor i aktiveve
Komision i inventarizimit të aktiveve

Po

Komision i vlerësimit të aktiveve
Komision i nxjerrjes së aktiveve jashtë përdorimit

Shembull
Inventari i Projekteve të Investimeve
Nr

Titulli i Projektit

1

Reabilitimi i gardhit të oborrit të shkollës dhe
Nuk ka filluar akoma. Kontrata e firmosur me
ndërtimit të palestrës së shkollës "XXXX" , të
ofruesin e shërbimit.
lagjes XX

2

xxxx..

Statusi aktual i zbatimit të projektit

Kosto aktuale ne ALL

Aprovimi i buxhetit të investimeve
në ALL

0

XXX

3

Çështjet ligjore - Kontratat për Shërbimet Publike
Nr

Titulli i Kontratës

Pala
kontraktuese

Data e fillimit të
Kontratës

Data e Përfundimit
të Kontratës

Natyra e
Shërbimeve/ Mallrave

Mënyra e Pagesës (nëse
është dhënë)

Detyrime të mundshme
financiare që rrjedhin nga
përfundimi i kontratës

1

Kontratë sipërmarrje

XXXX

XX.XX.XXXX

XX.XX.XXXX

Ndërtim rruge

Periodikisht siç është
nënshkruar ne kontratë

Zhdëmtim si pasoje e vonesës
për përmbushjen e detyrimit

2

xxx

Vlera e
Kontratës

Garanci

XX

N/A

E drejta e zgjidhjes
paraprake nga NJA
Legjitimuar vetëm për
shkaqe të interesit publik

Shembull
Çështje Ligjore
- Proceset Gjyqësore
Çështjet ligjore - Çështjet
gjyqësore
Nr

Lloji i çeshtjes
gjyqesore

1

Punësim

2

xxx

Cilësia e NJA Objekti i çështjes

I paditur

1. Deklarimin e pavlefshëm të Vendimit nr.
1, date XXX të Asamblesë së Përgjithshme
" Ujësjellës" XXXX dhe Vendimit nr.X date
XXX të Këshillit Mbikqyrës " XXXX" Ura
Vajgurore. 2. Shpërblimi i dëmit të
shkaktuar dhe pagimi i pagës për gjithë
periudhën e papaguar. 3.Ligjërimi i masës
së sigurimit të padisë, të vendosur nga
XXX, me anë të vendimit nr.X datë XXX

Përshkrimi i çështjes

Vlera e pretendimit

Paditësi, (emër,mbiemër) ka
paditur XXX dhe shoqerinë
aksionare "XXXX" duke kërkuar XXX muaj pagë and XXX të
pavlefshmërinë e vendimit të
shpenzimeve gjyqësore të
pushimit nga puna, shpërblim
barabartë me XXX.
dëmi dhe pagesën e pagesës për
periudhën e papaguar.

Pala kundërshtare

XXXXX XXXXXXX

Identifikimi i juristit ose
Identifikimi i juristit ose
firmës ligjore që përfaqeson firmës ligjore që përfaqëson Statusi i çështjes
NJA
NJA

XXXX XXXXXX

Jurist i brendshëm

1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor XXX ka pranuar pjesërisht kërkesëpadinë. Gjykata vendosi
detyrimin e të paditurit të shpërbleë paditësin XXXX për zgjidhje të mënjehershme dhe të
pajustifikuar XXX dhe mosrespektim të procedures dhe afatit. 2. Gjykata rrëzoi padinë për
pjesën e mbetur të pretendimeve të paditësve XXXX. 3. XXX e shpenzimeve gjyqësore XXX
janë në ngarkim të të paditurit dhe është urdhëruar rrëzimi i masës së sigurimit të padisë. 4. Ky
vendim është apeluar në Gjykatën e Apelit nga XXX dhe XXX dhe nuk ka informacion në lidhje
me vazhdimin e procesit.

Shembull
Çështjet ligjore - Kontrata me palë të treta
Nr

Lloji i Kontratës Pala Kontraktuese

Data e fillimit të
kontratës

Data e
përfundimit të
kontratës

1

Kontratë qiraje

XX.XX.2014

XX.XX.2015

2

xxx

XXXX

Natyra e
M ënyra e pagesës (nëse Detyrime të
Çmimi i
shërbimeve/ mallrave është dhënë)
mundshme financiare kontratës
që vijnë nga
përfudnimi i
kontratës
Kioskë e ndodhur në
Pagesa kryhet një herë në
N/A
XXX
stacionin e autobuzit
muaj

Garanci

E drejta e NJA
për zgjidhje
paraprake

N/A

N/A

Përmbledhje e vëzhgimeve dhe rekomandimeve
Një përmbledhje e vëzhgimeve dhe rekomandimeve tona, për tu marrë në konsideratë nga zyrtarë të Bashkisë së Re me Njësitë e saj Administrative, në kuadër të procesit të amalgamimit, vijon më poshtë.

Vëzhgime

Rekomandime

Rolet – Kryetari

Në formimin e strukturës organizative të Bashkisë së Re, Kryetari duhet të sigurojë
faktorët që vijojnë:

q Kryetari do të jetë përgjegjës për të përcaktuar strukturën organizative dhe
rregulloren e brendshme të Bashkisë së Re dhe njësive buxhetore në varësi.
q Kjo përgjegjësi e re e Kryetarit, e bën këtë rol edhe më thelbësor në kuadër të
konstituimit të Bashkisë së Re dhe misionin e saj për të ushtruar shërbime
publike, të qeverisë dhe t'i shërbejë komunitetit nën administrimin e saj.
q Ai / ajo do të jetë përgjegjës për të siguruar ofrimin normal të shërbimeve
publike kundrejt komunitetit (dmth pa ndonjë ndërprerje), në kuadër të
konstituimit të Bashkisë së Re (neni 70 i Ligjit për ‘Organizimin dhe
Funksionimin e Qeverisjes Vendore').
q Kryetari do të jetë gjithashtu përgjegjës për të udhëhequr procesin mbi
përmirësimin e efektivitetit dhe efikasitetit në dhënien e shërbimeve, dhe këto
vendime nuk mund të arrihen në një kohë të shkurtër.

q Dhënie normale të shërbimeve publike: Të merren masa për të siguruar që shërbimet
publike do të vazhdojnë të jepen normalisht për komunitetin.
Përgjegjshmëria: Struktura e re oganizative reflekton përgjegjshmëri. Përgjegjësitë dhe
autoritetet vendimmarrëse duhet të jenë të qarta dhe të mirë përcaktuara.
q Shtrirja e kontrollit - Shtrirja e kontrollit duhet të jetë sa më e gjerë të jetë e mundur,
pa sakrifikuar efikasitetin. Megjithatë, ekziston një kufi për numrin e pozicioneve që
një person në mënyrë efektive mund të jetë përgjegjës. Shtrirja e kontrollit duhet të
sigurojë monitorimin e duhur të performancës dhe qasjen ndaj pikëpamjeve të
punonjësve (një person përgjithësisht duhet të menaxhojë jo më shumë se 10 punonjës).
q Vendimmarrja: Formimi organizativ duhet të lehtësojë vendimmarrje efektive dhe në
kohë, në mbështetje të punëve të përditshme.
q Përqasja në koordinim - E aplikueshme sidomos për Administratorët (si rol i ri) të cilët
do të jenë përgjegjës për drejtimin e njësive rajonale përbrenda drejtorive të ndryshme
të shërbimeve publike dhe horizontale.
q Rregulla dhe procedura të qarta duhen zhvilluar për të bërë dallimin ndërmjet
përgjegjsive sektoriale (funksionale) dhe administrative si dhe linjave të raportimit.
q Ndarja hapësinore - formimi organizativ i Bashkise se Re duhet që të pasqyrojë
statusin e veçantë dhe të ndërvarur të njësive administrative rajonale (veprime të
veçuara në vende të veçuara).
Përmirësimi i efektivitetit dhe efikasitetit në dhënien e shërbimeve:

Rolet – Këshilli Bashkiak

q Punë përgatitore është e nevojshme për të analizuar proceset, vlerësuar kapacitetin e
burimeve njerëzore dhe të infrastruktures në mënyrë që të përmirësohet efektiviteti dhe
efikasiteti i kryerjes së funksioneve. Kjo analizë do të nxisë zhvillimin e strukturave
organizative alternative të cilat më pas duhet të rafinohen dhe të përzgjidhet ajo
strukturë që është më e realizueshmja.
Komunikim transparent dhe konstruktiv:

q Këshilli Bashkiak do të jetë përgjegjës për të miratuar buxhetin dhe ndryshimet e
tij. Këshilli do të miratojë numrin maksimal të punonjësve të Bashkisë së Re dhe
të institucioneve buxhetore të varësisë për Bashkinë.

q Rekomandohet që ndërmjet Këshillit Bashkiak dhe Kryetarit të saj të ketë një
komunikim transparent dhe konstruktiv në ndërmarrjen e veprimeve, për të
mundësuar:

q Fuqizuar edhe me përgjegjësitë e mësipërme, Këshilli Bashkiak ka një rol
thelbësor për Bashkinë e Re në miratimin e një numri total të duhur të
punonjësve, që do të konsiderohet i nevojshëm për të përmbushur sa më poshtë:

- Masat e duhura të merren për të siguruar dhënien normale të shërbimeve publike
për komunitetin.
- Punë përgatitore për të përmirësuar efektivitetin dhe efikasitetin në kryerjen e
funksioneve.

- Sigurinë që shërbimet publike do të vazhdojnë të jepen normalisht për
komunitetin në kuadër të konstituimit të Bashkisë së Re;
- Përmirësimin e efektivitetit dhe efikasitetit në kryerjen e funksioneve.
q Anëtarët e Këshillit Bashkiak kanë mandate politike dhe ata mund të mbështesin
ose të pengojnë iniciativa të ndërmarra nga Kryetari i Bashkisë për të ngritur
kapacitete shtesë në personel apo për të investuar në infrastrukturën ekzistuese.
Rolet – Nënkryetari/ët

Mbikëqyrja e operacioneve të Bashkisë së Re:

q Nënkryetari/ët do të vazhdojnë me kompetencat ekzistuese duke mbështetur
Kryetarin në mbikqyrjen e operacioneve të Bashkise së Re dhe do të emërohen
nga Kryetari i Bashkisë.

q Për shkak të kompleksitetit dhe shkallës më të madhe të operacioneve të Bashkisë së
Re, mund të merret në konsideratë që të ketë tre nënkryetarë me ndarje të përgjegjësive
si më poshtë:
- Infrastruktura dhe shërbimet publike
- Funksionet sociale, kulturore dhe sportive, zhvillimi lokal ekonomik, dhe ruajtja e
rendit publik dhe mbrojtjes civile
- Financa, Taksat Vendore dhe funksionet e tjera horizontale

Rolet – Administratori

Mekanizmat e mbikëqyrjes dhe të raportimit:

q Administratori është nje rol i ri. Ai / ajo emërohet dhe shkarkohet nga Kryetari
dhe ushtron përgjegjësitë e mëposhtme:

q Roli i administratorit mund të ekzekutojë mekanizma të mbikëqyrjes për të siguruar që
shërbimet publike do të vazhdojnë të jepen normalisht për komunitetin, si dhe gjatë
zbatimit të iniciativave për përmirësimin e efektivitetit dhe efikasitetit në kryerjen e
funksioneve.

- Drejton Njësinë Administrative dhe raporton tek Kryetari i Bashkisë mbi
funksionimin e Njësisë Administrative;
- Identifikon dhe shqyrton rastet e kundërvajtjeve administrative;
- Ka të drejtë të delegojë kompetencat e tij / saj në lidhje me identifikimin dhe
shqyrtimin e rasteve të kundërvajtjeve administrative tek punonjësit e tjerë të
njësisë administrative.

Mekanizmat periodike të raportimit tek Kryetari i Bashkisë duhet të zbatohen si pjesë
e detyrave të administratorit, për prezantimin mbi aktivitetet dhe funksionim e
administratës së Njësisë Administrative përkatëse.
Koordinimi:

q Roli i Administratorit bëhet thelbësor në ndihmën që i jepet Kryetarit të
Bashkisë si përgjegjës i përgjithshëm për masat që do të merren për të mundesuar
që shërbimet publike do të vazhdojnë të ofrohen normalisht për komunitetin.

q Administratori duhet të ndjekë rregullat dhe procedurat e zhvilluara për të dalluar mes
përgjegjësive sektoriale (funksionale) dhe përgjegjësive administrative si dhe linjave të
raportimit, teksa drejtojnë njësitë rajonale përbrenda drejtorive të ndryshme të
shërbimeve publike dhe funksioneve horizontale.

Funksionet - Disa funksione të caktuara nuk ekzekutohen nga NJA-të

Funksionet e kërkuara me ligj:

q Shërbime të caktuara publike nuk ushtrohen nga një ose më shumë NJA
ekzistuese. Referohuni tabelave 3 dhe 4 në seksionin 2 ‘Organizimi dhe
Struktura’ për shërbimet publike në të tetë NJA-të, së bashku me njerëzit që
kryejnë këto funksione. Këto funksione janë shënuar si 'n/a' në raste ku nuk ka
burime njerëzore që ushtrojnë këto funksione.

q Bashkia e Re mund të marrë në konsideratë të vendosë dhe ndërtojë në strukturën e saj
organizative, kapacitete për të ekzekutuar në të ardhmen edhe funksione për të cilat
aktualisht nuk ka asnjë alokim të burimeve njerëzore. Ky veprim do të mundësonte që
Bashkia e Re të jetë plotësisht në përputhje me kërkesat ligjore për funksionet dhe
përgjegjësitë e qeverisjes vendore.

q Cilësojmë që ndarja aktuale e njerëzve sipas ushtrimit të këtyre funksioneve jo
domosdoshmërisht përfaqëson një mënyrë të efektshme të ekzekutimit të këtyre
funksioneve.

q Marrja në konsideratë për të ndërmarrë keto veprime, duhet të bazohet në një punë
gjithëpërfshirëse përgatitore e përbërë, por jo e limituar nga:
- Një analizë e prioriteteve që secili prej këtyre funksioneve përfaqëson për komunitetin;
- Vlerësim mbi kapacitetet ekzistuese të burimeve njerëzore dhe infrastrukturës
q Vlerësimi mbi dhënien efektive të shërbimeve me kostot më të ulta të lejueshme (dmth
efikasiteti) është subjekt i një analize gjithëpërfshirëse.

