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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

 

1. Përmbledhje  

Në zbatim të Ligjit nr.114, datë 22.10.2015 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik”, 

Manualin e Auditimit të Brendshëm miratuar me Urdhër të Ministrit të Financave nr.100, datë 

25.10.2016 “Për miratimin e Manualit të Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik”, të 

ndryshuar, planit vjetor të auditimit miratuar me urdhër të Drejtorit Ekzekutiv nr. 1213, datë 

14.10.2019 “Për miratimin e planit vjetor të auditimit të brendshëm për vitin 2020 dhe planit 

strategjik 2020- 2022 të Sektorit të Auditit” si dhe programit të angazhimit nr.457/2prot, datë 

01.07.2020, Sektori i Audititit ka kryer një angazhim auditimi në Drejtorinë e Zhvillimit të 

Shërbimeve “Mbi Vlerësimin e performancës së Drejtorisë së Zhvillimit të Shërbimeve në kuadër 

të zbatimit të procesit të standardizimit të ofrimit të shërbimeve publike”. Auditimi përfshin 

periudhën 01.07.2016 deri më 30.05.2020 sipas sektorëve dhe periudhave të pa audituara, afati i 

kryerjes së auditimit është 01.07.2020 deri më 31.07.2020 nga grupi i auditimit i përbërë nga znj. 

Shkurte Halili, përgjegjës grupi dhe znj.Blerina Peshkëpia, anëtar grupi. 

Projekt Raporti i Angazhimit u mbajt në përfundim të misionit të angazhimit, i cili pasi u miratua 

nga titullari u përcjellë në subjektin e audituar më shkresën nr.457/4 prot, datë 10.08.2020. 

Nga nëpunësi përgjegjës me shkresën nr.457/5 prot, datë 18.08.2020 u kthye një kopje e projekt 

raportit të firmosur. Nga grupi i auditimit pasi u kryen rregullimet dhe sqarimet përkatëse, në 

përfundim u përgatit Raporti Final i Angazhimit. 

2. Objekti i auditimit: 

Vlerësimi i performancën së Drejtorisë së Zhvillimit të Shërbimeve nëpërmjet vlerësimit të 

përshtatshmërisë dhe efektivitetit të sistemit të kontrollit të brendshëm për sa i takon realizimit të 

objektivave për përmirësimin e mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike, nëpërmjet identifikimit 

të shërbimeve publike, thjeshtëzimit/optimizimit të procedurave dhe dokumentacionit të nevojshëm 

që ofrohen nga institucionet shtetërore për qytetarët, hartimit të modeleve ,klasifikimit dhe kodimit 

të shërbimeve, përpilimit të kartelave informative, unifikimit të informacionit për shërbimet publike 

si dhe analizës së performancës së stafit përgjegjës për ofrimin e shërbimeve publike etj. 

 

3. Qëllimi i auditimit:  

Qëllimi i auditimit të brendshëm është të vlerësojë që sistemet e menaxhimit dhe kontrollet e 

ngritura për përmirësimin e mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike janë efektive, efiçente dhe në 

përputhje me objektivat, rregullat dhe aktet ligjore për sa i  përket funksionimit. 

a) Identifikimi i çështjes.  

Vlerësimi i funksionimit e realizimit të detyrave të programuara, bashkëveprimi i  punës me 

drejtoritë e tjera si dhe Institucionet përgjegjëse për dhënien e shërbimit, problemet e hasura dhe 
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të zgjidhura nga drejtoria për këtë periudhë, analiza e punës për objektivat e realizuara dhe detyrat 

në të ardhmen sipas drejtimeve të Programit të Auditimit. 

Në veprimtarinë tonë audituese jemi fokusuar dhe mbështetur në: 

- Njohjen me subjektin që auditohet për të kuptuar të gjithë elementët e mjedisit të kontrollit. 

-Kuptimin e proceseve të rrjedhjes së punës dhe kontrollet bazë të aplikuara. 

 -Përcaktimin e kontrolleve kryesore për tu testuar dhe vlerësimin paraprak të kombinuar të riskut 

(I rishikuar përgjatë gjithë punës audituese). 

 -Përcaktimin e testeve të kontrolleve dhe testeve thelbësore të auditimit që do të kryhen në bazë 

risku. 

 -Testimi i funksionimit të kontrolleve kryesore të Drejtorisë, përfshirë zbatimin e kuadrit 

rregullator për menaxhimin financiar dhe kontrollin. 

- Auditimin e eficiencës së përdorimit të burimeve njerëzore, financiare etj, duke përfshirë 

shqyrtimin e sistemeve të informacionit, treguesve të performancës dhe mënyrave të monitorimit 

dhe procedurave që aplikohet nga subjekti i audituar për të reflektuar problemet e identifikuara. 

- Auditimin e efektivitetit të performancës referuar arritjes së objektivave të subjektit/ve të 

audituara dhe ndikimeve i tyre krahasuar me ato të synuara. 

b) Përgjegjësitë e strukturave drejtuese janë përgjegjës për ndjekjen dhe zbatimin e  

përputhshmërisë së veprimtarisë së Drejtorisë me legjislacionin në fuqi, menaxhimin e burimeve 

njerëzore, zhvillimin e kapaciteteve profesionale të punonjësve në varësi,  koordinimin dhe 

kontrollin e veprimtaris së sektorëve në varësi, përgatitjen dhe propozimin e politikave dhe 

strategjive të drejtorisë  etj. 

c)  Përgjegjësitë e audituesve. Grupi i auditimit, për arritjen e objektivave dhe përmbushjen e 

misionit të auditimit, pasi u njoh me bazën ligjore e nënligjore dhe vendimet e Këshillit Drejtues 

të ADISA, si dhe bazuar në metodën e leximit të dokumenteve të paraqitura për auditim, 

ekzaminimit dhe rishikimit analitik të letrave të punës, dhe dokumenteve të vënë në dispozicion 

në mënyrë elektronike, duke i kushtuar vëmendjen e posaçme auditimit të performancës se në 

ç`mas subjekti i audituar ndjek rregullat, legjislacionin dhe aktet normative, politikat, kushtet e 

kontratës apo klauzolat e një marrëveshjeje etj. 

Në këtë funksion, auditimi është kryer në përputhje me Manualin e Auditimit të Brendshëm. Gjatë 

kryerjes së auditimit, në mënyrë që të jepet një gjykim sa më profesional, objektiv dhe i pavarur, 

audituesit e grupit kanë zbatuar parimet me karakter etik, si: parimin e integritetit, parimin e 

pavarësisë, parimin e objektivitetit dhe parimin e shmangies së konfliktit të interesit. 

 

Për kryerjen e auditimit grupi i punës është mbështetur në dokumentacionin ligjor të paraqitur nga 

subjekti i audituar, evidencat e ndryshme në format elektronik dhe të printuar, në e-mail e punës 

si dhe në ballafaqimin e problemeve nëpërmjet kontakteve verbale e shkresore me subjektin e 

audituar. 
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Disa nga dokumentat e analizuara nga grupi i auditimit për të kryer vlerësimin e sistemit të 

performancës janë: 

- Analiza 6- mujore dhe vjetore  

 - Raporte mujore 

- Dokumente për vlerësimin e risqeve etj. 

- Raporte vjetore 

- kontratat e ndryshme 

Mbledhja e dokumentacionit është bërë në mënyrë elektronike dhe shkresore nga përgjegjësit e 

sektorëve të Drejtorisë së Zhvillimit të Shërbimeve, pas vlerësimit të riskut të mesëm të mjedisit 

të kontrollit që u krye në dokumentimin e sistemit të kontrollit të brendshëm.  

     

 4.  Kriteret e Vlerësimit:       

 Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI) 2015–2020 

Ligje 

 Ligji nr. 114/2015, datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin 

publik” të ndryshuar 

 Ligji nr.13 dt.18.02.2016 “Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel në 

Republikën e Shqipërisë”. 

 Ligji nr.10296 dt.08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”. 

 Ligji nr.9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”. 

 Ligji nr.9887/2008, i ndryshuar me ligjin nr.48/2012, i ndryshuar me ligjin nr.120/2014 

“Për mbrojtjen e të dhënave personale”. 

       Akte nënligjore 

 VKM nr.384, datë 25.05.2016 “Për miratimin e Dokumentit të politikave afatgjata për 

Ofrimin e Shërbimeve me në Qendër Qytetarin nga Administrata Shtetërore në Shqipëri. 

 VKM Nr. 343 datë 4.5.2016 Për përcaktimin e autoritetit përgjegjës për hartimin e 

modeleve 

 Vendim nr. 522, datë 13.07.2016 i Këshillit të Ministrave “Për krijimin e bazës të të 

dhënave shtetërore “Sistemi i menaxhimit të kartelave informative për shërbimet publike” 

 Vendim nr. 584, datë 27.07.2016 i Këshillit të Ministrave “Për standardizimin e mënyrës 

së klasifikimit dhe kodifikimit të shërbimeve publike dhe të hartimit të formularëve për 

aplikimin në shërbime” 

 Vendim nr. 654, datë 14.09.2016 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e strukturës dhe 

të organikës së Agjencisë së Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA)”, i 

ndryshuar; 

http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2016/05/Ligj-Nr.-9131-2003-Per-rregullat-e-etikes-ne-administraten-publike.pdf
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2016/05/Ligji-Nr.-9887-2008-Per-mbrojtjen-e-te-dhenave-personale.pdf
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2016/05/Ligji-Nr.-9887-2008-Per-mbrojtjen-e-te-dhenave-personale.pdf
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2016/10/Official-Gazette-no.962c-June-32c-2016.pdf
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2016/10/Official-Gazette-no.962c-June-32c-2016.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2016/PDF-2016/80-2016.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2016/PDF-2016/80-2016.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2016/PDF-2016/135-2016.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2016/PDF-2016/135-2016.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2016/PDF-2016/164-2016.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2016/PDF-2016/164-2016.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2016/PDF-2016/164-2016.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2019/PDF-2019/6-2019.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2019/PDF-2019/6-2019.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2019/PDF-2019/6-2019.pdf
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 Vendimi nr.28, datë 23.01.2019 “Për disa ndryshime në Vendim nr. 654, datë 14.09.2016 

të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë së 

Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA)”, të ndryshuar; 

 Vendim nr. 624, datë 26.10.2018 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e manualit për 

standardizimin e ngritjes dhe funksionimit të sportelit të shërbimit publik”; 

 Vendim nr. 625, datë 26.10.2018 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e manualit për 

etikën në ofrimin e shërbimeve publike në sportel”;   

 Vendim nr. 648, datë 31.10.2018 i Këshillit të Ministrave “Për kartelat informative për 

shërbimet publike që u ofrohen qytetarëve”; etj. 

Rregullore 

 Rregullore e brendshme e organizimit dhe funksionimit të administratës së ADISA dhe 

Kriteret e punësimit. 

 Rregullore e brendshme për funksionimin e Zyrave Pritëse 

 Akte të tjera ligjore e nënligjore.  

 

Burimet e kritereve të tjera/Praktikat më të mira 

 Raport Final IDRA “Mbështetje këshilluese për validimin e shërbimeve të ofruara, përmes 

informacionit në platforma të shumëfishta”, “Advisory support for validation of Services 

provided with Information to multiple platforms”Ref: ALB-8521/CS/CQ/3.10.03. 

 Raport Final Deloitte. Conculting “Procesi i Ri-inxhinierimit për Qendrën e Ofrimit të 

Shërbimeve Publike të Integruara”. Ref: Kontatës nr.572/2, datë 20.01.2016. 

 Kontratë “Advisory Support for the Validation of Use of Business Process Re-engineering 

(BPR) 70 Maps, Ref.No.3.10.05 midis ADISA dhe AAM consulting Itd, Hungary. 

 Raport Final IDRA Research & Consulting, Projekti 07/2018 “Mbështetje për inovacionin 

kundër korrupsionit: Ngritja e një modeli shërbimesh me në qendër qytetarin në Shqipëri”  

 Klienti Misterioz “Vlerësimi i performancës në ofrimin e shërbimeve publike nga 

institucionet qëndrore” etj. 

Në përfundim të punës në terren më datë 02.08.2020 u krye takimi përmbyllës në subjektin e 

audituar ku u diskutuan konkluzionet e auditimit, të cilat janë trajtuar gjerësisht në Projekt Raportin 

e Angazhimit 

 

 

 

 

http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2019/PDF-2019/6-2019.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2019/PDF-2019/6-2019.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2019/PDF-2019/6-2019.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2018/PDF-2018/155-2018.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2018/PDF-2018/155-2018.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2018/PDF-2018/155-2018.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2018/PDF-2018/155-2018.pdf
http://www.qbz.gov.al/Botime/Akteindividuale/Janar%202018/Fletore%20157/VKM%20nr.%20648,%20date%2031.10.2018.pdf
http://www.qbz.gov.al/Botime/Akteindividuale/Janar%202018/Fletore%20157/VKM%20nr.%20648,%20date%2031.10.2018.pdf
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2019/06/1.-Rregullore-e-Brendshme-per-organizimin-e-ADISA-s-1.pdf
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2019/06/Rregullore-e-brendshme-p%C3%ABr-funksionimin-e-Zyrave-Prit%C3%ABse_Miratuar-me-Vendim-KD-Nr.-3-dat%C3%AB-25.04.2017-1.pdf
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I.  HYRJE 

 

1.Misioni i ADISA-s 

Në kuadrin e prioritetit të mirëqeverisjes inovative, Qeveria Shqiptare synon të ndryshojë 

rrënjësisht mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në Shqipëri, përmes një sërë ndërhyrjesh, që 

synojnë të luftojnë korrupsionin, të nxisin kulturën e kujdesit ndaj qytetarit, të rrisin eksesin në 

shërbim dhe efiçencën në administratën publike shqiptare.  

Kjo reformë ka për qëllim ndryshimin e  konceptit të ofrimit të shërbimit publik duke kontribuar 

në modernizimin e dhënies së këtyre shërbimeve, duke thjeshtuar procedurat dhe unifikuar 

lëvrimin e shërbimeve. Për këtë arsye, është krijuar Qendra e Ofrimit të Shërbimeve Publike të 

Integruara (ADISA) e cila është përgjegjëse për reformën në lëvrimin e shërbimeve. Thelbi i 

reformës është ndarja e sporteleve ku ofrohet shërbimi nga institucionet që prodhojnë shërbimin. 

Ky standard do të arrihet përmes thjeshtimit dhe standardizimit të procedurave administrative, 

dixhitalizimit të shërbimeve dhe ngritjes së sistemeve të teknologjisë së informacionit, zgjerimit 

të hapësirave për marrjen e informacionit të shpejtë dhe të saktë dhe ngritjes së mekanizmave për 

mbledhjen e mendimeve dhe vlerësimeve të qytetarëve mbi shërbimet, duke siguruar përmirësimin 

e vazhdueshëm të tyre. Synimi është të arrihet një përmirësim i prekshëm në lëvrimin e shërbimeve 

ndaj qytetarëve dhe bizneseve nëpërmjet strukturimit të kohës, rritjes së aksesit  në marrjen e 

shërbimit, dhe reduktimit të kostos nëpërmjet ngritjes së kapaciteteve të nevojshme për të 

ndërmarrë këtë reformë administrative 

- Politikat e ADISA- s 

ADISA 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. 

- Objektivat  

1.Ri-inxhinierimi i proceseve të ofrimit të shërbimeve për qytetarët dhe bizneset, duke përfshirë 

reformën në fushën ligjore, TIK dhe atë institucionale  

2.Ndarja funksionale e Zyrës Pritëse (Front Office) nga Zyra Përgjegjëse për lëvrimin e shërbimit 

(Back Office) dhe integrimi i shërbimeve publike në sportel si dhe zhvillimi i kanaleve të ofrimit 

të tyre  

3.Dixhitalizimi i arkivave dhe regjistrave, ndërveprimi mes sistemeve TIK dhe shërbimet online  

4.Marrja e opinionit të qytetarëve dhe monitorimi i performancës së administratës shtetërore 
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- Instrumentet 

Ndarja e sporteleve (Front office) nga zyrat përgjegjëse të shërbimit (Back Office)  

Decentralizimi i shërbimit; Administratë e orientuar drejt kujdesit ndaj qytetarit 

Monitorimi i performancës në çdo zyrë; Kanalet e shumëfishta të shërbimit;Qeverisja dixhitale 

Për të detajuar objektivat, parimet dhe ndërhyrjet kryesore për realizimin e vizionit strategjik dhe 

harmonizimin e veprimtarive mes të gjithë aktorëve të përfshirë, me nismën e Ministrit të Shtetit 

për Inovacionin dhe Administratën Publike (MIAP), qeveria shqiptare ka hartuar Dokumentin e 

Politikave Afatgjata për Ofrimin e Shërbimeve me në Qendër Qytetarin nga Administrata 

Shtetërore në Shqipëri, miratuar me VKM nr.384, datë 25.05.2016. i cili ka shërbyer si strategji 

për realizimin e objektivave të ADISA- në tërësi dhe Drejtorisë së Zhvillimit të Shërbimeve në 

veçanti.  

2. Veprimtaria dhe detyrat e subjektit të audituar   

Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve, është pjesë e strukturës së Agjencisë së Ofrimit të 

Shërbimeve Publike të Integruara e krijuar në zbatim të Ligjit Nr. 13/2016 “Për mënyrën e ofrimit 

të shërbimeve publike në sportel në Republikën e Shqipërisë”, VKM nr. 654, datë 14.09.2016 “Për 

miratimin e strukturës dhe organikës së ADISA, VKM nr. 306, datë 05.04.2017 “Për disa 

ndryshime në VKM nr. 654 ,datë 14.09.2016 “Për miratimin e Strukturës dhe organikës së 

ADISA”, VKM nr.28, datë 23.01.2019 “Për disa ndryshime në Vendim nr. 654, datë 14.09.2016 

“Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë së Ofrimit të Shërbimeve Publike të 

Integruara (ADISA)”; Vendimit të Këshillit Drejtues nr.2, datë 03.10.2016 “Për miratimin e 

Rregullores së Brendshme për organizimin dhe funksionimin e administratës së ADISA”, 

Vendimit të Këshillit Drejtues  nr.7, datë 09.05.2019 “Për miratimin e Rregullores së brendshme 

për organizimin dhe funksionimin e administratës së ADISA” si dhe Detyrat Funksionale dhe 

Kriteret e Punësimit në ADISA.  

Fushëveprimi i Drejtorisë së Zhvillimit të Shërbimeve është standardizimi i mënyrës së ofrimit të 

shërbimeve, nëpërmjet hartimit të modeleve, identifikimin e shërbimeve publike që ofrohen nga 

institucionet e administratës shtetërore për qytetarët, si dhe verifikimin e proceseve të punës për 

ofrimin e shërbimeve publike, punon për thjeshtëzimin/optimizimin e procedurave dhe 

dokumentacionit të nevojshëm. Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve, gjithashtu është përgjegjëse 

për kryerjen e analizës së performancës të stafit përgjegjës për ofrimin e shërbimeve publike ndaj 

qytetarëve, përpunimin e të dhënave të marra nga qytetarët, si dhe jep sugjerime për përmirësimin 

e performancës.  

http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2019/PDF-2019/6-2019.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2019/PDF-2019/6-2019.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2019/PDF-2019/6-2019.pdf
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2019/06/1.-Rregullore-e-Brendshme-per-organizimin-e-ADISA-s-1.pdf
http://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2019/06/1.-Rregullore-e-Brendshme-per-organizimin-e-ADISA-s-1.pdf
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Kjo drejtori bazuar në politikat dhe synimet e Agjencisë së Ofrimit të Shërbimeve Publike të 

Integruara gjatë periudhës së audituar ka synuar që të zhvillojë veprimtarinë e saj në përmbushje 

të disa objektivave kryesore, të cilat kanë të bëjnë me:  

 Identifikimin e shërbimeve publike që ofrojnë për qytetarët institucionet e administratës 

shtetërore.  

 Verifikimin e proceseve të punës për ofrimin e shërbimeve publike, puna e kryer për  

thjeshtëzimin/optimizimin e procedurave dhe dokumentacionit të nevojshëm. 

 Saktësimin/validimin e listës së  shërbimeve me institucionet si dhe ndihma e dhënë  

institucioneve në ri-inxhinierimin e shërbimeve publike. 

 Standardizimin e mënyrës së ofrimit të shërbimeve, nëpërmjet hartimit të modeleve 

(rregullat e sjelljes në sportelet fizike, aplikimin e shërbimeve, ankimin, komunikimin dhe 

etikën, etj) 

 Klasifikimin dhe kodimi i shërbimeve publike, krijimi i formularëve të standardizuar të 

aplikimit, përpilimi i kartelave informative si dhe thjeshtëzimi dhe unifikimi i 

informacionit për shërbimet publike. 

 Hartimin dhe zbatimin e politikave që synojnë mbështetjen e përmirësimit të ofrimit të 

shërbimeve publike nëpërmjet standardizimit. 

 Ofrimin e asistencës për institucionet shtetërore për ri-inxhinierimin e shërbimeve. 

 Matjen e kënaqësisë qytetare, monitorimi i kohës dhe performancës së stafit. 

 Raportimin periodik të planit të punës dhe veprimtarisë së ADISA në bashkëpunim me 

sektorët përkatës. 

 Monitorimin e respektimit të standardeve të vendosura etj. 

Me specifikisht objektivat sipas sektorëve  janë;  

- Sektori i Ri-inxhinierimit të Shërbimeve dhe Marrdhënieve Institucionale 

Ky sektor bashkëpunon me institucionet e administratës shtetërore në identifikimin e shërbimeve 

publike që ofrojnë për qytetarët. Verifikon proceset e punës për ofrimin e shërbimeve publike, 

punon për thjeshtëzimin/optimizimin e procedurave dhe dokumentacionit të nevojshëm, si dhe 

saktëson/validon listën e shërbimeve me institucionet. Gjithashtu asiston institucionet në ri-

inxhinierimin e shërbimeve publike. Koordinon marrëdhëniet me institucionet përgjegjëse për 

lëvrimin e shërbimit lidhur me mbledhjen dhe përpunimin e informacionit mbi shërbimet publike. 

- Sektori i  Zhvillimit të Standardeve; 

Ky sektor realizon standardizimin e mënyrës së ofrimit të shërbimeve, nëpërmjet hartimit të 

modeleve (rregullat e sjelljes në sportelet fizike, aplikimin e shërbimeve, ankimin, komunikimin 

dhe etikën, etj), klasifikimin dhe kodimin e shërbimeve publike, krijimin e formularëve të 

standardizuar të aplikimit, përpilimin e kartelave informative si dhe thjeshtëzimin e unifikimin e 

informacionit për shërbimet publike.  
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- Sektori i Performancës dhe Statistikave; 

Kryen analizën e performancës të stafit përgjegjës për ofrimin e shërbimeve publike ndaj 

qytetarëve, përpunimin e të dhënave të marra nga qytetarët, si dhe jep sugjerime për përmirësimin 

e performancës.  

