
Ky projekt financohet nga: 

Përgatitja e materialeve të këtij prezantimi u bë nga Komiteti Rinor dhe Instituti për Politikat Publike dhe

Mirëqeverisjen, për Projektin “Të Rinjtë në Veprim: Monitorimi i Performancës Buxhetore me Nxënësit në Rolin e

Vëzhguesit”. Përmbajtja e këtij prezantimi është përgjegjësi e shoqatës zbatuese dhe në asnjë mënyrë nuk mund të

konsiderohet si pasqyrimi i pikëpamjeve të Bashkimit Evropian.

Të Rinjtë nëVeprim: Monitorimi i

Performancës Buxhetore me Nxënësit në

Rolin e Vëzhguesit



Workshop 1:

Rëndësia e Sektorit Publik

PushtetiVendor



Qëllimi i workshopit

• Të trajtohen konceptet bazë në lidhje me

sektorin publik

• Të analizohet rëndësia dhe funksionet bazë

të sektorit publik

• Të analizohet roli i pushtetit vendor



Rëndësia e workshopit

Ky workshop shërben në krijimin e një baze konceptuale të

sektorit publik dhe rolit të njësive qëdrore dhe vendore

(bashkive) në të. Gjithashtu, do të shërbejë edhe si një hyrje drejt

strukturës financiare të njësive vendore, më konkretisht duke

evidentuar kanalizimin e burimeve financiare nga qeveria drejt

njësive vendore dhe më tej drejt njësive administrative.



Mësimet e workshopit

1. Të njihen karakteristikat dhe tiparet e funksionimit të sektorit publik

2. Të kuptohet dallimi midis qeverisë qëndrore dhe qeverisë lokale

3. Të njihet roli i qeverisë qëndrore në mirëpërcaktimin dhe shpërndarjen e

burimeve financiare tek njësitë e qeverisjes lokale

4. Të njihen skemat nëpërmjet të cilave përcaktohet shpërndarja e burimeve

financiare

a) Nëpërmjet tranfertave të pakushtëzuara

b) Nëpërmjet transfertave të kushtëzuara

5. Në kuadër të ndarjes së re administrative, të evidentohet kanalizimi i

burimeve financiare nëpërmjet bashkisë drejt njësive administrative të

kësaj bashkie



Prezantimi i Pjesëmarrësve



Funksionet bazë të shtetit në shoqëri

•Kushtetues

•Legjislativ

•Gjyqësor

•Ekzekutiv

•Kontrolli financiar

•Kontroll mbi marrëdhëniet me jashtë



Sektori Publik

Sektori publik përbëhet nga organizma që

janë në pronësi dhe operohen nga qeveria

të cilat funksionojnë për të ofruar

shërbime për qytetarët e vendit



Sektori Publik

•Mrojtja

•Rendi

•Arsimi

•Shëndetësia

•Shërbimet Sociale

•Infrastruktura

•Energjia Elektrike

•Uji

•Transporti Publik

•Zjarfikësja

•Menaxhimi i Mbetjeve



Ushtrimi 2

Listoni 5 deri në 10 shwrbime të

pushtetit vendor (bashkisë) të cilat i

ndjeni prezente në jetën tuaj



Të mirat dhe shërbimet Publike

nga Bashkia nga Qeveria

Të mira dhe sherbime publike

të ofruara: 



Pushteti Lokal

•Dy role kryesore:

1. Të ofrojë të mira dhe shërbime publike

2. Të përfaqësojë dhe të përfshijë qytetarët në qeverisje,

duke përcaktuar nevojat specifike dhe të punojë për

përmbushjen e tyre

Funksioni Administrativ

Funksioni I Përmirësimit

të Demokracisë



Shpërndarja e Fondeve

•Alokimi i fondeve nga pushteti qëndror

•Buxheti

•Përcaktimi i fondeve për qarqet

•Përcaktimi i fondeve për bashkitë

•Transferta të pakushtëzuara

•Për mbarëvajtjen e organizmit bashkiak

•Transferta të kushtëzuara

•Për programe specifike shpenzimesh të ndërmarra

nga bashkia



Ushtrime

Ushtrime mbi shpërndarjen e 

transfertave nga buxheti



Ndarja e re administrative

• 61 Bashki

• Eleminohen Komunat

• Bashkia ndahet në Njësi Administrative

Diskutim: 

Pro dhe kundër ndarrjes së re 

administrative: 

Administrim më i lehtë apo demokraci

më e centralizuar? 



Konceptet bazë të kontabilizimit

• Bilanci kontabël paraqet gjëndjen e njësisë (biznes/institucion)

në një moment të caktuar kohor.

• Çdo ngjarje dhe veprim financiar i ndodhur në vijim le gjurmë

dhe ndryshon nga ai paraprak dhe si tillë duhet të

regjistrohet-kontabilizohet

• Këto veprime duhet të ruhen për të siguruar informacionin

e duhur për përgatitjen e Pasqyrave Financiare për qëllime të

brendshme dhe të raportimit



Konceptet bazë të kontabilizimit

Llogaria në formë T 

Ana e majtë

(Debi)

Ana e djathtë

(Kredi) 

Koncepti bazë i kontabilitetit është

llogaria në formë T – je 

Regjitstrimi i dyfishtë:

• Për një veprim në njesinë

ekonomike kryhen dy veprime

të dy anshme të regjistrimit

• Një veprim do të regjistrohet

një herë si debi në një llogari

dhe një herë si kredi në një

llogari tjëtër



Bilanci i një firme

Bilanci më 31.12.2017

Aktivet Pasivet

Mjete Monetare 412,600 Kapitali i vet

Llogari te

arketueshme

378,500 Kapitali i Pronarit 1,386,400

Materiale 73,600 Detyrimet

Pajisje 625,000 Hua Bankare 600,000

Ndertesa 967,500 Llogari te

pagueshme

470,800

Totali i aktiveve 2,457,200 Totali i Pasiveve 2,457,200



Buxheti si llogari

Buxheti i njësisë vendore më tepër se sa një bilanc është i përafërt me 

Pasqyrën e të Ardhurave dhe Shpenzimeve të një firme.

Megjithatë ato ndryshojnë nga mënyra e mbledhjes së të ardhurave dhe

qëllimi i shpenzimeve

Të ardhuara Shpenzime

Të ardhura nga
taksat

Shpenzime
operative

Të ardhura
jotatimore

Investime publike

Të ardhura të
transferuara nga
qeverisja qëndrore

Shpenzime për
transferta sociale

… …

Të ardhuara Shpenzime

Të ardhura nga
aktiviteti

Shpenzime
operative

Të ardhura nga
shitjet

Investime në
makineri / pajisje

Shpenzime për
interesat e kredisë

… …

Bashkia Firma