Funksionet - Rendi Publik dhe Mbrojtja Civile
q Numri minimal i forcave të policisë së NJA-së për çdo NJA ekzistuese është
përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave ('VKM') No.313, datë
2002/01/07, mbi "Përcaktimin e strukturës, numrin e punonjësve, si dhe
shpenzimet për policinë bashkiake dhe Komunale ".

q Ndryshimi i VKM-së ekzistuese për të reflektuar krijimin e Bashkive të Reja së
bashku me numrin minimal të forcave të policisë bashkiake, duhet të merret në
konsideratë.

Në kuadër të procesit të amalgamimit të NJA-ve ekzistuese, numri minimal i
forcave të policisë bashkiake është subjekt ndryshimi.
Funksionet - Planifikimi Urban
q Ligji Nr.107 / 2014 datë 2014/07/31, mbi "Planifikimin dhe zhvillimin e
Territorit ", përcakton ndër të tjera përgjegjësi të NJA-ve në lidhje me
planifikimin dhe zhvillimin e territorit, përgjegjësinë në vijim:
- NJA-ja duhet të ketë një personel të kualifikuar për zbatimin e këtij ligji.
Numri minimal i personelit përgjegjës për funksionin e planifikimit urban
përcaktohet me VKM, por në çdo rast ky numër nuk do të jetë më pak se 6
punonjës.

q Bashkia e Re duhet ti kushtojë rëndësi vendosjes së kapaciteteve të duhura në
ekzekutimin e këtij funksioni, për të siguruar përputhshmëri me kërkesat ligjore, dhe të
vlerësojë gjithashtu nevojën për më shumë personel, nëse konsiderohet e nevojshme.

Orientimi - Orientimi i përzier i strukturave të caktuara administrative
(ndarje sipas sektorit dhe orientimit funksional)
q Strukturat administrative të poshtëpërmëndura të NJA-ve ekzistuese kanë një
orientim të kombinuar midis ndarjes sektoriale dhe horizontale
Buçimas
-Personeli përgjegjës për Urbanistikën janë nën Drejtorinë e Burimeve
Njerëzore dhe Shërbimeve
-Ndihma ekonomike është nën Drejtorinë Ekonomike (Financa)
-Personi përgjegjës për turizmin, kulturën, dhe arsimin është nën Drejtorinë e
Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve

Specializimi:
q Aktivitetet për të cilat një individ i vetëm është përgjegjës, duhet të jenë të ngjashme.
Funksione të ngjashme duhet të grupohen në mënyrë të përshtatshme rreth
kompetencave kryesore dhe linjave të raportimit.
Specializimi i strukturave administrative në një sektor të caktuar të shërbimit publik
ose grup funksional mund të prodhojë shërbime më efektive, teksa ndërtohen procese
të reja të punës dhe shtresa të reja të stafit, në Bashkinë e Re.

Udenisht dhe Velçan
-Në të dyja NJA-të, personi përgjegjës për menaxhimin e tokës kryen dhe
funksione të burimeve njerëzore
Orientimi – Pozicione drejtuese
q Me strukturën matricë të ardhshme organizative, Bashkia e Re e Pogradecit do të
ketë strukturat e ardhshme administrative, përgjegjësitë e të cilave do të
mbulojnë të tetë Njësitë Administrative.
q Ndërkohë, përgjegjësitë për një numër pozicionesh menaxheriale / drejtuese në
strukturat e NJA-ve ekzistuese, bëhen subjekt për ndryshim, si rezultat i
amalgamimit të tetë NJA-ve ekzistuese.
q Një listë jo-shterruese e pozicioneve në NJA-të ekzistuese, raportimi i të cilave
është subjekt për ndryshim, ështe paraqitur në 2 ‘Organizimi dhe Struktura’.
Orientimi – Pozicionet që ekzekutojnë shërbime publike
q Me prezantimin e Njësive Administrative si zyra të shërbimit publik dhe në
kuadër të kërkesave ligjore për shërbimet publike që të vazhdojnë të ofrohen
normalisht për komunitetin (neni 70 i Ligjit mbi "Organizimin dhe
Funksionimin), një vlerësim ne lidhjë me vendndodhjen fizike të pozicioneve që
ushtrojnë shërbime publike, bëhet i nevojshëm.
Dhënia e Shërbimit

q Ka gjasa që raportimi i pozicioneve mbikqyrëse / drejtuese të mbajtura në të tetë
NJA-të ekzistuese do të ketë një linjë parësore të raportimit tek strukturat
administrative të Bashkisë së Re. Njëkohësisht, ato do të kenë një linjë dytësore të
raportimit tek administratorët përkatës.
q Hapa të duhur dhe gjithëpërfshirës duhen marrë nga drejtuesit e lartë të Bashkisë së Re
për të siguruar që ky proces i ndryshimeve në raportim të jetë sa më i lehtë dhe efektiv.
q Mekanizma të mbikëqyrjes mbi përgjegjësi të mirë-përcaktuara duhet të
implementohen, për të monitoruar që linjat e raportimit po komunikojnë dhe
dakordësohen mbi objektivat dhe koordinimin e aktiviteteve në ekzekutimin e
funksioneve përkatëse.
q Bashkia e Re duhet të marrë masa për të siguruar që shërbimet publike do të vazhdojnë
të jepen normalisht për komunitetin. Prandaj është e arsyeshme që të rekomandohet që
pozicionet që japin shërbime publike në njësitë e qeverisjes vendore ekzistuese të
vazhdojnë me detyrat e tyre në lidhje me dhënien e shërbimeve.

q Siç është përshkruar në modelin e ardhshëm organizativ të zhvilluar në
“Udhëzues mbi Kontrollin të Njësisë së Qeverisjes Vendore”, vendimet për
ndryshime në dhënien e shërbimeve nuk mund të arrihen në një kohë të shkurtër.

Shërbimet Publike
q Siç është përmendur në rekomandimin më lart, pozicionet që japin shërbime publike
në NJA-të ekzistuese mund të vazhdojnë në kryerjen e detyrave të tyre në lidhje me
dhënien e shërbimeve. Është e arsyeshme që në përgjigje të principit të parë zhvillues,
këto pozicione të mbeten fizikisht të pranishme.

Punë përgatitore nevojitet për të analizuar proceset, për të vlerësuar kapacitetet
në burime njerëzore dhe infrastrukturë, duke përfshirë dhe informacionin komunikimin - teknologjinë aktuale. Prandaj, është e arsyeshme të vlerësohet që
ndryshime të tilla të ndodhin në një periudhë afat - mesme.

Mënyra sesi shërbimet publike do të jepen në të ardhmen, është subjekt i objektivave
strategjike dhe punës përgatitore me një analizë se si ushtrohen këto funksione. Kjo
analizë do të ndihmojë në përmirësimin e efektivitetit dhe efikasitetit në dhënien e
shërbimeve.

q Për të lehtësuar këtë proces analize, kemi hartuar tre pyetje si më poshtë, për t’u
përdorur si principe zhvilluese:

Funksione Administrative
q Disa funksione administrative mund të jenë subjekt për ndryshim në të ardhmen. Më
konkretisht, funksionet e mëposhtme shfaqen që bëhen subjekt i një zhvendosjeje
fizike, centralizimit në kryerjen e funksionit dhe kryerjes së punës në distance /
procesim i centralizuar:

1. Kryerja e punës kërkon prezencë fizike?
2. Ekziston ndonjë arsye (ligjore, strategjike) për të centralizuar ekzekutimin e
funksionit?
3. Puna është e shkallëzuesshme nëpërmjet kryerjes në distancë/ procesim i
centralizuar?
q Cilësojmë që përgjigjet ilustruese kundrejt ketyre tre principeve (referohuni
tabelës 5 në seksionin 2 ‘Organizimi dhe Struktura’, më poshtë), nuk kanë marrë
në konsideratë vendimet e ardhshme strategjike që do të ndërmerren nga Bashkia
e Re në lidhje me ndryshimin e dhënies së shërbimeve (principi zhvillues 2).
q Sipas përgjigjeve ilustruese mbi funksionet horizontale, duket që keto funksione
janë subjekt për ndryshim.
Duke patur një orientim funksional, keto funksione përmbajnë procedura dhe
rezultate që janë të orientuara teknikisht në një fushë specifikë (p.sh. Financa,
Juristi, etj.).

-Financa (Duke supozuar se Njësitë Administrative nuk do të përcaktohen si
institucione buxhetore të varësisë së Bashkisë)
-Ligjori
-Prokurimet
-Marrëdhëniet institucionale
-Burimet njerëzore
-Arkivimi
-Auditimi i brendshëm

Çështjet e personelit
q Bazuar në parimet e përgjithshme të së drejtës, në datën efektive të bashkimit
(d.m.th konstituimi i organeve të reja bashkiake), personeli ekzistues i NJA-së
që do të bashkohen me Bashkinë e Re do të konsiderohet automatikisht si
personel i Bashkisë së Re. Personeli i NJA-ve ekzistuese do të kryejë detyrat
perkatëse në ambjentet e përkatëse të NJA-ve ekzistuese dhe do të përfitojë të
njëjtën pagë deri në miratimin e strukturës organike të Bashkisë së Re.

q Ndryshimi i Ligjit nr. 8652, datë 31.07.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e
qeverisjes vendore”, në lidhje me transferimin automatik të personelit të miratohet.
Gjithashtu, nxjerrja e akteve nën-ligjore në mënyrë që të rregullohen detajet dhe të
lehtësohet procedura e transferimit të merret në konsideratë.
q Struktura e re organike të përcakohet dhe miratohet nga organet kompetente pas datës
efektive të bashkimit.

q Ligji aktual “Për organizimin dhe funksionimin e njësive të qeverisjes vendore”
nuk shprehet në lidhje me transferimin e punëmarrësve dhe të drejtat dhe
detyrimet që rrjedhin nga marrëdhënia e punësimit si pasojë e riorganizimit.
q Për më shumë detaje, referohuni Shtojcës 2 - Çështjet e personelit
Teknologia e informacionit
q Kompjuterat nuk manaxhohen me anë të një sistemi të centralizuar dhe
standardizuar që automatizon manaxhimin e rrjetit të të dhënave të llogarive të
përdoruesve dhe kërkesave të sigurisë. Si i tillë, zbatimi i rregullave të sigurisë
dhe menaxhimi i aksesit nuk është implementuar.

q Bashkia e Re mund të marrë në konsideratë fillimin dhe zbatimin nje Direktorie Aktive
te perbashkët bazuar në menaxhimin e përdoruesve, ruajtjen dhe ndarjen e
informacioneve elektronike

q Për më shumë detaje, referohuni Shtojcës 3- Teknologia e informacionit
Komunikimi
q Mungesa e mjeteve elektronike të komunikimit në NJA
q Për më shumë detaje, referohuni Shtojcës 4 - Komunikimi
Arkiva
q Si rezultat i bashkimit, vëllimi i arkivës bashkiake do të rritet nga
dokumentacioni i marrë nga NJA-të ekzistuese. Si rrjedhojë, duke marrë
parasysh vëllimin e dokumenteve, riorganizimi i arkivës së Bashkisë së Re dhe
mirëmbajtja e saj mund të rezultojë e vështirë.
q Për më shumë detaje, referohuni Shtojcës 5 - Arkiva
Sistemi i menaxhimit të aktiveve
q Nuk ka regjistra të veçantë për shoqëritë e zotëruara dhe pronat e dhëna me qira
nga NJA-të.
q Për më shumë detaje, referohuni Shtojcës 6 - Sistemi i menaxhimit të aktiveve.

q Bashkia e Re mund të marrë në konsideratë fillimin dhe implementimin e infrastrukturës
së zakonshme të komunikimit dhe aksesit në internet në mënyrë që të realizojë
shpërndarjen e informacionit, infrastrukturën e zakonshme të postës elektronike,
implementim të mëtejshëm të shpërndarjes së dokumenteve dhe sistemeve të ruajtjes,
sistemeve të biznesit dhe infrastrukturës së centralizuar të ruajtjes.
q Duke marrë parasysh kërkesat e Ligjit për Akivat, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave
të njoftohet para datës efektive të bashkimit, për të përcaktuar procedurat e transferimit
të dokumentacionit duke synuar riorganizimin e arkivës bashkiake në mënyrën më
efektive.
q Gjithashtu, si një veprim i përkohshëm, mundësia për të lënë arkivën në ambientet
ekzistuese të çdo NJA-je që do të bashkohet, mund të merret në konsideratë, në rast se
bashkimi i arkivës mund të prodhojë efekte negative për shërbimet publike.
q Regjistra të tillë duhet të mbahen në përputhje me kërkesat e Udhëzimit Nr. 30, datë
27.12.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në sektorin publik”. Në këtë mënyrë do të
sigurohet dhënia e informacionit të saktë, Bashkisë së Re, mbi aktivet e NJA-ve
ekzistuese, dhe të mundësohet menaxhimi i duhur i aktiveve dhe në përputhje me
kuadrin ligjor në fuqi.

