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Republika e Kosovës 
Republika Kosovo - Republic of Kosovo 

Kuvendi - Skupština - Assembly 

___________________________________________________________________________ 

 

Ligji Nr. 05/L -063 

 

 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-048 PËR 

MENAXHIMIN E FINANCAVE PUBLIKE DHE PËRGJEGJËSITË, I 

NDRYSHUAR DHE I PLOTËSUAR ME LIGJET NR. 03/L-221, NR. 

04/L-116 DHE NR. 04/L-194 

 

 
Kuvendi i Republikës së Kosovës; 

 

 

Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, nenit 25 të Ligjit Nr. 

03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, i plotësuar dhe i ndryshuar 

me Ligjin Nr. 03/L-221, Ligjin Nr. 04/L-116 dhe me Ligjin 04/L-194,  

 

Miraton, 

 

 

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-048 

PËR MENAXHIMIN E FINANCAVE PUBLIKE DHE 

PËRGJEGJËSITË, I NDRYSHUAR DHE I PLOTËSUAR ME LIGJET 

NR. 03/L-221, NR. 04/L-116 DHE NR. 04/L-194 
 

 

 

Neni 1 

Qëllimi 

 

Me anë të këtij ligji plotësohet dhe ndryshohet Ligji Nr.03/L-048 për Menaxhimin e 

Financave Publike dhe Përgjegjësitë, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr.03L-221, Ligjin 

Nr.04/L-116 dhe me Ligjin Nr.04/L-194. 
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Neni 2 

Fushëveprimi 

 

Dispozitat e këtij ligji janë të obligueshme për të gjitha institucionet e Republikës së 

Kosovës, që trajtohen në kuadër të këtij ligji dhe ligjit bazik. 

 

 

 

Neni 3 

Përkufizimet 

 

1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë kuptimet si vijojnë: 

 

1.1. Ligji bazik – nënkupton Ligjin  Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike 

dhe Përgjegjësitë, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr.03/L-221, Ligjin Nr.04/L-116 

dhe me Ligjin Nr.04/L-194. 

 

2. Shprehjet tjera të përdorura kanë kuptimin e përcaktuar në ligjin bazik. 

 

 

 

Neni 4 

 

Neni 5 i ligjit bazik, ndryshohet si vijon: 

 

5.1. Në kuadër të Ministrisë së Financave themelohet Departamenti i Buxhetit, i 

përbërë nga Divizioni i Buxhetit Qendror dhe Divizioni i Buxhetit Komunal. 

 

5.2. Divizioni i Buxhetit Qendror është i autorizuar dhe përgjegjës për:  

 

5.2.1. përgatitjen e Propozim Buxhetit të Republikës së Kosovës; 

  

5.2.2. përgatitjen e Kornizës Afat Mesme të Shpenzimeve;  

 

5.2.3. zbatimin e Buxhetit të Republikës së Kosovës;  

 

5.2.4. vlerësimin e kërkesave për ndryshimin e ndarjeve buxhetore;   

 

5.2.5. vlerësimin e ndikimit financiar të politikave qeveritare; dhe 

  

5.2.6. ushtrimin e të gjitha përgjegjësive të tjera të cilat i janë dhënë 

Departamentit të Buxhetit me këtë ligj, që janë në fushëveprimin e këtij 

Divizioni.  

 

5.3. Divizioni i Buxhetit Komunal siguron mbështetje për komuna në përmbushjen e 

obligimeve të tyre të përcaktuara me kuadrin ligjor dhe është i autorizuar dhe 

përgjegjës për: 

 

5.3.1. përgatitjen e Propozim Buxhetit të Komunave;  
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5.3.2. përgatitjen e  pjesëzës së Kornizës Afatmesme Buxhetore Komunale si 

pjesë integrale e KASH-it;  

 

5.3.3. ndihmojë në zbatimin e Buxhetit të Komunave të Republikës së 

Kosovës;  

 

5.3.4. shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për ndryshimin e ndarjeve 

buxhetore; dhe  

 

5.3.5. ushtrimin e të gjitha përgjegjësive të tjera të cilat i janë dhënë 

Departamentit të Buxhetit Komunal me kuadrin ligjor, që janë në 

fushëveprimin e këtij Divizioni.  

