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Situata ekzistuese …. (2010) Situata e dëshiruar… (2010)

Sisteme informatike lokale për përgatitje dhe zbatim 

buxheti,prokurime, kontabilitet paga, menaxhim BNJ, 

Kontabilitet financiar, raportim etj. …

Sisteme informatike të specializuara sipas sektorëve 

për kontabilizim të aktiveve, konstatim dhe 

kontabilizim i të ardhurave, menaxhim borxhi, analizë

Sistemi i unifikuar informatik i Thesarit

MS Excel, regjistra dhe libra të mbajtur me dorë, 

numëratore...

E-Buxhet – Sistem Informatik i Integruar Shtetëror 

për financat publike:

Sistem i unifikuar informatik për përgatitje dhe zbatim buxheti

Sistem i unifikuar informatik për prokurimet

Sistem i unifikuar informatik për menaxhimin BNJ

Sistem i unifikuar informatik për kontabilitetin e pagave

………….

Sistem i unifikuar kontabiliteti dhe raportimi financiar

Sistemi i unifikuar informatik i Thesarit

…………

Transparencë + vlerë =  Transparencë + vlerë = ☺



Bazat e 

teknologjisë

Automatizim i plotë i 

proceseve

Futje e njëtrajtshme e të 

dhënave (integrimi në tërësi);

Ndalim i qarkullimit të 

dokumenteve në letër dhe 

minimizim i shkrimit të 

dokumenteve në mënyrë 

manuale

Përdorimi i të dhënave të 

njëtrajtshme të referimit

Bazat e metodikës

Metodikë e njëtrajtshme

Formalizim dhe unifikim i 

formave të dokumenteve 

parësore; thjeshtime

Futje e rregullave të 

njëtrajtshme organizative dhe 

metodike (masat rregullatore)



Përgatitja e buxhetit

Prokurimet*

Menaxhimi i 

burimeve njerëzore
Konstatimi i pagave

Kontabilizimi i 

subvencioneve dhe 

granteve

Menaxhimi i aktiveve 

jo-financiare

Zbatimi i buxhetit
Shpërndarja e 

buxhetit

Menaxhimi i aktiveve 

financiare

Kontabiliteti 

Analiza dhe publikimi 

i të dhënave

Sistemi i kontrollit 

financiar

Menaxhimi i të 

hyrave

Raportimi financiar

Menaxhimi i 

shpenzimeve

Menaxhimi i borxhit 

publik

Udhëzues, manuale dhe klasifikues

Qendra e shërbimeve të ndërmarrjes (ESB)

Siguria e informacionit dhe vlera juridike

Operatorët 

e nënsistemit

Regulloret

Metodika

Mbështetja 
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Rregullimi ligjor

Projektimi dhe konceptimi i 

zhvillimit të SI E-Buxhet
(nevojat, objektivat, qëllimet, 

parimet, arkitektura, financimi)

E-Budget Rregullore e SI E-

Buxhet
(qëllimi, struktura, funksionet, 

palët e interesit, sigurimi i futjes 

në sistem, trajtimi ligjor etj.)

Organizimi i 

aktiviteteve

Këshilli i Arkitekturës së SI-së
(vendimmarrje për arkitekturën e 

SI-së)

Këshilli i Funksioneve të SI-së
(vendimmarrje për 

funksionalitetin e nënsistemit)

Ekipet e Projektimit
(organizimi i zhvillimit dhe 

zbatimit të nënsistemeve) 

Komiteti Ndërministror për 

Marrjen në Dorëzim të 

Projektit
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Pyetjet standarde nuk kërkojnë përgjigje standarde

Sistem i gatshëm, përshtatje të 

softuerit ekzistues apo sistem i 

zhvilluar enkas?

Një zhvillues i vetëm, disa zhvillues të 

pavarur apo një bashkim zhvilluesish?

A është softueri që përcakton kërkesat sipas 

metodikës apo është metodika që përcakton 

kërkesat sipas softuerit?

Qasja e zbatimit – futje e 

menjëhershme, paralele, sipas 

funksioneve apo sipas proceseve?

