REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIAK SKRAPAR
KESHILLI
VENDIM
Nr.75,Date 21.12.2017
“PER MIRATIMIN E KALENDARIT TE HARTIMIT TE PROJKTBUXHETIT
AFATMESEM 2019-2021”
Keshilli Bashkise Skrapar ne mbledhjen e tij te dates 21.12.2017,pasi mori ne shqyrtim
materjalin e paraqitur nga grupi punes per hartimin e projektbuxhetit në mbështetje të
ligjit nr. 139/2015, dt. 17.12.2015 “ Për VetëqeverisjenVendore”, ligjit nr.68/2017, datë
27.04.2017 ”Për financat e vetëqeverisjes vendore” neni 6, 7, 39,40,41, , Udhëzimit të
Ministrit të Financave nr. 23 datë 22.11.2016 “Për procedurat standarde të përgatitjes
së Programit Buxhetor Afatmesëm”, Udhëzimit plotësues të Ministrisë së Financave nr.
10/1, dt. 28.02.2017, dhe 10/2. dt. 13.07.2017 “Për përgatitjen e Buxhetit Vendor”.

VENDOSI

Qe kalendari i hartimit te Programit Buxhetor Afatmesem 2019-2021 te jete sipas pasqyres
bashklidhur:

Kalendari për përgatitjen e PBA 2019 – 2021, për Bashkinë Skrapar .

NR

EMËRTIMI

AFATI

ZBATUESI

1

Pergatitja e raportit per vleresimin dhe
parashikimin afatmesem 2019-2021të të
ardhurave ku te perfshihet-Metodologjia e
perdorur per parashikimin afatmesem te te
ardhurave,-Analiza te efektshme te politikave te
reja fiskale,analiza e risqeve dhe masat e mara
per perballimin e tyre si dhe paraqitja e keti
raporti nga Kryetari bashkise ne Keshillin e
Bashkise Brenda dates 31.01.2018.

Brenda dates
31.01.2018.

Sektori te
Ardhurave

2

-Miratimi I Raportit per vleresimin dhe
parashikimin afatmesem te te ardhurave 20192021.
-Njohja me udhezimin e pergatitjes buxhetit
vendor derguar nga Ministria e Financave dhe
parashikimi i tavaneve pergatitore te
shpenzimeve te PBA-se 2019-2021 .
-Paraqitja e tavaneve buxhetore ne Keshillin
Bashkiak per miratim.

Branda dates
28.02.1018

Keshilli
Bashkiak

Brenda dates
10.03.2018.

Dr. Financës
dhe EMP-t

Brenda dates
15.03.2018

NZ

3

4

5

6

7

Pergatitja e Projektdokumentit te PBA-se 2019Brenda dates
2021, dhe dergimi ne Ministrin e Financave
01.06.2018

NA
NZ
EMP

-Shqyrtimi i raportit te rekomandimeve te Brenda dates
derguar nga Ministria e Financave,dhe pergatitja 30.06.2018
e projektdokumentit te rishikuar dhe dergimi per
miratim ne Keshillin bashkiak .

GMS

-Publikimi i dokumentit te pare te miratuar te
PBA-së 2019-2021 .

G.M.S

-Pergatitja e tavaneve perfundimtare te
shpenzimeve te PBA-së dhe dergimi ne Këshill
per miratim.

8

9

DEMP-t

-Pergatitja e projektdokumentit te
PBA-së te rishikuar bashke me
informacionin mbi rekomandimet e
lena nga MF dhe dergimi ne Ministrin
e Financave.

Brenda dates
05.07.2018

-Të gjitha
drejtoritë.

Brenda dates
20.07.2018

Brenda dates
15.09.2018

-Institucionet
e varësisë.
-Nj.A

G.M.S

10

11

12

Shqyrtimi rekomandimeve perfundimtare
derguar nga MF,dhe pergatitja e PBA 20192021 dhe Buxhetit Vjetor 2019 dhe dergimi ne
keshillin bashkiak per miratim.
.
Miratimi i PBA-se2019-2021 dhe Buxhetit vjetor
2019.
Publikimi i dokumentit te plot te programit
buxhetor afatmesem 2019-2021 dhe buxhetit
vjetor 2019.