Përshkrimi i Përgjegjësive të Strukturës Aktuale
Drejtoria

Struktura administrative

Nr. i njerëzve

Përshkrimi i përgjegjësive

Shembull
Disponibiliteti i Shërbimeve Publike
Shërbimet publike

Nr. i Njerëzve

Infrastruktura dhe shërbimet publike

Ujësjellesi

Funksionimi i sistemit të kanalizimeve të ujërave të bardha
dhe kanaleve mbrojtëse të zonave të banuara
Ndërtimi i rrugëve me karakter vendor, trotuareve dhe
shesheve publike
Rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve me karakter vendor,
trotuareve dhe shesheve publike
Ndriçimi i mjediseve publike

XX
XX
n/a

Përgatitja e programeve të zhvillimit ekonomik vendor
Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit te tregtisë
Zhvillimi i biznesit të vogël, si dhe zhvillimi i veprimtarive nxitëse si panaire
dhe reklama në vendet publike
Organizimi i shëbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor si dhe
informacioni, struktura dhe infrastruktura e nevojshme
Shërbimet e veterinarisë
Ruajtja dhe zhvillimi i pyjeve, kullotave e burimeve natyrore me karakter
vendor

Funksionimi i transportit publik urban
Administrimi i varrezave dhe garantimi i shërbimit te
varrimit
Shërbimi i dekorit ne qytet/fshat
Administrimi i parqeve, lulishteve, dhe zonave te
gjelbëruara publike
Grumbullimi, largimi dhe përpunimi i mbeturinave

Rendi dhe mbrojtja civile

Planifikimi urban

Mjekësia

Menaxhimi i tokës
Strehimi

Nr. i Njerëzve

Zhvillimi ekonomik vendor
Kontraktuar

Funksionimi i sistemit të kanalizimeve të ujërave të zeza

Shërbimet publike

Ruajtja e rendit publik për parandalimin e shkeljeve administrative dhe
garantimi i akteve të NJA-së
Mbrojtja civile
Institucionet arsimore

Mirëmbajtja e ambienteve në arsimin parashkollor dhe parauniversitar

Sistemi i sherbimit parësor shëndetësor dhe mbrojtjen e shëndetit publik
Kujdesi social

Shërbimet me karakter social, kulturor dhe sportiv

Kujdesi social dhe zbutja e varferise dhe garantimi i funksionimit te
institucioneve përkatëse

Ruajtja dhe zhvillimi i vlerave kulturore dhe historike
vendore, organizimi i veprimtarive dhe administrimi i
institucioneve perkatëse
Organizimi i veprimtarive sportive, çlodhëse e argëtuese
dhe administrimi i institucioneve perkatëse
Shërbimi social dhe administrimi i çerdheve

Mbrojtja e mjedisit

Shërbimi social – shtëpia e femijes, azilet

Mbrojtja e mjedisit

Kujdesi social mbi dhunën në familje
Kujdesi social për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve

Gjendja Civile

Cështjet e Gjendjes Civile
Qendra Kombëtare e Regjistrimit

Qendra Kombëtare e Regjistrimit

Disponibiliteti i Funksioneve Administrative
Funksionet Administrative
Financa
Taksat & tarifat vendore
Juristi
Prokurimi
Marrëdhëniet Institucionale
Burimet Njerëzore
Protokolli
Arkivimi
Teknologjia e informacionit
Shërbimet mbështetëse
Auditimi i Brendshëm

Nr. i njerëzve

Shembull
Rolet ekzistuese të NJA-ve
Role

QB

NJA 1

NJA 2

NJA n

Këshilli i NJA-së
Kryetari
Nënkryetari
Sekretari i Këshillit
të NJA-së

Shembull

Keshilli i NJA-së

Kryetari

(XX)
Sekretari i Këshillit (1)

Nënkryeatari(1)

Nënkryetari (1)

Drejtoria e XXX
(1)

Drejtoria e XXX
(1)

Drejtoria e XXX
(1)

Drejtoria e XXX
(1)

Drejtoria e XXX
(1)

Drejtoria e XXX
(1)

Drejtoria e XXX
(1)

Përshkrimi i Përgjegjësive të Strukturës së bashkuar në formën aktuale
Drejtoria

Struktura administrative

Nr. i njerëzve

Përshkrimi i përgjegjësive

Shërbimet Publike të Qendër bashkisë (QB) dhe NJA-ve të bashkuara
Shërbimet Publike

QB

NJA 1

NJA 2

NJA n

Të bashkuara

Infrastruktura dhe sherbimet publike
Ujësjellesi
Funksionimi i sistemit të kanalizimeve të ujërave të zeza
Funksionimi i sistemit të kanalizimeve të ujërave të bardha
dhe kanaleve mbrojtëse të zonave të banuara
Ndërtimi i rrugëve me karakter vendor, trotuareve dhe
shesheve publike
Rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve me karakter vendor,
trotuareve dhe shesheve publike
Ndriçimi i mjediseve publike
Funksionimi i transportit publik urban
Administrimi i varrezave dhe garantimi i shërbimit te varrimit
Shërbimi i dekorit ne qytet/fshat
Administrimi i parqeve, lulishteve, dhe zonave te gjelbëruara
publike
Grumbullimi, largimi dhe përpunimi i mbeturinave
Planifikimi urban
Menaxhimi i tokës
Strehimi
Shërbimet me karakter social, kulturor dhe sportiv
Ruajtja dhe zhvillimi i vlerave kulturore dhe historike
vendore, organizimi i veprimtarive dhe administrimi i
institucioneve perkatëse
Organizimi i veprimtarive sportive, çlodhëse e argëtuese dhe
administrimi i institucioneve perkatëse
Shërbimi social dhe administrimi i çerdheve
Shërbimi social – shtëpia e femijes, azilet
Zhvillimi ekonomik vendor
Përgatitja e programeve të zhvillimit ekonomik vendor
Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit te
tregtisë
Zhvillimi i biznesit të vogël, si dhe zhvillimi i veprimtarive
nxitëse si panaire dhe reklama në vendet publike
Organizimi i shëbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik
vendor si dhe informacioni, struktura dhe infrastruktura e
nevojshme
Shërbimet e veterinarisë
Ruajtja dhe zhvillimi i pyjeve, kullotave e burimeve natyrore
me karakter vendor
Rendi dhe mbrojtja civile
Ruajtja e rendit publik për parandalimin e shkeljeve
administrative dhe garantimi i akteve të NJA-së
Mbrojtja civile
Institucionet arsimore
Mirëmbajtja e ambienteve në arsimin parashkollor dhe
parauniversitar
Mjekësia
Sistemi i sherbimit paresor shëndetësor dhe mbrojtjen e
shëndetit publik
Kujdesi social
Kujdesi social dhe zbutja e varferise dhe garantimi i
funksionimit te institucioneve përkatëse
Kujdesi social mbi dhunën në familje
Kujdesi social për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve
Mbrojtja e mjedisit
Mbrojtja e mjedisit
Gjendja Civile
Gjendja Civile
Qendra Kombetare e Regjistrimit
Qendra Kombetare e Regjistrimit

3
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Shembull

Kryetari (1)

Këshilli Bashkiak

Administratori
NjA 1
Administratori
NjA 2
Administratori
NjA 3

Sekretari i Këshillit
(1+2)

Drejtor
Kabineti (1)

Auditi i Brendshëm
Këshilltarët
(1+1)
Nënkryetari (1)

Nënkryetari (1)

Administratori
NjA n
Sekretari i
Përgjithshëm

Nënpunës Civil

Drejtoria e
Përgjithshme
Infrastrukturës &
Shërbimeve Publike

Drejtoria e
Përgjithshme për
Mardhëniet
Nderinstitucionale

 Buxheti

 Ujësjellësi

 Arsimi

 Tatim - Taksa

 Kanalizime ujërat e bardha

q Përgatitja e programeve të
zhvillimit ekonomik vendor &
Analizimi i statistikave

 Kanalizime ujërat e zeza

Mirëmbajtja e ambienteve të arsimit Prokurimet
parashkollor dhe parauniversitar  Burimet Njerëzore

 Ngritja dhe funksionimi i
Tregjeve publike dhe i rrjetit të
tregtisë

Ndertimi i rrugëve me karakter vendor,
trotuareve dhe shesheve publike

Sistemi i shërbimit paresor
shëndetsor dhe mbrojtjen e
shëndetit publik

Administrimi i parqeve, lulishteve dhe
zonave të gjelbëruara publike

Sherbimet sociale për mbrojtjen e të
drejtave të femijëve

Grumbullimi, largimi dhe përpunimi i
mbeturinave

Ruajtja e rendit publik për
parandalimin e shkeljeve
administrative dhe garantimi i
zbatimit të akteve bashkiake

Drejtoria e
Përgjithshme
Ekonomisë &
Financave

 Zhvillimi i biznesit të vogël, si
dhe zhvillimi i veprimtarive
nxitëse si panaire e reklama në
vende publike
 Organizimi i shërbimeve ne
mbeshtetje të zhvillimit
ekonomik vendor si
informacioni, struktura dhe
infrastruktura e nevojshme

Kanale mbrojtëse në zonat e banimit

Drejtoria e
Përgjithshme
E Shërbimeve
Mbështetëse

 Shëndetësia

 Juridike

 Protokolli
 Arkiva

 Teknologjia
Rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve me
Informacionit dhe
 Ndihma Sociale
karakter vendor, trotuareve dhe shesheve
komunikimit
publike
Kujdesi social, zbutja e varfërisë dhe
garantimin e funksionimit të
Ndriçimi i mjediseve publike
institucioneve përkatëse
Funksionimi i transportit publik urban
 Rendi Publik dhe
Administrimi i varrezave, garantimi i
Mbrojtja Civile
shërbimit të varrimit
Ndihma sociale për dhunën në
Shërbimi i dekorit
familje

Planifikimi Urban
Menaxhimi i Tokës
Strehimi

 Mjedisi
Mbrojtja e mjedisit
Ruajtja dhe zhvillimi i pyjeve,
kullotave e burimeve natyrore me
karakter vendor
Menaxhimi i Tokes

 Gjendja Civile
 Q.K.R.
 Shërbimi Veterinar
Shërbimet me karakter social,
kulturor e sportive
Ruajtja dhe zhvillimi i vlerave
kulturore dhe historike vendore,
organizimi i veprimtarive dhe
administrimi i institucioneve
përkatese
Organizimi i veprimtarive sportive,
çlodhëse e argetuese dhe
administrimi i institucioneve
përkatëse
Administrimi i çerdheve/kopshteve
Shërbimi social dhe administrimi i
institucioneve si azilet, shtëpitë e
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Tabela 5: Shërbimet publike – Të aplikuarit e principeve zhvilluese

Kryerja e punës
kërkon prezencë
fizike?

Arsye për të centralizuar
ekzekutimin e
funksionit?

Puna është e shkallëzueshme
nëpërmjet kryerjes në
distancë/ procesim i
centralizuar?

Ujësjellësi;

Po

Jo

Jo

Funksionimi i sistemit të kanalizimeve të ujërave të zeza;

Po

Jo

Jo

Funksionimi i sistemit të kanalizimeve të ujërave të bardha dhe kanaleve mbrojtëse të zonave
të banuara;

Po

Jo

Jo

Ndërtimi i rrugëve me karakter vendor, trotuareve dhe shesheve publike;

Po

Jo

Jo

Rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve me karakter vendor, trotuareve dhe shesheve
publike;

Po

Jo

Jo

Ndriçimi i mjediseve publike;

Po

Jo

Jo

Funksionimi i transportit publik urban;

Jo

Jo

Po

Administrimi i varrezave dhe garantimi i shërbimit të varrimit;

Po

Jo

Jo

Shërbimi i dekorit në qytet/fshat;

Po

Jo

Jo

Administrimi i parqeve, lulishteve, dhe zonave të gjelbëruara publike;

Po

Jo

Jo

Grumbullimi, largimi dhe përpunimi i mbeturinave;

Po

Jo

Jo

Planifikimi urban;

Jo

Jo

Po

Menaxhimi i tokës;

Po

Jo

Jo

Strehimi;

Jo

Jo

Po

Ruajtja dhe zhvillimi i vlerave kulturore dhe historike vendore, organizimi i veprimtarive dhe
administrimi i institucioneve përkatëse;

Po

Jo

Jo

Organizimi i veprimtarive sportive, çlodhëse e argëtuese dhe administrimi i institucioneve
përkatëse;

Po

Jo

Jo

Shërbimi social dhe administrimi i çerdheve;

Po

Jo

Jo

Shërbimi social – shtëpia e fëmijës, azilet;

Po

Jo

Jo

Përgatitja e programeve të zhvillimit ekonomik vendor

Jo

Jo

Po

Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë

Po

Jo

Jo

Zhvillimi i biznesit të vogël, si dhe zhvillimi i veprimtarive nxitëse si panaire dhe reklama në
vendet publike

Po

Jo

Jo

Organizimi i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor si dhe informacioni,
struktura dhe infrastruktura e nevojshme

Po

Jo

Jo

Shërbimet e veterinarisë

Po

Jo

Jo

Ruajtja dhe zhvillimi i pyjeve, kullotave e burimeve natyrore me karakter vendor..

Po

Jo

Jo

Po

Jo

Jo

Po

Jo

Jo

Po

Jo

Jo

Po

Jo

Jo

Kujdesi social dhe zbutja e varfërisë dhe garantimi i funksionimit të institucioneve përkatëse

Po

Jo

Jo

Kujdesi social mbi dhunën në familje

Po

Jo

Jo

Kujdesi social për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve

Po

Jo

Jo

Po

Jo

Jo

Shërbime
Infrastruktura dhe shërbimet publike

Shërbimet me karakter social, kulturor dhe sportiv

Zhvillimi ekonomik vendor

Rendi dhe mbrojtja civile
Ruajtja e rendit publik për parandalimin e shkeljeve administrative dhe garantimi i akteve të
NJA-së
Mbrojtja civile
Institucionet arsimore
Mirëmbajtja e ambienteve në arsimin parashkollor dhe parauniversitar
Mjekësia
Sistemi i shërbimit parësor shëndetësor dhe mbrojtjen e shëndetit publik
Kujdesi social

Mbrojtja e mjedisit
Mbrojtja e mjedisit

Tabela 6: Funksionet Administrative – Të aplikuarit e principeve zhvilluese

Financa (Shënim 1)

Jo

Arsye për të
centralizuar
ekzekutimin e
funksionit?
Po

Taksat dhe tarifat vendore

Po

Jo

Jo

Ligjori

Jo

Jo

Po

Prokurimi

Jo

Jo

Po

Marrëdhëniet Institucionale

Jo

Jo

Po

Burimet Njerëzore

Jo

Jo

Po

Protokolli

Po

Jo

Jo

Arkivimi

Jo

Jo

Po

Teknologjia e informacionit

Po

Jo

Po

Shërbimet mbështetëse

Po

Jo

Jo

Auditimi i brendshëm

Jo

Jo

Po

Kryerja e punës
kërkon prezencë
fizike?

Funksioni

Puna është e shkallëzueshme
nëpërmjet kryerjes në
distancë/ procesim i
centralizuar?
Po

Shënim 1: Duke supozuar qe Bashkia e Re nuk do të përcaktojë Njësitë Adiministrative si institucione buxhetore në varësi te saj.