F(çfarë ka në treg, objekti i përdorimit, 

objekti i përshtatjeve të nevojshme, kostot e 

zhvillimit enkas dhe të pronësisë)

F(niveli i rëndësisë kritike të funksionit 

ose procesit, çfarë burimesh ka, a mund të 

mbahet në kontroll dhe përputhshmëria)

F(shkalla e probabilitetit të humbjes së 

kontrollit, kostot e mbështetjes)

F(shkalla e ndryshimit të metodikës, 

shkalla e përshtatjes së platformës së 

softuerit)
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Përgatitja e buxhetit

Prokurimet*

Menaxhimi i 

burimeve njerëzore
Konstatimi i pagave

Kontabilizimi i 

subvencioneve dhe 

granteve

Menaxhimi i aktiveve 

jo-financiare

Zbatimi i buxhetit
Shpërndarja e 

buxhetit

Menaxhimi i aktiveve 

financiare

Kontabiliteti 

Analiza dhe publikimi 

i të dhënave

Sistemi i kontrollit 

financiar

Menaxhimi i të 

hyrave

Raportimi financiar

Menaxhimi i 

shpenzimeve

Menaxhimi i borxhit 

publik

Udhëzues, manuale dhe klasifikues

Qendra e shërbimeve të ndërmarrjes (ESB)

Siguria e informacionit dhe vlera juridike

Platforma softueri:

Zbatimi:

I ndërthurur 

Ekzistuese (1)

Përmirësime (3)

TREGU(5)

E re (7 + 3)

Zhvillues dhe 

instrumente:

Të ndryshëm

Metodika kundrejt softuerit

Bashkërendim 
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Përgatitja e buxhetit

Prokurimet*

Menaxhimi i 

burimeve njerëzore
Konstatimi i pagave

Kontabilizimi i 

subvencioneve dhe 

granteve

Menaxhimi i aktiveve 

jo-financiare

Zbatimi i buxhetit
Shpërndarja e 

buxhetit

Menaxhimi i aktiveve 

financiare

Kontabiliteti 

Analiza dhe publikimi 

i të dhënave

Sistemi i kontrollit 

financiar

Menaxhimi i të 

hyrave

Raportimi financiar

Menaxhimi i 

shpenzimeve

Menaxhimi i borxhit 

publik

Udhëzues, manuale dhe klasifikues

Qendra e shërbimeve të ndërmarrjes (ESB)

Siguria e informacionit dhe vlera juridike

Statusi:

Ekzistues (1)

Përmirësime (3)

Në proces (5)

Zbatuar (8 + 2)

Numri i përdoruesve:

> 100 000

Numri i dokumenteve 

të përpunuara:

> 1 000 000 në ditë
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Përfitimet ☺ Kostot 

Sigurohet ndërlidhja e procesurave të përgatitjes 

së buxhetit, prokurimit, burimeve njerëzore, 

funksioneve, kontabilitetit dhe kontrollit

Përmirësohet transparenca në flukset hyrëse 

dhe dalëse të financave publike

Krijohen instrumente për të thjeshtuar kostot 

financiare dhe fuqinë punëtore

Nevojitet një rishikim i gjerë në veçanti i kuadrit 

ligjor dhe rregullator dhe i metodikave të 

proceseve

Mbështetja dhe përmirësimet janë tejet 

komplekse për shkak të shkallës së lartë të 

ndërlidhjes midis metodikave dhe teknologjive

Zhvillimi dhe zbatimi kërkon kontribute të gjera 

financiare dhe njerëzore
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Perceptimi

Të kuptuarit e nevojës për të pasur një 

IFMIS siç duhet. TI është insturment

Organizimi i aktiviteteve

Ekipet e projektimit. Përgjegjësia për 

realizim dhe dorëzim brenda afatit

Projektimi 

Arkitektura ka rëndësi parësore. 

Hollësitë vijnë pas saj

Zbatimi 

Drejtpeshimi i mundësive teknologjike 

dhe kërkesave të metodikës

Zbatimi 

Nuk është thjesht problem teknologjie 

informatike

Mbështetja dhe zgjerimi

Qasje të ndryshme. Të gjitha pyetjet 

duhen bërë nëpërmjet zyrës 

mbështetëse.