Raporton periodikisht planin e punës në bashkëpunim me sektorët përkatës, përpunon raportet 

lidhur me aktivitete e ADISA-s. Ky sektor mbledh raportet e institucioneve të administratës 

publike, si dhe krijon një sistem statistikor për aspekte të ndryshme krahasuese të shërbimeve, të 

kënaqësisë së qytetarit, për shtrirjen e aktivitetit etj.   

Për sa i përket çështjes objekt auditimi Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve bazuar në SNRAP 

2014-2020 është angazhuar në këto linja veprimi; 

-Kuadri ligjorë; -Riinxhinierimi; -Standardizimi; -Vlerësimi i Performancës. 

Për realizimin e këtyre objektivave nga Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve janë përcaktuar detyra 

të qarta si:  

 Hartimi dhe zbatimi i politikave që synojnë mbështetjen e përmirësimit të ofrimit të 

shërbimeve publike nëpërmjet standardizimit. 

 Hartimi idhe përafrimi i legjislacionit për shërbimet publike me legjislacionin e BE. 

 Mbledhja dhe përpunimi i informacionit për shërbimet. 

 Ofrimin e asistencës për institucionet shtetërore për riinxhinierimin e shërbimeve. 

 Monitorimi dhe vlerësimi i respektimit të standardeve të vendosura. 

Në strukturën e ADISA-s kjo drejtori është struktura e identifikuar si përgjegjëse për ri-

inxhinierimin e shërbimeve dhe standardizimin). Për periudhën objekt auditimi struktura e kësaj 

drejtorie ka ndryshuar disa herë dhe vetëm në strukturën e miratuar me VKM nr.28, datë 

23.01.2019 janë vendosur në një drejtori (Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve) Sektori i Ri-

inxhinierimit dhe Marrëdhënieve Institucionale, Sektori i Zhvillimit të Standardeve dhe Sektori i 

Performancës dhe Statistikave duke u kompletuar si strukturë përgjegjëse për vendosjen e 

standardeve për ofrimin e shërbimeve.  

3.  Risqet e Drejtorisë së Zhvillimit të Shërbimeve 

Për të pasur një qasje pro aktive në realizimin e objektivave, me mjaft rëndësi është identifikimi, 

vlerësimi dhe adresimi i risqeve. Risqet të cilët mund të shoqërojnë realizimin e objektivave mund 

të jenë të shumtë duke filluar nga risqet politike, financiare, operacionale, nga faktorë të 

brendshëm dhe të jashtëm, etj. Në mënyrë që të sigurohet një sukses i realizimit të objektivave 

dhe i aplikimit të modelit të përmirësuar në tërësi, duhet të kryhet një analizë e detajuar e risqeve 

dhe vlerësimi i tyre. Është e sigurt që një pjesë e risqeve nuk mund të eliminohen, por e 
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rëndësishme është që të menaxhohen dhe të ketë plane të qarta veprimi për zgjidhjen e çështjeve 

të mundshme dhe minimizimin e pasojave që mund të sjellin.  

Testimi i funksionimit të kontrolleve kryesore të Drejtorisë së Zhvillimit të Shërbimeve, zbatimi 

i kuadrit rregullator për menaxhimin financiar dhe kontrollin. 

 Risqet kanë të bëjnë me vështirësitë dhe pengesat që kjo drejtori has në realizimin e objektivave 

dhe detyrave të përcaktuara në rregullore dhe në kuadrin ligjorë në fuqi.  

Risqet janë renditur  sipas fushës së aktivitetit. Janë marrë në konsideratë vetëm risqet e nivelit 

mesatar dhe të lartë, si dhe kemi analizuar  ndikimin që kanë risqet e identifikuara në ri-

inxhinierimin e shërbimeve, standardizimin e mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike si dhe 

Matjen dhe Vlerësimin e performancës së punonjësve që merren me ofrimin e shërbimeve në 

sportel. Risqet janë identifikuar lidhur me pyetjet e auditimit si dhe është vlerësuar niveli i 

vështirësisë që mund të këtë subjekti në tejkalimin e tyre 

Nisur nga sa më sipër, bazuar edhe në informacionin e marrë nga të gjitha sektorët e kësaj drejtorie, 

si edhe nga puna në grup pasqyrojmë një detajim të riskut si më poshtë vijon : 

Objektivat: Realizimi i objektivave të Drejtorisë së Zhvillimit të Shërbimeve. 

Kontrolli i realizimit të objektivave.  

 

Risk – Ndryshimi i shpeshtë i prioriteteve të qeverisë.  

Ndryshimi i prioriteteve të qeverisë dhe mungesa e një strategjie të qartë për realizimin e procesit 

të Ri-inxhinierimit të shërbimeve, standardizimit të mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike dhe 

vlerësimit të performancës, sjellë ndryshime të vazhdueshme të objektivave dhe vështirësi në 

realizimin e objektivave të Drejtorisë.  

Mundësia e ndodhjes: i mesëm, Impakti: i lartë, Risk i politik, Zotërues risku: Drejtoria e Zhvillimit 

të Shërbimeve.  

 

Risk -Mungesa e kualifikimit cilësor.  

Edhe në këtë drejtori risku është i pranishëm në drejtim të mosrealizimit të objektivave. Kjo 

drejtori ka të bëjë me standardizimin e mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike dhe deri sa çdo 

objektiv i ADISA realizohet nga burimet njerëzore duhet që performanca e çdo punonjësi të jetë 

maksimale.  

Mundësia e ndodhjes: i mesëm, Impakti: i lartë, Risk i brendshëm, Zotërues risku: Drejtoria e 

Zhvillimit të Shërbimeve.  

 



 
12 

Adresa: Bulevardi “Zhan d ‘Ark”, ish Hoteli i Oficerave, kati i 6-të Tiranë, Albania 

E-mail:  informacion@adisa.gov.al 

 

Risk - Mungesa e bashkëpunimit të institucioneve të administratës publike/ njësive të qeverisjes 

vendore, me ADISA për kryerjen e procesit të Ri-inxhinierimit dhe standardizimit të mënyrës së 

ofrimit të shërbimeve publike si dhe lidhjen e marrëveshjeve të bashkëpunimit për ofrimin e 

shërbimeve publike dhe respektimin e tyre, do të sillte mangësi në kryerjen e procesit të 

Standardizimit të shërbimeve publike si dhe mirëfunksionimin e Qendrave të Integruara.  

Problematikat e dala gjatë kryerjes së Ri-inzhinierimit të Shërbimeve, Standardizimit nëpërmjet 

krijimit të modeleve si dhe respektimit të marrëveshjeve për ngritjen dhe funksionimin e Zyrave 

Pritëse. 

 Mundësia e ndodhjes: i mesëm, Impakti: i mesëm, Risk i jashtëm, Zotërues risku: Drejtoria e 

Zhvillimit të Shërbimeve. 

Risk – Moskryerja e sondazheve për matjen e kënaqësisë qytetare, do të sillte mangësi në 

vlerësimin e performancës së punonjësve që merren me ofrimin e shërbimeve në sportel. 

Verifikim i raporteve të vlerësimit të performancës. 

Mundësia e ndodhjes: i mesëm, Impakti: i mesëm, Risk i brendshëm, Zotërues risku: Drejtoria e 

Zhvillimit të Shërbimeve.  

Risk – Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve mund të mos ketë marrë mbështetjen e duhur nga 

ADISA ose Institucione të tjera për realizimin e objektivave, kjo do të sillte mosrealizim të 

objektivave në krijimin e modeleve të standardizuara për përmirësimin e mënyrës së ofrimit të 

shërbimeve publike. 

Mbështetja e dhënë nga ADISA dhe Banka Botërore për ri-inxhinierimin  dhe procesin e 

standardizimit të mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike. 

Mundësia e ndodhjes: i mesëm, Impakti: i mesëm, Risk i brendshëm dhe i jashtëm, Zotërues risku: 

Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve.  

II. METODAT DHE TEKNIKAT E AUDITIMIT 

1. Standardet e auditimit të aplikuara: Auditimi u krye në mbështetje të Ligjit nr.114, datë 

22.10.2015 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik”, Manualin e Auditimit të Brendshëm 

miratuar me  Urdhër të Ministrit të Financave nr.100, datë 25.10.2016 “Për miratimin e Manualit 

të Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik” të ndryshuar me Urdhërin nr.4, darë 23.01.2020 

“Për disa shtesa dhe ndryshime në Manualin e Auditimit të Brendshëm, miratuar me urdhrin e M.F 

nr.100, datë 25.10.2016”, Kodin Etik për Audituesit e Brendshëm miratuar me Urdhër të Ministrit 

të Financës nr.86, datë 10.12.2015 “Për miratimin e Kodit të Etikës për Audituesit e Brendshëm 

në Sektorin Publik”, Rregulloren e Brendshme për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës 

së ADISA” miratuar me Vendimin e Këshillit Drejtues nr.7, datë 09.05.2019 si dhe referenca të 

tjera ligjore.  
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2. Metodat dhe Teknikat e Auditimit: Për auditimin e sistemit të performancës “ Mbi 

performancën e Drejtorisë së Zhvillimit të Shërbimeve në kuadër të zbatimit të procesit të 

standardizimit të ofrimit të shërbimeve publike” u përdor metodologjia e bazuar në sistem sipas 

përcaktimeve të bëra në drejtimet e auditimit. Janë mbledhur dhe analizuar dokumentet e 

Drejtorisë së Zhvillimit të Shërbimeve për të arritur një vlerësim sa më kompetent mbi vlerësimin 

e efektshmërisë së punës së drejtorisë. 

Drejtoria ka bashkëpunuar dhe ka ofruar të gjithë dokumentacionin që  ka (shkresorë dhe 

elektronik) me qëllim arritjen e një vlerësimi sa më objektiv dhe të kompletuar. 

Për hartimin e këtij dokumenti grupi i auditimit mori në shqyrtim disa lloje dokumentesh si: 

Evidencat e ndryshme në format elektronik dhe të printuar, si dhe në ballafaqimin e problemeve 

nëpërmjet kontakteve verbale e shkresore me subjektin e audituar. 

Disa nga dokumentat e analizuara nga grupi i auditimit për të kryer vlerësimin e sistemit të 

përputhshmërisë dhe performancës janë: 

- Analiza 6- mujore dhe vjetore  

 - Raporte mujore 

- Raporte 6 - mujore dhe vjetore. 

- Dokumenta për vlerësimin e rrisqeve etj. 

Raporte dhe informacione – shfrytëzimi i raporteve/ informacioneve është kryer në lidhje me 

objektivat e auditimit dhe problemet që lidhen me të. Raportet gjithashtu tregojnë dhe vëmendjen 

që u është kushtuar mangësive të mëparshme, por që nuk është marrë asnjë masë për eliminimin e 

tyre. 

Pyetësorët për vlerësimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm – grupi i auditimit ka marrë 

informacionet e duhura për funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm të Drejtorisë. 

Pyetësorët – është teknikë e grumbullimit të të dhënave në rastet kur veprime të caktuara kanë 

karakteristika të ngjashme dhe janë të përsëritura në struktura të ndryshme të organizatës ( sa 

shërbime janë  validuar, sa kartela informative janë hartuar dhe miratuar etj). 

 

Mbledhja e dokumentacionit është kryer në mënyrë elektronike dhe shkresore nga përgjegjësit e 

sektorëve të Drejtorisë së Zhvillimit të Shërbimeve, pas vlerësimit të riskut të mesëm të mjedisit 

të kontrollit që u krye në dokumentimin e sistemit të kontrollit të brendshëm.  

Në kuadër të planifikimit të auditimit, mbi bazën e udhëzimeve të manualit, u krye vlerësimi i 

mjedisit të përgjithshëm të kontrollit. Duke konsideruar ngarkesën e punës të raportuara në analizat 

6-mujore dhe vjetore dhe në dokumentacionin e kufizuar të kësaj drejtorie, risku i përgjithshëm i 

kontrollit u vlerësua i mesëm.  

Nga ana tjetër konstatohet se fusha e auditimit që lidhet me Ri-inxhinierimin dhe procesin e 

përmirësimit të mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike dhe menaxhimi i këtij procesi i ndarë në 
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përgjegjësinë e disa institucioneve ose komiteteve si dhe përfshirja brenda këtij procesi dhe palët 

e interesuar (Ministritë dhe institucionet e tjera të varësisë) vlerësohet si komplekse. Mbi këtë bazë 

risku i përgjithshëm i mjedisit të kontrollit renditet mbi nivelin e mesëm 

Gjatë kryerjes së këtij auditimi performance kemi analizuar shkallën e realizimit të objektivave të 

planifikuara, pra rezultatet e matura kundrejt synimeve dhe atje ku është e mundur edhe burimet e 

shpenzuara për të arritur këto objektiva. Kjo do të thotë që vend të rëndësishëm në këtë auditim zë 

efektiviteti dhe efiçenca. 

IV. GJETJET, KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET. 

Për periudhën e audituar struktura e ADISA ka pësuar disa herë ndryshime, sektorët e Drejtorisë 

së Zhvillimit të Shërbimeve janë audituar në periudha të ndryshme kohe, ky angazhim auditimi 

përfshin periudhën e paaudituar sipas sektorëve kështu; periudha e auditimit për Sektorin e Ri- 

inxhinierimit dhe Marrëdhënieve Institucionale është 30.07.2016 deri më 30.05.2020 kurse 

periudha e auditimit për Sektorin e Zhvillimit të Standardeve dhe Sektorin e Performancës dhe 

Statistikave është 01.05.2018 deri më 30.05.2020. 

Shtjellimi i pyetjeve 

1. A janë zbatuar rekomandimet e dhëna, si është dokumentuar procesi për çdo 

rekomandim dhe cili është rezultati nga zbatimi i rekomandimeve?  

Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve gjatë periudhës objekt auditimi nuk është audituar asnjëherë 

si drejtori në tërësi por në periudha të ndryshojmë kohe janë audituar disa nga sektorët e kësaj 

drejtorie, kështu; Sektori i Ri-inxhinierimit dhe Marrëdhënieve Institucionale është audituar për 

periudhën 2015 deri më 30.06.2016 në bazë të programit të angazhimit nr. Nr. 886/1 Prot, datë 

30.08.2016 “Mbi realizimin e rregullores së brendshme dhe rritjen e performancës së Drejtorisë 

Operacionale, sektorëve e punonjësve  për zbatimin e detyrave të ngarkuara, raportimet mujore 

për realizimin e detyrave” në përfundim të auditimit janë lënë  5 rekomandime për përmirësimin e 

punës. Me shkresën nr.580/1 prot, datë 05.06.2017, ky sektor ka përgatitur një plan veprimi për 

zbatimin e rekomandimeve në të cilin janë përcaktuar afatet konkrete dhe struktura përgjegjëse për 

ndjekjen dhe zbatimin e rekomandimeve. Sektori i auditit nëpërmjet email-it ka kërkuar zbatimin 

e rekomandimeve të lëna nga kjo drejtori dhe po nëpërmjet email-it më datë 22.01.2018 nga kjo 

drejtori është dërguar i plotësuar follow–up me masat e marra për zbatimin e rekomandimeve duke 

vënë në dispozicion dhe dokumentet bashkëlidhur. 

Pas auditimit të kryer mbi masat e marra për zbatimin e rekomandimeve referuar dokumenteve të 

dorëzuar grupi i auditimit konstatoi se nga ky sektor janë realizuar të gjitha rekomandimet e lëna. 

Sektori i Zhvillimit të Standardeve dhe Sektori i Performancës dhe Statistikave, pjesë e Drejtorisë 

së Zhvillimit të Standardeve dhe Informacionit nga viti 2015 sipas VKM nr.103, datë16.07.2015 

Për miratimin e Strukturës dhe të organikës së Qendrës së Ofrimit të Shërbimeve Publike të 

Integruara” deri në vitin 2019 ku sipas VKM nr.28, Datë 23.01.2019 “Për disa ndryshime në VKM 

nr.654, datë 14.09.2016 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së ADISA”, të ndryshuar ku të 
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dy këta sektorë u bënë pjesë e Drejtorisë së Zhvillimit të Shërbimeve, janë audituar sipas programit 

të angazhimit nr.590/1prot, datë 13.08.2018 “Mbi funksionimin, realizimin e detyrave të 

programuara, bashkëveprimi i punës me sektorët në varësi, problemet e hasura dhe të zgjidhura 

nga sektorët për këtë periudhë, analiza e punës për objektivat e realizuara dhe detyrat në të 

ardhmen”  në përfundim të auditimit janë lënë 5 rekomandime për përmirësimin e punës  së 

drejtorisë. Me shkresën nr.590/6 prot, datë 27.11.2018, nga kjo drejtori është përgatitur plani i 

veprimi për zbatimin e rekomandimeve brenda afatit prej 20 ditë pune konform me ligjin për 

Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik, më pas ky sektor me e-mail datë 25.02.2019 ka 

dërguar sektorit të auditit masat e marra në zbatim të rekomandimeve  

Pas auditimit të kryer mbi masat e marra për zbatimin e rekomandimeve referuar dokumenteve të 

dorëzuar grupi i auditimit konstatoi se nga ky sektor janë realizuar të gjitha rekomandimet e lëna. 

2. Funksioni i sistemit të kontrollit të brendshëm. 

Për vlerësimin e funksionimit të sistemit të kontrollit të brendshëm, grupi i auditimit është bazuar 

në Pyetësorin e plotësuar për funksionimin e  sistemit të kontrollit të brendshëm në Drejtorinë e 

Zhvillimit të Shërbimeve. Nga grupi i auditimit referuar gjithë materialeve të vëna në dispozicion 

dhe të shqyrtuara nga ana jonë u arrit në konkluzionin se:   sistemi i kontrollit të brendshëm në 

këtë drejtori ka qenë efektiv duke e vlerësuar sistemin me risk të mesëm.  . 

2. A janë arritur objektivat e Drejtorisë së Zhvillimit të Shërbimeve për përmirësimin e  

mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike?  

Në zbatim të përmbushjes së përparësisë së qeverisë për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve 

publike në Shqipëri, në zbatim të ligjit nr. 13/2016 "Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publik 

në sportel në Republikën e Shqipërisë" dhe Rregullores së Brendshme për organizimin dhe 

Funksionimin e ADISA-s gjatë periudhës objekt auditimi Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve 

në zbatim të planeve të miratuara dhe objektivave të vendosur ka zhvilluar dhe përmirësuar 

aktivitetet si vijon; 

a)  Lidhur me procesin e Ri –inxhinierimit të shërbimeve. 

•  Është kryer procesi i Ri-inxhinierimit duke dhënë ndihmën për 10 Ministri të linjës për hartimin 

e propozimeve për uljen e shërbimeve/ dokumenteve të nevojshëm që duhen për një shërbim. 

• Është realizuar procesi i Deregulimit- duke synuar thjeshtëzimin e tij duke analizuar propozimet 

e ministrive, në mënyrë që të verifikohet saktësia e të dhënave dhe të garantohet efikasiteti i tyre.  

•  Janë mbështetur 67 institucione për plotësimin e platformës së shërbimeve, ku janë validuar në 

total 1267 shërbime për 10 ministrit e linjës. 

•  Janë hartuar dhe miratuar Manualet për funksionimin e 5 qendrave ADISA të cilat kanë shërbyer 

si model për hartimin e Manualit për Ngritjen e Funksionimin e qendrave të shërbimit. 
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Efektet e strategjisë në ri-inxhinierim dhe rekomandimet TIK  

Në strategjinë e ri-inxhinierimit të shërbimeve faktori kohë është dhe ka dhënë efekt pozitiv në 

përmirësimin e cilësisë së shërbimit apo në adresimin e risqeve operacionale që paraqet ndryshimi 

apo mos-ndryshimi i një procesi apo hallkë të tij. Gjatë riinxhinierimit pikërisht këta konsumatorë 

të kohës janë përmirësuar përmes, reduktimit dhe eliminimit të hapave, standardizimit të 

proceseve, eliminimit të mbivendosjes në ruajtjen e të dhënave si dhe dixhitalizimit si të arkivave 

ashtu edhe të proceseve të punës.  

 

b)  Lidhur me procesin e përmirësimit të standardeve të ofrimit të shërbimit publike si dhe 

kanaleve të informacionit.  

 

• Për periudhën objekt auditimi janë klasifikuar dhe kanë marrë kod unik 1300 shërbime të 65 

institucioneve publike qendrore (Unifikimi i informacionit mbi shërbimet në të gjitha kanalet; 

sportel, portali e-albania dhe linja të dedikuara për shërbimet publike) 

 

• Për të siguruar cilësinë dhe aksesin në ofrimin e shërbimit publik por edhe për të siguruar një 

përvojë të unifikuar të qytetarëve në procesin e ofrimit të shërbimit publik, ADISA ka 

standardizuar gjithashtu një total prej 344 formularësh aplikimi për 47 institucione publike, duke 

krijuar mundësinë e aplikimit për shërbim me formularë të standardizuar në të gjithë vendin në 

kanale të shumëfishta shërbimi.  

 

• ADISA ka hartuar 1127 kartela informative të standardizuara mbi shërbimet publike, në mënyrë 

që qytetarët të informohen për elementët e përgjithshëm të 430 shërbimeve + 70 shërbime të 

bashkisë, çdo shërbimi të përshkruar i është bashkëlidhur linku përkatës i kartelës informative 

përmes së cilës jepen të dhëna mbi përfituesit e shërbimit, dokumentet e nevojshme, afati ligjor, 

vlefshmëria e dokumentit, niveli automatizimit, baza ligjore, etj. Me kalimin e shërbimeve 

tërësisht online në sportelet ADISA ofrohet asistencë për qytetarët për aplikimin në e-albani për 

472 shërbime të institucioneve qendrore dhe 70 shërbime të bashkive. 

 

• Qendra e Informacionit ADISA 0800- 0118 jep informacion të shpejtë dhe të saktë për 542 

shërbime publike, në lidhje me çështje të tilla si: prona, transporti, licencimi, regjistri civil, regjistri 

i biznesit, etj, bazuar në kartela informative të standardizuara duke rritur vit pas viti numrin e 

qytetarëve të cilët përdorin këtë kanal informimi. Me kalimin e shërbimeve online kjo qendër 

informacioni është kthyer në një kanal të rëndësishëm për dhënien e informacionit për qytetarët në 

mënyrë të shpejtë të saktë dhe me cilësi. 

Arritjet e fushës së standardizimit. 

Standarde të reja për organizimin e punës dhe ofrimin e shërbimeve. 

Rritja e kënaqësisë së qytetarëve. 
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Reduktimin e kohës së aplikimit. 

Rritja e transparencës për ofrimin e shërbimeve. 