Shembull
Tabela 12: Lista e konsoliduar e kontrollit të kërkesave për menaxhimin e aktiveve
Menaxhimi i Aktiveve

QB

NJA1

NJA2

NJA3

NJA4

NJA5

NJA6

NJA7

Rregullat dhe procedurat e
aprovuara mbi menaxhimin e
aktiveve

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Nëpunësi autorizues

Kryetar i
NJA-së,

Kryetar i
NJAsë,

Kryetar i
NJA-së,

Kryetar i
NJA-së,

Kryetar i
NJA-së,

Kryetar i
NJA-së,

Kryetar i
NJA-së,

Kryetar i
NJA-së,

Nëpunësi zbatues

Drejtor i
Financës,

Drejtor i
Financës,

Drejtor i
Financës,

Drejtor i
Financës,

Drejtor i
Financës,

Drejtor i
Financës,

Drejtor i
Financës,

Drejtor i
Financës,

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Po, me
shkrim

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Regjistri i pronave të dhëna
me qira

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Regjistri i shoqërive të
zotëruara

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

N/a

Jo

N/a

Regjistri i konçesioneve /
kontratave të enfiteozës

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

N/a

Inventari vjetor i aktiveve

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Komisioni i inventarizimit të
aktiveve

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Komisioni i vlerësimit të
aktiveve

Po

Jo

Jo

Jo

Jo

Po

Jo

Jo

Komisioni i nxjerrjes së
aktiveve jashtë përdorimit

Po

Po

Po

Po

Jo

Po

Jo

Jo

Plani, objektivat e miratuara,
dhe mekanizmat e kontrollit
në lidhje me riskun e
menaxhimit të aktiveve
Regjistri kontabilizimit të
aktiveve

Shënime për Aneksin nr.2
Hapat dhe procedurat që duhet të ndiqen nga grupet e punës për plotësimin e “Librit të të dhënave
Operacionale”:
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Inventari i personelit - Përpara se lista e inventarit të personelit të hidhet sipas formularit “Inventari i

përsonelit”, grupi i punës duhet të sigurohet për plotësinë dhe saktësinë e informacionit të dhënë duke rishikuar
rregulloren e brendshme të aprovuar nga Këshilli i NJQV-së për vitin aktual dhe vendimin e këtij Këshilli "Për
miratimin e strukturës organike, numrit të punonjësve dhe pagave të administratës së NJQV-së" për vitin
aktual.
Strukturat administrative dhe përgjegjësitë – Përpara se të plotësojë formularin “Përshkrimin e përgjegjësive
të strukturave administrative” dhe formularin “Organizimi dhe struktura” duke vendosur numrin e punonjësve
në çdo strukturë administrative, grupi i punës duhet të marrë në shqyrtim dokumentacionin si më poshtë:
- rregulloret e brendshme për organizimin e aktiviteteve të administratës, të miratuar nga Këshilli i
NJQV-së, për të kuptuar strukturat administrative dhe përgjegjësitë e tyre;
- vendimin e Këshillit "Për miratimin e strukturës organike, numri i punonjesve dhe pagat e administratës të
NJQV-së ", për vitin aktual;
- listën e stafit për vitin aktual që përmban informacion për punonjësit si emri i plotë dhe pozicioni që mban;
- klasifikimin e strukturës administrative (drejtori kundrejt strukturave më të ulëta) sipas kërkesave të
përcaktuara në VKM nr.161, datë 02.07.2008 "Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të qeverisjes
vendore për efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave të punonjësve të organeve të qeverisjes vendore",
të ndryshuar me VKM nr.586, datë 17.7.2013 "Për ndryshimet në VKM nr.161".
Më pas analizohet informacioni i marrë, duke identifikuar dhe përmbledhur përgjegjësitë e roleve të përcakuara
sipas modelit organizativ ekzistues;
Disponueshmëria e shërbimeve publike dhe funksioneve horizontale – Përpara se të plotësojë formularin
"Disponueshmëria e shërbimeve publike" dhe "Disponueshmëria e funksioneve horizontale" grupi i punës
duhet të marrë në konsiderë të dhënat e listës së inventarit të personelit. Formularet e plotësuara duhet të
shfaqin ndarjen e njerëzve në kryerjen e shërbimeve publike dhe funksioneve horizontale.
Shënohet me n/a ('nuk është e aplikueshme') numri i njerëzve në ato funksione ku nuk është bërë alokim
personeli. Për njerezit që kryejnë më shumë se një funksion, vlerësohet alokimi i përafërt i kohës që personi
shpenzon në një funksion të caktuar. Funksionet të cilat janë të kontraktuara apo të liçensuara duhet të jenë
gjithashtu të cilësuar për funksionin përkatës. Për disa prej shërbimeve publike të kontraktuara ose
liçensuara, kur mund të jenë përcaktuar njerëz për të monitoruar performancën e palëve të treta, numri i këtyre
njerëzve duhet të pasqyrohet gjithashtu, pranë fjalës "kontraktuar" ose "liçensuar".
Në bazë të informacionit të marrë kryhet analiza për shërbimet publike dhe funksionet horizontale, duke
përmbledhur funksionet për zbatimin e të cilave nuk ka burime njerëzore të alokuara për ti kryer, duke i adresuar
në formimin e strukturës organizative të bashkisë.
Inventari i sistemeve të informacionit, hardware-ve dhe kontratave të mirëmbajtjes – Përpara se të
plotësohen formularet ”Inventari i TI“ dhe “Sistemet e Komunikimit” , grupi i punës duhet të marrë inventarin e
plotësuar të sistemeve të Teknologjisë se Informacionit (TI) nga personi përgjegjës për TI. Në rast se nuk ka
personel të TI, mund të merren të dhëna nga kreu i seksionit të financave, meqenëse zakonisht ata mbajnë
inventarin dhe informacionin për kontratat. Inventari duhet të përmbajë çështjet e mëposhtme: Inventari i
personelit të TI dhe struktura organizative; sistemet e informacionit të zbatuara; marrëveshje liçencash për çdo
software; kategori dhe sasi hardware; kontrata shërbimesh për mirëmbajtjen e hardware-ve.
Vlerësimi i kontrolleve të Tl të zbatuara në sistemet e informacionit - Ky seksion është i zbatueshëm
kur sistemet e kontrollit të automatizuar ose gjysmë të automatizuar implementohen në sistemet software
të informacionit kontabël apo sisteme software të tjera të menaxhimit të të dhënave.
Grupi i punës merr dokumentat e listuara në "Formularët e Kontrollit Operacional", në Aneks 1 Pyetësori për
informacion, seksioni Tl. Pas evidentimit të sistemeve software kontabël identifikohet në qoftë se sistemi ka
zbatuar kontrollin e automatizuar ose gjysmë të automatizuar për përpunimin e të dhënave dhe llogaritjeve dhe
listohen zbatimi i kontrolleve përkatese të automatizuara dhe gjysmë të automatizuara;
Pas verifikimit të ekzistencës së kontrolleve të automatizuar ose gjysmë të automatizuara, plotësohen formularet
e seksionin "KPTl", duke dokumentuar rezultatet e testit të kontrollit të përgjithshem TI.
Inventari i telefonisë dhe marrëveshjeve të internetit që ekzistojnë - Përpara se të plotësojë formularin
"Sistemet e komunikimit", grupi i punës duhet të marrë një listë të plotë në lidhje me sistemin e telefonisë dhe
internetit të përdorur si dhe ndërtojë një listë të ofruesve të shërbimeve të telefonisë dhe shërbimeve të internetit,
duke vlerësuar kushtet e ofrimit të këtyre shërbimeve.
Bazuar në inventarin e sistemeve TI dhe vlerësimin e dokumenteve dhe informacionit të paraqitur për çështjet e
kërkuara në pyetësor paraqiten vëzhgimet dhe rekomandimet përkatëse.

Arkivimi – Grupi i punës plotësonformularin "Lista e kontrollit të kërkesave teknike" në bazë të informacionit

të marrë nga personi përgjegjës për arkivën, mbasi të jetë siguruar mbi plotësinë dhe saktësinë e informacionit të
dhënë duke: vizituar ambientet e arkivimit dhe kontrolluar ekzistencën e kërkesave teknike; rishikuar regjistrat
dhe format e mbajtura për përpunimin dhe shërbimin e dokumenteve; intervistuar personin përgjegjes për
arkivën për të parë nëse kërkesat teknike dhe metodologjia për arkivimin janë plotësuar.
Bazuar në analizën e informacionit të marrë mbi praktikat e arkivimit, jepen vëzhgimet dhe rekomandimet
përkatëse.
Menaxhimi i aktiveve - Grupi i punës plotësonformularin "Lista e kontrollit të kërkesave për menaxhimin e
aktiveve" në bazë të informacionit të marrë nga personi përgjegjës për menaxhimin e aktiveve, mbasi të jetë
siguruar mbi plotësinë dhe saktësinë e informacionit të marrë duke: rishikuar rregulloret e brendshme në
dispozicion dhe regjistrat në lidhje me menaxhimin e aktiveve; intervistuar personin përgjegjës për menaxhimin e
aktiveve në mënyrë për të kuptuar nëse praktikat e menaxhimit të aktiveve janë në përputhje me legjislacionin.
Bazuar në analizën e informacionit të marrë mbi praktikat e menaxhimit të aktiveve, jepen vëzhgimet dhe
rekomandimet përkatëse.
Projektet e investimit - Grupi i punës plotësonformularin e "Projekteve të Investimit” në bazë të
informacionit të marrë nga personi përgjegjës për Planifikimin Urban, mbasi të jetë siguruar mbi plotësinë dhe
saktësinë e këtij informacioni.
Kontratat e shërbimeve publike - Grupi i punës plotësonformularin "Kontratat e shërbimeve publike " në
bazë të informacionit të marrë nga juristi ose personi përgjegjës, mbasi të jetë siguruar mbi plotësinë dhe
saktësinë e informacionit të dhënë duke: intervistuar juristin apo personin përgjegjës në lidhje me informacionin
e duhur për të plotësuar modelin; marrë dhe rishikuar kontratat përkatëse që lidhen me shërbimet publike, për të
kuptuar specifikat e secilës kontratë.

Kontratat me palët e treta - Grupi i punës plotësonformularin e "Kontratave me palët e treta" në bazë të

informacionit të marrë nga juristi ose personi përgjegjës, mbasi të jetë siguruar mbi plotësinë dhe saktësinë e
informacionit të dhënë duke: marrë dhe rishikuar kontratat përkatese për të kuptuar specifikat e secilës
kontratë.
Çështjet gjyqësore - Grupi i punës plotësonformularin e "Çështjeve gjyqësore" në bazë të informacionit të
marrë nga juristi ose personi përgjegjës, për të gjitha çështjet gjyqësore ku qendër bashkie/njësi administrative
vepron si i paditur, paditës apo palë e tretë. Grupi i punës duhet të sigurohet mbi plotësinë dhe saktësinë e
informacionit të dhënë përmes: intervistimit të juristit ose personit përgjegjës në lidhje me çështjet gjyqësore për
të cilat ka një vendim gjyqësor të formës së prerë dhe nëse procedura ekzekutimi, qoftë vullnetare apo të
detyrueshme përmes përmbaruesit, nga ose kundër qendër bashkie/njësi administrative, kanë nisur tashmë ose
janë duke pritur për të filluar; marrjes dhe shqyrtimit të kërkesëpadive / ankimeve/ rekurseve dhe / ose
vendimeve të gjykatës.
Procedurat për të plotësuar formularet e konsoliduara të “Librit të të dhënave Operacionale”:
Modeli i ardhshëm organizativ - Grupi i punës harton një përmbledhje mbi rolet e kryera, duke përdorur
formularin “Rolet ekzistuese” dhe më pas harton një përmbledhje mbi rolet e reja në bashki, duke përdorur
formularin “Rolet e ardhshme në bashki”. Një përmbledhje mbi të dhënat e standartizuara për shërbimet publike
dhe funksionet horizontale të kryera në njësitë e shkrira hidhet në formularin “Shërbimet publike në NJQV-të që
do të bashkohen”.
Struktura e ardhshme organizative - Në zhvillimin e strukturës organizative të bashkisë, mund të merren në
konsideratë faktorët në vijim:
- Konsistencë me drejtimin strategjik: të mbështesë prioritetet e vizionit dhe strategjisë të njësisë së bashkuar;
- Forma ndjek funksionin: struktura organizative duhet të sigurojë dhënien cilësore të shërbimeve publike;
- Përgjegjshmeria: duhet të ketë përgjegjësi dhe autoritete vendimmarrëse të qarta dhe të mirë përcaktuara;
- Shtrirja e kontrollit: duhet të jetë sa më e gjerë të jetë e mundur, pa sakrifikuar efikasitetin. Megjithatë, ekziston
një kufi për numrin e pozicioneve që një person në mënyrë efektive mund të kryejë. Shtrirja e kontrollit duhet të
sigurojë monitorimin e duhur të performancës dhe qasjen ndaj pikëpamjeve të punonjësve;
- Specializimi: aktivitetet për të cilat është përgjegjës një individ i vetëm duhet të jenë të ngjashme.
Funksione të ngjashme duhet të grupohen në menyrë të përshtatshme rreth kompetencave kryesore
dhe linjave të raportimit;
- Shtresat e mbikeqyrjes: numri i niveleve të autoritetit duhet të mbahet në minimum (nga lart poshtë);
- Vendimmarrja: formimi organizativ duhet të lehtësojë vendimmarrje efektive dhe në kohë, në
mbështetje të punëve të përditshme;
- Komunikimi: komunikimi është efektiv dhe efikas në linjat e raportimit dhe në dhënien e shërbimeve;
- Përqasja në koordinim - e aplikueshme sidomos për Administratoret e rinj të cilët do të jenë përgjegjës për
drejtimin e njësive rajonale përbrenda drejtorive të ndryshme të shërbimeve publike dhe horizontale. Rregulla
dhe procedura të qarta duhen zhvilluar për të bërë dallimin ndërmjet përgjegjsive sektoriale (funksionale) dhe
administrative si dhe linjave te raportimit.
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- Ndarja hapësinore - formimi organizativ i bashkisë duhet që të pasqyrojë statusin e veçante dhe të
ndërvarur të njësive administrative rajonale (veprime të veçuara në vende të veçuara).
- Rritje dhe ndryshim në të ardhmen - struktura organizative duhet të jetë fleksibël dhe e adaptueshme
ndaj rritjes së ardhshme dhe nevojave për shërbimit publik.
Te “Libri i të dhënave Operacionale” janë dhënë 2 tipologji strukturash të cilave mund t’ju referoheni.
Çështjet e personelit – Grupi i punës harton një përmbledhje të analizës mbi personelin e bashkisë, të bazuar
në analizën e dhënë për çdo njësi të shkrirë. Kjo analizë duhet të përmbajë informacion mbi numrin e
përgjithshëm të personelit, llojin e marrëdhënieve të punës me personelin, duke përshkruar numrin e
përgjithshëm të nëpunësve civilë, duke përfshirë specifikimet në lidhje me nëpunësit civilë në periudhë prove,
kategoritë e mbrojtura të punëmarrësve etj. Të gjitha formularet e "Inventarit të personelit" vendosen si Shtojcë
të raportit të konsoliduar.
Teknologjia e informacionit dhe komunikimit – Grupi i punës vendos formularin e konsoliduar të
"Inventarit të sistemeve të biznesit të TI” duke i’u referuar "Formular të Kontrollit të konsoliduar
Operacional". Në bazë të informacinit të mbledhur, grupi i punës harton një përmbledhje të analizës mbi
sistemet e biznesit TI të bashkisë si dhe një inventar të përmbledhur të metodave të komunikimit të
brendshëm të zbatuara. Së fundmi harton një përmbledhje të vëzhgimeve dhe rekomandimeve përkatëse në
kuadër të konsolidimit.
Arkiva – Grupi i punës harton një përmbledhje të analizës mbi praktikat e arkivimit, bazuar në analizën
për çdo NJQV që është shkrirë. Më pas vendos në raportin e konsoliduar "Listën e kontrollit të kërkesave
teknike" duke i’u referuar "Formulareve të Kontrollit të Konsoliduar Operacional", për formularin përkatës të
përdorur. Së fundmi harton një përmbledhje të vëzhgimeve dhe rekomandimeve përkatëse në kuadër të
konsolidimit.
Menaxhimi i aktiveve – Grupi i punës vendos në raportin e konsoliduar "Listën e kontrollit të kërkesave
për menaxhimin e aktiveve” duke i’u referuar "Formulareve të Kontrollit të Konsoliduar Operacional", për
formularin përkates të përdorur dhe më pas harton një përmbledhje të vëzhgimeve dhe rekomandimeve
përkatëse në kuadër të konsolidimit.
Projektet e investimit - Grupi i punës vendos në raportin e konsoliduar "Projektet e Investimeve" duke i’u
referuar "Formularëve të Kontrollit të Konsoliduar Operacional", për formularin përkatës të përdorur.
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Aneksi nr.4
Modeli Financiar për Bashki Qendër/NJA XXX
xxx
Shënimet e kompletuara për Pasqyrat Financiare

