
UDHEZUES PERMBLEDHES 
PER VEPRITARINE 

EKONOMIKE E 11NANCIARE





HYRJE

Ne kuadrin e nje riorgarnizimi me 
te plote te veprimtarise ekonomike e fina- 
nciare te strukturave te Kishes Orthodho- 
kse Autoqefale te Shqiperise dhe te permi- 
resimit e unifikimit te procedurave mbi 
administrimin e pasurise monetare e mate- 
riale ju dcrgojme ne menyre te permble- 
dhur ne kele udhezues kriteret kryesore te 
organizimit te punes suaj nga ana ekono- 
mike e financiare. Ne pergjithesi jemi per- 
pjekur qe gjithshka paraqitet te jete e thje- 
shte per tu zbatuar ne kushtet aktuale te 
strukturave tona .
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KREU 1 : ADMINISTRIMI 
EKONQjVIIKO FINANCIAR NË 

ZËVENDËSITË LOKALE

Zëvendësitë lokale kanë përgjegjë- 
sinë e mirëadministrimit ekonomiko-fina- 
nciar te pasurise materiale e monetare tc 
kishes orthodhokse duke zbatuar ne meny- 
re rigoroze udhëzimet dhe urdhërat e dhë- 
na nga Kryepiskopata dhe episkopatat,ato 
ruajne vijushmërinë e mardhënieve korrek- 
te në aspektin e funizimit materialo-tek- 
nik për të gjitha kishat që shtrihen në juri- 
diksionin qe kjo zëvendësi mbulon.

PJESA I. PERSONATPERGJEGJES 
DHE DETYRA T E TYRE.

1. Zëvendësi lokal kërkon zbati- 
min me rigorozitet të të gjitha udhëzimeve 
të ardhura nga Kryepiskopata dhe episkop- 
ata në drejtimin e administrimit ekonomi- 
ko-financiar të zëvendësisë. Ai mban për- 
gjegjësinë kryesore për të gjithe veprimta- 
rine ekonomike financiare që kryhet aty.
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- Vetëm me miratimin e tij, kryen 
shpenzimet në kishë, gjë kjo që shprehet 
me anën e firmës së tij në çdo mandat pa- 
gesë që bën Uogaritari për çdo shpenzim.

- Në çdo kohë ai duhet të dijë situ- 
atën ekonomike të kishës së tij. Situate e 
cila perfaqeson gjendjen ne llogarine likui- 
duese ne banke te Zevendesise.Llogaria du- 
het te jete ne emer te Zevendesise~IoLale 
te Kishes Urthodhokse ku te veproje si fir- 
me e pare zevendesLJokal dhe si firme e 
dyte sekretar llogaritari.Cdo praktike e ku- 
ndert do te konsiderohet shkejie.

- Zëvendësi duhet të ndjekë me 
vëmendje vendosjen e arkave te te ardhu- 
rave në kishë. Çdo kishë që ai mbulon du- 
het të ketë tre tipe arkash brenda: arkën e 
qirinjve, arkën e shërbesave fetare dhe ar- 
kën e dhuratave të besimtareve. Këto arka 
duhet të jenë të paisura me tre çelësa, të 
cilat ndahen në tre persona të ndryshem të 
caktuar nga këshilli i kishës, por që bëjnë 
pjesë në kujdestarinë apo këshillin e ki- 
shës.

qofshin këto për të ardhurat apo shpenzi-
met.
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- Zëvendësi lokal duhet të ndjek 
me vëmendje ecurinë e punës me shpër- 
ndarjen e materialeve propogantistike si 
gazeta, revista, libra, kalendarë etj nëpër 
kishat e zëvendësisë, me punën për shitjen 
e tyre në besimtarët. Po në këtë këndvë- 
shtim duhet pare edhe shitja e materialeve 
të tjera kishtare si ikona, qymyr, thimjam 
etj të cilat plotësojnë nevojat shpirtërore 
të besimtarve.

2. Sekretar llogaritari është pe- 
rsoni i dytë me përgjegjësine më të madhe 
për miradministrimin ekonomiko financiar 
të zëvendësisë. Duhet të jetë me arsim 
ekonomik dhe me eksperiencë pune në kë- 
të fushë. Duhet të mbajë të gjithë dokume- 
ntacionin e rregullt për arkën dhe bankën 
(mandat arkëtimi, mandat pagese, libër 
arke, ditar banke,ditar magazine etj). Ai 
është personi i dytë qe ka te drejten e fir- 
mës se depozituar në Ilogarinë rrjedhese të 
kishës në bankë.