 

c)  Në lidhje me miratimin e akteve nënligjore për standardet e shërbimit, thjeshtimin e 

procedurave të ofrimit të shërbimeve dhe vlerësimin e cilësisë, janë hartuar dhe miratur 

shumë akte ligjore, marrëveshje bashkëpunimi etj. Disa nga VKM e miratuara të cilat kanë të 

bëjnë me modelet e hartuara, janë përkatësisht; 

 Është hartuar dhe miratuar Karta e Qytetarit miratuar me Vendim nr. 623, datë 

26.10.2018  të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e Kartës të Drejtave të qytetarit  

 

 Është hartuar dhe miratuar “Manuali i Standardizimit për ngritjen dhe funksionimin 

e sporteleve të shërbimit” ka për qëllim të përcaktojë standarde për ngritjen dhe 

funksionimin e sportelit të shërbimit për institucionet e administratës shtetërore që 

ofrojnë shërbime publike në sportel, në mënyrë që përfituesit të shërbimit t’i sigurohet 

aksesi në shërbime publike, një përvojë e njëtrajtshme dhe e parashikueshme në marrjen 

e shërbimeve, si dhe cilësi e lartë në përfitimin e tyre, pavarësisht institucionit përgjegjës 

për ofrimin shërbimit  apo formës së organizimit të sportelit të shërbimit. 

 

 Është hartuar dhe miratuar “Manuali i Etikës në ofrimin e shërbimeve publike në 

sportel”, ka për qëllim të përcaktojë mënyrën e sjelljes dhe të komunikimit të 

nëpunëseve/punonjësve të sporteleve me qytetarët për marrjen e shërbimit, të shërbejë 

si udhëzues administrativ i nëpunësve/punonjësve në përputhje me misionin, parimet 

dhe vlerat e institucionit, si dhe të sigurojë kornizën etike, të sjelljes dhe komunikimit 

që duhet të ndjekin  nëpunësit/punonjësit e të cilët ofrojnë shërbime publike në sportel.  

 

 Është hartuar dhe miratuar VKM "Për kartelat informative për shërbimet publike që 

u ofrohen qytetarëve", e cila ka për qëllim përcaktimin e mënyrave dhe 

procedurave të bashkëpunimit ndërmjet ADISA dhe institucioneve të administratës 

shtetërore, me qëllim hartimin e kartelave informative për shërbimet publike, që u 

ofrohen individëve/qytetarëve dhe/ose personave juridikë etj. 

 

d)  Në lidhje me mekanizmin e matjes së performancës së sporteleve dhe matjes së kënaqësisë 

qytetare. 

• Gjatë periudhës objekt auditimi, ADISA ka organizuar sondazhet e mëposhtme, sipas rendit 

kronologjik: 

 Intervistat e drejtpërdrejta 
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Gjatë muajit shkurt të vitit 2018 u zhvilluan intervista e drejtpërdrejtë me qytetarë dhe përfaqësues 

të biznesit, të cilët kishin përdorur më parë sportelet e shërbimit të institucioneve përgjegjëse për 

dhënien e shërbimit  që ofronin shërbimet e tyre në Qendrën e Integrurar të ZVRPP Tiranë dhe 

Qendrën e Integruar Fier. Niveli i kënaqësisë ishte 98%, nga të cilët 84% ishin shumë të kënaqur 

dhe 14% ishin të kënaqur. Gjatë muajit maj 2018, u zhvilluan intervista drejtpërdrejtë me qytetarë 

dhe përfaqësues të biznesit, të cilët më parë kishin përdorur  sportelet e shërbimit të institucioneve 

përgjegjëse për dhënien e shërbimit që ofronin shërbimet e tyre në Qendrën e Integrurar Kavaja. 

Niveli i kënaqësisë ishte 94%, nga të cilët 74% ishin shumë të kënaqur dhe 20% ishin të kënaqur. 

Gjatë muajit korrik 2018, u zhvilluan intervista e drejtpërdrejtë me qytetarë dhe përfaqësues të 

biznesit, të cilët më parë kishin përdorur sportelet e shërbimit të institucioneve përgjegjëse për 

dhënien e shërbimit që ofronin shërbimet e tyre në Qendrën e Integruar Krujë dhe Kavajë. Niveli 

i kënaqësisë në Qendrën e integruar Krujë ishte 100%, nga të cilat 94% ishin shumë të kënaqur 

dhe 6% ishin të kënaqur. Niveli i kënaqësisë në Qendrën e Integruar Kavajë ishte 100% shumë i 

kënaqur. 

Gjatë muajit gusht 2018, janë zhvilluar intervista të drejtpërdrejta me qytetarë dhe përfaqësues të 

biznesit, të cilët më parë kishin përdorur sportelet e shërbimit të institucioneve përgjegjëse për 

dhënien e shërbimit që ofronin shërbimet e tyre në Qendrën e Integruar Fieri, Qendrën e integruar 

Kavajë dhe Qendrën e Integruar Krujë. Niveli i kënaqësisë ishte 100%, nga të cilat 98% ishin 

shumë të kënaqur dhe 2% ishin të kënaqur.  

Gjatë vitit 2019, janë zhvilluar intervista të drejtpërdrejta me qytetarë dhe përfaqësues të biznesit, 

të cilët më parë kishin përdorur sportelet e shërbimit të institucioneve përgjegjëse për dhënien e 

shërbimit që ofronin shërbimet pranë Zyrave Rajonale/Vendore Gjirokastër, Shkodër, Kavajë dhe 

Lushnje për institucionet: FSDKSH, ISSH, ASHK, DPT, DPSHTRR, DPGJC, ALEAT, SHKP si 

dhe Posta Shqiptare 

Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2020 janë realizuar Matja e Kënaqësisë Qytetare pranë Zyrave 

Rajonale Tirana 1, Fier si dhe në “One Stop Shop-in” pranë Bashkisë Librazhd. 

Gjatë matjes së kënaqësisë qytetare gjatë këtij gjashtëmujori, në Zyrën Rajonale Tirana 1, 62% e 

qytetarëve janë shprehur shumë të kënaqur, 36% janë shprehur të kënaqur dhe vetëm 2% janë 

shprehur disi të kënaqur. Në Zyrën Rajonale Fier dhe “One Stop Shop-in” pranë Bashkisë 

Librazhd, qytetarët janë shprehur përkatësisht 70% dhe 45% shumë të kënaqur, ndërsa 30% dhe 

55%  janë shprehur të kënaqur pranë këtyre dy qendrave ADISA. 

Gjatë gjashtëmujorit të parë të 2020 janë realizuar edhe matjet e kënaqësisë qytetare për 

institucionet (ASHK, DPT, ISSH, QKB) para marrjes në dorëzim nga ADISA  në qytetin e 

Elbasanit. Nga analizimi i të dhënave, qytetarët e intervistuar për shërbimin e marrë pranë këtyre 

institucioneve shprehen se janë shumë të kënaqur në nivelin 20% dhe të kënaqur  në nivelin 63%. 
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Përsa i përket matjes së kohës, koha mesatare e pritjes rezultoi 5 minuta, ndërsa koha mesatare e 

aplikimit 10 minuta. 

 Intervista telefonike 

Gjatë periudhës objekt auditimi, janë zhvilluan intervista telefonike me qytetarë dhe përfaqësues 

të biznesit, të cilët kishin përdorur më parë Qendrën e Integruar Fier. Niveli i kënaqësisë ishte 

98%, nga të cilët 83% ishin shumë të kënaqur dhe 15% ishin të kënaqur. 

Gjithashtu gjatë muajit Prill 2019 është kryer matja e kënaqësisë qytetare në Qendrën e Integruar 

ZVRPP Tiranë. Niveli i kënaqësisë ishte në rritje krahasuar me një vit më parë. Intervistat janë 

zhvilluar nëpërmjet call center. 

Gjatë gjashtëmujorit të dytë të 2019 është zhvilluan edhe matjet e kënaqësisë qytetare me anë të 

telefoni për Zyrën Rajonale Fier si dhe për Zyrat Vendore Kavajë dhe Krujë. Nga analizimi i të 

dhënave, qytetarët e intervistuar për shërbimin e marrë pranë Zyrës Rajonale Fier u shprehën se 

janë 100% “Shumë të kënaqur” me shërbimin e marrë pranë sporteleve pritëse, Qytetarët e 

intervistuar për shërbimin e marrë pranë Zyrës Vendore Kavajë u shprehën se janë 99% të kënaqur 

me shpërbimin e marrë pranë sporteleve pritëse dhe 1% u shprehë se është disi i kënaqur, ndërsa 

për Zyrën Vendore Krujë qytetarët u shprehën 100% Shumë të kënaqur me shërbimin e ofruar 

pranë sporteleve pritëse. 

Gjatë gjashtëmujorit të dytë të 2019 janë realizuar edhe matjet e kënaqësisë qytetare për 

institucionet (ASHK, DPT, ISSH, QKB) para marrjes në dorëzim nga ADISA  në qytetin e 

Lushnjës. Nga analizimi i të dhënave, qytetarët e intervistuar për shërbimin e marrë pranë këtyre 

institucioneve shprehen se janë të kënaqur në nivelin 73%, as të kënaqur as të pakënaqur  në nivelin 

13% dhe të pakënaqur në nivelin 14%. 

 Klienti i Misterioz 

Me inicimin e një shoqërie civile, është kryer një studim mbi klientin misterioz për vlerësimin e 

disa institucioneve të qeverisë qendrore që ofrojnë shërbime publike, përfshirë sportelet e 

administruara nga ADISA në Tiranë , Kavajë, Krujë, Fier dhe Gjirokastër. Situata e përgjithshme 

e ADISA ka një indeks prej 90 pikësh nga 100 në total. Të analizuar nga niveli i degëve, 3 degë 

që performuan më së miri ishin Qendra e Integruar Krujë (94 pikë), Qendra e Integruar Kavajë (93 

pikë) dhe Qendra e Integruar Gjirokastër (93 pikë). Ndërsa degët që performuan pranë standardeve 

janë: Qendra ADISA ZVRPP Tiranë (87 pikë) dhe  Qendra e Integruar Fieri (81 pikë). 

 Sondazhet Online 

Duke matur kënaqësinë e qytetarëve, përmes sondazheve në internet në faqen e internetit të 

ADISA, për cilësinë e shërbimit të ofruar nga Qendrat e Integruara ADISA ZVRPP Tiranë, 

gjithashtu gjatë virit 2019 janë zhvilluar dy sondazhe online për dy qendra ADISA. 
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Monitorimi i standardeve të vendosura në të gjitha fushat ku ADISA në përgjithësi dhe Drejtoria 

e Zhvillimit të Standardeve në veçanti kanë punuar dhe kanë dhënë mbështetjen e tyre, kanë të 

bëjnë me vlerësimin nëse standardet e vendosura nga ADISA gjatë Ri-inxhinierimit të shërbimeve, 

stadardizimit të mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike janë të zbatueshme dhe si po zbatohen 

ato, gjithashtu nëpërmjet monitorimit arrihet të vlerësohet cilët nga standardet është respektuar dhe 

ku ka nevojë për përmirësim.  

 Monitorimi i kohës  

Me qëllim evidentimin e kohës së pritjes dhe kohës së aplikimit, në bazë të një formulari të 

përgatitur nga sektori i Performacës dhe Statistikave në bashkëpunim me konsulentin e UNDP, 

gjatë këtij gjashtëmujori ishin planifikuar të realizoheshin Matjet e Kohës pranë Zyrave Rajonale 

Tiranë 2, Gjirokastër, Shkodër dhe Zyrës Vendore Kavajë. Tirana 2, Koha e pritjes +koha e 

aplikimit ishte 31 min, Qendrën e Integruar Gjirokastër, koha e pritjes +koha e aplikimit ishte 24 

min, Qendrën e Integruar Shkodër, koha e pritjes +koha e aplikimit ishte 14 min, Qendrën e 

Integruar Kavajë koha e pritjes +koha e aplikimit ishte 38 min. 

Në momentin që sportelet e shërbimit asistojnë qytetarët për aplikimet në e-albani është kryer 

monitorimi i kohës në Qendrën e Integruara Tirana 1 ku  koha e pritjes +koha e aplikimit ishte 94 

min, Qendrën e Integruar Fier ku koha e pritjes + koha e aplikimit ishte 17 min si dhe  One Stop 

Shop-i” pranë Bashkisë Librazhd ku koha e pritjes + koha e aplikimit ishte 16 min. 

 Vlerësimi i performancës së Stafit përgjegjës për ofrimin e shërbimit  

Me qëllim matjen e performancës së stafit përgjegjës për ofrimin e shërbimit Sektori i 

Performancës dhe Statistikave në bashkëpunim me konsulenten e kontraktuar nga UNDP ka ri 

hartuar formularin e Matjes së Performacës së Stafit përgjegjës për ofrimin e shërbimeve. Gjatë  

periudhës objekt auditimi janë  realizuar raportet tremujore të performancës së stafit përgjegjës për 

ofrimin e shërbimit në të gjitha qendrat ADISA, në bazë të indikatorëve që lidhen me trajtimin e 

aplikimeve, etikën në komunikim dhe në sjellje, respektimin e orarit zyrtar dhe të veshjes dhe 

marrëdhënieve me kolegët. Është konstatuar se performanca e stafit në të gjithë raportet e 

realizuara është në nivele shumë të larta përgjithësisht për të gjithë specialistët e shërbimit. 

 Raportimi periodik i planit të punës dhe veprimtarisë së ADISA në bashkëpunim me 

sektorët përkatës. Ku për periudhën objekt auditimi janë hartuar analizat 6 mujore dhe 

vjetore si dhe Raportet vjetore për aktivitetin e ADISA-s 

 Gjithashtu gjatë gjithë periudhës objekt auditimi janë analizuar të dhëna dhe 

përgatitur raporte për palë të treta; Raportimi periodik për PMU, Bankën Botërore, 

Zyrën Operacionale të Situatës në Kryeministri, Departamentin e Administratës Publike, 

përgatitja dhe dërgimi i raportit 6-mujor dhe vjetor  SNRAP etj. 
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Konkluzion i përgjithshëm 

Lidhur me pyetjen “A janë arritur objektivat e Drejtorisë së Zhvillimit të Shërbimeve për 

përmirësimin e  mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike” opinioni i grupit të auditimit është se; 

për periudhën objekt auditimi Drejtoria e zhvillimit të Shërbimeve ka realizuar objektivat e 

parashikuar duke përmirësuar të gjitha fushat e veprimtarisë së saj.  

Nëpërmjet krijimit të modeleve është arritur objektivi i vendosur për përmirësimin e mënyrës së 

ofrimit të shërbimeve në sportel nëpërmjet ngritjes së qendrave me standarde të përmirësuara, 

me ambiente bashkëkohore, staf të kualifikuar, duke përmirësuar aksesin për njerëzit me aftësi 

ndryshe, uljen e barrës administrative për qytetarët nëpërmjet shkurtimit të kohës në sportel, 

dokumente të reduktuara dhe sistem të përmirësuar, marrje të informacionit në kohë reale dhe 

në kanale të shumëfishta shërbimi nëpërmjet kartelave informative dhe formularëve të aplikimit 

të standardizuar, si dhe është realizuar matja e vlerësimit të cilësisë së qendrave ADISA dhe 

performancës së stafit përgjegjës për ofrimin e shërbimeve. Sistemi i ngritur për realizimin e 

objektivave të Drejtorisë së Zhvillimit të Shërbimeve, vlerësohet si efektiv. 

 

3.  A janë ngritur dhe bashkëpunojnë si duhet strukturat që kanë përgjegjësi apo janë përfshirë 

në zhvillimin dhe menaxhimin e procesit të përmirësimit të mënyrës së ofrimit të shërbimeve 

publike? 

Në drejtim të mirëqeverisjes inovative, një ndër gjashtë prioritetet e qeverisë shqiptare për arritjen 

e një zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik dhe social, siç cilësohet dhe në Strategjinë Kombëtare 

për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI) 2015 - 2020, në fokus është transformimi i mënyrës së ofrimit 

të shërbimeve në Shqipëri përmes qasjes me në qendër qytetarin. Kjo mishërohet në Strategjinë 

Ndër sektoriale të Reformës në Administratën Publike (SNRAP) 2015 - 2020, e cila përbën kuadrin 

e përgjithshëm për modernizimin dhe transformimin e institucioneve dhe praktikave të 

administratës publike në vend, me vizionin e “sigurimit të shërbimeve me cilësi të lartë për 

qytetarët dhe bizneset në mënyrë transparente, efektive dhe efikase, nëpërmjet përdorimit të 

teknologjive moderne dhe shërbimeve inovative, në përputhje me kërkesat e integrimit evropian, 

nëpërmjet nëpunësve civilë të paanshëm, profesionalë dhe të përgjegjshëm, pjesë e strukturave 

efiçente”. Nën drejtimin e Ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike (MIAP), 

programi ISDA kishte në fokus reformën në shërbimet me natyrë administrative për qytetarin dhe 

biznesin në fushën e pronave, transportit, sigurimit shoqëror dhe atij shëndetësor, gjendjes civile, 

arsimit, lejeve të ndërtimit, regjistrimit dhe licencimit të biznesit. Ai përbëhet nga katër shtylla 

kryesore që kanë të bëjnë me: 

- Ri-inxhinierimin e proceseve të dhënies së shërbimeve për qytetarët dhe bizneset duke përfshirë 

dhe reformën në fushën ligjore, TIK dhe atë institucionale;  
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- Prioriteti i qeverisë shqiptare për përmirësimin e mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike në 

sportel përfshin: Qeverisjen inovative.  

- Ndarjen funksionale dhe integrimin e shërbimeve publike në sportel dhe zhvillimin e kanaleve të 

ofrimit të tyre;  

- Marrjen e opinionit të qytetarëve dhe monitorimin e performancës së administratës shtetërore në 

dhënien e shërbimeve.  

Në rrafshin institucional, aktorë kryesorë të përfshirë në zbatimin e programit të reformës për 

shërbime me në qendër qytetarin janë: Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara 

(ADISA), Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), si dhe institucionet e 

administratës shtetërore shërbim-ofruese në fokus.  

Në aspektin ligjor, kjo reformë shumë planëshe gjen shprehje në ligjin nr. 13/2016, datë 18 shkurt 

2016, “Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën e Shqipërisë”, si dhe 

në marrëveshjen e huas me Bankën Botërore për projektin “Ofrimi i shërbimeve me në qendër 

qytetarin”, e cila ka hyrë në fuqi në datën 22 mars 2016. 

Nisur nga fusha e gjerë e veprimit, në fazën e parë (periudha deri në fund të vitit 2018) në fokus 

ishin shërbimet nga institucionet e administratës shtetërore që plotësojnë disa kritere bazë, si numri 

i lartë i transaksioneve, shërbimet e kërkuara më shumë nga qytetarët si dhe përqasja me praktikat 

më të mira ndërkombëtare në reformat e shërbimeve. Në fazën e dytë (2019 - 2025), konsolidimi 

i hapave të ndërmarra do të shoqërohet me shtrirjen e veprimit në të gjitha shërbimet për qytetarët 

dhe bizneset nga institucionet e administratës shtetërore. 

Për projektin e BE “Mbështetje për përmirësimin e ofrimit të shërbimeve publike me në qendër 

qytetarin”, grupet e interesit janë përkatësisht; 

- Zyra e Jetësimit të Projekteve pranë Kryeministrit u krijua në Shkurt 2014, duke siguruar 

mbështetje për përgatitjen e reformës. Ajo siguron, ndërmjet të tjerave, raportim të nivelit të lartë 

për progresin tërësor të reformave të Këshillit të Ministrave, koordinim ndër-ministerial dhe në 

nivel agjencie për ADISA, NAIS dhe ministritë e linjës. 

- Komiteti Ndërministror i Shërbimeve Publike, i kryesuar nga Kryeministri dhe i përbërë nga 

Ministra, monitoron agjencitë e përfshira në ofrimin e shërbimeve, duke dhënë orientim strategjik 

për reformën. 

- Ministria e Inovacionit dhe Administratës Publike drejton reformën e ofrimit të shërbimeve 

publike në nivel politikash. 

- Agjencia për Ofrimin e Shërbimeve të Integruara, e krijuar nga Ministria e Inovacionit dhe 

Administratës Publike sipas vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.693, më 20 Tetor 2014, 

menaxhon aspektet teknike të aktivitetit. 
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- Agjencia Kombëtare Shoqërisë së Informacionit është agjencia kryesore përgjegjëse për 

implementimin e teknologjive të informacionit dhe koordinimin e promovimin të e-Qeverisë në të 

gjithë sektorin publik. 

- Ministritë e Linjës dhe Agjencitë: Në fokusin e këtij projekti, janë të përfshira 15 Agjenci, të cilat 

operojnë nën varësinë e ministrive respektive. 

Në rrafshin institucional, aktorë kryesorë të përfshirë në zbatimin e programit të reformës për 

shërbime me në qendër qytetarin janë: Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara 

(ADISA), Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), si dhe institucionet e 

administratës shtetërore shërbim-ofruese në fokus.  

Në ADISA struktura përgjegjëse e krijuar për ndjekjen dhe zhvillimin e procesit të Riinxhinierimit 

dhe përmirësimin e mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike është Drejtoria e Zhvillimit të 

Shërbimeve. 

Struktura e Drejtorisë së Zhvillimit të Shërbimeve 

DREJTOR EKZEKUTIV 

 

Sektori 

Ri- inxhinierimit 

dhe Marrdhënieve 

Institucionale 

Sektori i 

Zhvillimit të Standardeve 

Sektori 

Performancës dhe 

Statistikave 

 

Procesi i përmirësimit të mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike gjatë periudhës objekt auditimi  

është kryer në zbatim të strategjisë kombëtare, akteve ligjore dhe nënligjore të miratuara për këtë 

qëllim kështu: 

 Është hartuar dhe miratuar ligji nr. 13/2016, datë 18 shkurt 2016, “Për mënyrën e ofrimit 

të shërbimeve publike në sportel në Republikën e Shqipërisë” dhe në zbatim të tij janë 

hartuar dhe miratuar shumë akte të tjera nënligjore si: 

 VKM nr.343, datë 04.05.2016 “Për përcaktimin e Autoritetit Përgjegjës për hartimin e 

modeleve” ku ADISA është caktuar Autoriteti Përgjegjës për hartimin e modeleve; 

 Vendim nr. 384, datë 25.5.2016 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e politikave 

afatgjata për ofrimin e shërbimeve me në qendër qytetarin nga administrata shtetërore në 

Shqipëri”; 
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 VKM nr.584, datë 27.07.2016 “Për standardizimin e mënyrës së klasifikimit dhe 

kodifikimit të shërbimeve publike dhe të hartimit të formularëve për aplikimin e 

shërbimeve”;  

 Vendim nr. 522, datë 13.07.2016 “Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore “sistemi i 

menaxhimit të kartelave informative për shërbimet publike”; 

 VKM nr.648, datë 31.10.2018  “Për kartelat informative për shërbimet publike që u ofrohen 

qytetarëve”( Përcakton mënyrën dhe procedurat e bashkëpunimit ndërmjet ADISA-s dhe 

institucioneve të administratës shtetërore me qëllim hartimin e kartelave informative për 

shërbimet publike)  

 VKM nr.625, datë 26.10.2018 “Për miratimin e manualit të etikës në ofrimin e shërbimeve 

publike në sportel”; 

 VKM 623, datë 26.10.2018 “Për miratimin e kartës së të drejtave të qytetarit për përfitimin 

e shërbimeve publike”; 

 VKM 624, datë 26.10.2018 “Për miratimin e Manualit për standardizimin e ngritjes dhe të 

funksionimit të sportelit të shërbimit publik”, etj. 