1 Ploteso Informacionin e përgjithshëm
Informacioni i përgjithshëm
2 Ploteso formatet e Pasqyrave Financiare
Pasqyrat Financiare të NJA
3 Ploteso shënimet e Pasqyrave Financiare
Shënimet mbi Pasqyrat Financiare
4 Ploteso seksionin mbi evidencën shtesë të marrë
Ploteso seksionin mbi evidencën shtesë të marrë
5 Ploteso Përmbledhjen e Rregullimeve
Përmbledhja e rregullimeve
6 Fundi
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Modeli Financiar për Bashki Qendër/NJA XXX
xxx
Përmbledhje e rregullimeve

xxx
Përmbledhje e rregullimeve
Pёr vitin e mbyllur mё 31 dhjetor 2015
(Shumat ne ALL'000, nëse nuk shprehet ndryshe)

Numё
r Llogaria dhe pёrshkrimi
1

Llojet e rregullimeve:- Modifikimi I
Politikave (MP)- Riklasifikim (RI)Pёrjashtime

Debia

Modeli Financiar për Bashki Qendër/NJA XXX
xxx
Pёrmbledhje e performancёs financiare

xxx
Pёrmbledhje e performancёs financiare
Pёr vitin e mbyllur mё 31 dhjetor 2015
(Shumat ne ALL'000, nëse nuk shprehet ndryshe)
Shёnime
shpjeguese
Burimet e fondeve
Granti qeveritar i pakushtezuar
Granti qeveritar I kushtezuar
Te hyrat vetanake
Taksat
Perdorimet e fondeve
Shpenzimet
Pagat
Mallra dhe sherbime
Subvencione dhe transferta
Pagesa nga 5% garanci per perfundim
Transferime te tjera Keshi
Te ardhura te alokuara per qeverine /
Depositim ne buxhet
Granti i kushtezuar i paperdorur
Kesh-i i mbetur i mbartur

F3/2
F3/2
F3/2
F3/2

Sh7
Sh7
Sh7

Mё 31
dhjetor 2014
-

Sh5

-

F5
F5

-

Kredia

Pasqyrat e
prekura
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Modeli Financiar për Bashki Qendër/NJA XXX
xxx
Kontroll
0
Riparaqitur
Evidenca mbeshtetese i referohet

31-12-2015

0
31-12-2014

12/31/2015

Kontroll i pergjithshem

-

-

-

-

Pasiv - F2
Aktiv - F1
Kotroll

0
0
-

0
0
-

0
0
-

Fondet e veta - F8
Aktivet neto - periudha e tanishme - F1-F2
Kotroll

0
0
-

0
0
-

0
0
-

Aktivet e qendrueshme - F6
Amortizimi - F7
Investimet - F4
Vlera neto kontabel e aktiveve te qendrueshme - F1
Kotroll

0
0
0
0
-

0
0
0
0
-

0
0
0
0
-

Fondet e thesarti - F5
Foncet e thesarit - F1
Kotroll

0
0
-

0
0
-

0
0
-

Aktivete neto - F10
Fondet e veta - F2
Kotroll

0
0
-

0
0
-

0
0
-

F3-1
F3-2
Kotroll

0
0
-

0
0
-

Pagat, shperblimet - F3-1
Pagat - F9
Kotroll

0
0
-

0
0
-

1 Kontrolli - Tabelat 1-9
1.1 Bilanci

1.2 Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve

2 Kontrollet - Shenimet

Aktivet e qendrueshme
Vlera kontabel e aktiveve te qendrueshme - SH1
Vlera kontabel e aktiveve te qendrueshme - F1
Kotroll

0
0
-

Lista e inventarit
Inventari - SH2
Inventari - F1
Kotroll

0
0
-

Te arketueshme nga punonjesit
Te arketueshme nga punonjesit - SH3
Te arketueshme nga punonjesit - F1
Kotroll

0
0
-

0
0
-

0
0
-

0
0
-

0
0
-

0
0
-

Debitore te ndryshem
Debitore te ndryshem - SH4
Debitore te ndryshem - F1
Kotroll
Akti i Trashegemise
Akti i Trashegimise - SH5
Akti i Trashegimise - F1 (Llog. 520)
Kotroll
Kreditoret
Kreditoret - SH6
Kreditoret - F2
Kotroll

0
0
-

Shpenzimet
Shpenzimet - SH7 (ne baze kesh-i)
Shpenzimet - SH12 (ne baze kesh-i)
Kotroll

0
0
-

Shpenzimet - F3-1(ne baze perllogaritjeje)
Shpenzimet - SH12 (ne baze perllogaritjeje)
Kotroll

0
0
-

Rakordimi i te ardhurave
Rakordimi i te ardhurave - SH8
Te ardhurat - F3-2
Kotroll

0
0
-

Te ardhurat e transferuara ne buxhetin e qeverise
Rakordimi i te ardhurave - SH8
Llogaria 8420 in F3-1
Kotroll

0
0
-

Filialet
Filialet - SH9
Filialet - F1
Kotroll

0
0
-

Borxhe dhe huamarrje
Borxhe dhe huamarrje - SH10
Borxhe dhe huamarrje - F2
Kotroll

0
0
-

Grantet e donatoreve
Grantet e donatoreve - SH11
Grantet e donatoreve - F3-2
Kotroll

0
0
-
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3 Kontrollet - E dhena nga klienti
Aktivet e qendrueshme
Aktivet afatgjata materiale (vlera bruto)
Investimet me proces
Amortizimi i akumuluar
Vlera neto e aktiveve te qendrueshhme - SH1
Kotroll

0
0
0
0
-

Amortizimi
Amortizimi
Amortizimi I aktiveve te patrupezuara- F1
Amortizimi I aktiveve te trupezuara- F1
Kotroll

0
0
0
-

Akti i trashegemise
Akti i shumave te trasheguara
Akti I trashegemise - SH5
Kotroll

0
0
-

Shumat per t'u paguara punonjesve
Te pagueshme ndaj punonjesve
Te pagueshme ndaj punonjesve - F2
Kotroll

0
0
-

Grantet aktuale
Grantet aktuale
Grantet nga qeveria - F3-2
Kotroll

0
0
-

Detyrimet
Aktivitete te tjera me qeverine
Aktivitete te tjera me qeverine (kreditor) - F2
Kotroll

0
0
-

Aktive te tjera
Aktive te tjera monetare
Shuma te tjera - F1
Kotroll

0
0
-

Inventari
Inventari
Inventari - Sh2
Kotroll

0
0
-

rakordimi me thesarin per te shpenzimet
Sh 7
Rakordimi
Kotroll

0
0
-

rakordimi me thesarin per te ardhurat
Sh 8
Rakordimi
Kotroll

0
0
-

Formatet e pasqyrave
financiare

Modeli Financiar për Bashki Qendër/NJA XXX
xxx
Index i formateve te pasqyrave financiare (sipas udhezimit 26 date 26.12.2007)

Form 1
Form 2
Form 3/1
Form 3/2
Form 4
Form 5
Form 6
Form 7
Form 8
Form 9
Form 10
Form 11

Emri I pasqyres
Bilanci Kontabel - Aktivi
Bilanci Kontabel - Pasivi
Pasqyra e Shpenzimeve
Pasqyra e te Ardhurave
Burimet dhe shpenzimet lidhur me investimet
Pasqyra mbi levizjen Cash
Pasyqra mbi gjendjen dhe ndryshimet ne Aktivet
Pasqyra e amortizimit te aktiveve te qendrueshme
Pasqyra e levizjes se fondeve
Pasqyre mbi numrin e punonjesve dhe fondin e pagave
Pasqyre Permbledhese e Konsoliduar e Gjendjes
Financiare
Pasqyre Permbledhese e Konsoliduare te
ardhurave dhe shpenzimeve te funksionimit

Fletorja Zyrtare

Viti 2015 – Numri 139

Fletorja Zyrtare
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Shënimet e pasqyrave
financiare

Modeli Financiar për Bashki Qendër/NJA XXX
xxx
Indeksi I shenimeve per pasqyrat financiare
0

Ref
Sh1
Sh2
Sh3
Sh4
Sh5
Sh6
Sh7
Sh8
Sh9
Sh10
Sh11
Sh12
Sh13

Emri I shenimit
Regjistri I aktiveve fikse
Listë e detajuar e materialeve dhe objekteve të inventarit
Të arkëtueshme nga punonjësit, parapagimet dhe dënimet
Lista e detajuar e debitorëve
Trashëgimia Akti - 2014-2015
Lista e detajuar e faturave të papaguara
Rakordimi I shpenzimeve midis Thesarit dhe librit te bankёs sё LGU
Rakordimi I tё ardhurave me Thesarin
Investime nё kompani degё
Huatё
Grante dhurues
Rakordimi I Shpenzimeve Kapitale dhe Shpenzimeve tё tjera nё Pasqyrat Financiare me Thesarin
Format pёr Bilancin Vёrtetues
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Formati 8
LEVIZJET NE FONDET E VETA
(ne leke)
Nr.

Nr.llog.

a
1

b
101

2
3
4
5
6
7
8
9

1,010
1,011
1012
1013
1014
1015
1016
109

10

EMERTIMI

Celje

Levizje te periudhes

Kredi

Debi

c
FONDE BAZE

Kredi

1
-

Mbyllje

2
-

3
-

Fondi baze gjendje
Shtesa fondi baze
Pakesime te fondit baze
Pekesim nga konsumi i aktiveve qendrushshme
Pakesim nga shitja e aktiveve te qendrushme
Pakesim nga nxjerrja jasht perdorimit e AQ
Pekseim nga transfertat e AQ
DIFERENCA RIVLERSIMI AQ

105,107,11,12,13,145,15,85
FONDI I BRENDESHEM

11
12
13
14
15
16
17
18
19

105
107
11
12
13
145
15
85
106

Grante brendeshme kapitale
Vlera te caktuara ne perdorim
Fonde te tjera veta
Rezultat I mbartur
Subvecione jashtzakoneshme
Grante brendsh.kapitale per investime per trete
Shuma te parashikuara rreziqe e shpenzime
Rezultati I ushtrimit
FONDI I JASHTEM

20
21
22

106
146

Grante te Huaja Kapitale
Grante huaja.kapitale per investime per trete
FONDI I KONSOLIDUAR ( 1 deri 4)

-

-

-

-

-

-

Kontrolle

Kredi

Sa bilanci

4=1+3-2

Celje

mbyllje

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fletorja Zyrtare
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Formati 9
NUMRI I PUNONJESVE DHE FONDI I PAGAVE
(ne leke)

KATEGORITE

Numri mesatar I
punonjesve gjate
vitit

Ndryshime gjate vitit

FONDI I PAGAVE DHE SIGURIMEVE
Shtesa

Shtesa
a

Numri I
punonjesve ne
fund

b
Nr total I punonjesve ( 1+2+3+4+5)

Largime

1

2

-

3

-

Ndihma sociale
Sigurime shoqerore e shendetsore
Shperblime te tjera
social

Totali I fondit te
pagave
4

-

-

1

Drejtues

-

2

Spec.arsim te larte

-

3

Teknike

-

4

Nepunes te thjeshte

-

5

Punetore

-

6

Punonjes te perkohshem

-

health

help
5

insurance

6

-

7

-

Tatim
mbi te ardhura

8

-

9

-

10

-

-

NOTES :
Shuma kol_nr.5 e F9=Pjesa e 600 tek f3/1

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

Fletorja Zyrtare
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Formati 10
BILANCI I KONSOLIDUAR
(ne leke)
Nr.

Nr.llog.