- Sekretar llogaritari duhet patjetër 
të informoje zëvendësin Iokal për situatën 
ekonomike të zëvendësisë, për ecurinë
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ekonomiko-financiare të saj, gjendjen e 
detyrimeve ndaj Kryepiskopatës etj.

-Sekretar llogaritari mban përgje- 
gjësi mbi mbajtjen e dokumentacionit eko- 
nomiko-financiar dhe paisjen e të gjitha 
kishave të zëvendësisë qofshin në qytct 
apo fshat me dokumentacionin e rregullt 
financiar të shpërndarë nga Kryepisko- 
pata.

- Mban përgjegjësi për evidentimin 
e saktë dhe rregjistrTrnirT n¥~kotr^ të  tc-g]tr  
thë aktivitetit ekonomik.

- Ai ushtron kontroll ne menyre qe 
cdo e ardhur e kishes ne vlere monetare te 
derdhet vetem ne arken ose Hogarine ban- 
kare te zevendesise.

Dhe per nevojat te ndryshme te saj 
shumat te paguhen me urdher xhirimi ose 
me te terhiqen me cek.

- Duhet të kontrolloj dokumenta- 
cionin e magazinës dhe të zotëroj gjendjen 
e materialeve të nevojshme për kishën. Po 
kështu merr, kontrollon dhe rregjistron të 
gjithë dokumentacionin e magazinës.

- Në fund të periudhave 3 mujore, 
6 mujore, 9 mujore dhe vjetore sekretar 
llogaritari duhet të përgatise bilancet për
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periudhat përkatese. të cilat duhet ti dorë- 
zoje brenda 15 ditëve kalendarike pas për- 
fundimit të secilës periudhë të përmendur 
më sipër. Po kështu me afrimin e fundvitit 
ai duhet të përgatisë projekt planet fman- 
ciare për vitin pasardhës dhe pasi të marrë 
aprovimin e këshillit të kishës, duhet ti 
dërgoje per miratim brenda dates 15 nën- 
tor ne Krvepiskopate. Duhet të organizoje 
inventaret e materiaieve dhe paisjeve të 
kishës së bashku me një komision të cak- 
tuar nga këshilli i kishës. Inventaret bëhen 
një herë në \ it dhe krv esisht në fund të 
viti. Një kopje e inventarit dërgohet në 
Drejtorine e Financës së Krvepiskopatës.

- Mban përgjegjësinë për shpenzi- 
met e kryera jashtë projektplanit financiar 
pa marrë miratimin e këshillit kishtar dhe 
Drejtorise së Financës.

. Sekretar -Ilogaritari nuk kry- 
en asnje veprim financiar qe bie ne 
kundershtim me kete udhezim qofte 
ky edhe rne urdher te zevendesit lo- 
kak per cdo rast te tille njofton m e 
shkrim drejtorine e finances ne krye- 
piskopate.
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3. Magazinieri (atje ku ka) është 
personi që mban përgjegjësi për mirëadmi- 
nistrimin dhe lëvizjet fizike të materialevc 
nga magazina për në kishë dhe anasjelltas.

Mban përgjegjësi për mbajtjen e 
dokumentacionit të magazinës (fletëhyrje. 
Iletëdalje, kartelave dhe libër magazine). 
duhet që të rregjistrojë në kohë dhe në rre- 
gull të gjitha lëvizjet materiale ne magazi- 
ne, te mirembaje materialet e magazinua- 
ra, te veproje vetem me urdher me 
shkrim nga personat pergjegjes..

PJESA II. PROCEDURA T DHE 
D OKUMENTA CIONII TYRE

1. Në të gjitha kishat është e dety- 
rueshme të vendoset kutija e te ardhurave 
te qirinjve në banakun ku shiten qirinjtë. 
Në këtë kuti hidhet nga ana e besimtarëve 
kundravlefta e qrinjve që marrin. Në fund 
të javës ose në fund të muajit sipas vendi- 
mit të këshillit të kishës hapet kutija. Ha- 
pja e saj bëhet me komisionin. Ky komi- 
sion caktohet nga Këshilli i kishës dhe për- 
bëhet nga kujdestarët dhe anetarët e
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këshillit (jo me pak se tre persona). Kleri- 
ku, që është kryetari i kishës dhe sekretar 
Ilogaritari asistojnë gjatë hapjes se arkës. 
Mbasi bëhet gjendja e qirinjve sa është fur- 
nizuar, sa kanë mbetur dhe sa janë shitur, 
numërohen paratë dhe mbahet një proçes 
verbal. Proces Verbali duhet të mbahet në 
dy ose më shumë kopje, nga të cilat origji- 
nali do ti bashkëngjitet mandat arkëtimit, 
kurse kopjet e tjera i marrin kujdestarët. 
Këto te ardhura i dorëzohen sekretar lloga- 
ritarit të zevendësisë në moment, i cili 
pret mandat arkëtimin përkatës ku shënon 
sasinë e qirinjve të shitur, plusin që mund 
të ketë nga shitja e qirinjve dhe fitimin që i 
mbetet Kishës nga kjo shitje. Meqenese 
qirinjtë blihen me 2 lekë copa dhe shiten 3 
lekë, pra ay 1 lekëshi është e ardhura neto 
e Kishës. Këto të ardhura duhet të shpre- 
hen me zëra të tilla në mandat arkëtim si:

a) Të ardhura neto nga qirinjtë
b) Nga plusi i shitjes qirinjve
c) Nga shitja e qirinjve me çmimin 

e blerjes.

^  2. Në çdo kishë duhet të vendosen 
një ose dy arka në të cilat besimtarët he- 
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dhin ndihmën e tyre sipas dëshirës. Edhe 
këto arka çelen me komision dhe proces 
verbal si më sipër në fund të çdo muaji dhe 
përbëjnë të ardhura “nga dhuratat e besim- 
tarëvc”. Një proMem shumë i rëndësishëm 
është edhe çështja e valutës që disponojnë 
Kishat dhe manastiret e cila vjen nga hapja 
e kutive të ndihmave ose e kutive të tjera 
si dhe nga dhurime të personave të ndry- 
shëm. Valuta (USD,GRD, DM, LIT, etj), 
që arkëtohet duhet të konverohet në ba- 
nkë me kursin zyrtar në lekë qarkullues 
dhe shuma që do të rezultojë nga ky kë- 
mbim të arkëtohct mc mandat arkëtimi si 
të ardhura nga dhuratat e besimtarëve. Kjo 
mënyrë veprimi do të bëhet çdo herë që 
hapen arkat dhe gjendet valutë. Po kështu 
të gjitha llogaritë e mëparshme në valutë 
që kanë kishat akoma të pakonvertuara 
duhet të konvertohen në lekë. Çdo mos- 
zbatim ose pengcsë në zbatimin e këtij 
udhëzimi është shkelje.

3. Gjithashtu në kishë vendoset në 
vend të dukshëm një arkë e shërbesave fe- 
tare në të cilën hidhen të gjitha të ardhurat 
nga shërbcsat fctare (pagëzimi, kurorëzimi, 
varrime, përshpirtjet ctj.) Kjo arkë çelet si



më sipër dhe 60% e këtyre të ardhurave 
kalojnë në favor të kishës si të ardhura nga 
shërbesat fetare, ndërsa 40% u ndahet per- 
sonelit që ka kryer shërbimet në masën 2 
për klerikët dhe 1 për laikët (psallt, ki- 
shar).

4. Në disa kisha zbatohet tradita e 
vjetër e nxjerrjes së dhiskut. Per keto te 
ardhura perpilohet mandat arkëtimi dhe 
përbëjnë “të ardhura nga dhisku”. Edhe kë- 
to të ardhura duhet të numërohen nga ko- 
misioni dhe të hartohet një proces verbal, i 
cili i dorëzohet llogaritarit për të prerë do- 
kumentin përkatës.

5. Në kishat tona janë vënë në shi- 
tje ikona, kalendarë, gazeta, libra etj. Nga 
shitja e këtyre i lihet kishës një fitim i ciii 
do të arkëtohet me mandat arkëtimi si e 
ardhur nga shitja e këtyre materialeve e 
ndarë në dy nënzëra: e ardhura neto nga 
shitja e materialeve dhe e ardhura nga shi- 
tja me çmimin e magazinës.

6. Një vëmendje e madhe i duhet 
kushtuar edhe të ardhurave nga qeratë e 
pronave, atje ku ka. Këto të ardhura 
përfaqësojnë qeratë e pronave të kishës të 
cilat propozohen nga ana e këshiliit të ki- 
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shës dhe pas miratimit nga ana e Drejtorise 
sc Financës, lidhet një kontratë qeraje për 
një periudhë kohore jo më shumë se 1 vit.

7. Një aspekt tepër i rëndësishëm 
që duhct ti kushtohet një vëmendje e ve- 
çantë janë marëdhëniet e furnizimit me 
materiale kishtare me Kryepiskopatën. 
Kjo vëmendje shpjegohet me faktin e thje- 
shtë sepse ndikojnë në mënyrë të drejtë- 
përdrejtë në shtimin apo pakësimin e të 
ardhurave. Maredhëniet e furnizimit përbë- 
hen nga tre aspekte kryesorc:

A) Furnizimi dhe i shitja së qi-
rinjvc.

