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Drejtoria Financave me këtë planë të punës për vitin vijues 2022 të gjitha punët, detyrat dhe 

përgjegjsitë e saja i koncepton në kontekst të përpjekjeve për realizimin në tërësi të 

objektivave të përcaktuara në bazë të Ligjit mbi Menagjimin e Financave Publike dhe 

Përgjegjsive, Ligjin e Financave të Pushtetit Lokal si dhe udhëzimeve dhe rregulloreve 

administrative të tjera të lëshuara nga MFPT. 

Drejtoria Financave angazhohet për përmbushjen e obligimeve dhe detyrave që dalin nga 

Ligji mbi Menagjimin e Financave Publike dhe Përgjegjsive.. 

Riorganizimin e drejtorisë sipas sektorve në harmoni me nevojat dhe kërkesat  aktuale të 

parashtruara brenda Administrates Komunale dhe Ministrisë Financave Punës dhe 

Transfereve. 

Thellimi i bashkpunimit reciprok me të gjitha drejtoritë e Administrates Komunale dhe 

njësitë  tjera buxhetore siq janë Arsimi, Shëndetsia, , pastaj në bashkpunim reciprok dhe të 

vazhdueshëm me MFPT, përmes kontakteve të vazhdueshme dhe komunikim direkt. 

Insistimet permanente për krijimin e një ambienti më të favorshëm për shtimin efikas të të 

hyrave buxhetore, aktivizimi i gjeneratorve të rinjë buxhetorë me qëllim të krijimit të një 

buxheti  sa ma të qëndrueshëm, thjeshtë që buxheti komunal ti mbulojë shpenzimet publike 

në harmoni me kërkesat e parashtruara. 

Përcjellja e alokimeve si dhe realizimi i shpenzimeve në përputhshmëri me normat dhe 

rregullat që i parashtron MFPT gjegjësisht Departementi i Thesarit Qendror.  

Zbatimi konseguent i Ligji si dhe të gjitha rregulloreve dhe instrukcioneve administrative dhe 

akteve të tjera që në të ardhmen priten të miratohen në kontekst të kompletimit të 

legjislacionoit. 

Kompletimi i stafit punues me personel të nevojshëm dhe adekuat në mbështetje të 

sistematizimit të vendeve të punës të parapara për vitin 2022, sipas skemës organizative të 

drejtorisë, si dhe krijimin e kushteve optimale për punë të stafit dhe ate zyre të mjaftueshme 

sipas ngjashmërisë së punëve përkatësishtë të natyres së punës si dhe sigurimin optimal me 

mjete të punës. 

Drejtoria Financave do të angazhohet që të gjejë hapsirë ligjore për krijimin e parakushteve 

për shtimin sa më efikas të të hyrave buxhetore. 

Do të angazhohemi në prezentimin e stafit në të gjitha trajnimet dhe seminaret e organizuara 

që kanë të bëjnë drejtpërdrejt me punët dhe detyrat e kësaj drejtorie. 

  



 

 PLANIFIKIMI DHE IMPLEMENTIMI I PLANIT TË PUNËS TË 

DREJTORISË FINANCAVE 

 

 Konsolidimi i mëtejmë i Buxhetit Komunal të vitit 2022 në suaza të 

kompetencave të lejuara duke bërë përpjekje maksimale në implementim të ndërtimit dhe 

vendosjes së një sistemi buxhetor më efikas me bartjen graduale të disa kompetencave nga 

ministria në rrafshin komunal me prioritet në kursimin e mjeteve buxhetore dhe krijimin e 

kushteve për një pamvarsi të buxhetit komunal nga MFPT, si p.sh. në procesimin e 

shpenzimeve me qëllim të një efikasiteti ma të lartë të punës,. 

 

Plani i punës për periudhën Janar – Mars 2022 

Përgatitjet fillestare për startimin e sistemit të pagesave (Free Balanc) për vitin 2022.                                                                                               

 Rregullimin e dokumentacionit për personat me autorizimet e veçanta ,personat: nënpunësi 

administrativ i pagesave, personi autirizues, personi aprovues, personi zotues dhe qertifikuesi 

për vitin fiskal 2022.  

Hartimi i planit dinamik të shpenzimeve duke u bazuar në planin e prokurimit në harmoni me 

buxhetin e aprovuar për vitin 2022 

Raporti vjetor i organizatës buxhetore mbi realizimin e buxhetit për vitin 2021, duke i 

përfshirë të gjitha të hyrat dhe të dalurat për njësitë shpenzuese, 

Mbajtja e evidencave të sakta dhe të detajizuara për të gjitha llojet e të hyrave sipas llojit dhe 

drejtorive përkatse, 

Raportimi mbi të hyrat vetanake në MFPT , transferi i të hyrave në MFPT si dhe barazimi i të 

hyrave në mes të zyrtarit komunal për të hyra me Thesarin në MFPT.   