1
1

2
A

EMERTIMI

Ushtrimi i

3.00
AKTIVE

Ushtrimi

Mbyllur

Paraardhes
4

5

-

-

2

I

AKTIVE QARKULLUESE ( 1 - 3 )

-

-

3

Klasa 5

1. Arka, Banka dhe Diponibilitete

-

-

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

50
511
512
52O
531
532
54
56
59
Klasa 4

Letra me vlere te vendosjes
Vlera per tu arketuar
Llogari ne banke
Disponibilitete ne thesar
Arka
Vlera te tjera
Akreditiva dhe paradhenie
Llogari ne organizma krediti
Provigjone zhvlersimi,letra me vlere(-)
2. Llogari te Arketueshme

-

-

14

409

Furnitore(Debitore),parapagime pagesa pjesore

-

-

15

41

Kliente e llogari te ngjashme

-

-

16

423 e 429

Personeli, paradhenie, deficite e gjoba

-

-

17

431

Shteti tatim taksa

18

432

Tatime mbledh nga shteti per llog.Pushtetit Lokal

19

433

Shteti fatkeqesi natyrore

20

4,342

-

-

21

435

Sigurime Shoqerore

22

436

Sigurime Shendetesore

23

437e 438

24

44

Institucione te tjera publike

25

45

Mardhenie me instit.brenda dhe jasht sistemit

26

465

Efekte per tu arketuar nga shitja e letrave vlere

-

-

27
28
29

468
49
Klasa 3

Deditore te ndryshem
Shuma parashikuara per zhvleresim(-)
3. llogarite e gjendjes se inventarit

-

-

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

31
32
33
34
35
36
37
38
39
II

Materiale
Objekte inventari
Prodhime, punime e sherbime ne proces
Produkte
Mallra
Gje e gjalle ne rritje e majmeri
Gjendje te pambritura ose prane te treteve
Diferenca nga cmimet e magazinimit
Shuma te parashikuara per Zhvleresim(-)
AKTIVE JO QARKULLUESE ( 1 - 4 )

-

-

40

23

1.Investime

-

-

41
42
43
44

230
231
232
25,26

Shpenzime per rritjen e AQ pa trupezuara
Shpenz.per rritjen e AQ te trupezuara
Transferime kapitale
2.Aktive Financiare

-

-

45
46
47

25
26
21,24,28

Huadhenie e nenhuadhenie
Pjesmarrje ne kapitalin e vet
3.Aktive te Qendrushme te trupezuara

-

-

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
24
28
20

Toka,troje,terene
Pyje,kullota,plantacione
Ndertime
Rruge,rrjete,vepra ujore
Instalime teknike,makineri,paisje,vegla pune
Mjete transporti
Rezerva shtetrore
Kafshe pune e prodhimi
Inventar ekonomik
Amortizimi aktiveve te qendrushme te trupezuara(-)
Aktive te Qend.te trupezuara te demtuara
Caktime
4. Aktive te Qendrushme te pa trupezuara

-

-

61
62
63
64
65

201
202
203
209
III

Prime dhe emisione te rimbursimit te huave
Studime e kerkime
Koncesione,patenta, licenca e tjera ngjashme
Amortizimi I aktiveve te qendrushme pa trupezuara(-)
AKTIVE TE TJERA

-

-

66
67
68
69

477
481
486
B

Diferenca konvertimi aktive
Shpenz.per tu shpernd.ne disa ushtrime
Shpenzime te periudhave te ardheshme
PASIVE

-

-

Te tjera operacione me shtetin(debitor)

Organizma te tjere shoqerore

Fletorja Zyrtare
70

I

71

Klasa 4

72

419

73

Viti 2015 – Numri 139

DETYRIME QARKULLUESE ( 1 - 2 )

-

-

1. Llogari te pagushme

-

-

Kliente(Kreditore), parapagese pjesore

-

-

40

Furnitore e llogari te lidhura me to

-

-

74

42

Personeli e llogari te lidhura me to

-

-

75

431

Shteti tatim-taksa

-

-

76

432

Tatime mbedhura nga shteti per llog.Pusht.Lokal

-

-

77

433

Shteti fatkeqesi natyrore

-

-

78

4,341

Te tjera operacione me shtetin(kreditor)

-

-

79

435

Sigurime shoqerore

-

-

80

436

Sigurime shendetsore

-

-

81

437,438

Organizma te tjere shoqerore

-

-

82

44

Institucione te tjera publike

-

-

83

45

Marrdhenie me institucione brenda e jasht sistemit

-

-

84

460

Huadhenes

-

-

85

464

Detyrime per t' paguar per blerjen e letrave me vlere

-

-

86
87
88

466
467
16

Kreditore per mjete ne ruajtje
Kreditore te ndryshem
2.Huamarrje Afat Shkurter te brendshme

-

-

89

II

DETYRIME JO QARKULLUESE

-

-

90

17

1.Hua te jashtme

-

-

91

III

PASIVE TE TJERA

-

-

92
93
94
95
96

475
478
480
487

Te ardhura per tu regjist.vitet pasardhese
Diferenca konvertime pasive
Te ardhura per tu klasifikuar ose rregulluar
Te ardhura te arketuara para nxjerrjes titullit
AKTIVET NETO ( A - B )

-

-

97

PERFAQESUAR: Nga Fondi i Kosoliduar

-

-

98

Nga kjo ; Rezult.e mbartura e te ushtrimit(+-)
Template 10 plotesohet si Permbledhje e
Konsoliduar e Pasqyrave individuale te
institucioneve
te vartesiser. Plotesohet vetem nga ato
institucione Qendrore apo Lokale qe kane
institucione ne vartesi me kontabilitet me

-

-

Shenim :

Fletorja Zyrtare
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Formati 11
PASQYRA E TE ARDHURA SHPENZIME TE KONSOLIDUARA
c
Nr.

Nr.llog.

a
1

b
A

2

70,750,71

3

70

4
5
6
7
8
9
10
11

PERSHKRIMI

(ne leke)
Shuma
Viti aktual

Vit I meparshem

c
TE ARDHURA GJITHESEJ

-

-

I. TE ARDHURA E KONTRIBUTE

-

-

1. Te Ardhura Tatimore

-

-

700
702
703
704
705
708
709
75

Mbi te ardhurat,fitimin e ardh.kapitale
Tatime mbi pasurine
Tatime mbi mallrat e sherbimet brenda vendit
Takse mbi tregtine e transaks..nderkombetare
Taksa e rruges
Te tjera tatime e taksa
Kamat vonesa
2. Kontribute te sig.shoqerore e shendetsore

-

-

12
13
14
15
16
17
18
19

750
751
752
753
754
755
756
71

Nga te punesuarit
Nga punedhenesit
Nga te vetpunesuarit
Nga fermeret
Nga sigurimet vullnetare
Kontribute te buxhetit per sigurime shoqerore
Kontribute te buxhetit per sigurime shendetesore
3. Te Ardhura jo tatimore

-

-

20
21
22
23

710
711
719
72

Nga ndermarrjet dhe pronesia
Sherbime administ.e ardhura sekondare
Te tjera te ardhura jo tatimore
II.GRANTE KORENTE TE PERGJITHSHEM

-

-

24
25
26

720
721

Grant korent I brendeshem
Grant korent I jashtem
III.TE ARDHURA FINANCIARE

-

-

27

760

Nga interesat e huadhenies brendshme

-

-

28

761

Nga interesat hudhenies se huaj

-

-

29

765

Te ardhura nga interesat e depozitave

-

-

30

766

Te ardhura nga kembimet valutore

-

-

31

78

IV.PUNIME PER INVESTIME E RIMARRJE

-

-

32

77

V. TE ARDHURA TE TJERA

-

-

33

B

SHPENZIME GJITHESEJ

-

-

I. SHPENZIME KORENTE

-

-

1. Paga dhe kontribute personeli

-

-

Paga,shperblime e te tjera personeli
Kontrib.te sig.shoq.e shendets.
2.Mallra e sherbime

-

-

Materiale zyre e te pergjitheshme
Materiale e sherbime speciale
Sherbime nga te trete
Shpenzime transporti
Shpenzime udhetimi
Shpenzime per mirembajtje te zakonshme
Shpenzime per qeramarrje
Shpenzime per detyrime e kompesime legale
Shpenzime te lidhura me huamarrjen
Shpenzime te tjera
3.Subvecionet

-

-

34

1

2

35

600,601

36
37
38

600
601
602

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

6,020
6,021
6,022
6,023
6,024
6,025
6,026
6,027
6,028
6,029
603

50

604

4.Transferime korrente te brendshme

-

-

51

605

5.Transferime korrente me jashte

-

-

52

606

6.Transferta per buxh.familjare e individe

-

-

53

68

II.KUOTA AMORTIZIMI E SHUMA PARASHIK.

-

-

54

66

III. SHPENZIME FINANCIARE

-

-

55
56
57

67

1. Shpenzime financiare te brendshme
2. Shpenzime financiare te jashtme
IV. SHPENZIME TE TJERA

-

-

58

C

TE ARDHURAT NETO KONSTATUAR

-

-

59

Nga kjo ; Rezultatet e funksionimit

-

-

60

Grante te konstatuara funksionimi
Template 11 plotesohet si Permbledhje e
Konsoliduar e Pasqyrave individuale te
institucioneve
te vartesiser. Plotesohet vetem nga ato
institucione Qendrore apo Lokale qe kane
institucione ne vartesi me kontabilitet me

-

-

Shenim :
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Modeli Financiar për Bashki Qendër/NJA XXX
xxx
Aktive afatgjata materiale
Macro:
Kopjoni evidencen ne excel ose PDF/JPG me poshte:
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Modeli Financiar për Bashki Qendër/NJA XXX
xxx
Aktive afatgjata materiale
Macro:
Kopjoni evidencen ne excel ose PDF/JPG me poshte:
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Modeli Financiar për Bashki Qendër/NJA XXX
xxx
Aktive afatgjata materiale
Macro:
Kopjoni evidencen ne excel ose PDF/JPG me poshte:
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Modeli Financiar për Bashki Qendër/NJA XXX
xxx
Amortizimi I aktiveve afatgjata materiale
Macro:
Kopjoni evidencen ne excel ose PDF/JPG me poshte:
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Modeli Financiar për Bashki Qendër/NJA XXX
xxx
Investime nё proces per aktivet afatgjata materiale
Kopjoni evidencen ne excel ose PDF/JPG me poshte:

Macro:
-

Fletorja Zyrtare
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Modeli Financiar për Bashki Qendër/NJA XXX
xxx
Inventari
Kopjoni evidencen ne excel ose PDF/JPG me poshte:

Macro:
-
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Modeli Financiar për Bashki Qendër/NJA XXX
xxx
Operacione tё tjera me Qeverinё
Kopjoni evidencen ne excel ose PDF/JPG me poshte:

Macro:
-
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Modeli Financiar për Bashki Qendër/NJA XXX
xxx
Grant I pakushtёzuar
Kopjoni evidencen ne excel ose PDF/JPG me poshte:

Macro:
-
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Modeli Financiar për Bashki Qendër/NJA XXX
xxx
Paga tё papaguara
Kopjoni evidencen ne excel ose PDF/JPG me poshte:

Macro:
-
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Modeli Financiar për Bashki Qendër/NJA XXX
xxx
Pulla
Kopjoni evidencen ne excel ose PDF/JPG me poshte:

Macro:
-
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Modeli Financiar për Bashki Qendër/NJA XXX
xxx
Akt trashgimie
Kopjoni evidencen ne excel ose PDF/JPG me poshte:

Macro:
-
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Shënime për Aneksin nr.4

Hapat dhe procedurat që duhet të ndiqen nga grupet e punës për plotësimin e dokumentacionit
financiar (për Aneks 4)

Aktivet afatgjata materiale

Grupi i Punës,
Siguron raportet për numërimet e inventarit për vitin 2015. Siguron listën e aktiveve të qëndrueshme që janë
transferuar nga qeveria qendrore, siguron dokumentacionin mbështetës përkatës për këto aktive. Siguron regjistrin e
plotësuar të aktiveve të qendrueshme (sipas formatit Sh1 në Aneksin 4). Rishikon dhe Kontrollon politikën e
aplikuar të amortizimit dhe komenton nëse janë aplikuar jetëgjatesitë e duhura. Rakordon gjendjen ne fund, shtesat
për kosto dhe amortizim gjatë vitit me inventarin fizik dhe informacionin e paraqitur në F1, F4, F8, dhe Sh12.

Inventari

Merr listen e inventarit të plotësuar (sipas formatit Sh2 “Lista e inventarit” në Aneksin 4). Rishikon dhe
rakordon gjëndjen ne fund sipas Sh2 “Lista e inventarit” me inventarin fizik dhe gjëndjen e inventarit të
paraqitur ne F1 “Pasqyra e Aktiveve”.

Debitorët dhe të tjera të akëtueshme

Siguron listën e detajuar te debitorëve (sipas formatit Sh3 dhe Sh4 në Aneksin 4). Rishikon informacionin e
siguruar në Sh3 “Te arkëtueshme nga Punonjësit, Parapagesa dhe Gjoba” dhe Sh4 “Debitorë të ndryshëm”.
Rakordon listën e detajuar me listë llogarinë / librat kontabël dhe pasqyrat financiare F1. Analizon
përmbajtjen dhe strukturën e këtyre llogarive, përshkruan elementët më kryesorë dhe komenton mbi politikën
kontabël dhe përputhshmërinë me ligjet përkatëse.

Gjendja e likujditeteve

Siguron aktin e trashëgimisë të përgatitur nga bashkia/njësia administrative (sipas formatit Sh5 “Akti i
Trashëgimisë” në Aneksin 4). Rakordon me vlerat e paraqitura me thesarin dhe me pasqyren F1 “Pasqyra e
Aktiveve”.

Kreditorët, kreditë dhe huazimet

Siguron listën e detajuar të kreditorëve administrative (sipas formatit Sh 6 në Aneksin 4), e cila duhet të
përfshijë një listë të të gjitha faturave te marra nga bashkia/njësia administrative, të cilat nuk janë paguar. I
kërkojnë bashkisë/njësisë administrative të identifikojë pagesat e vonuara duke analizuar të dhënat e faturave
dhe të pagesave dhe vlerëson penalitetet.
Siguron të dhëna për të gjitha huamarrjet (sipas formatit Sh10 në Aneksin 4), të dorëzuar bashkisë/njësisë
administrative. Kërkon një plan ripagimi për të gjitha kreditë. Kërkon një listë të të gjithë aktiveve në
proces. Duke u bazuar në rishikimin e informacionit dhe në intervistat me personat përgjegjës, kupton nëse ka
detyrime të cilat nuk janë regjistruar. Duke u bazuar në kontratën për hua dhe qira financiare, kupton nëse ka
detyrime të cilat nuk janë regjistruar. Rakordon kreditorët dhe kredite e marra me informacionin në F2 dhe Sh12
“Rakordime te PF me Thesarin”.

Shpenzime

Siguron rakordimet mujore me Thesarin per vitin 2015, (sipas formatit Sh 7 “Rakordimi i Shpenzimeve” në
Aneksin 4). Kontrollon nëse rakordimet janë rishikuar dhe aprovuar në mënyrën e duhur.Diskutoni rreth
diferencave të identifikuara gjatë rakordimeve me përfaqësuesit e bashkisë/njësisë administrative dhe të
Departamentit Rajonal të Thesarit. Rakordon detajimin e shpenzimeve sipas rakordimit me Thesarin me
liste llogarine / librat kontabël dhe Pasqyrat Financiare (F3-1). Analizon shpenzimet më kryesore (duke
përfshirë strukturën/përmbajtjen e tyre).