Në të gjithë bazën ligjore dhe nënligjore janë përcaktuar aktorët kryesorë të kësaj reforme, 

përgjegjësit dhe mënyra e bashkëpunimit midis ADISA-s dhe institucioneve të administratës 

shtetërore që ofrojnë shërbime për qytetarët. 

Nga auditimi rezultoi se ADISA si institucion përgjegjës për hartimin e modeleve që me krijimin 

e saj ka ngritur strukturën përgjegjëse në lidhje me procesin e përmirësimit të mënyrës së ofrimit 

të shërbimeve publike kështu; me VKM nr.103, datë 16.07.2015 “Për miratimin e strukturës dhe 

të organikës së qendrës së ofrimit të shërbimeve publike të integruara” është ngritur struktura e 

ADISA-s e përbërë nga 4 Drejtori (Drejtoria Operacionale, Drejtoria e Zhvillimit të Standardeve 

& Informacionit, Drejtoria e Menaxhimit të Projekteve & Zhvillimit Profesional, Drejtoria e 

Shërbimeve Mbështetëse & Godinave, Sektori i Auditit), gjithësej me 73 punonjës. Drejtoria 

Operacionale dhe Drejtoria e Zhvillimit  të Standardeve dhe Informacionit si fushëveprim kryesorë 

të aktivitetit të tyre kishin Ri-inxhinierimin e shërbimeve dhe standardizimin e mënyrës së ofrimit 

të shërbimeve publike. Me VKM nr.654, datë 14,09.2016 “Për miratimin e strukturës dhe të 

organikës së Agjencisë së Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara” ndryshoi emërtim në 

Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve dhe strukturë e përbërë nga 3 sektorë 1) Sektori i Ri-

inxhinierimit dhe Marrëdhënieve Institucionale, 2)Sektori i IT dhe Sistemeve si dhe 3)Sektori i 

Raportimit dhe Statistikave kurse Drejtoria e Zhvillimit  të Standardeve dhe Informacionit 

ndryshoi emërtim dhe strukturë në Drejtoria e Zhvillimit dhe Monitorimit të Standardeve e përbërë 

nga 1)Sektori i Zhvillimit të Standardeve,2)Sektori i Ankesave dhe Opinionit të Qytetarit, 3) 

Sektori i mbikëqyrjes së lëvrimit të Shërbimeve dhe 4) Sektori i Performancës, kjo strukturë ka 

vazhduar deri në vitin 2019 ku me VKM nr.28, datë 23.01.2019 “Për disa ndryshime në VKM 

nr.654, datë 14.09.2016 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë së Ofrimit të 

Shërbimeve Publike të Integruara”, të ndryshuar, në strukturën e Drejtorisë së Zhvillimit të 
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Shërbimeve janë përfshirë 1)Sektori i Ri-inxhinierimit dhe Marrëdhënieve Institucionale, 

2)Sektori i Zhvillimit të Standardeve si dhe 3)Sektori i Performancës dhe Statistikave ( gjithsej 

1+12).  

Opinioni i grupit të auditimit është se kjo Drejtori me këtë përbërje është struktura më e plotë e 

cila ofron një sistem të plotë për nisjen, zhvillimin dhe monitorimin e standardizimit dhe 

përmirësimint të mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike.  

Për përmirësimin e mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike, në ligjin 13/2016 “Për mënyrën e 

ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën e Shqipërisë” dhe aktet e tjera nënligjore 

janë parashikuar aktivitete specifike si: 

 Identifikimi i shërbimeve publike që ofrojnë për qytetarët Institucionet e administratës 

shtetërore.  

 Verifikimi i proceseve të punës për ofrimin e shërbimeve publike, puna e kryer për  

thjeshtëzimin/optimizimin e procedurave dhe dokumentacionit të nevojshëm. 

 Saktësimi/validimi i listës së  shërbimeve me institucionet si dhe ndihma e dhënë  

institucionetve në ri-inxhinierimin e shërbimeve publike. 

 Standardizimin e mënyrës së ofrimit të shërbimeve, nëpërmjet hartimit të modeleve 

(rregullat e sjelljes në sportelet fizike, aplikimin e shërbimeve, ankimin, komunikimin dhe 

etikën, etj) 

 Klasifikimi dhe kodimi i shërbimeve publike, krijimi i formularëve të standardizuar të 

aplikimit, përpilimi i kartelave informative si dhe thjeshtëzimi dhe unifikimi i 

informacionit për shërbimet publike. 

 Hartimi dhe zbatimi i politikave që synojnë mbështetjen e përmirësimit të ofrimit të 

shërbimeve publike nëpërmjet standardizimit. 

 Ofrimin e asistencës për institucionet shtetërore për riinxhinierimin e shërbimeve. 

 Matja e kënaqësisë qytetare, monitorimi i kohës dhe performancës së stafit. 

 Raportimi periodik i planit të punës dhe veprimtarisë së ADISA në bashkëpunim me 

sektorët përkatës. 

 Monitorimi i respektimit të standardeve të vendosura etj. 

Prioritetet e qeverisë për përmirësimin e mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike kanë ndryshuar 

disa herë gjatë periudhës objekt auditimi ( ndryshim prioritetetesh gjatë procesit të riinxhinierimit 

dhe standardizimit duke ndryshuar disa herë institucionet në fokus së këtij procesi,  riinxhinierim, 

derregullim, plotësim platforme dhe ofrimin e shërbimeve vetëm online), kështu që dhe objektivat 

e Drejtorisë së Zhvillimit të Shërbimeve kryesisht Sektorit të Ri-inxhinierimit dhe Marrëdhënieve 

Institucionale dhe Sektorit të Zhvillimit të Standardeve kanë ndryshuar sipas prioriteteve të 

qeverisë për realizimin e kësaj reforme kështu; 
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Në zbatim të prioritetit të Qeverisë Shqiptare për përmirësimin e ofrimit të shërbimeve publike 

gjatë periudhës Maj - Korrik 2014,  Departamenti i Jetësimit të Prioriteteve pranë Kryeministrit, 

ka mbledhur dhe përgatitur listat e shërbimeve, hartëzimet e proceseve që karakterizojnë shërbimet 

e tyre dhe informacionet mbi bazën ligjore të 1400 shërbimeve publike që ofroheshin për qytetarët 

dhe subjektet.  

Me krijimin e ADISA sipas VKM Nr. 693, datë 22.10.2014 “ Për krijimin e Qendrës së Ofrimit të 

Shërbimeve Publike të Integruara” në prioritetet e para të qeverisë Shqiptare për realizimin e 

procesit të Ri-inxhinierimit të shërbimeve ishte studimi për mundësinë e ndarjes së sporteleve për 

qytetarët (Front Office) nga strukturat përgjegjëse (Back Office) në institucionet e qeverisë 

qëndrore. Në ADISA struktura përgjegjëse e ngarkuar për kryerjen e këtij procesi ishte Drejtoria 

Operacionale (ndryshuar me VKM.në Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve). 

Gjatë vitit 2015-2016 nga ADISA janë ngritur grupe pune dhe organizuar takime, me  4 

institucione në fokus (ZRPP, ISSH, DRSHTRR dhe FSDKSH) në rrethe të ndryshme, me qëllim 

marrjen e informacionit për mënyrën e organizimit të zyrave të shërbimit nga këto institucione 

(kostot mujore për çdo shërbim, institucionet me të cilat bashkëpunojnë, numrin e sporteleve të 

shërbimit, mbulimi i popullsisë, sistemi IT etj), identifikimin e mënyrës së ofrimit të shërbimeve 

publike dhe më pas standardizimin e tyre kryesisht për mundësinë e ndarjes së shërbimeve midis 

FO dhe BO. 

Me qëllim realizimin e studimit të Fizibilitetit dhe shtrirjen e këtij studimi në 15 institucione ( nga 

4 institucione të nisur nga ADISA), me ndërmjetësimin e Ministrisë së Financës sipas shkresës 

nr.320 prot,datë 23.03.2016 e ADISA dhe nr.4031/1 prot datë 18.03.2016 e Ministrisë së Financës 

“Dërgim kontrate në kuadër të “Paradhënies për projektin shërbime publike me në qendër 

qytetarin”, është lidhur një kontratë shërbimi “Feasibility Study on Implementing Front Office-

Beck Office Separation” me Koncorciumin në të cilin bëjnë pjesë Joint Venture of Ernest and 

Young Albania, Ernest and Young Baltic and IDRA Research and Consulting. Qëllimi i projektit 

ishte  të kontribuojë në luftën kundër korrupsionit dhe të rrisë cilësinë, transparencën, 

përgjegjësinë, eficencën e ofrimit të shërbimeve publike, duke vlerësuar realizueshmërinë e 

ndarjes së sporteleve për qytetarët (Front Office) nga strukturat përgjegjëse (Back Office) në 

institucionet e qeverisë qendrore, gjithashtu, duke vlerësuar realizueshmërinë e implementimin e 

qendrave të centralizuara për shumë institucione dhe menaxhimin e sporteleve për qytetarët 

nëpërmjet menaxhimit përmes palëve të treta. 

Gjatë studimit për kryerjen e fizibilitetit nga kjo kompani janë marrë në analizë 15 institucionet në 

fokus (Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave, Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit, Fondi 

i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit, 

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Drejtoria e 

Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Drejtoria 

e Përgjithshme Detare, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Ministria e Arsimit dhe 
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Sportit, Agjencia Kombëtare e Provimeve, Qendra Kombëtare e Biznesit, Agjencia e Legalizimit 

Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale, Instituti i Sigurimeve Shoqërore).  

Për realizimin e Studimit të Fizibilitetit për marrjen e të dhënave, analizën dhe raportimin e tyre 

kompania e kontraktuar ka bashkëpunuar me ADISA-n  (e cila kishte marrë informacion për disa 

institucione në focus) dhe me zyrën e Kryeministrit.  

Në përfundim të projektit dokumentet e përgatitur nga konsonanca kanë shërbyer si bazë për 

ndarjen e sporteleve për qytetarët për të gjitha institucionet, caktimin e përgjegjësive menaxheriale 

të ADISA dhe institucioneve përgjegjëse për dhënien e shërbimeve. 

Për kryerjen e ri-inxhinierimit të shërbimeve nga ADISA në fillimet e punës ishin në fokus 19 

institucione, për këtë qëllim Drejtoria Operacionale (Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve sipas 

VKM nr.654, datë 14.09.2016) në bashkëpunim me drejtoritë e tjera në kuadër të reformës në 

shërbimet publike ka ngritur grupet e punës për të kryer identifikimin e shërbimeve në 19 

institucione publike të caktuara fillimisht me synim  dokumentimin e shërbimeve ekzistuese 

(përfshirë përgatitjen e një inventari ligjor për çdo shërbim) dhe shqyrtimi mbi këtë bazë i mënyrës 

së ofrimit të tyre, me objektiv uljen me të paktën me 25% të kohës që i duhet qytetarëve për të 

aplikuar dhe marrë miratimin për shërbimet publike administrative. Në këtë kuadër Sektori i Ri-

inxhinierimit në bashkëpunim me grupet e punës të ngritura pranë institucioneve është angazhuar 

në plotësimin e udhëzuesve për rreth 450 shërbime të evidentuara në 19 institucione.  

 Të gjithë udhëzuesit dhe hartëzuesit janë hedhur në dropbox të aksesueshëm nga grupet e punës 

ADISA dhe grupet e punës në institucionet përkatëse, gjithashtu ky sistem ishte i aksesueshëm dhe 

nga personat që ishin të angazhuar me kartelat informative. Këto informacione janë përdorur si 

bazë të dhënash nga Drejtoria e Standardeve për të bërë të mundur një standartizim më të detajuar 

të këtyre kartelave deri në miratimin e tyre nga institucionet.  

Për të rritur kapacitetet e saj të punës dhe mungesa e një përvoje të ngjashme për kryerjen e ri-

inxhinierimit të shërbimeve nga ADISA në fillimet e aktivitetit të saj është lidhur një kontratë 

shërbimi me kompaninë DELOTTE Albania shpk me nr.572/2 prot, datë 20.01.2016  me Objekt 

“Procesi i riinxhinierimit për Qendrën e Ofrimit të Shërbimeve  Publike të Integruara” me 

kohëzgjatje 9 muaj për ri-inxhinierimin e shërbimeve në 11 Institucione Publike për rreth 400 

shërbime ( kështu që objektivi ka ndryshuar nga 19 institucione në 11 institucione). 

Për të realizuar këtë projekt thelbësore ishte mbledhja e detajuar e informacionit për secilin 

shërbim. Në këtë drejtim ADISA ka mbledhur informacionin paraprak mbi çdo shërbim, të 

përbëra nga harta dy-dimensionale të roleve dhe të punës, që mundësojnë dorëzimin e shërbimit; 

udhëzues teknikë, të cilët përmbajnë përshkrime të aspekteve operacionale, teknologjike dhe 

rregullatore të shërbimit; si dhe përmbledhje të kuadrit ligjor.   

Fillimisht, nëpërmjet ADISA,  janë kryer takime me drejtuesit e lartë, me grupet e punës të 

ngritura në secilin institucion në funksion të këtij projekt dhe me grupin e dedikuar të punës të 
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ngritur pranë ADISA-s. Qëllimi i takimeve ishte prezantimi teknik i projektit, vlerësimin e 

burimeve të mundshme të informacionit shtesë të nevojshëm. Puna ka vazhduar në bashkëpunim 

të ngushtë me institucionet duke u angazhuar në vëzhgimin në terren të mënyrës së kryerjes së 

shërbimeve, analizimin e kampionëve të dosjeve të shërbimeve dhe të dhënave në sistemet e 

informacionit.   

Pas mbledhjes së informacionit një hap tjetër i rëndësishëm ishte dhe analizimi i informacionit të 

mbledhur, identifikimi i mundësive për përmirësim si dhe krijimi i një metodologjie për kryerjen 

e këtij procesi. Fokusi i takimeve të zhvilluara ishte validimi përfundimtar i hartave të shërbimeve. 

Takimet janë zhvilluar me përgjegjësit e shërbimeve pranë institucionit si edhe me ekzekutuesit e 

shërbimeve.  

Rezultatet e kësaj pune janë përmbledhur në prezantime të strategjive të detajuara të përmirësimit, 

të cilat janë diskutuar në fillim me grupin e punës të ADISA  mbi dakordësimin e elementëve 

strategjik që do të zbatoheshin gjatë ri-inxhinierimit, dhe më pas këto strategji janë diskutuar me 

institucionet përkatëse, si pjesë të procesit të ri-inxhinierimit.  

Me qëllim standardizimin e modelit të lëvrimit të shërbimeve në bazën institucionale dhe 

ndërinstitucionale duke  fokusuar kështu përmirësimin në lëvrimin e shërbimeve jo vetëm për sa i 

takon faktorit kohë, por kryesisht përmirësimin në aspekt të garantimit të cilësisë, efikasitetit, 

eficencës dhe transparencës, aktorët e përfshirë në këtë proces (ADISA, Kompania kontraktore si 

dhe institucionet shtetërore) kanë krijuar një dokument që përmban parimet bazë nëpërmjet  të të 

cilave kryhet procesi i ri-inxhinierimit të shërbimeve ( platforma e shërbimeve).  

Platforma e shërbimeve është prezantuar në mbledhjen e Komitetit Ndërministror, të datës 8 

Nëntor 2016, në të cilën janë dakordësuar parimet për ecurinë e mëtejshme të procesit të ri-

inxhinierimit. 

Për kryerjen e procesit të përmirësimit të mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike përveç 

ADISA-s rol të rëndësishëm kanë patur dhe institucionet publike në fokus të Ri-inxhinierimit pasi 

të gjitha ndryshimet e propozuara për kryerjen e këtij procesi janë diskutuar, janë dhënë komente 

sipas institucioneve dhe në përfundim janë dakordësuar të gjitha propozimet e dhëna.  

Për periudhën objekt auditimi institucionet, në bashkëpunim me strukturat përkatëse brenda 

ministrive të linjës si aktorë përgjegjës për ndjekjen e procedurave ligjore për mundësimin e 

miratimit të tyre, qoftë brenda institucionit, nga ministritë përkatëse, nga Këshilli i Ministrave, apo 

nga Kuvendi kanë miratuar ndryshimet ligjore të propozuara duke përmirësuar mënyrën e ofrimit 

të shërbimeve publike. Sektori i Ri-inxhinierimit dhe Marrëdhënieve Institucionale ka koordinuar 

takimet ndërmjet institucioneve dhe Deloitte, ku grupet e punës së Sektorit të Ri-inxhinerimit kanë  

qenë gjithashtu të pranishëm. 

Gjatë periudhës objekt auditimi midis ADISA –s dhe Institucioneve të tjera shtetërore që merren 

me ofrimin e shërbimeve për qytetarët janë lidhur marrëveshje bashkëpunimi për kalimin e 

sporteleve pritëse nga Institucionet përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve tek ADISA. Në kuadër 
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të reformës për modernizimin e Shërbimeve Publike në Shqipëri është bërë e mundur krijimi i 

Qendrave të Integruara me një Ndalesë.  Ky model i ri shërbimesh, kursen qytetarëve kohë dhe 

energji, si dhe u siguron atyre cilësinë e duhur të shërbimit, duke mbyllur shtigjet për korrupsion. 

Standardi i ri në ofrimin e shërbimeve publike  është arritur nëpërmjet thjeshtimit dhe 

standardizimit të procedurave administrative, digjitalizimit të shërbimeve dhe ngritjes së sistemeve 

të Teknologjisë̈ së Informacionit, zgjerimit të hapësirave për marrjen e informacionit të shpejtë 

dhe të saktë për shërbimet nga qytetarët. 

Pas procesit të ri-inxhinierimit të shërbimeve të udhëhequr nga Deloitte, si dhe me publikimin 

Urdhërit të Kryeministrit nr.15, datë 22.01.2018 “Për projektin qeveritar në fushën e shërbimeve 

publike e të qeverisjes elektronike dhe për krijimin e strukturave për administrimin e tij”, Drejtoria 

e Zhvillimit të Shërbimeve ka dhënë ndihmën e nevojshme institucioneve shtetërore për plotësimin 

e platformës së dizenjuar mbi menaxhimin e bazës së të dhënave shtetërore të shërbimeve, duke 

përshpejtuar punën për marrjen e të dhënave nga çdo institucion për shërbimet që ofrohen, me 

qëllim hartimin e kartelave informative dhe formularëve të aplikimit nga Sektori i Standardeve.  

Për këtë qëllim janë organizuar takime në rang institucional (Ministri si institucione përgjegjëse)   

përkatësisht: Ministria e Drejtësisë, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministria e 

Turizmit dhe Mjedisit, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Arsimit, Sportit dhe 

Rinisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Kulturës, Ministria e Shëndetësisë 

dhe Mbrojtjes Sociale, Ministria e Brendshme) si dhe institucionet e varësisë. Grupi i punës i 

ngritur nga ADISA ka përgatitur një pasqyrë me shërbimet përkatëse, dokumentet që eliminohen 

ose integrohen, kodin e shërbimit, nivelin e shërbimit, si dhe krahasimin me rekomandimet që 

disponon ADISA nga konsulenti i ri-inxhinierimit për procesin e ri-inxhinierimit të shërbimeve 

publike. Pas ngritjes së grupeve teknike të punës pranë institucioneve shërbim ofruese nga 

Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve pranë ADISA janë organizuar dhe zhvilluar takime të 

ndryshme me këto grupe me qëllim deregullimin e shërbimeve, validimin e listës së shërbimeve si 

dhe plotësimin e Platformës së Shërbimeve Publike.  

Takimet janë planifikuar dhe konfirmuar nëpërmjet e-mail zyrtarë duke përcaktuar datën e takimit 

dhe personat e angazhuar për zhvillimin e takimeve si dhe ndjekjen e plotësimit të platformës nga 

Sektori i Ri-inxhinierimit dhe Marrëdhënieve Institucionale.  

 

 Informacioni i gjeneruar nga kjo platformë ka shërbyer për të ndjekur në vijim nga Drejtoria e 

Zhvillimit të Shërbimeve procesin e deregulimit dhe standardizimit të shërbimeve publike duke 

gjeneruar Kartelat Informative si dhe Formularët e Aplikimit. 

Me daljen e VKM nr. 522, datë 13.07.2016 “Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore “sistemi 

i menaxhimit të kartelave informative për shërbimet publike” ka filluar dhe kategorizimi, grupimi 

dhe kodimi i shërbimeve publike. Për këtë është hartuar metodologjia e kodimit të shërbimeve 

publike, e cila ka bërë të mundur identifikimin e çdo shërbimi publik me një kod unik. Për herë të 

parë është krijuar një inventar i shërbimeve publike që ofron administrata shtetërore. 
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Gjatë periudhës objekt auditimi Sektori i Zhvillimit të Standardeve ka kryer standardizimin e 

Kartelave Informative dhe Formularëve të Aplikimit për të gjitha shërbimet e konfirmuara nga 

institucionet. 

Hartimi i kartelave informative është kryer pas kërkesave të institucioneve për standardizimin e 

Kartelave dhe Formularëve të aplikimit që përdoren nga institucionet. Deri në vitin 2018 hartimi 

dhe standardizimi i kartelave informative dhe formularëve të aplikimit është kryer pas konfirmimit 

të shërbimeve nga institucionet përgjegjëse për dhënien e shërbimit . Me daljen e Urdhrit të 

Kryeministrit nr.15, datë 22.01.2018 “Për projektin qeveritar në fushën e shërbimeve publike e të 

qeverisjes elektronike dhe për krijimin e strukturave për administrimin e tij”, këto kartela janë 

hartuar dhe miratuar pas validimit të shërbimeve në platformën e dizenjuar mbi menaxhimin e 

bazës së të dhënave shtetërore të shërbimeve. 

 Formularët e Aplikimit të Standardizuar janë hartuar dhe miratuar nëpërmjet korrespondencës së 

vazhdueshme midis ADISA dhe Institucioneve të tjera sipas rastit dhe kërkesës së tyre. Në rastet 

e ndryshimeve të bazës ligjore, të përgjegjësisë për dhënien e shërbimit etj, disa institucione kanë 

informuar ADISA mbi ndryshimet e ndodhura dhe kanë dërguar shkresë për përditësimin e 

kartelave dhe formularëve.  