B) Furnizimi me gazeta dhe revista
C) Furnizimi me materiale të tjera
Meqënse këto probleme kanë të

njëjtën mënyrë trajtimi në lidhje me rre- 
gullat e furnizimit dhe likujdimit po traj- 
tojmë më poshtë vetëm problemin e qiri- 
njve.

Të gjitha kishat dhe manasti- 
ret duhet të furnizohen me qirinj ve- 
tëm nga Punishtja e Qirinjve Berat.
Asortimentet e qirinjve që ajo shpërndan 
dhe furnizon kishat dhe manastiret kanë 
çmime të fiksuara nga Drejtoria e Financës
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së Kryepiskopatës. Çmimi i blerjes së qi- 
rinjve nga Punishtja e Qirinjve është 2 le- 
kë copa dhe çmimi i shitjes së qirinjve në 
të gjitha kishat dhe manastiret do të jetë 3 
lekë copa, ndërsa llambadhet do të blihen 
nga Punishtja e Qirinjve me 8 Lek copa 
dhe do të shiten 10 Lekë. Diferenca e çmi- 
meve të shitjes me ato të blerjes shpreh të 
Ardhurën Neto të kishës nga shitja e 
këtyre materialeve. Ndalohet kategori- 
kisht blerja e qirinjve si dhe përpunimi i 
mbeturinave të qirinjve te kishes në sek- 
torin privat. Të gjitha mbeturinat që gru- 
mbullon kisha do të dorëzohen në Punishte 
sipas peshes ne kilogram dhe do të pagu- 
hen me 50 lekë kilogramin. Kjo e ardhur 
nga shitja e mbeturinave njihet si e ardhur 
“Nga shitja e mbeturinave”. Kuptohet që 
kjo mbeturinë do të bëhet hyrje dhe dalje 
nga magazina e kishës.

Të gjitha kishat që nuk kanë maga- 
zina duhet të marrin masa për ti krijuar 
ato. Të paisen këto magazina, si aty ku ka 
dhe aty ku do të krijohen me dokumenta- 
cionin e plotë financiar (fletë hyrje, flete 
dalje, kartela ) dhe të mbahet një evidencë 
e rregullt e përmuajshme mbi furnizimin 
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dhe konsumin mujor qofte mc qirinj e la- 
mbadhe, ashtu edhe me materialet e tjera 
me të cilat fur 'izohet kisha nga Kryesia, 
pra, libra, gazeta, bojë të kntje, revista, ka- 
lendarë etj.

Per te gjitha materialet që hyjnë 
në magazinë si: qirinj, kalendarë, libra, ga- 
zeta, paisje të ndryshmc c matcriale të tje- 
ra të blera ose të falura do të plotcsohet 
një Fletë-Hyrje me Nr, date, cmim dhe 
vleftën e mallit. Për përcaktimin e sasisë, 
cmimit dhe vlel'tës do lë mbështetemi në 
të dhënat cjc ka lletë dalja që shoqëron ma- 
llin. Në rastet kur inatcriali që vjen pro- 
dhohet nc punishtet tona si p.sh. shtyp- 
shkronja e Kryesisë ose Punishtja e qiri- 
njve, ky prodhim do të shoqërohet me fle- 
lë dale le rregullt duke vënë dhe cmimin 
përkatës edhe vleftën.Per te gjitha rastet 
kur besirntaret dhurojne vlera materiale 
keto do te vleresohcn nga komisioni i 
ngritur dhe do te behen hyrje ne magazine. 
Fletë-Hyrja do të fimoset nga magazinjieri 
që e merr në dorëzim dhe nga persorii që e 
sjell mallin .

Theksojme se te gjitha dhuratat qe 
i bchen kishave tona ne vlere monetare

15



osc ne vlere materiale sekretar-ilogaritari 
duhet ti evidentoje vecmas ne nje Iiber qe 
quhet liber i dhuratave dhe i permbahet 
rendit kronologjik.

Materialet që dalin nga magazina 
shoqerohen me fletë-dalje të rregullt në të 
cilën do të shënohen këto të dhëna Nr, 
Date, Iloji i mallit, sasia çmimi dhe vlefta. 
Në fletë-dalje do të cilësohet edhe adresa 
për ku drejtohet ky mall. Në fletë-dalje do 
të firmosin personi që mer mallin në ngar- 
kim dhe magazineri. Fletë-daljet për jashtë 
zëvendësisë do të bëhen në (3) tre kopje 
dy nga të cilat nisen për shoqërim malli 
dhe njëra do të kthehet e firmosur nga 
personi të cilit i dorëzohet malli. Në ve- 
ndin ku do të firmoset nga personat e lar- 
tëpermendur do te shkruhet qartë emri dhe 
mbiemri i personit dhe poshte saj firma. 
Çdo moszbatim i kësaj mënyre konsidero- 
het shkelje dhe ngarkon me përgjegjësi 
personat përkatës.