Të ardhurat

Siguron rakordimet mujore (kumulative) me Thesarin për vitin 2015, të përgatitur nga bashkia/njësia administrative
(sipas formatit Sh8 “Rakordimi i të ardhurave” në Aneksin 4).Kontrolloni nëse rakordimet janë rishikuar dhe aprovuar
në mënyrën e duhur.Diskuton rreth diferencave të identifikuara gjatë rakordimeve me përfaqësuesit e bashkisë/njësisë
administrative dhe te Departamentit Rajonal të Thesarit. Rakordon detajimin e të ardhurave sipas rakordimit me
Thesarin me listë llogarinë / librat kontabël dhe Pasqyrat Financiare (F3-2).

Investimet në filiale

Siguron informacionit e plotësuar për Investime në filiale (sipas formatit Sh9 “investime ne filiale në Aneksin 4).
Rakordon detajimin e paraqitur në format, me listë llogarinë / librat kontabël dhe Pasqyrat Financiare (F1).

Grantet nga donatorë të huaj
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Siguron një detajim të granteve nga donatorë të huaj, të përgatitur nga bashkia/njësia administrative (sipas
formatit Sh11 “Grante nga donatorë” në Aneksin 4).Rakordon detajimin e paraqitur në format, me listë llogarinë
/ librat kontabël dhe Pasqyrat Financiare.Analizon dhe komenton politikat kontabël dhe përputhshmërinë me
udhëzimet e Ministrisë së Financave.Rakordon grantet kapitale me paqyrat e prezantuara në formatet F4 dhe
F8, ndërsa grantet korente nga donatorët e huaj me formatin F3-2.
Llogari te tjera te pasqyrave financiare
Siguro detaje per cdo llogari tjeter te paraqitur ne pasqyrat financiare (F1, F2, F3-1 dhe F3-2).
Skano dhe/ose kopjo informacionin e marre nga njesia administrative ne pasqyren respektive qe gjendet ne
seksionin Evidenca e Marre ne Aneksin 4.Nepermjet funksionit Macro sigurohu qe totali kuadron me vlerat e
paraqitura ne pasqyrat financiare (F1, F2, F3-1 dhe F3-2).
Përgatitja për konsolidim
Grupi i punës në përgatitjen për konsolidim finaciar, duhet të ndjekë procedurat e detajuara si më poshtë:

Pasqyrat financiare individuale për çdo bashki/njësi administrative

Siguron pasqyrat financiare përfundimtare për periudhën që përfundon me datën efektive të bashkimit, në
format elektronik dhe në kopje fizike. Siguron listë llogaritë dhe i rakordon me pasqyrat financiare për 2015 (nëse
janë të disponueshme). Krahason dhe sigurohet që versioni elektronik të jetë i njëjtë me atë të
nënshkruar nga bashkia/njësia administrative dhe përfaqesuesit e Thesarit.

Hedhja e të dhënave në modelin financiar

Të dhënat e siguruara nga bashkia/njësia administrative do te hidhen në Modelin Financiar për një
bashkia/njësia administrative. Pas përfundimit të marrjes së të dhënave, grupi i punës duhet të përgatisë
rregullimet kontabël (sistemimet nëse ka) dhe t'i reflektojë ato në Pasqyrat Financiare që ndikohen prej tyre. Një
përmbledhje e përshkrimit të faqeve dhe përmbajtjes së Modelit Financiar janë paraqitur ne Aneksin
“Përshkrimi i përmbajtjes së Modelit Financiar”.

Plotëson të dhënat në faqen e informacionit të përgjithshëm
Transferon të dhënat në formatin e pasqyrave financiare
Transferon të dhënat në evidencën e marrë
Plotëson shënimet mbi pasqyrat financiare

Shënimet duhet të merren së bashku me Aneks 1 – Pyetësorin dhe sipas formateve te Shënimeve mbi pasqyrat
financiare, përbehen gjenden ne faqet Sh1 – Sh12 te Aneksit 4.

Kontrolli për Pasqyrat Financiare

Faqja e Kontrolleve është e paraprogramuar për rakordim midis tabelave ne faqet F1-F11, Shënimeve mbi
Pasqyrat Financiare në Faqet Sh1- Sh12 dhe dokumentacionit mbështetës në seksionin e Evidencës së
marrë në këtë model.

Formatet dhe shënimet financiare

Grupi i punës në përgatitjen për konsolidim finaciar, duhet të plotësojë format dhe shënimet si më poshtë:

Forma 1: Bilanci - Pasqyra e Aktiveve

Poshtë tabelës, në kutinë gri të raportit, komenton rreth devijimeve në politikat kontabël, gabimeve dhe çdo
diference te identifikuar gjatë krahasimit me dokumentacionin mbështetës.

Forma 2: Bilanci - Pasqyra e Fondeve dhe Detyrimeve

Poshtë tabelës, në kutinë gri të raportit, komenton rreth devijimeve në politikat kontabël, gabimeve dhe çdo
diference të identifikuar gjatë krahasimit me dokumentacionin mbështetës.

Forma 3-1: Pasqyra e Shpenzimeve

Poshtë tabelës, në kutinë gri të raportit, komenton rreth devijimeve në politikat kontabël, gabimeve dhe çdo
diference te identifikuar gjatë krahasimit me dokumentacionin mbështetës.

Forma 3-2: Pasqyra e t ardhurave

Poshtë tabelës, në kutinë gri të raportit, komenton rreth devijimeve në politikat kontabël, gabimeve dhe çdo
diference të identifikuar gjatë krahasimit me dokumentacionin mbështetës.

Forma 4: Financimi dhe Shpenzimet e lidhura me lnvestimet

Poshtë tabelës, në kutinë gri të raportit, komenton rreth devijimeve në politikat kontabël, gabimeve dhe çdo
diference të identifikuar gjatë krahasimit me dokumentacionin mbështetës.

Forma 5: Pasqyra e Rrjedhjes se parasë

Poshtë tabelës, në kutinë gri te raportit, komenton rreth devijimeve në politikat kontabël, gabimet dhe çdo
diference të identifikuar gjatë krahasimit me dokumentacionin mbështetës.

Forma 6: Pasqyra e balancave dhe ndryshimeve gjate vitit të aktiveve të qëndrueshme
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Poshtë tabelës, në kutinë gri të raportit, komentoni rreth devijimeve në politikat kontabël, gabimeve dhe çdo
diference të identifikuar gjatë krahasimit me dokumentacionin mbështetës.

Forma 7: Pasqyra e amortizimit te Aktiveve të qëndrueshme

Poshtë tabelës, në kutine gri te raportit, komentoni rreth devijimeve në politikat kontabël, gabimeve dhe çdo
diference të identifikuar gjatë krahasimit me dokumentacionin mbështetës.

Formati 8: Pasqyra e Ndryshimit te Fondit

Poshtë tabelës, në kutinë gri te raportit, komenton rreth devijimeve në politikat kontabël, gabimeve dhe çdo
diference të identifikuar gjatë krahasimit me dokumentacionin mbështetës.

Formati 9: Pasqyra e numrit te punonjësve dhe shpenzimeve të personelit

Poshtë tabelës, në kutine gri të raportit, komenton rreth devijimeve në politikat kontabël, gabimeve dhe çdo
diference të identifikuar gjatë krahasimit me dokumentacionin mbështetës.

Shënimi 1: Regjistri i aktiveve të qëndrueshme

Kopjon tabelën e Regjistrit të aktiveve të qëndrueshme nga faqja Sh1 e Modelit Financiar, tek ky seksion i
raportit. Poshtë tabelës, në kutinë gri të raportit, komenton rreth devijimeve në politikat kontabël, gabimeve
dhe çdo diference të identifikuar gjatë krahasimit me dokumentacionin mbështetës.

Shënimi 2: Lista e inventarit

Kopjo tabelën e Listës së inventarit nga faqja Sh2 e Modelit financiar tek ky seksion i raportit. Në kutine gri te
raportit, komenton mbi çdo devijim me politikat kontabël, gabimeve dhe çdo diference të identifikuar gjatë
krahasimit me dokumentacionin mbështetës.

Shënimi 3: Të arkëtueshmet nga punonjësit, parapagesa dhe gjoba

Kopjo listën e detajuar të këtyre të arkëtueshmeve nga faqja Sh3 e Modelit Financiar tek ky seksion i
raportit. Në kutinë gri të raportit, komenton mbi çdo devijim me politikat kontabël, gabimet dhe diferencat e
gjetura gjatë krahasimit me dokumentacionin mbështetës.

Shënimi 4: Lista e Debitorëve

Kopjo tabelën e listës së Debitorëve të Ndryshem nga faqja Sh4 e Modelit Financiar tek ky seksion
raportit. Në kutinë gri të raportit, komenton mbi çdo devijim me politikat kontabël, gabimet dhe diferencat e
gjetura gjatë krahasimit me dokumentacionin mbështetës.

Shënimi 5: Akti i Trashëgimisë

Kopjo tabelën e Aktit të Trashëgimise nga faqja Sh5 e Modelit Financiar tek ky seksion i raportit. Në kutine gri
te raportit, komenton mbi çdo devijim me politikat kontabël, gabimet dhe diferencat e gjetura gjatë
krahasimit me dokumentacionin mbështetës.

Shënimi 6: Lista e detajuar e faturave të papaguara të kreditoreve

Kopjo listën e detajuar të tabelës së faturave të papaguara të kreditorëve nga faqja Sh6 e Modelit Financiar tek ky
seksion i raportit. Në kutinë gri të raportit, komenton mbi çdo devijim me politikat kontabël, gabimet dhe
diferencat e gjetura gjatë krahasimit me dokumentacionin mbështetës.

Shënimi 7: Rakordimi i shpenzimeve (baza të parasë; Thesari kundrejt bashkisë/njësisë administrative
ditari bankës)
Kopjon tabelën e rakordimit të Shpenzimeve nga faqja Sh7 te Modelit Financiar tek ky seksion i raportit. Në
kutinë gri të raportit, komenton mbi çdo devijim me politikat kontabël, gabimet dhe diferencat e gjetura gjatë
krahasimit me dokumentacionin mbështetës.

Shënimi 8: Rakordimi i të ardhurave

Kopjon tabelën e rakordimit të të ardhurave nga faqja Sh8 e Modelit Financiar tek ky seksion i raportit. Në
kutinë gri te raportit, komenton mbi çdo devijim me politikat kontabël, gabimet dhe diferencat e gjetura gjatë
krahasimit me dokumentacionin mbështetës.

Shënimi 9: lnvestimet në filiale

Kopjon tabelën e Filialeve nga faqja Sh9 e Modelit financiar tek ky seksion i raportit. Në kutinë gri të
raportit, komenton mbi çdo devijim me politikat kontabël, gabimet dhe diferencat e gjetura gjatë krahasimit
me dokumentacionin mbështetës.

Shënimi 10: Kredi dhe huazimet

Kopjon tabelën e kredisë dhe huazimeve nga faqja Sh10 e Modelit Financiar tek ky seksion i raportit. Në kutinë
gri të raportit, komenton mbi çdo devijim me politikat kontabël, gabimet dhe diferencat e gjetura gjatë
krahasimit me dokumentacionin mbështetës.
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Shënimi 11: Grantet e donatorëve

Kopjo tabelën e granteve te donatorëve nga faqja Sh11 e Modelit Financiar tek ky seksion i raportit. Në kutine
gri të raportit, komenton mbi çdo devijim me politikat kontabël, gabimet dhe diferencat e gjetura gjatë
krahasimit me dokumentacionin mbështetës.

Aneksi nr.5
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Aneksi nr.6

Modeli financiar për Bashkinë XXX
xxx
Ploteso formatin e pasqyrave financiare

1 Transfero pasqyrat financiare tecdo NJQV-je ne seksionin Formatet
FORMATET
2 Hidh shifrat e riparaqitura ne formatet F1-riparaqitur deri ne F8-riparaqitur
RIPARAQITUR
3 Fundi
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Modeli Financiar për Bashki Qendër/NJA XXX
xxx
Veprimet baze ne excel

1 Kombinimet kryesore per komandat e shkurtra
Komanda
Ctrl + PgUp
Ctrl + PgDn
Ctrl + Arrow
Shift + Arrow
Ctrl + Shift + Arrow
Ctrl + Space
Shift + Space
Ctrl + Shift + '+'
Ctrl + C
Ctrl + V
Ctrl + Z

Shpjegimi
Shkon në faqën e mëparshme
Shkon në faqën në vazhdim
Shko ne fund te hapesires
Selekton qelizen në vazhdim
Selekton të gjitha qelizat që përmbajnë të dhënat në drejtimin e dhënë
Selekton të gjitha qelizat në kolonen aktuale
Selekton të gjitha qelizat në reshtin aktual
Fut një qelizë/rresht/kolonë mbi qeliz(at) e selektuara
Kopjon pjesen e selektuar
Poston pjesen e selektuar
Çbën veprimin e fundit

2 Veprimet ne Excel duke përdorur manovruesin

2.1 Selektimi i të dhënave

Kliko dhe mbaj te shtypyr butonin e majtë në qelizën e dëshiruar, pastaj zvarrit për të selektuar të gjithë
seksionin dhe lësho butonin
Ose selekto qelizën në fillim në një tabele dhe përdor komanden e shkurter Ctrl + Shift + Arrow

2.2 Kopjimi i të dhënave

Pas selektimit të të dhënave, kliko me pjesen e djathtë të manovruesit mbi selektimin dhe zgjidh Copy
nga menuja
Ose përdor komanden e shkurter Ctrl + C

Shembulli:
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Modeli financiar për Bashkinë XXX
xxx
Te dhenat e pergjithshme

English

Shqip

1 Te dhenat e pergjithshme
1.1 E pergjithshme
Emri i projektit
Bashkia

emri
emri

Modeli financiar për Bashkinë XXX
xxx

Pregatitur nga:

emri
emri
emri
emri
emri

xx
xx

Aprovuar nga:

emri
data

xxx

1.2 Vizitat ne terren
Vizitat ne terren
Vizita 1
Vizita 2
Vizita 3
Vizita 4
Vizita 5
Vizita 6
Vizita 7
Vizita 8
Vizita 9
Vizita 10

data
data
data
data
data
data
data
data
data
data

1.3 Personeli i intervistuar
Position

1.4 Periudhat financiare

Fundi I periudhes raportuese
Fillimi I periudhes raportuese
Muaj ne periudhen ushtrimore
Fundi periudhes se meparshme raportuese

31 Dec 14
1 Jan 14
12
31 Dec 13

1.5 Prezentimi
Njesia raportuese (1000 ose tjeter)
Ne fjale

1,000
(Shumat ne ALL'000, nëse nuk shprehet ndryshe)
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Shifrat e riparaqitura

Data provided by the LGU
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Formati 8
LEVIZJET NE FONDET E VETA
(ne leke)
Nr.