Në VKM nr.384, datë 25.05.2016 “Për miratimin e Dokumentit të Politikave Afatgjata për Ofrimin 

e Shërbimeve me në Qendër Qytetarin në Administratën Shtetërore në Shqipëri”, një nga prioritetet 

e Qeverisë ishte dhe vlerësimi i performancës së institucioneve shtetërore për shërbimet e ofruara 

qytetarit.  

Gjatë auditimit grupi i punës konstatoi se ADISA si një ndër aktorët kryesorë në zbatimin e 

programit të reformës për shërbimet publike me në qendër qytetarin në fillimet e saj nëpërmjet 

Sektorit të Performancës dhe Opinionit të Qytetarëve në bashkëpunim me drejtoritë e tjera ka 

zhvilluar sondazhe për marrjen e opinioneve për kënaqësinë e qytetarëve mbi shërbimet e ofruara 

nga institucionet publike si ZVRPP Tiranë e cila ka shërbyer si pikënisje për marrjen e opinionit 

për institucionet e tjera ( janë kryer anketime  në 16 institucione në focus të ADISA mbi shërbimet 

më të kërkuara në sportelet e këtyre institucioneve, tarifat e paguara, kohën e pritjes, kohën e 

kryerjes se shërbimit si dhe cilësinë e shërbimit të ofruar ). 

Me rritjen e kërkesave për përmirësimin e ofrimit të shërbimeve ndaj qytetarit nga ADISA lindi 

nevoja për ndërtimin e një sistemi më të specializuar të Menaxhimit të Performancës për këtë 

qëllim me mbështetjen e Bankës Botërore është kontaktuar një kompani konsulente eGOV 

Consulting Ltd në bashkëpunim me Compet- Terra Ltd  ka kryer Ekspertizë për Monitorimin e 

Performancës dhe Kënaqësisë së Qytetarit” “Performance Monitoring and Customer Satisfaction 

Expertise” e cila ka nisur në Qershor 2016 dhe ka përfunduar në Mars 2017.  

Kjo konsulencë ka synuar ndërtimin e një Sistemi të Menaxhimit të Performancës  për të vlerësuar 

përvojën e qytetarëve ndaj shërbimeve të ofruara në kohën e duhur dhe me cilësi të lartë  si dhe 
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për të siguruar që Zyrat Pritëse të kenë arritur në një nivel të qëndrueshëm qëllimet dhe objektivat, 

duke kënaqur dhe përmbushur nevojat dhe pritshmëritë e të gjithë aktorëve të përfshirë në ofrimin 

e shërbimeve. 

 

Metodologjia e krijuar për Vlerësimin e Cilësisë së Ofrimit të Shërbimeve Publike  dhe trajnimet 

e kryera nga konsulencat për stafin e ADISA-s kanë ndikuar në zhvillimin e kapaciteteve 

institucionale për rritjen e cilësisë së ofrimit të shërbimeve dhe kryerjen e vlerësimit të 

performancës së institucioneve shërbim ofruese bazuar në këtë metodologji. 

 Gjatë periudhës objekt auditimi  Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve (Sektori i Performancës dhe 

Statistikave) ka kryer matjen e performancës së Qendrave ADISA si dhe analizën e Matjes së 

Performancës së 12 Institucioneve që raportojnë në Zyrën Operacioneale të Situatës (ZOS) 

Kryeministri. 

Në rastet kur janë hasur problematika në lidhje me raportimin dhe/ose validimin e të dhënave nga 

ADISA janë mbajtur kontakte të vazhdueshme me institucionet dhe me Zyrën Operacioneale të 

Situatës (ZOS) për zgjidhjen e problematikave (referuar email-eve të vëna në dispozicion grupit 

të auditimit).  

Përvec bashkëpunimit me ministritë e linjës, institucionet e varësisë dhe konsulencat e ndryshme, 

ADISA ka bashkëpunuar ngushtë dhe me Zyrën e Jetësimit të Projekteve pranë Kryeministrit e 

cila ka siguruar mbështetje për realizimin dhe monitorimin e procesit, me Komitetin Ndërministror 

të Shërbimeve Publike, i kryesuar nga Kryeministri,  i cili ka përcaktuar prioritetet strategjike dhe 

ka monitoruar agjencitë e përfshira në ofrimin e shërbimeve në realizimin e objektivave si dhe me 

Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit si agjencia kryesore përgjegjëse për 

implementimin e teknologjive të informacionit dhe koordinimin e promovimin të e-Qeverisë në të 

gjithë sektorin publik. 

Gjatë gjithë periudhës së auditimit, grupit të punës i është vënë në dispozicion nga përfaqësuesit e 

kësaj drejtorie përveç dokumentacionit shkresorë edhe korespondeca e kryer midis kësaj drejtorie 

dhe institucioneve me të cilat kjo drejtori ka bashkëpunuar për realizimin e procesit të Ri-

inxhinierimit, Standardizimit dhe Vlerësimit të Performancës. 

Duke vlerësuar si një ndër pikat më të rëndësishme të procesit të përmirësimit të mënyrës së 

ofrimit të shërbimeve publike dhe standardizimit të shërbimeve, komunikimin dhe menaxhimin e 

aktorëve të përfshirë në proces grupi i auditimit konstatoi se; gjatë periudhës objekt auditimi është 

ruajtur një raport i mirë komunikimi me institucionet e përfshira. Një frymë e mirë bashkëpunimi 

dhe partneriteti është zhvilluar midis ADISA, ministrive dhe institucioneve të varësisë si dhe 

kontraktorëve me të cilët ADISA ka bashkëpunuar për realizimin e procesit.  

Në lidhje me pyetjen “a janë ngritur dhe bashkëpunojnë si duhet strukturat që kanë përgjegjësi 

apo janë përfshirë në zhvillimin dhe menaxhimin e procesit të përmirësimit të mënyrës së ofrimit 
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të shërbimeve publike”, opinioni i grupit të auditimit është se nga ana e Qeverisë Shqiptare  dhe 

nga ADISA si institucion përgjegjës për krijimin e modeleve, janë ngritur strukturat përgjegjëse 

për kryerjen e procesit të Ri-inxhinierimit dhe Standardizimit të mënyrës së ofrimit të shërbimeve 

publike dhe është zhvilluar një frymë e mirë bashkëpunimi dhe partneriteti midis ADISA, ministrive 

dhe institucioneve të varësisë si dhe kontraktorëve me të cilët ADISA ka bashkëpunuar për 

realizimin e procesit e cila ka ndikuar jo vetëm mbi përfituesit e shërbimeve por edhe vetë 

institucionet. 

 

3.1  A ka Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimit burime njerëzore të nevojshme për të përmbushur 

detyrat që i ngarkon ligji nr.13/2016 “Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel 

në Republikën e Shqipërisë”, aktet nënligjore në zbatim të tij si dhe  Rregullorja e Brendshme 

e Funksionimit të ADISA-s. 

Në Agjencinë e ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara, struktura përgjegjëse për kryerjen e 

procesit të Ri-inxhinierimit dhe përmirësimit të mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike dhe 

hartimin e modeleve është Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve. 

Për të kryer me sukses planin e saj vjetor të punës si dhe përmbushjen e detyrimeve që lindin nga 

aktet ligjore në fuqi, Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve duhet të bashkëpunojë ngushtë me disa 

nga institucionet që kanë ndikim direkt ose indirekt në mbarëvajtjen e këtij procesi. 

Institucionet me të cilat kjo drejtori duhet të bashkëpunojë ngushtë janë Institucionet qendrore 

(Ministritë) si dhe institucionet e tyre të varësisë. Bashkëpunimi me institucionet ka të bëjë me; 

Procesin e ri-inxhinierimit të shërbimeve 

Procesin e standardizimit të kartelave informative dhe formularëve të aplikimit si dhe  

Procesin e vlerësimit të performancës së qëndrave të shërbimit ADISA( në drejtim të performancës 

së stafit gjatë ofrimit të shërbimit, matjen e kënaqësisë së qytetarëve etj) si dhe matjen e 

performancës së institucioneve shtetërore.  

Kryerja e të gjithë aktivitetetve dhe realizimi me efektivitet i tyre varet jo vetëm nga ADISA por 

dhe nga strategjitë dhe prioritetet e qeverisë si dhe disponibiliteti i institucioneve shtetërore 

përgjegjëse për dhënien e shërbimit për realizimin e këtij procesi. 

Plani vjetor i punës së kësaj drejtorie është hartuar duke u bazuar në prioritetet e qeverisë për 

realizimin e procesit të përmirësimit të mënyrës së ofrimit të shërbimeve në sportel gjë që ka bërë 

që dhe objektivat e planifikuar në planet vjetore të punës të ndryshojnë sipas këtyre prioriteteve. 

Sektori i ri-inxhinierimit dhe marrdhënieve institucionale është sektori që merret me ndjekjen e 

procesit të ri-inxhinierimit të shërbimeve i cili; 

Planifikon takimet me institucionet për evidentimin e shërbimeve që institucionet ofrojnë. 
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Kryern studimin e mundësisë së ndarjes së sporteleve FO-BO në momentin e hapjes së qendrave 

të reja ADISA. 

Validon listën e shërbimeve dhe jep opinion mbi mundësinë e integrimit/eleminimit të 

dokumenteve. 

Sektori i zhvillimit të Standardeve për shërbimet e validuara sipas institucioneve kryen kodimin e 

shërbimit.  

Harton kartelat informative për çdo shërbim sipas institucioneve.  

Harton Formularët standard të aplikimit.  

Sektori i performancës dhe Statistikave analizon dhe vlerëson performancës e stafit përgjegjës për 

ofrimin e shërbimeve sipas metodologjisë dhe indikatorëve të përcaktuar. 

Kryen analizën e performancës së 12 institucioneve shtetërorore sipas metodologjisë së përcaktuar 

në bashkëpunim me projektin. 

Raportimi i të gjithë aktiviteteve të kryera nga kjo drejtori është realizuar nëpërmjet email-it 

zyrtarë, Memo-ve, analizave 6-mujore dhe vjetore, Raporteve Vjetore të ADISA si dhe raporteve 

të ndryshme për institucionet qëndrore, Kryeministrinë, Bankën Botërore, etj. 

Aktivitetet e cituara më sipër janë kryer nga specialistë të kësaj drejtorie e cila ka në strukturë 1 

drejtor dhe 12 punonjës. Për ushtrimin e detyrave të tyre funksionale punonjësit bazohen në 

Rregulloren e brendshme të organizimit dhe funksionimit të ADISA-s në të cilën janë përcaktuar 

detyrat dhe përgjegjësit e çdo punonjësi, në planet vjetore të hartuara nga kjo drejtori si dhe në 

Dokumentin e Politikave Afatgjata. Zhvillimi i kapaciteteve të qëndrueshme është një qasje që 

fokusohet në mirë menaxhimin e burimeve njerëzore dhe të kompetencave të tyre, nga grupi i 

auditimit u konstatua se gjatë gjithë periudhës objekt auditimi stafi i kësaj drejtorie përvec 

trajnimeve të zhvilluar nga Sektori i Trajnimeve dhe Menaxhimit të Njohurive në bashkëpunim 

me ASPA-n, është përfshirë dhe në ndjekjen e kontratave të konsonancave të ndryshme të 

kontraktuara nga ADISA. Grupet e punës kanë marrë pjesë në trajnimet e ndryshme që kanë 

zhvilluar këto konsonanca duke rritur aftësitë e tyre profesionale në drejtim të objektivave dhe 

aktiviteteve që ato kryejnë në punën e tyre të përditshme. 

Grupet e punë së kësaj drejtorie me përvojën e fituar gjatë punës kanë dhënë kontributin e tyre në 

trajnimin e stafeve të institucioneve me të cilat ADISA bashkëpunon (grupet teknike të ngritura 

pranë institucioneve) për realizimin e Ri-inxhinierimit të shërbimeve dhe procesit të përmirësimit 

të mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike, në trajnimin e stafit ADISA për kartelat informative 

etj. 

Bazuar në dokumentacionin e vënë në dispozicion në mënyrë shkresore dhe elektronike si dhe 

gjatë takimeve të zhvilluara me përfaqësues të kësaj drejtorie rezultoi se objektivat e përcaktuar 

në fillim të vitit në përgjithësi janë realizuar me sukses pavarësisht se realizimi i tyre është i 
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ndërlidhur dhe me  faktorë të jashtëm (institucionet e ndryshme përgjegjëse për dhënien e 

shërbimeve).  

Lidhur me pyetjen “ A ka drejtoria e Zhvillimit të Shërbimit burime njerëzore të nevojshme për të 

përmbushur detyrat që i ngarkon ligji nr.13/2016 “Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike 

në sportel” si dhe Rregullorja e Brendshme e Funksionimit të ADISA-s”, opinioni i grupit të 

auditimit është se; stafi i i kësaj drejtorie është një staf i kualifikuar dhe i mirë trajnuar i cili me 

përvojën dhe eksperiencën e fituar gjatë punës është në gjendje të përmbush objektivat e drejtorisë 

të përcaktuara në aktet ligjore, nënligjore dhe Rregulloren e Brendshme të ADISA-s. 

4.  Cilat janë fushat ku  Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve ka punuar dhe ka  dhënë mbështetje 

për standardizimin dhe përmirësimin e mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike? 

Fushëveprimi i Drejtorisë së Zhvillimit të Shërbimeve është standardizimi i mënyrës së ofrimit të 

shërbimeve, nëpërmjet hartimit të modeleve, identifikimin e shërbimeve publike që ofrohen nga 

institucionet e administratës shtetërore për qytetarët, si dhe verifikimin e proceseve të punës për 

ofrimin e shërbimeve publike, punon për thjeshtëzimin/optimizimin e procedurave dhe 

dokumentacionit të nevojshëm. Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve, gjithashtu është përgjegjëse 

për kryerjen e analizës së performancës të stafit përgjegjës për ofrimin e shërbimeve publike ndaj 

qytetarëve, përpunimin e të dhënave të marra nga qytetarët, si dhe jep sugjerime për përmirësimin 

e performancës.  

Në përfundim të auditimit rezultoi se; për periudhën objekt auditimi Drejtoria e Zhvillimit të 

Shërbimeve duke u bazuar në prioritetet e Qeverisë Shqiptare, ligjin nr.13/2016  “Për mënyrën e 

ofrimit të shërbimeve publike në në sportel në Republikën e Shqipërisë” si dhe në VKM nr.384, 

datë 25.05.2016 “ Për miratimine Dokumentit të Politikave Afatgjata për Ofrimin e Shërbimeve 

me në Qendër Qytetarin në Administratën Shtetërore në Shqipëri” ka dhënë një kontribut të 

rëndësishëm në Ri-inxhinierimin e shërbimeve, standardizimin e mënyrës së ofrimit të shërbimeve 

publike si dhe në analizën e performancës së qëndrave ADISA dhe 12 Institucioneve përgjegjëse 

për dhënien e shërbimeve në fushat si më poshtë;  

1. Është kryer Koordinimi i marrëdhënieve institucionale për shërbimet publike. 

Gjatë vitit 2015-2016 nga ADISA janë ngritur grupe pune dhe organizuar takime, me  4 

institucione (ZRPP, ISSH, DRSHTRR dhe FSDKSH) në rrethe të ndryshme, me qëllim marrjen e 

informacionit për mënyrën e organizimit të zyrave të shërbimit nga këto institucione (kostot 

mujore për çdo shërbim, institucionet me të cilat bashkëpunojnë, numrin e sporteleve të shërbimit, 

mbulimi i popullsisë, sistemi IT etj), identifikimin e mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike dhe 

më pas standardizimin e tyre kryesisht për mundësinë e ndarjes së shërbimeve midis FO dhe BO. 

Nisur nga fakti që në fillimet e saj ADISA ishte një institucion i ngritur rishtas dhe nuk kishte bazë 

ligjore, programe të qarta, stafin e nevojshëm për mirëfunksionimin e saj, me ndërmjetësimin e 
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Ministrisë së Financës sipas shkresës nr.320 prot, datë 23.03.2016 e ADISA dhe nr.4031/1 prot 

datë 18.03.2016 e Ministrisë së Financës “Dërgim kontrate në kuadër të “Paradhënies për projektin 

shërbime publike me në qendër qytetarin”, është lidhur një kontratë shërbimi “Feasibility Study 

on Implementing Front Office-Beck Office Separation” nga ADISA është lidhur kontratë shërbimi 

me kompaninë Joint Venture of Ernest and Young Albania, Ernest and Young Baltic and IDRA 

Research and Consulting, për të kryer studimin e fizibilitetit në 15 institucione. Qëllimi i projektit 

ishte  të kontribuojë në luftën kundër korrupsionit dhe të rrisë cilësinë, transparencën, 

përgjegjësinë, eficencën e ofrimit të shërbimeve publike, duke vlerësuar realizueshmërinë e 

ndarjes së sporteleve për qytetarët (Front Office) nga strukturat përgjegjëse (Back Office) në 

institucionet e qeverisë qëndrore, gjithashtu, duke vlerësuar realizueshmërinë e implementimin e 

qendrave të centralizuara për shumë institucione dhe menaxhimin e sporteleve për qytetarët 

nëpërmjet menaxhimit përmes palëve të treta. 

Gjatë studimit për kryerjen e fizibilitetit nga kjo kompani janë marrë në analizë 15 institucionet në 

fokus (Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave, Arkivi Qëndror Teknik i Ndërtimit, Fondi 

i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit, 

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Drejtoria e 

Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Drejtoria 

e Përgjithshme Detare, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Ministria e Arsimit dhe 

Sportit, Agjencia Kombëtare e Provimeve, Qendra Kombëtare e Biznesit, Agjencia e Legalizimit 

Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave / Ndërtimeve Informale, Instituti i Sigurimeve Shoqërore).  

Studimi i Fizibilitetit është i bazuar në marrjen e të dhënave, analizën dhe raportimin e tyre dhe në 

bashkëpunimin intensiv me ADISA-n dhe me zyrën e Kryeministrit.  

Këta dokumente kanë shërbyer si metodologji për Drejtorinë e Zhvillimit të Shërbimeve për 

ndarjen e sporteleve për qytetarët për të gjitha institucionet të cilat ofrojnë shërbime pranë 

qendrave ADISA, hartimin e manualeve dhe marrëveshjeve të bashkëpunimit për caktimin e 

përgjegjësive menaxherie të ADISA-s dhe institucioneve përgjegjëse për dhënien e shërbimeve. 

Gjatë gjithë periudhës objekt auditimi Sektori i Ri-inxhinierimit dhe Marrdhënieve Institucionale 

ka zhvilluar takime me institucione të ndryshme publike (ZRRPP, ISSH, QKB, FSDKSH, 

DPGJC, DPSHTRR, DPT,QKB,SHKP, Bashkitë, Posta Shqiptare etj) , me qëllim ndarjen e 

funksionit të sportelit nga zyra përgjegjëse për përpunimin e aplikimit (FO/BO) dhe përfshirjen e 

shërbimeve të tyre pranë Qendrave ADISA (Qendrave të integruara, kolokimeve dhe zyrave 

lëvizëse), përkatësisht; ADISA Tiranë dhe Kombinat, Kavajë, Krujë, Fier, Gjirokastër, Shkodër, 

Lushnje, Elbasan si dhe Sportelet ADISA të kolokuara pranë one stop shop të Bashkive Maliq, 

Belsh, Patos, Librazhd, Divjakë, Kukës, Pogradec, Kukës, Burrel, Malësi e Madhe si dhe Zyrës 

lëvizëse. 
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2. Janë hartuar akte nënligjore dhe marrëveshje bashkëpunimi me institucione dhe 

Bashki të ndryshme. 

-  Janë hartuar dhe miratuar akte nënligjore në kuadër të kalimit të sportele të institucioneve të 

administratës shtetërore në administrimin e ADISA-s : kanë të bëjnë me kalimin e sporteleve 

pritëse për qytetarët të institucioneve të ndryshme të kolokuara pranë ADISA, në total 10 

marrëveshje me institucionet + bashkitë). 

-   Në kuadër të bashkëpunimit me institucionet e administratës publike për përmirësimin e procesit 

të aplikimit për shërbimet publike, është negociuar nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit 

të lidhura ndërmjet ADISA-s, në cilësinë e ofruesit të shërbimit dhe institucioneve të tjera publike, 

në cilësinë e zotëruesit/lëvruesit të shërbimeve publike. Këto marrëveshje sigurojnë ndarjen 

efektive të funksioneve të Zyrës Pritëse nga Zyra Përgjegjëse e Shërbimit, duke përcaktuar 

përgjegjësitë, proceset, strukturat, IT dhe aspektet financiare, si dhe elementët e tjerë të 

ndihmës dhe bashkëpunimit të ndërsjellët mes institucioneve;  

Për periudhën objekt auditimi janë lidhur marrëveshje bashkëpunimi përkatësisht: (ZRRPP, ISSH, 

QKB, FSDKSH, DPGJC, DPSHTRR, DPT, QKB, SHKP,, Bashkitë, Posta Shqiptare etj). Në 

sportelet e Zyrave ADISA mund të aplikohet për 430 shërbime publike, të institucioneve qëndrore 

dhe pushtetit vendor. Me kalimin e shërbimeve tërësisht online në sportelet ADISA jepet asistencë 

për 542 shërbime. 

 

3. Janë hartuar Manualet për Funksionimin e Qendrave ADISA 

Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve në bashkëpunim me drejtoritë e tjera pranë ADISA ka hartuar 

Manualet për Funksionimin e Qendrave të Integruara ( në total janë hartuar 5 manuale për Qëndrat; 

ADISA ZVRPP Tiranë, Kavajë, Krujë, Fier dhe  Gjirokastër).  Këto manuale kanë shërbyer si bazë 

për hartimin e Manualit për Standardizimin e Ngritjes dhe Funksionimit të Sportelit të Shërbimit 

Publik” miratuar me Vendimin nr. 624, datë 26.10.2018 të Këshillit të Ministrave. Me miratimin 

e VKM së cituar më sipër të gjitha Qëndrat ADISA dhe Kolokimet janë ngritur dhe kanë 

funksionuar sipas standardeve të përcaktuara në këtë VKM. 

3. Është kryer Ri-inxhinierimi  i shërbimeve 

Drejtoria Operacionale (ndryshuar me VKM në Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve) që në fillimet 

e punës së saj në bashkëpunim me drejtoritë e tjera pranë ADISA-s në kuadër të reformës në 

shërbimet publike ka ngritur grupet e punës për të kryer identifikimin e shërbimeve që kryhen 

përgjithësisht në 19 institucione publike me synim dokumentimin e shërbimeve ekzistuese 

(përfshirë përgatitjen e një inventari ligjor për çdo shërbim) dhe shqyrtimi mbi këtë bazë i mënyrës 

së ofrimit të tyre, me objektiv uljen me të paktën me 25% të kohës që i duhet qytetarëve për të 

aplikuar dhe marrë miratimin për shërbimet publike administrative.  