Pranimi i alokimeve për mjete buxhetore  nga MFPT si dhe rexhistrimi i tyre, 

Pranimi i kërkesave  për shpenzime nga drejtoritë tjera, 

Zotimi i mjeteve për shpenzime sipas planit dinamik të shpenzimeve, 

Procesimi i shpenzimeve në zyren e shpenzimeve 

Mbajtja e evidencave të sakta për shpenzime për të gjithë shfrytëzuesit buxhetor, po ashtu 

edhe për drejtoritë veq e veq, 

Përcjellja e vazhdueshme e dinamikës së realizimit të linjave buxhetore sipas buxhetit të 

miratuar për vitit fiskal 2022, sipas të hyrave apo shpenzimeve, 

Barazimi i zotimeve dhe shpenzimeve me raportin e sistemit të të Fri  Ballancit për çdo muaj, 



Barazimi i shpenzimeve sipas fondit burimor të mjeteve , kodit ekonomik si dhe kodit 

organizativ,  

Pranimi i dokumentacionit nga zyra e prokurimit  për projektet  kapitale dhe pregaditja për 

shpenzim dhe çertifikim. 

Azhuriteti në mbajtjen e librave dhe evidencave financiare për sigurimin e suksesshëm të 

auditimeve vjetore dhe të kohë paskohshme që janë obligative qoft nga revizorët (auditorët) 

komunal, auditorët  inter të dhe të zyres së auditorit të përgjithshëm, 

Kordinimi i punve dhe bashkpunimi i mirëfillt me zyren e prokurimit për finalizimin e 

suksesshëm të procedurave të prokurimit nga aspekti financiar, 

Angazhimi që në fund të çerekut të parë të shpenzohet të gjitha mjetet buxhetore të parapara 

sipas planit dinamik të shpenzimeve për këtë periudhë. 

 

 Plani i punës për periudhën Prill – Qershor  2022 

 

Vazhdimi i të gjitha punëve që janë paraparë me planin dinamik për periudhën e dytë të vitit, 

Pregaditjet dhe analizat e nevojshme për përpilimin e draft projektit të buxhetit afatmesëm të 

komunës për vitin fiskal 20238-2025, gjegjësisht për buxhetin komunal të vitit 2023, 

Nga MFPT sipas Ligjit për Menagjimin e Financave Publike dhe Përgjegjsive  i caktohen 

kufitë e shpenzimeve të organizatave buxhetore për secilën nga tri vitet vijuese fiskale, ndërsa 

deri me 30 prill të vitit kalendarik do të ndajë maksimumin ndërmjet shpenzimeve të 

përgjithshme për vitin 2023 në maksimumin e përgjithshëm të shpenzimeve për organizata 

buxhetore, 

Grumbullimi i kërkesave fillestare për hartimin e projekt buxhetit afatmesë të komunës për 

vitin 2023-2025, 

Harmoinizimi i kërkesave me kufinjët fillestar dhe pregaditja e formularve për buxhet (PCF). 

  

 

 

 

 Plani i punës për periudhën Korrik – Shtator  2022 

 

Vazhdimi i të gjitha punëve që janë paraparë me planin dinamik të shpenzimeve për 

periudhën e tretë të vitit, 



Në bazë të realizimit të shpenzimeve dhe të hyrave komunale pregaditen ndryshimet që 

eventualisht duhet të bëhen me rishikimin buxhetor pas gjashtmujorit të parë, 

Rishikimi buxhetor duhet të diskutohet në, Komitetin për Politikë dhe Financa dhe së 

fundi në Kuvendin Komunal, 

Pas aprovimit nga Kuvendi Komunal dhe nënshkrimit nga Kryesuesi I Kuvendit Komunal 

rishikimi buxhetor dorëzohet në MFPT,   

Mbajtja e degjimeve buxhetore të parapara me ligj. 

Pregaditja e projekt buxhetit për kërkesat fillestare ti prezentohet, Komitetit për Politikë 

dhe Financa, dhe së fundi ti prezentohet Kuvendit  për aprovimin e Buxhetit komunal për 

kërkesa fillestare 

Pas aprovimit të Buxhetit komunal për kërkesa fillestare nga ana e Kuvendit Komunal 

dhe nënshkrimit nga  Kryesuesi I Kuvendit Komunal , buxheti dorëzohet në  MFPT për 

shqyrtim të matutjeshëm, 

  

 

  Plani i punës për periudhën Tetor - Dhjetor  2022 

 

Vazhdimi i të gjitha punëve që janë paraparë me planin dinamik të shpenzimeve për 

periudhën e katërtë të vitit, 

  

Përveq punëve dhe detyrave që janë të parapara me planin e punës tërë stafi punues do ti 

kryej edhe punët dhe detyrat që do të parashtrohen nga organet ma të larta Komunale. 

 Këti plani të punës për Drejtorinë e Financave i bashkangjitet Plani dinamik i 

kryerjeve të punëve për vitin 2022 

  

  

  

 Ferizaj                                                     Drejtori Drejtoris  

 Dt. 22.12.2021                                        Sebahate Sadiku 

                                                                                        ________________ 

 

 