Nr.llog.

a
1

b
101

2
3
4
5
6
7
8
9

1,010
1,011
1012
1013
1014
1015
1016
109

10

EMERTIMI

Celje

Levizje te periudhes

Kredi

Debi

c
FONDE BAZE

Kredi

1
-

Mbyllje

2
-

3
-

Fondi baze gjendje
Shtesa fondi baze
Pakesime te fondit baze
Pekesim nga konsumi i aktiveve qendrushshme
Pakesim nga shitja e aktiveve te qendrushme
Pakesim nga nxjerrja jasht perdorimit e AQ
Pekseim nga transfertat e AQ
DIFERENCA RIVLERSIMI AQ

105,107,11,12,13,145,15,85
FONDI I BRENDESHEM

11
12
13
14
15
16
17
18
19

105
107
11
12
13
145
15
85
106

Grante brendeshme kapitale
Vlera te caktuara ne perdorim
Fonde te tjera veta
Rezultat I mbartur
Subvecione jashtzakoneshme
Grante brendsh.kapitale per investime per trete
Shuma te parashikuara rreziqe e shpenzime
Rezultati I ushtrimit
FONDI I JASHTEM

20
21
22

106
146

Grante te Huaja Kapitale
Grante huaja.kapitale per investime per trete
FONDI I KONSOLIDUAR ( 1 deri 4)

-

-

-

-

-

-

Kontrolle

Kredi

Sa bilanci

4=1+3-2

Celje

mbyllje

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Formati 9
NUMRI I PUNONJESVE DHE FONDI I PAGAVE
(ne leke)

KATEGORITE

Numri mesatar I
punonjesve gjate vitit

Ndryshime gjate vitit

FONDI I PAGAVE DHE SIGURIMEVE
Shtesa

Shtesa
a

Numri I
punonjesve ne
fund

b
Nr total I punonjesve ( 1+2+3+4+5)

Largime

1

2

-

3

-

Ndihma sociale
Sigurime shoqerore e shendetsore
Shperblime te tjera
social

Totali I fondit te
pagave
4

-

-

1

Drejtues

-

2

Spec.arsim te larte

-

3

Teknike

-

4

Nepunes te thjeshte

-

5

Punetore

-

6

Punonjes te perkohshem

-

help
5

mbi te ardhura

insurance

6

-

7

-

Tatim

health
8

-

9

-

10

-

-

NOTES :
Shuma kol_nr.5 e F9=Pjesa e 600 tek f3/1

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x
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Formati 10
BILANCI I KONSOLIDUAR
(ne leke)
Nr.

Nr.llog.

EMERTIMI

1
1

2
A

3.00
AKTIVE

Ushtrimi i

Ushtrimi

Mbyllur

Paraardhes
4

5

-

-

2

I

AKTIVE QARKULLUESE ( 1 - 3 )

-

-

3

Klasa 5

1. Arka, Banka dhe Diponibilitete

-

-

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

50
511
512
52O
531
532
54
56
59
Klasa 4

Letra me vlere te vendosjes
Vlera per tu arketuar
Llogari ne banke
Disponibilitete ne thesar
Arka
Vlera te tjera
Akreditiva dhe paradhenie
Llogari ne organizma krediti
Provigjone zhvlersimi,letra me vlere(-)
2. Llogari te Arketueshme

-

-

14

409

Furnitore(Debitore),parapagime pagesa pjesore

-

-

15

41

Kliente e llogari te ngjashme

-

-

16

423 e 429

Personeli, paradhenie, deficite e gjoba

-

-

17

431

Shteti tatim taksa

18

432

Tatime mbledh nga shteti per llog.Pushtetit Lokal

19

433

Shteti fatkeqesi natyrore

20

4,342

-

-

21

435

Sigurime Shoqerore

22

436

Sigurime Shendetesore

23

437e 438

24

44

Institucione te tjera publike

25

45

Mardhenie me instit.brenda dhe jasht sistemit

26

465

Efekte per tu arketuar nga shitja e letrave vlere

-

-

27
28
29

468
49
Klasa 3

Deditore te ndryshem
Shuma parashikuara per zhvleresim(-)
3. llogarite e gjendjes se inventarit

-

-

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

31
32
33
34
35
36
37
38
39
II

Materiale
Objekte inventari
Prodhime, punime e sherbime ne proces
Produkte
Mallra
Gje e gjalle ne rritje e majmeri
Gjendje te pambritura ose prane te treteve
Diferenca nga cmimet e magazinimit
Shuma te parashikuara per Zhvleresim(-)
AKTIVE JO QARKULLUESE ( 1 - 4 )

-

-

40

23

1.Investime

-

-

41
42
43
44

230
231
232
25,26

Shpenzime per rritjen e AQ pa trupezuara
Shpenz.per rritjen e AQ te trupezuara
Transferime kapitale
2.Aktive Financiare

-

-

45
46
47

25
26
21,24,28

Huadhenie e nenhuadhenie
Pjesmarrje ne kapitalin e vet
3.Aktive te Qendrushme te trupezuara

-

-

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
24
28
20

Toka,troje,terene
Pyje,kullota,plantacione
Ndertime
Rruge,rrjete,vepra ujore
Instalime teknike,makineri,paisje,vegla pune
Mjete transporti
Rezerva shtetrore
Kafshe pune e prodhimi
Inventar ekonomik
Amortizimi aktiveve te qendrushme te trupezuara(-)
Aktive te Qend.te trupezuara te demtuara
Caktime
4. Aktive te Qendrushme te pa trupezuara

-

-

61
62
63
64

201
202
203
209

Prime dhe emisione te rimbursimit te huave
Studime e kerkime
Koncesione,patenta, licenca e tjera ngjashme
Amortizimi I aktiveve te qendrushme pa trupezuara(-)

-

-

Te tjera operacione me shtetin(debitor)

Organizma te tjere shoqerore

Fletorja Zyrtare
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65

III

AKTIVE TE TJERA

-

-

66
67
68
69

477
481
486
B

Diferenca konvertimi aktive
Shpenz.per tu shpernd.ne disa ushtrime
Shpenzime te periudhave te ardheshme
PASIVE

-

-

DETYRIME QARKULLUESE ( 1 - 2 )

-

-

1. Llogari te pagushme

-

-

70

I

71

Klasa 4

72

419

Kliente(Kreditore), parapagese pjesore

-

-

73

40

Furnitore e llogari te lidhura me to

-

-

74

42

Personeli e llogari te lidhura me to

-

-

75

431

Shteti tatim-taksa

-

-

76

432

Tatime mbedhura nga shteti per llog.Pusht.Lokal

-

-

77

433

Shteti fatkeqesi natyrore

-

-

78

4,341

Te tjera operacione me shtetin(kreditor)

-

-

79

435

Sigurime shoqerore

-

-

80

436

Sigurime shendetsore

-

-

81

437,438

Organizma te tjere shoqerore

-

-

82

44

Institucione te tjera publike

-

-

83

45

Marrdhenie me institucione brenda e jasht sistemit

-

-

84

460

Huadhenes

-

-

85

464

Detyrime per t' paguar per blerjen e letrave me vlere

-

-

86
87
88

466
467
16

Kreditore per mjete ne ruajtje
Kreditore te ndryshem
2.Huamarrje Afat Shkurter te brendshme

-

-

89

II

DETYRIME JO QARKULLUESE

-

-

90

17

1.Hua te jashtme

-

-

91

III

PASIVE TE TJERA

-

-

92
93
94
95
96

475
478
480
487

Te ardhura per tu regjist.vitet pasardhese
Diferenca konvertime pasive
Te ardhura per tu klasifikuar ose rregulluar
Te ardhura te arketuara para nxjerrjes titullit
AKTIVET NETO ( A - B )

-

-

97

PERFAQESUAR: Nga Fondi i Kosoliduar

-

-

98

Nga kjo ; Rezult.e mbartura e te ushtrimit(+-)

-

-

Shenim :

Template 10 plotesohet si Permbledhje e Konsoliduar e Pasqyrave
individuale te institucioneve
te vartesiser. Plotesohet vetem nga ato institucione Qendrore apo
Lokale qe kane institucione ne vartesi me kontabilitet me vehte.
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Formati 11
PASQYRA E TE ARDHURA SHPENZIME TE KONSOLIDUARA
c
Nr.

Nr.llog.

PERSHKRIMI

a
1

b
A

c

2

70,750,71

3

70

4
5
6
7
8
9
10
11

(ne leke)
Shuma
Viti aktual

Vit I meparshem
1

2

TE ARDHURA GJITHESEJ

-

-

I. TE ARDHURA E KONTRIBUTE

-

-

1. Te Ardhura Tatimore

-

-

700
702
703
704
705
708
709
75

Mbi te ardhurat,fitimin e ardh.kapitale
Tatime mbi pasurine
Tatime mbi mallrat e sherbimet brenda vendit
Takse mbi tregtine e transaks..nderkombetare
Taksa e rruges
Te tjera tatime e taksa
Kamat vonesa
2. Kontribute te sig.shoqerore e shendetsore

-

-

12
13
14
15
16
17
18
19

750
751
752
753
754
755
756
71

Nga te punesuarit
Nga punedhenesit
Nga te vetpunesuarit
Nga fermeret
Nga sigurimet vullnetare
Kontribute te buxhetit per sigurime shoqerore
Kontribute te buxhetit per sigurime shendetesore
3. Te Ardhura jo tatimore

-

-

20
21
22
23

710
711
719
72

Nga ndermarrjet dhe pronesia
Sherbime administ.e ardhura sekondare
Te tjera te ardhura jo tatimore
II.GRANTE KORENTE TE PERGJITHSHEM

-

-

24
25
26

720
721

Grant korent I brendeshem
Grant korent I jashtem
III.TE ARDHURA FINANCIARE

-

-

27

760

Nga interesat e huadhenies brendshme

-

-

28

761

Nga interesat hudhenies se huaj

-

-

29

765

Te ardhura nga interesat e depozitave

-

-

30

766

Te ardhura nga kembimet valutore

-

-

31

78

IV.PUNIME PER INVESTIME E RIMARRJE

-

-

32

77

V. TE ARDHURA TE TJERA

-

-

Fletorja Zyrtare
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SHPENZIME GJITHESEJ

-

-

I. SHPENZIME KORENTE

-

-

1. Paga dhe kontribute personeli

-

-

Paga,shperblime e te tjera personeli
Kontrib.te sig.shoq.e shendets.
2.Mallra e sherbime

-

-

Materiale zyre e te pergjitheshme
Materiale e sherbime speciale
Sherbime nga te trete
Shpenzime transporti
Shpenzime udhetimi
Shpenzime per mirembajtje te zakonshme
Shpenzime per qeramarrje
Shpenzime per detyrime e kompesime legale
Shpenzime te lidhura me huamarrjen
Shpenzime te tjera
3.Subvecionet

-

-

35

600,601

36
37
38

600
601
602

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

6,020
6,021
6,022
6,023
6,024
6,025
6,026
6,027
6,028
6,029
603

50

604

4.Transferime korrente te brendshme

-

-

51

605

5.Transferime korrente me jashte

-

-

52

606

6.Transferta per buxh.familjare e individe

-

-

53

68

II.KUOTA AMORTIZIMI E SHUMA PARASHIK.

-

-

54

66

III. SHPENZIME FINANCIARE

-

-

55
56
57

67

1. Shpenzime financiare te brendshme
2. Shpenzime financiare te jashtme
IV. SHPENZIME TE TJERA

-

-

58

C

TE ARDHURAT NETO KONSTATUAR

-

-

59

Nga kjo ; Rezultatet e funksionimit

-

-

60

Grante te konstatuara funksionimi

-

-

Shenim :

Template 11 plotesohet si Permbledhje e Konsoliduar e Pasqyrave
individuale te institucioneve
te vartesiser. Plotesohet vetem nga ato institucione Qendrore apo
Lokale qe kane institucione ne vartesi me kontabilitet me vehte.

Shënime për Aneksin nr.6
Procedurat dhe hapat për plotësimin e dokumentacionit të konsoliduar financiar (për Aneks 6)
Grupi i punës në çdo bashki, të konstituar pas zgjedhjeve vendore të vitit 2015, në plotësim të
dokumentacionit të konsoliduar financiar, duhet të ndjekë procedurat e detajuara si më poshtë:

Përmbledhja e regjistrave të aktiveve të qëndrueshme, inventarit, debitorëve dhe kreditorëve

Në këtë fazë të gjitha listat e veçanta të aktiveve të qëndrueshme, inventarit, debitorëve dhe kreditorëve të
përgatitura nga çdo bashki/njësi administrative duhet të përmblidhen per t'ju dorëzuar personave përgjegjës.
Procesi i përmbledhjes së këtyre listave duhet të pasqyrojë strukturën e re të parashikuar të Bashkise së re.
Listat e aktiveve të qëndrueshme, inventarit, debitorëve dhe kreditorëve duhet të permbajnë informacionin
me datën e konstituimit.

Plotësimi i modelit të konsoliduar financiar

Modeli financiar i konsoliduar plotësohet në 3 hapa:
Hapi 1: Transferimi i pasqyrave financiare individuale për cdo Bashki/Njesi Administrative, i cili gjëndet në
modelin financiar për nje bashki/njësisë administrative (tek Evidenca e Marrë pasqyra PF të NJQV(Formatet)).
Keto pasqyra transferohen te plota.
Hapi 2: Transferimi vetëm i shifrave të riparaqitura të pasqyrave financiare për cdo Njësi Administrative (vetëm
për pasqyrat F1, F2, F3-1, F3-2 dhe F8) në pasqyren respektive të seksionit “Riparaqitur” të Modelit Financiar të
Konsoliduar. Për cdo Njësi administrative është parashikuar një kollone më vehte;
Hapi 3: Përgatitja e grafikëve për raportim i cili është një funksion i automatizuar.
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