Brenda dates
30.11.2018

GMS

Brenda dates
25.12.2018

Keshilli
Bashkiak

Brenda dates
31.12.2018

Nepunesi
Autorizues

Vendimi u miratua me 15,vota pro,kundra dhe abstenim nuk ka.

Per konfirmim Prefektures Qarkut Berat

KRYETARI KESHILLIT BASHKIAK
LUAN ÇUEDARI

REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA SKRAPAR
PROJEKT-VENDIM
DT_____/____/2017
Kalendari për përgatitjen e PBA 2019 – 2021, për Bashkinë Skrapar .

NR

AFATI

ZBATUESI

1

Pergatitja e raportit per vleresimin dhe
parashikimin afatmesem 2019-2021të të
ardhurave ku te perfshihet-Metodologjia e
perdorur per parashikimin afatmesem te te
ardhurave,-Analiza te efektshme te politikave te
reja fiskale,analiza e risqeve dhe masat e mara
per perballimin e tyre si dhe paraqitja e keti
raporti nga Kryetari bashkise ne Keshillin e
Bashkise Brenda dates 31.01.2018.

Brenda dates
31.01.2018.

Sektori te
Ardhurave

2

-Miratimi I Raportit per vleresimin dhe
parashikimin afatmesem te te ardhurave 20192021.
-Njohja me udhezimin e pergatitjes buxhetit
vendor derguar nga Ministria e Financave dhe
parashikimi i tavaneve pergatitore te
shpenzimeve te PBA-se 2019-2021 .
-Paraqitja e tavaneve buxhetore ne Keshillin
Bashkiak per miratim.

Branda dates
28.02.1018

Keshilli
Bashkiak

Brenda dates
10.03.2018.

Dr. Financës
dhe EMP-t

Brenda dates
15.03.2018

NZ

3

4

5

6

7

8

EMËRTIMI

DEMP-t

Pergatitja e Projektdokumentit te PBA-se 2019Brenda dates
2021, dhe dergimi ne Ministrin e Financave
01.06.2018

NA
NZ
EMP

-Shqyrtimi i raportit te rekomandimeve te Brenda dates
derguar nga Ministria e Financave,dhe pergatitja 30.06.2018
e projektdokumentit te rishikuar dhe dergimi per
miratim ne Keshillin bashkiak .

GMS

-Publikimi i dokumentit te pare te miratuar te
PBA-së 2019-2021 .

G.M.S

-Pergatitja e tavaneve perfundimtare te
shpenzimeve te PBA-së dhe dergimi ne Këshill
per miratim.

Brenda dates
05.07.2018

-Të gjitha
drejtoritë.

Brenda dates
20.07.2018

-Institucionet
e varësisë.
-Nj.A

9

10

11

12

-Pergatitja e projektdokumentit te
PBA-së te rishikuar bashke me
informacionin mbi rekomandimet e
lena nga MF dhe dergimi ne Ministrin
e Financave.

Shqyrtimi rekomandimeve perfundimtare
derguar nga MF,dhe pergatitja e PBA 20192021 dhe Buxhetit Vjetor 2019 dhe dergimi ne
keshillin bashkiak per miratim.
.
Miratimi i PBA-se2019-2021 dhe Buxhetit vjetor
2019.
Publikimi i dokumentit te plot te programit
buxhetor afatmesem 2019-2021 dhe buxhetit
vjetor 2019.

Brenda dates
15.09.2018

G.M.S

Brenda dates
30.11.2018

GMS

Brenda dates
25.12.2018

Keshilli
Bashkiak

Brenda dates
31.12.2018

Nepunesi
Autorizues

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISE
NESIM SPAHIU