Në magazinë për secilin mall do të 
mbahet kartelë magazine ku do të shkruhet 
lloji i mallit, sasia dhe çmimi i blerjes si 
dhe data e fletë-hyrjes ose fletë-daljes. Për
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çdo artikull apo material do të mbahet nje 
kartelë magazine e veçantë.

Fletë-hyrjet dhe fletë-daljet do të 
priten në (3) tre kopje nga të cilat origji- 
nali i kalon llogarisë, e dyta mbetet në 
bllokun e magazinës dhe e treta i jepet per- 
sonit që merr ose sjell mallin.

Magazina nuk do të beje asnjë dalje 
malli pa urdhërin e sekretar-llogaritarit. 
Ky urdhër do ti bashkëngjitet fletë-daljes 
që mbetet në magazinë.

Sekretar llogaritari pasi merr nga 
magazinieri kopjet e fletë hyrjeve ndjek 
detyrimin e krijuar ndaj Kryepiskopatës, si 
në funizimin me qirinj ashtu edhe me ma- 
teriale të tjera. Likujdim i faturave të qiri- 
njve bëhet ne disa pjese por gjithmone 
perpara furnizimit te ardhshem dhe jo me 
shume se 3 (tre) muaj nga data e marrjes se 
furnizimit ne fjale. Kurse materialet e tjera 
si gazeta e revista të cilat janë të përmuaj- 
shme duhet të likujdohen sipas sasisë së 
shitur. Në qoftë se edhe pas këtij furnizimi 
vazhdojnë të shiten akoma nga numri pa- 
raardhës, likujdohet edhe pjesa tjetër e 
mbetur. Pra në këto dy zëra liujdohen aq sa 
shiten dhe jo më tepër. Në të njëjtën më-
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nyrë për shlyrjen e likujdimit veprohet dhe 
me materialet e tjera si ikona. kalendarë. 
bojë e kuqe, qymyr, thimjam. libra etj.

Për një administrim sa më të mirë 
të kishës nuk mjafton vetëm që të shtohen 
të ardhurat. por edhe një shpenzim sa më 
ekonomik i tyre. Zërat e shpenzimeve të 
kishës janë të përcaktuara dhe si rrjedhoje 
edhe masa e shpenzimit që duhet të bëj ki- 
sha. Zëvendësi lokal së bashku me sekretar 
llogaritarin mbajnë përgjegjësi të drejtëpër- 
drejtë për shpenzimet që krven kisha. Në 
çdo drejtim që do të bëhen shpenzimet. ato 
duhet të jenë të miratuara më parë nga 
Drejtoria e Financës, me anë të projekt 
planit financiar që paraqet kisha. Kështu 
ne menyre rigoroze pagat e personelit të 
caktuara në organikën e Kishës apo Ma- 
nastirit nga Këshillat përkatëse dërgohen 
në fillim së bashku me projekt planin. i cili 
pasi miratohet do të zbatohen nga kisha. 
Cdo ndryshim që do të mund të bëhet gjatë 
vitit në organikë apo në strukturën e paga- 
ve duhet të bëhet vetëm me miratimin e 
Drejtorise së Financës. Me radhe do te ve- 
prohet me miratim per cdo propozim qe 
lidhet me shperbiime per festat fetare, apo 
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te personave qe do te perfitojne ndihme 
nga fondet e kish'-s. Në rastet kur kle- 
riku ose llogaritari lëvizin drejt krye- 
piskopatës duhet që urdhër shërbimi 
të jetë i firniosur nga urdhëruesi që i 
ka thirrur në Tiranë. Një zë i rëndësisë 
së vcçantc cshtc ai qc ka të bëjë me der- 
dhjen e 40% mbi të ardhurat neto në mba- 
rim të çdo tremujori në favor të Kryesisë 
sc Kishcs. Pasi kctu kuptohet ecuria c pu- 
nës së kishës në lidhjc me të ardhurat e saj. 
Shpenzime të tjera të zakonshme për ki- 
shcn janë cdhe shpcnzimct për cncrgji ele- 
ktrike, ujë dhe P.T.T të cilat do të pagu- 
hen me urdhër xhirimi nga llogaria rrjedhsë" 
qe T’a Tisha" dl 1 emanastirl