Në fillimi të vitit 2016 ADISA në bashkëpunim me Kompaninë Konsulente DELOTTE Albania 

shpk të kontraktuar nëpërmjet kontratës së shërbimit nr.572/2 prot, datë 20.01.2016  me Objekt 
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“Procesi i riinxhinierimit për Qendrën e Ofrimit të Shërbimeve  Publike të Integruara” ka kryer 

procesin e Ri-inxhinierimit të shërbimeve për 11 institucionet e para në fokus.  

Informacionet e mbledhura gjatë periudhës 2014-2015 nga grupet e punës të ADISA janë përdorur 

si bazë të dhënash nga Kompania kontraktore për kryerjen e procesit të Ri-inxhinierimit të 

shërbimeve për institucionet në fokus. Po kështu këto informacione janë përdorur si bazë të 

dhënash nga Drejtoria e Standardeve për të bërë të mundur hartimin e kartelave informative.  

        Sektori i Ri-inxhinierimit të Shërbimeve dhe Marrëdhënieve Institucionale ka vazhduar të 

bashkëpunojë me kompaninë DELOITT Albania shpk për marrjen e informacioneve të mëtejshme 

dhe përpunimin e tyre nga institucionet në fokus, deri në momentin e finalizimit të kontratës nga 

kjo kompani. Në përfundim të punës ishte hera e parë që në Shqipëri u krijua një Inventarë i listës 

së shërbimeve. 

Është realizuar procesi i Ri-inxhinierimit të shërbimeve për 10 institucionet në fokus ( Instituti I 

Sigurimeve Shoqërore (ISSH), Agjencia e Zhvillimit të Territorit (AZHT), Zyra e Regjistrimit të 

Pasurisë së Paluajtshme (ZVRPP), Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor 

(DPSHTR), Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (FSDKSH), Arkivi Qendror 

Teknik (AQT), Ministria e Arsimit dhe Sportit (MAS), Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB), 

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC), Drejtoria e Përgjithshme Detare (DPD). 

4. Inventarizimi i shërbimeve  

Për periudhën objekt auditimi janë klasifikuar dhe kanë marrë kod unik 1300 shërbime të 65 

institucioneve publike qëndrore. 

5. Verifikimi i proceseve të punës për ofrimin e shërbimeve publike.  

ADISA, në bashkëpunim me projektin e BE “Mbështetje për përmirësimin e ofrimit të shërbimeve 

publike me në qendër qytetarin” ka ndërtuar platformën për inventarizimin e shërbimeve publike. 

Kjo Platformë është konceptuar si një ndërveprim midis institucionit dhe ADISA për shkëmbim 

të dhënash mbi shërbimet publike. Informacioni i gjeneruar nga Platforma IPSD ka shërbyer dhe 

shërben për të ndjekur në vijim procesin e deregulimit dhe standardizimit të shërbimeve publike, 

duke gjeneruar Kartelat Informative, si dhe Formularët e Aplikimit. Gjithashtu, kjo Platformë 

shërben për gjenerimin e raporteve të ndryshme në kuadër të procesit të deregullimit.  

Në vijim të bashkëpunimit ndërinstitucional, ADISA është angazhuar në 3 faza të procesit, 

përkatësisht:  Prezantimin e Platformës tek institucionet publike,  Validimin e listës së shërbimeve 

dhe  plotësimin e Platformës.  

 

a) Prezantimi i Platformës IPSD në grupet e punës pranë institucioneve 

Më krijimin e platformës së shërbimeve dhe në zbatim të vendimeve të Komitetit Drejtues të 

Shërbimeve Publike, të zhvilluar me datë 18.05.2018 dhe drejtuar nga Zv/Kryeministri, 

Përfaqësuesit e ADISA, si dhe ekspertët e projektit IPSD kanë zhvilluar prezantimin dhe trajnimin 

e grupeve të punës të ngritura në ministri/institucione varësie, përkatësisht: Ministria e Financave 
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dhe Ekonomisë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë 

Industriale, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Inspektorati Shtetëror i Punës, Drejtoria e 

Përgjithshme e Akreditimit, Ministria e Turizmit dhe e Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Zonave të 

Mbrojtura, Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Njësia e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit, Drejtoria e 

Drejtimit të Pronave, Drejtoria e Pagesave dhe Dëmshpërblimeve, Drejtoria e Meteorologjisë, 

Drejtoria e Standardizimit, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministria e Bujqësisë 

dhe Zhvillimit Rural, Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore, Agjencia e 

Shërbimit Arkeologjik, Qendra Kombëtare e Kinematografisë, Ministria e Mbrojtjes, Drejtoria e 

të Drejtave të Autorit, Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë, Drejtoria e Përgjithshme e Mbrojtjes 

ndaj Zjarrit dhe Shpëtimit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Brendshme, 

Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit, Shërbimi i Provës, Drejtoria e Përgjithshme Detare, Instituti i 

Gjeografisë dhe Infrastrukturës Ushtarake, Ministria e Drejtësisë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, 

Enti Shtetëror i Farave dhe Fidanëve, Agjencia Kombëtare e Duhan Cigareve, Agjencia për 

Zhvillimin Bujqësor dhe Rural, Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit dhe e Marrëdhënieve me Palët, Ministria e Shëndetësisë 

dhe Mbrojtjes Sociale, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Agjencia e Sigurimit të 

Cilësisë në Arsimin e Lartë, Rrjeti Akademik Shqiptar, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, 

Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë 

Kibernetike, Autoriteti Rajonal Shendetesor, Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe 

Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore, dhe  Instituti i Statistikave. 

Në përfundim të trajnimit anëtarët e grupeve të punës janë pajisur me kredencialet për të procesuar 

me plotësimin e rubrikave të platformës sipas institucioneve.  

 

b) Validimi i listës së shërbimeve 

Për periudhën objekt auditimi Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve ka punuar ngushtë dhe ka 

dhënë asistencën e nevojshme për evidentimin e saktë të shërbimeve që ofrohen nga institucione 

qëndrore dhe institucionet e varësisë, po kështu gjatë gjithë periudhës ka zhvilluar takime me 

institucionet publike, me qëllim analizimin e bazës ligjore të secilit prej tyre. Grupet e punës pranë 

ADISA dhe institucioneve përkatëse kanë zhvilluar takime të vazhdueshme pune për validimin e 

listës së shërbimeve, ku janë validuar në total 1267 shërbime të  67 institucioneve publike 

përkatësisht: Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale, Inspektorati Shtetëror i Punës, 

Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit, Drejtoria e Pagesave dhe Dëmshpërblimeve, Drejtoria e 

Drejtimit të Pronave, Njësia e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit, Agjencia Kombëtare e Mjedisit, 

Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore, Agjencia e Shërbimit Arkeologjik, 

Qendra Kombëtare e Kinematografisë, Instituti i Monumenteve të Kulturës, Drejtoria e 

Përgjithshme e Transportit Rrugor, Ministria  e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Enti Kombëtar i 

Banesave, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Arkivi 

Qendror Shtetëror i Filmit, Drejtoria e Arkivit të Sistemit, Shërbimi i Provës, Drejtoria e 
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Përgjithshme e Meteorologjisë, Agjencia Kombëtare e Turizmit, Agjencia për Zhvillimin Bujqësor 

dhe Rural, Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Drejtoria e Përgjithshme Detare, Drejtoria 

e Përgjithshme e Mbrojtjes ndaj Zjarrit dhe Shpëtimit, Instituti i Gjeografisë dhe Infrastrukturës 

Ushtarake, Ministria e Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Drejtoria e 

Meteorologjisë, Ministria e Turizmit dhe e Mjedisit, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale, Qendra e Personel Rekrutimit dhe Arkivi Qendror i Forcave të Armatosura, Ministria e 

Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Qendra Kombëtare e 

Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, 

Enti Shtetëror i Farave dhe Fidanëve, Agjencia Kombëtare e Duhan Cigareve, Agjencia për 

Zhvillimin Bujqësor dhe Rural, Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit dhe e Marrëdhënieve me Palët, Ministria e Shëndetësisë 

dhe Mbrojtjes Sociale, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, Rrjeti Akademik 

Shqiptar, Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, 

Shërbimi Gjeologjik Shqipëtar, Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë 

Kibernetike, Autoriteti Rajonal Shëndetësor dhe Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe 

Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore. 

ADISA (Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve) ka bashkëpunuar dhe me pushtetin vendor për 

standardizimin e shërbimeve publike, kështu grupet e punës të kësaj drejtorie kanë zhvilluar takime 

me grupin e punës të ngritur pranë Bashkisë Tiranë, për evidentimin dhe validimin e shërbimeve 

publike që ofron ky institucion. Nga grupet teknike të dy institucioneve është kategorizuar lista 

ekzistuese në shërbime publike, informacion dhe ankesa. Pas kategorizimit janë evidentuar 103 

shërbime publike, të cilat nuk janë validuar, për shkak se institucioni ka ndërprerë bashkëpunimin, 

për ta rifilluar këtë të fundit në një moment të dytë pas ri-organizimit të brendshëm të Bashkisë. 

 

c) Ndjekja e procesit të Derregullimit në bashkëpunim me Ministritë. 

 

Me ndryshimin e prioriteteve të qeverisë gjatë vitit 2018 Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve ka 

ndjekur procesin e derregullimit. Ky proces ka të bëjë me identifikimin e shërbimeve për çdo 

institucion, dokumentacionin e kërkuar për çdo shërbim si dhe propozimet për çdo institucion për 

eleminim të dokumenteve ose propozime për integrim (shërbim online).  

Në fazën e parë të procesit të derregullimit të gjitha strukturat e Ministrive dhe institucionet 

përkatëse të varësisë janë angazhuar në kryerjen e përmirësimit të shërbimeve, ulje të numrit të 

dokumenteve si dhe kalimin online të shërbimeve.  

Për periudhën objekt auditimi Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve ka dhënë ndihmën e saj për 10 

ministri të linjës për hartimin e propozimeve për uljen e shërbimeve / dokumenteve që duhen gjatë 

aplikimit duke analizuar shërbimet që ofrohen nga këto institucione dhe bazën ligjore për çdo 

shërbim. Gjithashtu kjo drejtori ka ndihmuar duke analizuar propozimet e  Ministrive, duke 
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verifikuar saktësinë e të dhënave të hedhura në platformën e shërbimeve me qëllim rritjen e 

efikasitetit të punës. 

Propozimet për integrim/eleminim nga të gjitha strukturat e Ministrive dhe Institucioneve 

përkatëse të varësisë janë shoqëruar me ndryshimet e duhura të bazës ligjore të cilat mbështesin 

eleminimin dhe integrimin e dokumenteve. 

Në fazën e parë të derregullimit janë eliminuar/integruan 13 dokumente për qytetaret dhe 9 

dokumente për sipërmarësit, si dhe çdo dokument tjetër që e disponon vetë shteti, përkatësisht: 

 

Nr. Dokumente të eleminuara për 

qytetarët 

Dokumente të eleminuara për 

sipërmarrësit 

1 Certifikatë familjare Vërtetim për pagesën e kontributeve nga 

subjekti 

2 Certifikatë personale Vërtetim statusi (aktiv, pasiv, përfshirë 

datën) 

3 Certifikatë nga akti i martësës Vërtetim për pagesë detyrimesh 

4 Certifikatë nga akti i vdekjes Vërtetim xhiro për tre vitet e fundit 

5 Certifikatë nga akti i lindjes Vërtetim për përgjegjësitë tatimore 

6 Karta e Shëndetit Ekstrakt i thjeshtë 

7 Vërtetim për lejen e drejtimit Ekstrakt historik 

8 Autorizim për rifitimin e lejes së 

drejtimit 

Vërtetim për regjistrimin e investitorit 

9 Vërtetim si punëkërkues i papunë Certifikatë regjistrimi 

10 Vërtetim pensioni  

11 Vërtetim i pagesës së kontributeve për 

individin 

 

12 Vërtetim i pagesës së kontributeve të të 

vetëpunësuarve në bujqësi 

 

13 Konfirmim i gjendjes aktive të mjetit  

 

Në fazën e dytë të procesit të derregullimit Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve ka analizuar 

materialet e dërguara nga Ministritë dhe Qendra Kombëtare e Biznesit lidhur me derregullimin e 

lejeve, licencave, autorizime që trajtohen nga ose nëpërmjet QKB. Si dhe lejet, licencat, 

autorizimet që jepen vetëm nga ministritë pa kaluar në QKB. Grupet e punës të drejtorisë pasi kanë 

shqyrtuar dokumentacionin kanë paraqitur informacion dhe kanë krijuar një inventarizim të 

shërbimeve ( lejet, licencat dhe autorizimet që jepen vetëm nga QKB ) duke vendosur fushën, 

kategorinë dhe nënkategorinë për cdo shërbim, kanë evidentuar afatet kohore të shqyrtimit të 

licencave, grupimin e tyre në tre kategori (nisur nga vlerësimi i përmbushjes së kritereve për 



 
41 

Adresa: Bulevardi “Zhan d ‘Ark”, ish Hoteli i Oficerave, kati i 6-të Tiranë, Albania 

E-mail:  informacion@adisa.gov.al 

 

dhënien e licencës, lejes, autorizimit) si dhe transaksionet gjatë periudhës së kryerjes së 

derregullimit të cila shërbejnë për të kuptuar shpeshtësinë e ofrimit të këtyre dokumenteve.  

Analiza e studimit të lejeve, licencave dhe autorizimeve që trajtohen nga ministritë  është kryer 

bazuar në dokumentacionin e vënë në dispozicion nga çdo ministri duke përdorur kriteret e llojit 

të dokumentit të përfituar dhe emërtimit të shërbimit. 

Në përfundim të procesit janë evidentuar gjithsej 364 leje, licenca, autorizime të cilat lëshohen në 

Republikën e Shqipërisë. 

Sipas pohimeve të përfaqësuesve të Drejtorisë së Zhvillimit të Shërbimeve i gjithë procesi i 

derregullimit është vazhduar nga QKB si institucioni kryesorë për lëshimin e tyre. 

Gjithashtu gjatë fazës së dytë të derregullimit kjo drejtori ka përgatitur Posterat e Derregullimit 

për qytetarët dhe sipërmarrësit, të cilat janë dërguar për t’u afishuar në të gjitha institucionet e 

administratës publike. Këto postera përmbajnë listën e dokumenteve, të cilat janë eliminuar dhe 

qytetarët nuk do t’i paraqesin më në momentin e aplikimit për marrjen e një shërbimi publik. 

Në përfundim të procesit të deregullimit bazuar në punën e kryer nga Drejtoria e Zhvillimit të 

Shërbimeve në lidhje me dakordësimin e ministrive të linjës dhe institucionet e varësisë për 

mundësinë e kalimit të disa shërbimeve tërësisht online  është hartuar VKM nr.495, datë 

13.09.2017 “Për miratimin e rregullave të përfitimit të shërbimeve publike elektronike”. 

 

d) Mbështetje për plotësimin e platformës së shërbimeve nga institucionet publike. 

Për periudhën objekt auditimi Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve i ka kushtuar rëndësi dhe ka 

ndihmuar institucionet publike për plotësimin e platformës  së shërbimeve. Janë plotësuar 

udhëzuesit për 1267 shërbime dhe 67 Institucione përkatësisht: Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në 

Arsimin e Lartë; Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore Agjencia Kombëtare e Turizmit; 

Agjencia Shtetërore e Kadastrës; Inspektoriati Shteteror Shëndetësor ; Ministria e Brendshme; 

Agjencia e Sherbimit Arkeologjik ; Agjencia e Trajtimit të Pronave; Agjencia Kombëtare e 

Falimentit; Agjencia Kombetare e Mjedisit ; Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural ; Arkivi 

Qendror i Forcave te Armatosura ; Arkivi Qëndror Teknik i Ndërtimit; Autoriteti i Kontrollit 

Shteteror te Eksporteve ; Autoriteti Kombëtar i Ushqimit; Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe 

Emergjencat në Miniera; Autoriteti Rrugor Shqiptar ; Drejtoria e Përgjithshme Detare ; Drejtoria 

e Përgjithshme e Akreditimit; Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ; Drejtoria e Përgjithshme e 

Doganave; Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile; Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë; 

Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit; Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit; Drejtoria e 

Përgjithshme e Pronësisë Industriale; Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve te Transportit Rrugor; 

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit; Drejtoria e 

Përgjithshme e Tatimeve; Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor; Inspektorati 

Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore; Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial; Instituti 

i Gjeografisë dhe Infrastrukturës Ushtarake; Instituti i Monumenteve të Kulturës; Instituti i 

Ndërtimit; Instituti i Sigurimeve Shoqërore; Instituti Kombëtar i Regjistrimit të Trashëgimisë 
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Kulturore; Komiteti Shqiptar i Biresimeve; Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë; Ministria e 

Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural; Ministria e Kulturës; Ministria e Turizmit dhe Mjedisit; Qendra e 

Personel Rekrutimit; Qendra e Sherbimeve Arsimore (ish AKP); Qendra Kombëtare e Biznesit; 

Shërbimi Gjeologjik Shqiptar; Shërbimi Kombëtar i Punësimit; Shërbimi Social Shtetëror; 

Agjencia Kombëtare e Duhan-Cigareve; Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit; Autoriteti Kombëtar 

për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike; Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë; 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit; Enti Kombëtar i Banesave; Enti Shteteror i Farave dhe 

Fidaneve; Qendra Kombetare e Cilesise, Sigurise dhe Akreditimit te Institucioneve Shendetesore; 

Qendra Kombetare e Edukimit ne Vazhdim; Qendra Kombëtare e Kinematografisë; Shërbimi i 

Proves; Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura; Agjencia e Zhvillimit të Territorit; Agjencia 

Shqiptare e Zhvillimit te Investimeve (AIDA); Agjencia Telegrafike Shqiptare; Inspektorati 

Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit; Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave; Instituti 

i Statistikave (INSTAT); Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare. 

Përveç mbështetjes së dhënë për institucionet qëndrore grupet e punës së Drejtorisë së Zhvillimit 

të Shërbimeve kanë dhënë mbështetjen e tyre dhe kanë plotësuar udhëzuesit e shërbimeve për 

Bashkinë Tiranë, përkatësisht 14 të tillë, të cilët ofrohen nga njësitë administrative. Procesi është 

ndërprerë me kërkesë të vetë institucionit për shkak të ri-organizimit të brendshëm.  

Impakti i pocesit të Ri-inxhinierimit  

 Impakti për qytetarët  Impakti për institucionet  

•  

•  

•  

•  

•  

  

Miliona ditë të kursyera në vit  

Hapa të parashikueshme dhe të 

thjeshtuar  

Fleksibilitet dhe cilësi në shërbim  

Informim / Komunikim i 

vazhdueshëm  

Rritje e kënaqësisë përkundrejt 

shërbimeve publike  

• Model standard pune  

• Role të ndara dhe funksione të qarta   

• Përgjegjshmëri, eficiencë dhe 

efikasitet në shërbime  

• Kontroll mbi shërbimin dhe proceset  

• Automatizim  

• Përmirësim i vazhdueshëm i proceseve  

  

Për herë të parë në vendin tonë është realizuar një proces i cili ka ndikuar në përmirësimin e 

mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike nëpërmjet uljes së barrës administrative për qytetarët 

dhe rritjes së kënaqësisë së tyre.  Ky proces ka patur një impakt pozitiv në përmirësimin e 

perceptimit të qytetarit ndaj shërbimeve specifike por edhe në rritjen e imazhit e besueshmërisë 

në tërësi ndaj institucioneve publike.   
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6. Është realizuar standardizimi i procedurave  

Fusha e Standardizimit  

a) Kategorizimi dhe kodimi i shërbimeve 

Për periudhën objekt auditimi janë klasifikuar dhe kanë marrë kod unik 1300 shërbime të 65 

institucioneve publike qëndrore (Unifikimi i informacionit mbi shërbimet në të gjitha kanalet; 

sportel, portali e-albania dhe linja të dedikuara për shërbimet publike), gjithashtu janë koduar 36 

shërbime që ofrohen me vulë elektronike për 7 institucione (ISSH, FZDKSH, ZVRPP, DPGJC, 

DPSHTRR, DPT, QKB) sipas VKM nr.495, datë 13.09.2017 “Për miratimin e rregullave të 

përfitimit të shërbimeve publike elektronike”. 

 

b) Kartela informative të standardizuara 

Bazuar dhe në zbatim të Vendimit nr. 648, datë 31.10.2018 të Këshillit të Ministrave “Për kartelat 

informatike për shërbimet publike që u ofrohen qytetarëve” janë hartuar dhe standardizuar 1127 

kartela informative për 62 institucione. Këto kartela janë të disponueshme në disa kanale 

informimi si; E- albania:e-albania.al, ADISA ëeb: www.adisa.gov.al, ADISA email: 

Informacion@adisa.gov.al, në webin e çdo institucioni përgjegjës për shërbimet,  Qendrën e 

Informacionit ADISA: 11800-0118.  

c) Formularë të standardizuar të aplikimit 

Bazuar dhe në zbatim të Vendimit nr.584, datë 27.7.2016 të Këshillit të Ministrave “Për 

standardizimi  e mënyrës së klasifikimit dhe kodifikimit të shërbimeve publike dhe të hartimit të 

formularëve për aplikimin në shërbime” janë hartuar 344 formularë të standardizuar për 47 

institucione nga të cilat vetëm 232 janë miratuar nga 42 institucione  duke krijuar mundësinë e 

aplikimit për shërbim me formularë të standardizuar në të gjithë vendin në kanale të shumëfishta 

shërbimi.  

  Në rastet kur janë kryer përditësime të kartelave informative dhe formularëve të standardizuar 

ose janë hartuar kartela dhe formularë të rinj, Sektori i Monitorimit të Standardeve këto dokumente 

i ka dërguar nëpërmjet email-it te institucionet përgjegjëse për dhënien e shërbimit dhe më pas 

Sektorit të IT dhe AKSH-it për publikimin në faqen e internetit. 

 

d)    Është ngritur linja e dedikuar për shërbimet (0800-0118) dhe linja (live chat). 

Gjatë periudhës objekt auditimi është ngritur Qendra e Informimit për Shërbimet Publike ADISA: 

0800 0118 për një informacion  të shpejtë të qartë dhe standard mbi shërbimet) si dhe është ngritur 

linja e komunikimit me qytetarët nëpërmjet (live chat). Sektori i Zhvillimit të Standardeve ka vënë 

në dispozicion të këtij sektori kartelat informative të standardizuar dhe Formularët standard të 

aplikimit, ka trajnuar stafin e këtij sektori në lidhje me këto kartela. Sektori i Zhvillimit të 

Standardeve, në mbështetje të ligjit nr. 119, datë 18.09.2014 “Për të drejtën e informimit” ka 

shqyrtuar dhe kthyer përgjigje kërkesave për informacion drejtuar në adresën e informacionit 

ADISA, me qëllim informimin publik rreth shërbimeve që ofrohen nga institucionet e 

http://www.adisa.gov.al/
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administratës publike. Përgjatë 6-mujorit të parë të vitit 2020, janë trajtuar 668 kërkesa për 

infomacion të mbërritura në adresën elektronike të informacionit ADISA.  

