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Reforma e ndërmarrë nga Qeveria Shqiptare për modernizimin e 
shërbimeve publike synon përcaktimin e rregullave të qarta dhe standarde 
për lëvrimin e tyre nga institucionet e administratës shtetërore pa pengesa 
administrative dhe në mënyrë të shpejtë, efikase, transparente  me cilësinë më 
të lartë, sipas parimit të kujdesit ndaj klientit. 

ADISA - Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara 
- është një agjenci shtetërore e cila ka si mision ofrimin e shërbimeve publike 
nëpërmjet ngritjes dhe administrimit të sporteleve pritëse për qytetarët dhe 
qendrave të shërbimeve me një ndalesë dhe në një vend, krijimit të modeleve 
të shërbimit si dhe monitorimit të performancës së institucioneve publike 
përgjegjëse për dhënien e këtyre shërbimeve. 
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SHËRBIMET 
PUBLIKE QË 
TRASHËGUAM
•	Rradhë	të	gjata
•	Sportele	në	gjendje	të	
mjerueshme

•	Mungesë	standardi	në	shërbim
•	Asnjë	monitorim	të	afateve	të	
përgjigjeve	

•	Nxitje	masive	e	korrupsionit	për	
të	marrë	shërbim
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U klasifikuan dhe morën kod unik 1400 
shërbime të 134 institucioneve publike 
qendrore.

Inventarizuam 
Shërbimet 
Publike
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Miratuam 
ligjin specifik të 
Shërbimeve Publike
“Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve 
publike në sportel në Republikën e 
Shqipërisë”.
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Informacion i qartë dhe  standard mbi shërbimet

KE PYETJE?
MOS PRIT NË RRADHË 

Informohu për 400 shërbime publike 

Orari: 07:00 - 21:00, nga e hëna deri 
të shtunën 

Informacion mbi 400 shërbime 
publike nga 10 Institucione. 
Institucionet e përzgjedhura 
janë ato që kanë fluksin e 
madh të kërkesave nga 
qytetarët.
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Informacion i qartë dhe  standard mbi shërbimet

400 
shërbime

400 
kartela 
informative 
për
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STANDARDE 
TË UNIFIKUARA 
NË OFRIMIN 
E SHËRBIMIT 
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Aplikimi për 
shërbim me 
formularë 
standard në të 
gjithë shtetin

115 
shërbime të 

15 
institucioneve
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QENDRAT ME 
NJË NDALESË
Për herë të parë qytetarët përfitojnë 
një sërë shërbimesh publike të 
institucioneve qendrore e lokale në një 
ndërtesë të vetme

KAVAJË
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5 INSTITUCIONE

1 NDALESË E VETME

205 SHËRBIME 
PUBLIKE
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MODELI I RI 
I SHËRBIMIT
Sportelet e shërbimit 
në Zyrën e Regjistrimit 
të Pasurive të 
Paluajtshme Tiranë

14

SI
 IS

H
IN

SI
 J

A
N

Ë



15



1616

Zyra e Regjistrimit të Pasurive 
të Paluajtshme Tiranë

Ulëm 5 herë 
numrin e ankesave të qytetarëve, 
nga 500 ankesa në muaj në 100
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nga 11 në 17U rrit numri 
i sporteleve  

92.000 aplikime 
në 12 muaj
8000 aplikime në muaj

Pika e Informacionit të 
ADISA pret rreth 

500 
persona çdo ditë

Kthimi i përgjigjeve 
brenda afatit u rrit me 

27% në 
6 muaj
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Qendra e Integruar e Sherbimeve Publike

4 Qarqe ADISA OSS 

11Bashki ADISA OSS

HARTA E  
SHTRIRJES 
NË TERRITOR



Plani për shtrirjen e ADISA në të gjithë territorin e 
Shqipërisë, deri në vitin 2020, u hartua mbi bazën 
e Studimit të Fizibilitetit të kryer, nën konsulencën 
ndërkombëtare.
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HAPAT E REFORMËS



21



22

QEVERIA SI NJË E TËRË
PËR QYTETARIN

STANDARDIZIMI

QEVERIA SI
NJË E TËRË

QYTETARI NË 
PLAN TË PARË

KAPACITETE TË
QËNDRUESHME

REFORMA
LIGJORE

REFORMA E 
PROCESEVE

QYTETARI

KËNDVËSHTRIMI STRATEGJIK
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KËNDVËSHTRIMI OPERACIONAL
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1. Karta e të drejtave të qytetarit për shërbime 
2. Arsyetimi i moslëvrimit të shërbimit 
3. Sistemi i ankesave i detyrueshëm në çdo institucion 
4. Penalizimi për vonesat 
5. Miratimi në heshtje 
6. FIFO-Kërkesat trajtohen sipas radhës 
7. Opinioni i qytetarëve

1. Kanalet e shumëfishta të shërbimit 
2. Monitorimi i performancës në çdo zyrë
3. Decentralizimi i shërbimit 
4. Ndarja e sporteleve (Front office) nga zyrat përgjegjëse 

të shërbimit (Back office) 
5. Administratë e orientuar drejt kujdesit ndaj qytetarit
6. Qeverisja dixhitale 

Garancitë për qytetarin:

Instrumentet: 
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