Pei "5ZTi perket shpenzimeve me 
karakter investimesh si shtesa ne objekt 
per qellime funksionale, meremetime te 
ncvojshme ctj. sqarojme se cdo kishe do te 
kete te drejte te krijoje nje fond tc caktuar 
per investime e meremetime te vogla.Ky 
fond do te krijohet ne masen 10% mbi te 
ardhurat e seciles kishe gjate nje viti.Do te 
llogaritet ne bilancin vjctor te kishes, do te 
miratohet nga kryepiskopata dhe do te 
perdoret me propozim te keshillit te kis-
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hes, sipas preventivit dhe me miratim nga 
Drejtoria e finances. Eshte e kuptueshme 
se ky fond do te maturohet gjate nje viti 
dhe do te perdoret ne vitin e ardhshem.Ne 
asnje menyre tjeter nuk do te perdoren fo- 
nde per investime. Procedura praktike:

A) Në rradhë të parë para përdo- 
rimit të fondit për investimin që do të 
kryhet përgatet një preventiv, në të cilin 
sqarohen holiësisht të gjitha veprimet që 
do të bëhen

B) Së dyti ky preventiv duhet të 
miratohet nga Këshilli i kishës.

C) Së treti pas miratimit nga kë- 
shilli i kishës ky preventiv duhet dërguar 
në Kryepiskopatë pasi duhet që të marrë 
një miratim nga Drejtoria e Sherbimit 
Teknik dhe Drejtoria e Financës. Pa kryer 
këto veprime çdo shpenzim i kryer në kë- 
të fushë përbën shkeije të disiplinës fina- 
nciare

Gjatë muajit Dhjetor të çdo viti 
Këshilli i Kishës duhet të caktoj një komi- 
sion për kryerjen e inventarizimit ekono- 
mik (paisjet ) të kishës, në sasi dhe vlerë. 
Ky inventar do të bëhet në dy kopje, të 
cilët pasi të shqyrtohen dhe miratohen nga 
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këshilli i kishës, një kopje e tij duhct të 
dërgohet në Drejtorine e Financës.

KREU 2 : ADMINISTRIMI 
EKONOMIKO FINANCIAR NË 

KISHAT E FSHATRAVE

Marëdhëniet e kishave të fshatit 
me zëvendësitë lokale duhet të jenë mar- 
dhënic të qarta dhe të krijuara në bazë të 
udhëzimeve të dhëna. Kishat e fshatit janë 
të detyruara që të furnizohen në zëvendë- 
sitë iokale me të gjitha llojet e materialeve 
që kanë nevojë si qirinj e lambadhe, gazeta, 
iibra, thimjam, qymyr etj. Këto materiale 
do tu jepen me çmimin e furnizimit~lasha- 
veTF fshatit. Këto TefundFt do ti likujdo- 
jnë këto furnizime pasi ti kenë shTfur ato. 
Diferenca e~kryuar fnidis çmimiF të shitjes 
dhe asaj të blerjes së mallit nga Kryepisko- 
paTa përbën të ardhurën për kishën c fsha- 
tit: Kjo e ardhur arTetotiet në emër të ki- 
shës se fshatit ne bilancin e zevcndesise lo- 
ka1e“dheTuik prekeT nga 40% mbi të ar- ■T 
dhurën neto dhe as nga zëvendësia për tu
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përdorur për shpenzime të tjera. Përveç 
'icësaJTnaredhënTëTkishat e'fshatirtuhet që 
një herë në muaj të derdhin në zëvendësi, 
po në emër të tyre gjithmonë, të ardhurën 
që kryohet nga cfhuratat' e besimtarve. 
Edhe kjo e ardhur nuk preket qoftë nga zë- 
vendësia ajpo nga Kryesia. 'Çdo tremujor 
sekretar-IIopjTtan^eshtë^ i detyruar tu ra- 
pOrtojë” kryetareve të kishave të fshatit 
mbf"gjendjen fmanciareTeTTogarivelFlyre 
në Trrërryrë^progresive. Po kështu kishat £  
fshatit i kanë të vlefshme në aktivitetin e 
tyrë të gjithandhrëzimet që u përmëndën 
më sipërrpët sa i përkët mbajtjes Së~duk:u- 
m entaciomF~ëTconorr^ iar dhe m i-
rëadministrimit të kishës.

KREU 3 : HARTIMII BILANCEVE 3 
MUJQRE DHE 

PLANIT FINANCIAR

Menyra e perpilimit te dokume- 
ntave qe perbejne dhenien e llogarise (bi- 
lancet financiare) dhe afati i paraqitjes se 
tyre ne Drejtorine e Finances konkretizoj- 
ne punen e kryer ne administrimin ekono-
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mik e financiar.Më poshtë paraqesim në 
mënyrë të përmbledhur mënyrën se si 
mbushet formulari i bilancit.