 

 

 

Neni 5 

 

Neni 7 i ligjit bazik, paragrafi 3 fshihet nga teksti i ligjit. 

 

 

 

Neni 6 

 

1. Neni 18 i ligjit bazik, ndryshohet si vijon: 

 

18.1. Drejtori i Përgjithshëm i Thesarit është i autorizuar që të krijojë dhe mbajë 

llogaritë dhe nën-llogaritë për fondet brenda Fondit të Konsoliduar të Republikës së 

Kosovës siç e sheh të arsyeshme për zbatimin e dispozitave të këtij ligji. Nën-llogari 

të veçanta do të krijohen për të ardhurat vetanake të secilës komunë dhe OB tjera që 

arkëtojnë të hyra. Të gjitha llogaritë dhe nën-llogaritë e sipër cekura do të jenë pjesë e 

LLVTH. 

 

18.2. Drejtori i Përgjithshëm i Thesarit krijon llogaritë dhe nën-llogaritë të cilat e 

përbëjnë LLVTH në BQK. Për rastet kur BQK-ja nuk mund të ofrojë shërbime 

bankare të veçanta, Drejtori i Përgjithshëm i Thesarit është i autorizuar të krijojë 

llogari edhe në një bankë komerciale që operon në Republikën e Kosovës e cila 

përzgjidhet përmes një procesi të tenderimit i cili duhet të ushtrohet në pajtim me 

Ligjin për Prokurim Publik.  

 

18.3. Për krijimin e llogarive të misioneve diplomatike të Republikës së Kosovës, 

Drejtori i Përgjithshëm i Thesarit do të përzgjedhë një bankë komerciale qe operon në 

Republikën e Kosovës e cila përzgjidhet në pajtim me Ligjin për Prokurim Publik, e 

cila do të administrojë procesin e krijimit dhe menaxhimit të llogarive nëpër shtetet ku 

operojnë misionet diplomatike të Republikës së Kosovës.  

 

18.4. Në rastet kur kontraktori i përzgjedhur sipas paragrafit 18.3 nuk mund të 

sigurojë hapjen e llogarisë për misionet diplomatike të Republikës së Kosovës 

konform këtij neni dhe kjo për shkak të pengesave procedurale ligjore të shtetit 

konkret, atëherë Drejtori i Përgjithshëm i Thesarit me kërkesë të ZKA të Ministrisë së 
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Punëve të Jashtme mund të autorizoj përfaqësuesin diplomatik që të hap llogarinë 

bankare zyrtare në emër të misionit diplomatik.  

 

2. Neni 18 i ligjit bazik, paragrafët 18.3, 18.4 dhe 18.5 rinumërohen me numra rendor 18.5, 

18.6 dhe 18.7. 

 

 

 

Neni 7 

 

Neni 22.A. i ligjit bazik, pas paragrafit 22.A.6, shtohen paragrafët: 22.A.7, 22.A.7.1, 22.A.7.2 

dhe 22.A.7.3, me tekstin si vijon:  

 

22.A.7. Për qëllime të përputhshmërisë me kufirin e deficitit sipas paragrafit 1 të këtij 

neni, shpenzimet për projektet kapitale të financuara nga jashtë, nga institucionet 

financiare mbikombëtare, Bashkimi Evropian apo institucionet e saj, ose qeveritë e 

huaja apo agjencitë e tyre të zhvillimit, nuk do të merren parasysh.  

 

22.A.7.1. Projektet që janë kontraktuar dhe ratifikuar, para hyrjes në fuqi të 

këtij neni, janë të përjashtuara nga projektet kapitale të përmendura në këtë 

nen. 

 

22.A.7.2. Përjashtimi nga ky nen, nuk do të vlejë për Ligjin mbi ndarjet 

buxhetore të cilitdo viti fiskal, në qoftë se ekzekutimi i Ligjit për ndarjet 

buxhetore ose lidhja e një marrëveshjeje për financim të cilido projekt kapital 

ka shkaktuar, ose ka të ngjarë të shkaktojë që borxhi total i Qeverisë të 

tejkalojë tridhjetë për qind (30%) të BPV-së së parashikuar. 

 

22.A.7.3. Përjashtimi nga ky nen, do të skadojë pas dhjetë (10) vjetësh, nga 

data e hyrjes në fuqi. 