 

e)   Janë ngritur Qendrat e Integruara të shërbimeve. 

Bazuar në prioritetet e ADISA dhe Dokumentin e Politikave afatgjata janë ngritur qendrat ADISA 

të cilat janë shtrirë në disa rrethe të Shqipërisë duke sjellë standarde të përmirësuara për mënyrën 

e ofrimit të shërbimeve në sportel pavarësisht formës së organizimit të tyre; Qendra të Integruara, 

Kolokimeve, Zyra Lëvizëse.  Më ngritjen dhe funksionimin e këtyre qendrave është krijuar një 

përvojë e njëjtë për të gjithë qytetarët nëpërmjet vendosjes së standardeve të unifikuara të 

shërbimit, bazuar në parimet e kujdesit ndaj klientit, mjedis i përshtatshëm pune, sinjalistika 

orientuese dhe ambiente të dedikuara për fëmijët, sistemi i menaxhimit të radhës dhe ambient i 

përshtatshëm pritje, sistem i menaxhimit të ankesave, infrastrukturë e përshtatshme për personat 

me aftësi të kufizuara, staf i trajnuar, monitorim i performancës). Për periudhën objekt auditimi 

janë ngritur 9 Qendra të Integruara (ADISA Tiranë dhe Kombinat, Kavajë, Krujë, Fier, 

Gjirokastër, Shkodër, Lushnje, Elbasan) , 9 Kolokime pranë Bashkive (Maliq, Belsh, Patos, 

Librazhd, Divjakë, Kukës, Pogradec, Kukës, Burrel, Malësi e Madhe)  si dhe 1 zyrë lëvizëse në të 

cilat ofrojnë shërbime 10 institucione publike dhe Bashki. 

f)  Janë hartuar dhe miratuar akte nënligjore për standardizimin e ofrimit të shërbimeve 

publike. 

Bazuar në përvojën e fituar dhe punën e kryer nga Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve në 

bashkëpunim me drejtoritë e tjera në ADISA është bërë e mundur hartimi dhe miratimi i  disa 

dokumenteve të rëndësishëm për standardizimin e mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike, 

përkatësisht; 

 Është hartuar dhe miratuar Karta e Qytetarit 

Me Vendim nr. 623, datë 26.10.2018  të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e Kartës të Drejtave 

të qytetarit për përfitimin e shërbimeve publike”  është miratuar Karta e Qytetarit e cila  përfshin 

të drejtat e qytetarëve dhe bizneseve në procesin e përfitimit të shërbimeve publike nga 

institucionet  

Nga ADISA është kryer prezantimi dhe promovimi i Kartës së Qytetarit në takimin e katërt të 

Grupi tematik ‘Ofrimi i Shërbimeve Publike”, ku është prezantuar metodologjia dhe elementët e 

Kartës së Qytetarit dhe rëndësia e saj mbi transparencën dhe cilësinë e ofrimit të shërbimeve 

publike.  

 

 Është hartuar dhe miratuar “Manuali i Standardizimit për ngritjen dhe funksionimin 

e sporteleve të shërbimit” 

 Manuali mbi “Standardizimin e ngritjes dhe funksionimit të sportelit të shërbimit publik”, ka për 

qëllim të përcaktojë standarde për ngritjen dhe funksionimin e sportelit të shërbimit për 

institucionet e administratës shtetërore që ofrojnë shërbime publike në sportel, në mënyrë që 
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përfituesit të shërbimit t’i sigurohet aksesi në shërbime publike, një përvojë e njëtrajtshme dhe e 

parashikueshme në marrjen e shërbimeve, si dhe cilësi e lartë në përfitimin e tyre, pavarësisht 

institucionit përgjegjës për ofrimin shërbimit  apo formës së organizimit të sportelit të shërbimit. 

 

 Është hartuar dhe miratuar “Manuali i Etikës në ofrimin e shërbimeve publike në 

sportel” 

Manuali mbi “Etikën në ofrimin e shërbimeve publike në sportel”,  ka për qëllim të përcaktojë 

mënyrën e sjelljes dhe të komunikimit të nëpunëseve/punonjësve të sporteleve me qytetarët për 

marrjen e shërbimit, të shërbejë si udhëzues administrativ i nëpunësve/punonjësve në përputhje 

me misionin, parimet dhe vlerat e institucionit, si dhe të sigurojë kornizën etike, të sjelljes dhe 

komunikimit që duhet të ndjekin  nëpunësit/punonjësit e të cilët ofrojnë shërbime publike në 

sportel.  

 

 Është hartuar dhe miratuar VKM "Për kartelat informative për shërbimet publike që 

u ofrohen qytetarëve",  

Kjo VKM ka për qëllim përcaktimin e mënyrave dhe procedurave të bashkëpunimit ndërmjet 

ADISA dhe institucioneve të administratës shtetërore, me qëllim hartimin e kartelave informative 

për shërbimet publike, që u ofrohen individëve/qytetarëve dhe/ose personave juridikë etj 

 

7. Është kryer vlerësimi i performancës së sporteleve të shërbimit për qytetarët. 

 

Me qëllim monitorimin e vazhdueshëm të respektimit të standardeve të vendosura një rëndësi e 

veçante i është kushtuar dhe vlerësimit të performancës së qendrave ADISA si dhe institucioneve 

që merren me ofrimin e shërbimeve për qytetarët. Sektori i Performancës dhe Statistikave është 

sektori përgjegjës për realizimin e këtij procesi.  

Gjatë auditimit të dokumentacionit të këtij sektori grupi i auditimit konstaton se ky sektor ka kryer 

analizën e vlerësimin të performancës për qendrat ADISA si dhe për 12 institucione të tjera që 

merren me ofrimin e shërbimeve për qytetarët. Kështu për periudhën objekt auditimi ky sektor ka 

kryer vlerësimin e performancës së qendrave ADISA nëpërmjet;  

1. Matjes së kënaqësisë qytetare 

Gjatë periudhës objekt auditimi (2018-2020) nga Sektori i Performancës dhe Statistikave është 

realizuar matja e kënaqësisë qytetare nëpërmjet intervista të drejtpërdrejta, nëpërmjet telefonit, 

sondazheve online dhe Klientit misterioz me qytetarë dhe përfaqësues të biznesit, të cilët kishin 

përdorur më parë sportelet e Qendrës së Integruar Tiranë, Zyrës Rajonale Kavajë, Zyrës Rajonale 

Krujë, Qendrës së integruar  Fier si dhe në “One Stop Shop-in” pranë Bashkisë Librazhd. 

Niveli i kënaqësisë së qytetarëve ka rezultuar të ishte 98%, nga të cilët 90% ishin shumë të kënaqur 

dhe 10% ishin të kënaqur. 
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Gjatë gjashtëmujorit të parë të 2020 janë realizuar edhe matjet e kënaqësisë qytetare për 

institucionet (ASHK, DPT, ISSH, QKB) para marrjes në dorëzim nga ADISA  në qytetin e 

Elbasanit. 

2. Monitorimit të kohës së shërbimit. 

Për periudhën objekt auditimi janë realizuar monitorime të kohës së shërbimit (kohe pritje + kohë 

aplikimi) pas marrjes në dorëzim nga ADISA  të institucioneve sipas indikatorëve të përcaktuar 

në qendrat ADISA:  në: ZVRPP Tiranë, Qendrën e Integruar Fier, Qendrën e Integruar 

Gjirokastër, Qendrën e Integruar Kavajë, janë hartuar 4 raporte vlerësimi. 

Gjatë vitit 2020 është kryer matja e kohës së pritjes dhe kohës së aplikimit para marrjes në dorëzim 

nga ADISA  të institucioneve (ASHK, DPT, ISSH, QKB) në qytetin e Elbasanit. 

 

3.  Matjes së performancës së sporteleve të shërbimit  

Për periudhë objekt auditimi 2018-2019  është realizuar matja e performancës së sporteleve të 

shërbimit për ZRPP Tiranë dhe Qendrën e Integruar Kavajë, Qendrën e Integruar Krujë, Qendrën 

e Integruar Fier, Qendrën e Integruar Gjirokastër, në total janë hartuar 15 raporte vlerësimi.   

  

4. Vlerësimit të performancës së stafit përgjegjës për shërbimet. 

 Vlerësimi i performancës së Stafit përgjegjës për ofrimin e shërbimit është kryer çdo 3-mujor për 

të gjitha qendrat ADISA në bazë të indikatorëve që lidhen me trajtimin e aplikimeve, etikën në 

komunikim dhe në sjellje, respektimin e orarit zyrtar dhe të veshjes dhe marrëdhënieve me kolegët, 

për periudhën objekt auditimi janë realizuar gjithsej 42 raporte për të gjitha qendrat ADISA. 

Qëllimi i këtyre sondazheve është matja dhe vlerësimi i Kënaqësisë Qytetare, Monitorimi i 

Kohës dhe Performancës së Stafit dhe sporteleve me qëllim vlerësimin nëse standardet e 

vendosura nga ADISA janë respektuar si dhe evidentimin e problematikave të hasura nga qytetarët 

gjatë marrjes së shërbimit me qëllim adresimin dhe zgjidhjen e tyre.   

Grupi i auditimit konstatoi se gjatë monitorimit të qendrave ADISA në lidhje me Vlerësimin e 

cilësisë së ofrimit të shërbimit, Monitorimin e kohës së shërbimit, Matjen e kënaqësisë qytetare si 

dhe Matjen e performancë së stafit përgjegjës për shërbimet në Qendrat e Integruara ADISA 

rezultatet janë shumë pozitive për të gjithë komponentët. 

  

8. Është kryer Monitorimi i performancës të ADISA-s (Zyrat Qëndrore dhe Qendrat e 

integruara ADISA) si dhe  Institucioneve përgjegjëse për dhënien e shërbimit, 

nëpërmjet analizës së indikatorëve të përcaktuar, nëpërmjet: 

a)  Raportimit periodik të planit të punës dhe veprimtarisë së ADISA në bashkëpunim me sektorët 

përkatës lidhur me numrin e shërbimeve të ofruar në secilën prej tyre, aplikimeve të kryera gjatë 

periudhës raportuese, qytetarëve të shërbyer, të punësuarit e ADISA dhe të atashuar nga 

institucionet pranë sporteleve të saj, etj në bazë të kërkesës së Zyrës Operacionale të Situatës në 

Kryeministri. 
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b) Përgatitjes dhe dërgimit të Raportit të Zyrave Rajonale/Vendore në lidhje me numrin e 

aplikimeve, ankesave, infopoint, aistencë online, si dhe problematikat e hasura në institucionet 

pjesë e Zyrave Rajonale/Vendore si dhe në Kolokimet pranë Bashkive ( Zyrave Rajonale/Vendore 

Tiranë 1/2, Kavajë, Krujë, Fier, Gjirokastër, Shkodër, Lushnje dhe Elbasan si edhe të veprimtarisë 

mujore të Kolokimeve në Bashkitë Maliq, Belsh, Patos, Divjakë, Librazhd, Malësi e Madhe, Kukës 

dhe Zyrës Lëvizëse) në zbatim të marrëveshjeve të bashkëpunimit. 

c)  Përgatitjes dhe dërgimit të Dashboard-it Javor dhe Mujor në lidhje me numrin e aplikimeve, 

ankesave, shërbimeve informative të ofruara dhe qytetarëve të asistuar gjatë javës/muajit për të 

cilën/cilin raportohet. Pjesë e rëndësishme e raportit janë dhe problematikat që hasen, të ndara 

sipas institucioneve përkatëse 

d)  Përgatitjes dhe dërgimin e analizës 6- mujore mbi realizimin e objektivave si dhe Përgatitjes 

dhe dërgimit të Raportit Vjetor mbi ecurinë e aktiviteteve të çdo sektori/drejtorie të ADISA në 

zbatim Rregullores së brendshme “Për organizimin dhe funksionimin e administratës për 

Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA). 

e)  Hartimit  dhe dërgimit të Raporteve për Matjen e Performacës së Institucioneve që raportojnë 

në sistemin eRaport tek ZOS në lidhje me analizën mujore dhe krahasimore mujore dhe/ose 

tremujore të lëvrimit të shërbimit dhe trajtimit të ankesave në bazë të 5 indikatorëve të 

performancës për 12 institucione shtetërore që raportojnë në sistemin eRaport, përkatësisht 

institucione në varësi të Kryeministrisë (ASHK), Ministrisë së Drejtësisë (DPB, DPP, ATP), 

Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë (ISSH, SHKP, QKB, DPT), Ministrisë së Infrastrukturës 

dhe Energjisë (DPSHTRR, DPD, AQTN) dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 

(FSDKSH) 

Në lidhje me pyetjen se “Cilat janë fushat ku  Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve ka punuar dhe 

ka  dhënë mbështetje për standardizimin dhe përmirësimin e mënyrës së ofrimit të shërbimeve 

publike” Opinioni i grupit të auditimit  është se referuar fushave të cituara më sipër kjo drejtori  

me punën e saj ndër vite ka realizuar objektivat e përcaktuara në Dokumentin e Politikave 

Afatgjata duke kryer ri-inxhinierimin e shërbimeve, standardizimin e mënyrës së ofrimit të 

shërbimeve dhe ka kryer vlerësimin e performancës së punonjësve gjatë ofrimit të shërbimit duke 

vendosur në të gjitha këto fusha standarde të reja dhe krijuar modele shërbimi të cilat janë bërë 

të detyrushme për tu ndjekur dhe nga institucionet e tjera nëpërmjet miratimit të akteve ligjore dhe 

nënligjore. Sistemi i ngritur për kryerjen e ri-inxhinierimit të shërbimeve, standardizimit të 

mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike dhe vlerësimit të performancës së punonjësve, qendrave 

ADISA si dhe 12 Institucioneve që ofrojnë  shërbimeve për qytetarët, vlerësohet si efektiv. 
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5.  A po realizohen objektivat e veprimtarisë në Drejtorinë e Zhvillimit të Shërbimeve nëpërmjet 

proceseve efektive dhe përdorimit të burimeve njerëzore dhe financiare me ekonomi, efektivitet 

dhe efiçencë. 

Objektivat e politikave për shërbime me në qendër qytetarin rrjedhin nga disa dokumente bazë si: 

Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI) 2015-2020, Strategjia Ndërsektoriale të 

Reformës në Administratën Publike (SNRAP) 2015-2020, Strategjia Ndërsektoriale “Axhenda për 

Shqipërinë Dixhitale” (SNASHD) 2015-2020, si edhe Dokumenti i Politikave Afatgjata për 

Ofrimin e Shërbimeve nga Administrata Shtetërore në Shqipëri. 

Gjatë kryerjes së këtij auditimi performance kemi analizuar shkallën e realizimit të objektivave të 

planifikuara, pra rezultatet e matura kundrejt synimeve dhe atje ku është e mundur edhe burimet e 

shpenzuara për të arritur këto objektiva. Kjo do të thotë se vend të rëndësishëm dhe kryesor në 

këtë auditim zë efektiviteti. Fakti që kemi analizuar raportin input – output të procesit të 

riinxhinierimit dhe Standardizimit të mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike, bëri që objektivi i 

këtij auditimi të jetë efiçenca. Në figurën më poshtë është paraqitur skema input-output e procesit 

të krijimit, implementimit dhe monitorimit të standardeve të vendosura. 

Skema input-output e procesit 

EFICENCA 

Objektivi  Input-i Veprimi  Output-i rezultati 

-Inventarizimi i 

shërbimeve; 

 Ri-inxhinierimi 

i shërbimeve 

- Thjeshtezimi i 

procedurave; 

- kartelat 

informative; 

Formularët e 

aplikimit; 

Standardizimi i 

shërbimeve 

publike; 

-Analiza e 

performancës së 

punonjësve; 

 

Burime 

njerëzore; 

Burime 

financiare 

Kuadri 

ligjorë; 

Etj. 

Takimet e zhvilluara 

dhe institucionet e 

riinxhinieruara; 

 - Krijimi i 

standardeve për 

ofrimin e shërbimeve 

publike në sportel; 

Hartimi i kartelave 

informative dhe 

formularëve të 

aplikimit; 

- Hartimi dhe 

miratimi i rregullores 

për funksionimin e 

sporteleve;            -

hartimi dhe  miratimi 

i Kartës së qytetarit; 

Kuadri 

rregullator 

-strukturat përgjegjëse e 

ushtrojnë rolin e tyre dhe 

bashkëveprojnë me njëra 

tjetrën; 

- monitorimi i respektimit 

të standardeve të 

vendosura dhe përdorimi i 

të dhënave për rritjen e 

performancës; 

-ulja e kohës së shërbimit 

-rritja e kënaqësisë së 

qytetarëve. 

-rritja e performancës së 

sporteleve të shërbimit 

-rritja e performancës së 

punonjësve. 

- nr i Institucione të 

riinxhinieruara. 



 
49 

Adresa: Bulevardi “Zhan d ‘Ark”, ish Hoteli i Oficerave, kati i 6-të Tiranë, Albania 

E-mail:  informacion@adisa.gov.al 

 

-Përpunimi i të 

dhënave dhe 

hartimi i 

raporteve për 

institucione të 

ndryshme dhe 

ADISA-n.  

-monitorimi i 

standardeve të 

vendosura 

 

 

-Kryerja e analizave 

dhe vlersimi i 

performancës së 

sporteleve; etj. 

 Hartimi dhe miratimi 

i akteve nënligjore 

për standardizimin e 

shërbimeve etj. 

- nr  i qendra ADISA të 

ngritura; 

- nr i shërbimeshve të 

koduara;  

Nr i kartelave informative 

të standardizuara;    

 - nr. i Formularëve të 

aplikimit të 

standardizuaer;  

   - nr i manualeve të 

hartuara, etj. 

 - nr i akteve ligjore të 

miratuara;  

- nr i marrëveshjeve të 

lidhura;  

– nr i raporteve të 

hartuara 

etj  

EFEKTIVITETI 

Përpunoi: Grupi i auditimit 

 

5.1 A ka qenë eficente struktura e kësaj drejtorie për të përmbushur detyrat që i ngarkon ligji 

nr.13/2016 “Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve në sportel” si dhe Rregullorja e Brendshme 

e Funksionimit të ADISA-s. 

Referuar VKM nr.28, datë 23.01.2019 “Për disa ndryshime ne VKM nr.654, datë 14.09.2016 “Për 

miratimin e strukturës dhe të organikës së ADISA”, të ndryshuar” struktura e Drejtorisë së 

Zhvillimit të Shërbimeve është struktura përgjegjëse për hartimin e modeleve e cila është e përbërë 

nga 3 sektorë me 1 drejtor drejtorie  dhe 12 punonjës.  

Në strukturën e kësaj drejtorie janë ndarë rolet dhe përgjegjësitë për kryerjen e detyrave të 

ngarkuara sipas fushëveprimit të sektorit, përkatësisht; 

- Sektori i Riinxhinierimit dhe Marrdhënieve Institucionale është në rolin e sektorit 

përgjegjës për kryerjen e procesit të riinxhinierimit të shërbimeve të institucioneve 

shtetërore dhe kordinimin e marrëdhënieve institucionale  me institucionet në fokus të këtij 

procesi. Ky sektor përbëhet nga 3 specialist dhe 1 përgjegjës sektori. 

- Sektori i Zhvillimit të Standardeve në rolin e sektorit përgjegjës për krijimin e standardeve 

dhe modeleve për ofrimin e shërbimeve. Ky sektor përbëhet nga 2 specialist dhe 1 

përgjegjës sektori.   
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-  Sektori i Performancës dhe Statistikave në rolin e sektorit përgjegjës për kryerjen e 

procesit të vlerësimit të performancë së punonjësve  të qendrave ADISA si dhe analizën 

dhe vlerësimin e performancë së 12 institucioneve që raportojnë në Zyrën Operacionale të 

Situatave (ZOS) në Kryeministri. Ky sektor përbëhet nga 4 specialist dhe 1 përgjegjës 

sektori. 

Për ushtrimin e detyrave të tyre funksionale punonjësit janë bazuar në Rregulloren e Brendshme 

të organizimit dhe funksionimit të ADISA-s në të cilën janë përcaktuar detyrat dhe përgjegjësit e 

çdo punonjësi, në planet vjetore të hartuara nga kjo drejtori si dhe në Dokumentin e Politikave 

Afatgjata. Zhvillimi i kapaciteteve të qëndrueshme është një qasje që fokusohet në mirë 

menaxhimin e burimeve njerëzore dhe të kompetencave të tyre, nga grupi i auditimit u konstatua 

se gjatë gjithë periudhës objekt auditimi stafi i kësaj drejtorie përvec trajnimeve të zhvilluar nga 

Sektori i Trajnimeve dhe Menaxhimit të Njohurive në bashkëpunim me ASPA-n, është përfshirë 

dhe në ndjekjen e kontratave të konsulencave të ndryshme të kontraktuara nga ADISA. Grupet e 

punës kanë marrë pjesë në trajnimet e ndryshme që kanë zhvilluar këto konsulenca duke rritur 

aftësitë e tyre profesinale në drejtim të objektivave dhe aktiviteteve që ato kryejnë në punën e tyre 

të përditshme. 

Grupet e punë së kësaj drejtorie me përvojën e fituar gjatë punës kanë dhënë kontributin e tyre në 

trajnimin e stafeve të institucioneve me të cilat ADISA bashkëpunon (grupet teknike të ngritura 

pranë institucioneve) për realizimin e Ri-inxhinierimit të shërbimeve dhe procesit të përmirësimit 

të mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike. 

Për të vlerësuar eficencën e kësaj drejtorie grupi i punës u bazua në realizimin e detyrave 

funksionale të kësaj strukture duke vlerësuar se nga kjo drejtori janë hartuar në kohë planet e punës 

për kryerjen e detyrave me qëllim arritjen e objektivave të vendosur, janë parashikuar risqet e 

brendshme dhe të jashtme me qëllim zvogëlimin ose mbajtjen nën kontroll të tyre. Janë ndjekur 

hap pas hapi detyrat e ngarkuara deri në realizimin e tyre. 

Bazuar në dokumentacionin e vënë në dispozicion në mënyrë shkresore dhe elektronike si dhe 

gjatë takimeve të zhvilluara me përfaqësues të kësaj drejtorie rezultoi se objektivat e përcaktuar 

në fillim të vitit në përgjithësi janë realizuar me sukses pavarësisht se realizimi i tyre është i 

ndërlidhur dhe me  faktorë të jashtëm (institucionet e ndryshme përgjegjëse për dhënien e 

shërbimeve).  