Bilanci përbehet nga dy pjesë krye- 
sore A dhe B

PJESA I. SHPJEGIME PER PJESEN E 
TEARDHURAVE

Në pjesën A janë të vendosura të 
dhënat për të ardhurat. Mbushja e kësaj 
pjese fdlon me shënimin e gjendjes në arkë 
dhe në bankë në fillimin e periudhës rapor- 
tuese.

1. Më poshtë vazhdon me mbu- 
shjen e të dhënave sipas artikujve të ndry- 
shëm. Kështu në formular në artikujt 1, 2 
dhe 10 regjistrohen të ardhura si më po- 
shtë:

Të ardhura neto nga qirinjtë
Nga plusi i shitjes qirinjve
Nga shitja e qirinjve me çmimin e

blerjes.
Këto të dhëna merren nga mandat 

arkëtimet e hapjes së arkave të qirinjve 
dhe të dhënat e shënuara aty seleksiono- 
hen sipas zërave të përmendur më sipër.
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2. Në çdo kishë duhet të vendosen 
një ose dy arka në të cilat besimtarët he- 
dhin ndihmën e tyre sipas dëshirës dhe kë- 
to arka çelen me një komision dhe proces 
verbal si më sipër në fund të çdo muaji dhe 
rregjstrohen në artikullin numër 3 “Te ar- 
dhura nga dhuratat e besimtarëve”.

3. Gjithashtu në kishë vendoset në 
vend të dukshëm një arkë e shërbesave fe- 
tare në të cilën hidhen të gjitha të ardhurat 
nga shërbesat fetare (pagëzimi, kurorëzimi, 
varrime, përshpirtjet etj.) Kjo arkë çeiet 
me komision dhe mbahet një proces verbal 
si më sipër dhe 60% e këtyre të ardhurave 
kalojnë në favor të kishës si të ardhura nga 
shërbesat fetare (Art.6 i formularit) ndërsa 
40% u ndahet personelit që ka kryer shër- 
bimet në masën 2 për klerikët dhe 1 për 
laikët (psallt, kishtar).

4. Në disa kisha zbatohet tradita e 
vjetër e nxjerrjes së dhiskut, atje ku ka të 
tilla, të ardhura këto që arkëtohen me ma- 
ndat arkëtimi dhe rregjistrohen në artiku- 
ilin numër 4 “të ardhura nga dhisku”. Edhe 
këto të ardhura duhet të numërohen nga 
kujdestaria dhe të hartohet një proces ver-
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bal, i cili i dorëzohet llogaritarit për të pre- 
rë dokumnetin përkatës.

5. Në kishat tona janë vënë në shi- 
tje ikona, kalendarë, gazeta, libra etj. Nga 
shitja e këtyre i lihet kishës një fitim i cili 
do të arkëtohet me mandat arkëtimi si e 
ardhur neto nga shitja e këtyre materia- 
leve, e cila rregjistrohet në bilanc në arti- 
kujt me numër 5 dhe numër 11/b.

6. Të gjitha mbeturinat që grumbu- 
llon kisha do të dorëzohen në Punishte me 
kilogram dhe do të paguhen me 50 lekë ki- 
logramin. Kjo e ardhur nga shitja e mbetu- 
rinave rregjistrohet në situacion në artiku- 
Hin nr.7 “Nga shitja e mbeturinave”.

7. Gjithashtu në situacion paraqi- 
ten të ardhurat nga qeratë e pronave, atje 
ku ka. Ato rregjistrohen në artikullin me 
numër 8.

8. Rregjistrohen në artikullin nu- 
mër 9 të ardhurat nga interesat bankare të 
llogarive rrjedhse që kisha ka në bankë.

Duhet të kihet kujdes se të gjitha 
të ardhurat nga Art. 1 deri në Art.9 konsi- 
derohen të ardhura neto dhe mbi këtë 
shumë do të aplikohet 40% që derdhet në 
favor të Kryesisë së Kishës çdo tremujor.
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Për pjesën tjetër të rregjistruar në 
Art.10 dhe 11 nuk aplikohet 40%, por 
rregjistrohen në totalin e të ardhu- 
rave të përgjithshme që ka Kisha apo 
Manastiri.