 

 

 

Neni 8 

 

Pas nenit 22/B të ligjit bazik, shtohet një nen ri me numër rendor 22/C, si vijon: 

 

Neni 22/C 

Kufizimi i rritjes së buxhetit për paga dhe mëditje 

 

22.C.1. Në secilin vit fiskal duke filluar nga viti 2018 dhe tutje, përqindja e rritjes në faturën 

e pagave në raport me vitin fiskal paraprak nuk duhet të tejkalojë normën e rritjes vjetore 

nominale të Bruto Prodhimit Vendor (BPV-së).  

 

 

22.C.1.1. Për qëllim të këtij neni, fatura e pagave është e definuar si totali i shpenzimeve 

për pagat dhe kompensimet, të cilat përfshijnë pagat, përfitimet personale, pagesat për 

sigurime pensionale, shëndetësore dhe sociale, si dhe pagesat për shërbime profesionale 

për të gjithë të zgjedhurit, respektivisht zyrtarët e emëruar, si dhe për të gjithë punëtorët e 
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përkohshëm dhe të përhershëm në të gjitha organizatat buxhetore të nivelit qendror dhe 

komunal.  

 

22.C.1.2.  Për qëllime të këtij neni, duhet të përdoret niveli dhe norma e rritjes vjetore të 

BPV-së nominale, të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, për vitin më të 

fundit kalendarik në dispozicion në kohën kur hartohet buxheti i konsoliduar i nivelit 

qendror dhe komunal.  

 

22.C.1.3. Kufiri në rritjen vjetore (si përqindje) të faturës së pagave i definuar në 22.C.1 

nuk duhet të ndikohet nga diferenca midis rritjes në faturën e pagave dhe kufirit të lejuar 

sipas paragrafit 22.C.1, në një apo më shumë vite fiskale paraprake.  

  

22.C.1.4. Nëse rritja vjetore e BPV-së nominale është më pak apo baras me zero pikë 

pesë (0.5%) përqind, kufiri i rritjes vjetore në përqindje të faturës së pagave duhet të jetë 

zero pikë pesë (0.5%) për qind.  Megjithatë, nëse në situata të tilla fatura e pagave 

tejkalon normën e rritjes vjetore të BPV-së nominale, atëherë raporti i faturës së pagave 

ndaj BPV-së nominale duhet të korrigjohet dhe të kthehet në nivelin e para-ngritjes 

brenda tri (3) viteve, duke filluar nga viti fiskal në të cilën rritja e BPV-së nominale ka 

tejkaluar zero pikë pesë (0.5%) për qind.  

 

22.C.1.5. Për të siguruar që rritja e faturës së pagave mbetet konsistente me stabilitetin e 

financave publike dhe me një ekonomi konkurruese, në çdo të pestin vit fiskal, Kuvendi 

duhet të rishikoj dhe nëse është e nevojshme mund të përshtat indikatorin dhe formulën 

që përcakton kufirin e rritjes vjetore të faturës së pagave.    

 

 

 

Neni 9 

 

Neni 62 i ligjit bazik, paragrafi 5, riformulohet me tekstin si vijon: 

 

62.5. Nëse kuvendi komunal dështon që ta miratojë dhe t’ia dorëzojë ministrit 

propozim-buxhetin dhe kërkesën për ndarje buxhetore, deri më 1 mars, atëherë 

ministri i Financave emëron një administrator  financiar në atë komunë, i cili ushtron 

detyrat dhe përgjegjësitë, të përcaktuara me këtë ligj. Pas miratimit dhe dorëzimit të 

propozim-buxhetit dhe kërkesës për ndarje buxhetore te ministri, nga kuvendi 

komunal, këto dokumente i nënshtrohen procedurës së paraparë në paragrafin 4 të 

nenit 62 të këtij ligji dhe pushojnë kompetencat e administratorit financiar. 
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Neni 10 

Hyrja në fuqi 

 

Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës 

së Kosovës. 

 

 

Ligji  Nr. 05/L -063 

14 dhjetor 2015 

 

                                                          Kryetari i  Kuvendit të Republikës së  Kosovës, 

 

                                                                              ________________________ 

                                                                                      Kadri  VESELI 