PJESA n. PJESA E SHPENZIMEVE

Në pjesën B të formularit rregjis- 
trohen pagesat dhe shpenzimet që kryen 
Kisha ose Manastiri. Kështu:

1. Në artikullin 1” rroga personeli 
“rregjistrohen pagat e personelit të caktu- 
ara në organikën e Kishës apo Manastirit 
nga Këshillat përkatëse..

2. Në Art.2 pagesat per sigurime 
shoqërore për ata që mund të jenë të sigu- 
ruar nga ana e Kishës.

3. Në art.3 shpenzime për bierjen 
e qirinjve me çmimin e punishtes dhe sipas 
Fletë-Daljeve të Punishtes dhe Fletë-FIy- 
rjeve të magazinës së kishës.

4. Në Art.4 “dhurata dhe ndihma 
“do të rregjistrohen të gjithë pagesat për 
ndihma që jepen me vendim të këshillit 
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përkatës dhe ndihmat që u jepen priftëre- 
shave të veja ose në rastin e festave të 
mëdha si Krishtlindje ose Pashka. Në këtë 
artikull përfshihen dhe dhuratat që mund tu 
jepet anetarëve të korit kishtar.

5. Në art.5” shpenzime udhëtime 
dhe dieta t;pagesa që u kryhet punonjësve 
të Kishës apo manastirit kur dërgohen ose 
thërriten në shëbim. Kjo pagesë kryhet në 
bazë të dokumentave përkatëse, biletë 
udhëtimi dhe urdhër shërbimi.

6. Në art.6 “riparime të vogla dhe 
punime te mirembajtjes regjistrohen shpe- 
nzime te natyres se lyerjeve, riparimeve 
etj.

7. Në këtë mënyrë veprohet edhe 
për shpenzime të vogla kishtare që rre- 
gjistrohen në Art.8. Për sa i përket Art.7 
ka të bëjë me derdhjen e 40% mbi të ar- 
dhurat neto në mbarim të çdo tremujori në 
favor të Kryesisë së Kishës.

8. Në art.9 shpenzime për energji 
elektrike, ujë dhe P.T.T të cilat do të 
paguhen me urdhër xhirimi nga llogaria 
rrjedhese që ka kisha dhe manastiri.

9. Në pjesën e shpenzimeve është 
edhe Art.10 të ndryshme të speciftkuara
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ku do të rregjistrohet ndonjë shpenzim i 
paparashikuar apo investim i miratuar nga 
kryepiskopata.

10. Në fund të pjesës B së situaci- 
onit jepet gjendja në bankë dhe në arkë në 
fund të periudhës raportuese.

Në mënyrë të veçantë përsërisim 
edhe një herë se të gjitha zëvendësit loka- 
le dhe administratat manastiriale janë të 
detyruara që ti dërgojnë Drejtorise së Fina- 
ncës direkt ose me anë të episkopatës nga 
varen administrativisht çdo tremujor ra- 
portin financiar simbas modelit bashka- 
ngjitur të shoqëruar edhe me anekset për- 
katëse dhe relacion shpjegues pa ndryshuar 
formën e situacionit. Gjatë muajit Dhjetor 
Këshilli i Kishës duhet të caktoj një komi- 
sion për kryerjen e inventarizimit ekono- 
mik (paisjet e kishës) të kishës, në sasi dhe 
vlerë. Ky inventar do të bëhet në dy ko- 
pje, të cilët pasi të shqyrtohen dhe mirato- 
hen nga këshilli i kishës, një kopje e tij 
duhet të dërgohet në Drejtorine e Fina- 
ncës.

Me piotesimin shkalle shkalle te 
strukturave Mitropolitane do te do te rri- 
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tet roli funksional dhe shkalla e adminis- 
trimit ekonomik. Per cdo ndryshim te me- 
tejshem do tju njoftojme .

Projekt planet financiare të viteve 
pasardhes duhet të hartohen, shqyrtohen, 
miratohen dhe të dërgohen deri më datën 
15 Nëntor. Këto projekt plane financiare 
do të kthehen të miratuara nga Këshilli 
Ekonomik në një afat kohor prej një mu- 
aji. Me qëllim që të vihet në zbatim me 
fdlimin e vitit të ri kalendarik, duke ju për- 
mbajtur fondeve të aprovuara. E rithekso- 
jme se respektimi rigoroz i ketij udhezuesi 
eshte baze per administrimin e pasurise se 
kishes sone dhe cdo veprim qe bie ne ku- 
ndershtim me te eshte shkelje dhe do te 
denohet administrativisht.

Ky udhezim hyn ne fuqi me daten 
1 Nentor 1998 dhe shfuqizon gjithe udhe- 
zimet e meparshme.

Tiranë: 1998 KESHILLI EKONOMIK
I

KOASH
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