Referuar rezultateve të arritura në përmirësimin e mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike 

Opinioni i grupit të auditimit lidhur me burimet njerëzore të kësaj drejtorie është se kjo strukturë 

ka qenë eficente duke përmbushur detyrat dhe funksionet e ngarkuara në ligjin nr.13/2016 “Për 

mënyrën e ofrimit të shërbimeve në sportel”, aktet nënligjore si dhe në  Rregulloren e Brendshme 

për Funksionimin e ADISA-s, sistemi i ngritur për menaxhimin e burimeve njerëzore vlerësohet si 

efektiv. 
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5.2 A janë përdorur me ekonomi dhe efiçencë burimet financiare për zhvillimin e procesit 

të përmirësimit të mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike? 

Në ligjin 13/2016 “Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën e 

Shqipërisë” në nenin 30 të tij janë përcaktuar burimet e të ardhurave të buxhetit të ADISA-s. Për 

realizimin e procesit të riinxhinierimit dhe përmirësimit të mënyrës së ofrimit të shërbimeve 

publike nga grupi i auditimit rezultoi se të ardhurat për realizimin e këtij procesi janë nga Buxheti 

i shtetit dhe të ardhurat nga projektet, huat ose donacionet në përputhje me legjislacionin që 

rregullon fushën përkatëse dhe burime të tjera të ligjshme. 

Për realizimin e këtij procesi mbështetja me fonde është realizuar duke përdorur fonde nga Buxheti 

i Shtetit dhe nga të ardhurat nga projekti, kështu 

- Për zërin paga, sigurime dhe shpenzime operative shpenzimet janë mbuluar nga ADISA 

nga fondi i siguruar nga buxheti i shtetit.  

Po kështu nga Buxheti i Shtetit është mbështetur me fond  Procesi i Ri-inxhinierimit të shërbimeve 

ku në përfundim të procesit janë ri- inxhinieruar 10 institucione. Shuma e kontratës është 

103,000,000 lekë, e cila është realizuar në vlerën 100% 

Në perspektivën e zhvillimit, ADISA ka qenë pjesë e mbështetjes me projekte nga Banka Botërore 

për zhvillimin e strategjisë për përmirësimin e mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike kështu; 

1. Projekti Studimi i fizibilitetit në vlerën 179,940 Dollarë nëpërmjet së cilës është kryer studimi i 

fizibilitetit për 15 institucione në fokus, dhe në fund është hartuar dhe një strategji për ndarjen FO-

BO e cila ka shërbyer për vazhdimin e mëtejshëm të këtij procesi nga Drejtoria e Zhvillimit të 

Shërbimeve, realizuar 100 %. 

2. Mid term HH Survey kontrata e lidhur më 12.10.2018 dhe ka përfunduar 28.02.2019 shuma 

99,359.80 Euro, realizuar 100%  

3. Advisory support Validation of services provided with improved FO kontrata e lidhur më 

18.04.2018 dhe ka përfunduar më 20.09.2019 shuma 46,282 Euro, realizuar 100%. 

4. Advisory support for validation of service ëith information available  on multiple platforms 

sipas kontratës së lidhur më 27.06.2018 e cila ka përfunduar më 31.12.2018 në shumën 33,493.51 

Euro.Realizuar 100%. 

5.  Advisory support for validation of use of BPR (70 maps) sipas kontratës së lidhur më date 

08.06.2020 e cila do të përfundojë më 31.12.2020 në shumën 54,330 Euro, realizuar 20% e vlerës 

së kontratës( është në vazhdim). 
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Mbështetja buxhetore për kryerjen e riinxhinierimit dhe procesit të përmirësimit të mënyrës së 

ofrimit të shërbimeve publike paraqitet në tabelën si më poshtë;  

 
 Të dhënat janë marrë nga Sektori i Financës dhe PMU dhe janë përpunuar nga grupi i auditimit ( vlerat e projekteve janë konvertuar 

nga Euro në lekë sipas kursit të këmbimit të Bankës së Shqipërisë në datën e lidhjes së kontratës). 
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Siç shihet nga tabela mbështetja  me buxhet për Drejtorinë e Zhvillimit të Shërbimeve për realizimi 

e procesit të riinxhinierimit dhe procesit të përmirësimit të mënyrës së ofrimit të shërbimeve 

publike nga buxheti dhe nga financimi i huaj ka ardhur duke u rritur nga viti në vit.  

Në vitet e para të ngritjes së ADISA si institucion dhe në fillimet e procesit të riixhinierimit dhe 

standardizimit të mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike vihet re se zëri i shpenzimeve “financim 

i huaj” ka qenë më i ulët, kurse në vitet e fundit është rritur ndjeshëm për shkak të disbursimit të 

kësteve të kredisë pas validimit të shërbimeve të kryera dhe rezultateve të arritura. Financimi i 

huaj është përdorur për përmirësimin e fushave si ri-inxhinierimi i shërbimeve, për studimin e 

fizibilitetit për ndarjen FO/BO si dhe monitorimin e standardeve të vendosura nga ky proces. 

ADISA si ndjekëse e kontratave dhe përfituese e tyre për të gjitha konsulencat ka ndjekur hap pas 

hapi realizimin e kontratave të lidhura dhe produkteve të dorëzuara sipas kushteve dhe afateve të 

përcaktuar në kontratë duke bërë që realizimi i tyre të kryhet 100% (në fillimet e punës nëpërmjet 

urdhrave të ndryshëm janë përcaktuar koordinatorët e kontratave, ndërsa më vonë Koordinatorët e 

kontratave janë përcaktuar që në fazat e para në kontratën e lidhur mes palëve).  

Referuar qëllimit dhe objektivave për të cilat u ngrit ADISA si dhe rezultateve të arritura për 

përmirësimin e standardeve të shërbimit në sportele, modelit të krijuar për mënyrën e ofrimit të 

shërbimit në qendrat ADISA të shërbimit, opinioni i grupit të auditimit është se; sistemi i ngritur 

për menaxhimin e burimeve njerëzore dhe financiare ka funksionuar mirë pasi të gjitha këto 

projekte në përfundim të tyre kanë shërbyer për krijimin e modeleve për t’u përdorur nga ADISA 

në fazat e tjera të procesit të përmirësimit të mënyrës së ofrimit të shërbimeve në sportel, duke 

bërë që burimet njerëzore dhe  financiare të alokuara nga ADISA për zhvillimin e strategjisë dhe 

menaxhimi i fondeve të alokuara nga Banka Botërore për këtë proces të përdoren me ekonomi dhe 

eficencë. 

 

6.  A është efektiv monitorimi i standardeve të vendosura?  

Për vlerësimin e efektivitetit të sistemit të kontrollit, monitorimit dhe implementimit të procesit të 

përmirësimit të mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike, grupi i auditimit mori në analizë 

monitorimin e realizimit të objektivave dhe monitorimin e respektimit të standardeve të vendosura 

të kryera nga ADISA si institucion përgjegjës për krijimin e modeleve si dhe Monitorimin e 

realizimit të procesit të përmirësimit të mënyrës së ofrimit të shërbimeve dhe respektimit të 

standardeve të vendosura (implementimi) nga Strukturat përgjegjëse për monitorimin e realizimit 

të procesit. 

a)  Monitorimi  nga ADISA i realizimit të objektivave si dhe monitorimi i respektimit të 

standardeve të vendosura (implementimi).  

Gjatë kryerjes së auditimit grupi i punës konstatoi se monitorimi i realizimit të aktiviteteve të 

planifikuara nga Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve kryhet nga strukturat e drejtorisë nëpërmjet 



 
54 

Adresa: Bulevardi “Zhan d ‘Ark”, ish Hoteli i Oficerave, kati i 6-të Tiranë, Albania 

E-mail:  informacion@adisa.gov.al 

 

raportimeve dhe analizave të ndryshme për realizimin e objektivave, të titullari i institucionit, 

Këshilli Drejtues si dhe te strukturat përgjegjëse për monitorimin e procesit.  

Nga auditimi i dokumentacionit të kësaj drejtorie rezultoi se gjatë gjithë periudhës objekt auditimi 

kjo strukturë ka ndjekur dhe raportuar ecurinë e realizimit të procesit të përmirësimit të mënyrës 

së ofrimit të shërbimeve publike duke përgatitur: 

Plane pune vjetore në të cilin janë përcaktuar objektivat, aktivitetet dhe produktet që do të 

përftohen në përfundim të aktivitetit. 

Po kështu janë hartuar hartat e proceseve të punës, gjurmët e auditit dhe regjistri i riskut. Çdo 6-

mujor është kryer analiza e veprimtarisë së drejtorisë, objektivat e realizuar, aktivitetet e kryera, 

produktet e përfituara si dhe janë analizuar  objektivat e parealizuar dhe shkaqet që kanë çuar në 

mosrealizim. 

Janë hartuar raporte vjetore për veprimtarinë e drejtorisë. Të gjitha këto dokumente janë miratuar 

nga drejtori i drejtorisë dhe titullari i institucionit.  

Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve në bashkëpunim me drejtoritë e tjera ka kryer monitorimin e 

standardeve të vendosura nëpërmjet vlerësimit të performancës së Qendrave ADISA në lidhje me 

funksionimin e sporteleve të shërbimit, respektimit të standardeve për ngritjen e qendrave, 

performancën e punonjësve nëpërmjet matjes së kënaqësisë së qytetarit për qendrat ADISA 

(nëpërmjet intervistave të drejtpërdrejta, intervistave on-line, intervistave me telefon, kutive 

transparente në ambientet e qendrave etj) si dhe nëpërmjet matjes së kohës së shërbimit në 

sportelet. Ky monitorimin është realizuar nëpërmjet; 

a) Përgatitjes dhe dërgimit të Dashboard-it Javor dhe Mujor në lidhje me numrin e aplikimeve, 

ankesave, shërbimeve informative të ofruara dhe qytetarëve të asistuar gjatë javës/muajit për 

të cilën/cilin raportohet. Pjesë e rëndësishme e raportit janë dhe problematikat që hasen, të 

ndara sipas institucioneve përkatëse 

b) Përgatitjes dhe dërgimin e analizës 6- mujore mbi realizimin e objektivave si dhe Përgatitjes 

dhe dërgimit të Raportit Vjetor mbi ecurinë e aktiviteteve të çdo sektori/drejtorie të ADISA 

në zbatim të Rregullores së Brendshme “Për organizimin dhe funksionimin e administratës 

për Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA). 

c) Hartimit  dhe dërgimit të Raporteve për Matjen e Performacës së Institucioneve që raportojnë 

në sistemin eRaport tek ZOS në lidhje me analizën mujore dhe krahasimore mujore dhe/ose 

tremujore të lëvrimit të shërbimit dhe trajtimit të ankesave në bazë të 5 indikatorëve të 

performancës për 12 institucione shtetërore që raportojnë në sistemin eRaport, përkatësisht 

institucione në varësi të Kryeministrisë (ASHK), Ministrisë së Drejtësisë (DPB, DPP, ATP), 

Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë (ISSH, SHKP, QKB, DPT), Ministrisë së 

Infrastrukturës dhe Energjisë (DPSHTRR, DPD, AQTN) dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale (FSDKSH). 
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d) Nga kjo drejtori është kryer monitorimi i ecurisë së rekomandimeve nga reforma e Ri-

inxhinierimit rreth implementimit të rekomandimeve për procesin e ri-inxhinierimit (matja e 

arritjeve nga zbatimi i rekomandimeve të dala nga procesi i ri-inxhinierimit nëpërmjet disa 

indikatorëve). Kërkesa ka ardhur nga kabineti i KM dhe i është drejtuar 8 institucioneve për 

169 shërbimet. Më pas komunikimi ka vazhduar nga ADISA si ndjekëse e procesit. Pas 

plotësimit të matricës nga 8 institucionet në focus me asistencën e sektorit të ri-inxhinierimit, 

në përfundim është hartuar raporti përmbledhës me konkluzionet e arritura nga ky monitorim 

i cili i është dërguar Bankës Botërore. Analiza e gjetjeve (e bazuar në të dhënat e raportuara 

nga institucionet), tregon se rekomandimet e procesit të ri-inxhinierimit, kanë gjetur zbatim 

për një pjesë të shërbimeve të analizuara. Kryesisht, ndryshimet janë mbështetur në akte 

ligjore të vetë institucionit dhe ndryshim të ligjit për shërbimin konkret.    

b)  Monitorimin e realizimit të procesit të përmirësimit të mënyrës së ofrimit të shërbimeve 

dhe respektimit të standardeve të vendosura nga Strukturat përgjegjëse për monitorimin e 

realizimit të këtij procesi. 

Objektivat e politikave për shërbime me në qendër qytetarin rrjedhin nga disa dokumente bazë si: 

Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI) 2015-2020, Strategjia Ndërsektoriale të 

Reformës në Administratën Publike (SNRAP) 2015-2020, Strategjia Ndërsektoriale “Axhenda për 

Shqipërinë Dixhitale” (SNASHD) 2015-2020, si edhe Dokumenti i Politikave Afatgjata për 

Ofrimin e Shërbimeve nga Administrata Shtetërore në Shqipëri. 

Për realizimin e strategjisë ndërsektoriale të reformës në Administratën Publike është hartuar Plani 

i Veprimeve 2015- 2020 i cili është përditësuar çdo vit. 

Monitorimi i Strategjisë Ndërsektoriale të Reformës në Administratën publike është kryer 

nëpërmjet raportimeve vjetore për realizimin e objektivave të planifikuar në planin e Veprimit 

2015-2020. Informacioni mbi realizimin e objektivave është kryhet në raporte 6-mujore dhe 

vjetore nga të gjithë aktorët e përfshirë në këtë proces.  

Për ndjekjen e realizimit të këtij plani janë ngritur grupet tematike sipas komponentëve  për çdo 

institucion të përfshirë. 

Nga ADISA, procesi i monitorimit dhe realizimit të aktiviteteve të planifikuara dhe raportimi i 

rezultateve të arritura te strukturat përgjegjëse, është kryer nga Drejtoria e Zhvillimit të 

Shërbimeve ( Sektori i Performancës dhe Statistikave), nëpërmjet raportimeve dhe analizave të 

ndryshme sipas objektivave, përkatësisht.  

a) Përgatitjes dhe dërgimit të raporteve për PMU mbi të dhënat e aplikimeve, kërkesave për 

informacion, ankesave dhe qytetarëve të asistuar rreth shërbimeve online etj, në bazë të 

Marrëveshjes së Kredisë së Qeverisë Shqiptare me Bankën Botërore. 

b)  Përgatitjes dhe dërgimit të Raportit të Zyrave Rajonale/Vendore në lidhje me numrin e 

aplikimeve, ankesave, infopoint, asistence online, si dhe problematikat e hasura në 
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institucionet pjesë e Zyrave Rajonale/Vendore si dhe në Kolokimet pranë Bashkive ( Zyrave 

Rajonale/Vendore Tiranë 1/2, Kavajë, Krujë, Fier, Gjirokastër, Shkodër, Lushnje dhe 

Elbasan si edhe të veprimtarisë mujore të Kolokimeve në Bashkitë Maliq, Belsh, Patos, 

Divjakë, Librazhd, Malësi e Madhe, Kukës dhe Zyrës Lëvizëse) në zbatim të marrëveshjeve 

të bashkëpunimit. 

c) Përgatitjes dhe dërgimit të Dashboard-it Javor dhe Mujor në lidhje me numrin e aplikimeve, 

ankesave, shërbimeve informative të ofruara dhe qytetarëve të asistuar gjatë javës/muajit për 

të cilën/cilin raportohet. Pjesë e rëndësishme e raportit janë dhe problematikat që hasen, të 

ndara sipas institucioneve përkatëse. 

d) Përgatitjes dhe dërgimit të Raportit 6 mujor dhe vjetor SNRAP, në zbatim të Strategjisë 

Ndërsektoriale të Reformës në Administratën Publike 

e) Përgatitjes dhe dërgimit të Raportit mbi zbatimin e Planit të Veprimit të Strategjisë 

Kombëtare kundër Korrupsionit për ADISA, në bazë të kërkesës së Departamentit të 

Administratës Publike. 

f) Raportimit mbi arritjet e ADISA në zbatimin e Reformës në Administratën Publike sipas 

kërkesave nga personi përgjegjës pranë departamentit të Administratës Publike. 

g) Raportimit në Zyrën Operacionale të Situatës në Kryeministri në lidhje me aktivitetet e 

zhvilluara nga ADISA cdo javë rreth qendrave të integruara, kolokimeve, si dhe numrit të 

shërbimeve të ofruara në secilën prej tyre. Gjithashtu në raport përfshihen edhe përditësimi i 

numrit të kartelave informative dhe formularëve, aktivitetet e sektorit ADISA Lab dhe 

trajnimet e zhvilluara. 

h) Hartimit  dhe dërgimit të Raporteve për Matjen e Performacës së Institucioneve që raportojnë 

në sistemin eRaport tek ZOS në lidhje me analizën mujore dhe krahasimore mujore dhe/ose 

tremujore të lëvrimit të shërbimit dhe trajtimit të ankesave në bazë të 5 indikatorëve të 

performancës për 12 institucione shtetërore që raportojnë në sistemin eRaport, përkatësisht 

institucione në varësi të Kryeministrisë (ASHK), Ministrisë së Drejtësisë (DPB, DPP, ATP), 

Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë (ISSH, SHKP, QKB, DPT), Ministrisë së 

Infrastrukturës dhe Energjisë (DPSHTRR, DPD, AQTN) dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale (FSDKSH). 

Monitorimi i efektivitetit të procesit të Ri-inxhinierimit  dhe përmirësimit të mënyrës së ofrimit të 

shërbimeve publike dhe respektimi i standardeve të vendosura (implementimi) nga institucionet 

që merren me dhënien e shërbimit gjatë periudhës objekt auditimi, është kryer nëpërmjet 

kontratave të ndryshme të lidhura midis ADISA-s si institucion përgjegjës për hartimin e modeleve 

dhe Konsulencave të ndryshme të financuara nga Banka Botërore 

Në takimin e zhvilluar ndërmjet kontraktuesit dhe ADISA janë përcaktuar koordinatorët e 

kontratës sipas fushës së tyre të përgjegjësisë për ndjekjen dhe monitorimin e saj. 

 Kontrata “Advisory Support for the Validation of Services Provided ëith Improved Front 

Office”, Ref. No ALB-8521/CS/CQ/3.10.02, me kompaninë konsulente 
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PriceëaterhouseCoopers UAB (PëC)  (“Ekspertiza për Monitorimin e Performancës 

dhe Kënaqësisë së Qytetarit”) ka filluar zyrtarisht me datë 18 Prill 2018 dhe dokumentet 

finale janë dorëzuar fizikisht më datë 19 Shtator 2018. Kordinator Kontrate përgjegjësi i 

Sektorit të Performancës.  

Qëllimi i kësaj konsulence ishte vlerësimi i përmirësimit të cilësisë së ofrimit të shërbimit në akses 

dhe në cilësi, duke përfshirë profesionalizimin dhe paraqitjen e stafit, lehtësinë në aplikim, 

menaxhimin e rradhës, menaxhimin e ankesave, dhënien e infromacionit, etj.  

Në përfundim të kontratës, Konsulenti ka validuar shërbimet me akses të përmirësuar në sportelet 

pritëse, ka treguar përmirësimet që ka kryer ADISA para dhe pas marrjes në administrimit të 

sporteleve pritëse dhe shprehet se kënaqësia qytetare është e lartë dhe ADISA është duke 

përmirësuar në mënyrë të vazhdueshme operacionet e saj. Megjithatë, janë identifikuar disa fusha 

që kanë nevojë për përmirësime të mëtejshme, si: ulja e numrit të vizitave të nevojshme për të 

marrë një shërbim të caktuar; profesionalizmi i stafit dhe qartësia e informacionit në lidhje me 

dokumentacionin e nevojshëm për të marrë shërbimet e caktuara. Për përmirësimin e këtyre 

pikave, Konsulenti ka sugjeruar marrjen e masave në; rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve 

nëpërmjet fushatave të shpeshta dhe të ndryshme të komunikimit,  dhënien e informacionit të qartë, 

gjithëpërfshirës dhe lehtësisht të aksesueshëm, përsa i përket dokumentacionit të kërkuar, ka 

rekomanduar zgjatjen e orarit të punës; rritjen e shpejtësisë së ofrimit të shërbimit; thjeshtëzimin 

dhe qartësimin e formularëve të aplikimit si dhe trajnimin e stafit në njohuri teknike për shërbimet 

e dhëna.  

Me qëllim zbatimin e rekomandimeve të dhëna nga Konsulenti, në raportet e performancës për 

vlerësimin e ofrimit të shërbimit për tremujorin e tretë të vitit 2018 janë pasqyruar si gjetje dhe 

rekomandime përfundimet e dala nga konsulenca, me qëllim adresimin e tyre për ndjekje dhe 

zgjidhje. 

 Kontrata “Advisory Support for the Validation of Services Provided ëith information 

to multiple platforms”, Ref. No ALB-8521/CS/CQ/3.10.03, me kompaninë 

konsulente IDRA Consulting ( Mbështetje këshilluese për validimin e shërbimeve të 

ofruara, përmes informacionit në platforma të shumëfishta”) ka filluar me datë 27 

Qershor 2018 dhe ka përfunduar në  Dhjetor 2018. Koordinator kontrate Përgjegjësi i 

Sektorit të Performancës. 

Qëllimi kryesor i kësaj konsulence është kryerja e një procesi validimi të thelluar për të matur 

rritjen e disponueshmërisë si dhe aksesit në informacion për shërbimet publike të mundshëm për 

qytetarët, duke analizuar disa aspekte përfshirë këtu, disponueshmërinë në platforma të 

shumëfishta informimi, cilësinë e informacionit, lehtësinë në aksesimin e informacionit, rëndësinë 

dhe plotësinë e informacionit.   
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Kjo konsulencë ka kryer matjen e rritjes së disponueshmërisë dhe aksesin e informacionit nga 

qytetarët. Platformat e shumëfishta përfshijnë (por nuk kufizohen vetëm në) faqe interneti, 

aplikacione, pdf në dispozicion në internet, SMS, ndihma telefonike, materiale të printuara si 

postera, broshura, etj. 

Raporti i dorëzuar në përfundim të konsulencës përmban një vlerësim të informacionit të 

disponueshëm, për 169 shërbime thelbësore të vendosura në katër kanalet e ndryshme të 

informimit; 

▪ Zyrat Pritëse (ADISA dhe jo-ADISA),   

▪ Qendra e thirrjeve 

▪ Faqja zyrtare dhe aplikacioni ADISA  

▪ e-Albania (kartat informative të shkarkueshme dhe informacionet e paraqitura në faqen e 

internetit).   

Në tërësi, shumica e informacionit të shërbimeve janë validuar me sukses nëpërmjet platformave 

të përmendura më sipër. Ka raste të disa shërbimeve të cilat janë validuar por,  kanë pasur çështje 

specifike në lidhje me saktësinë, plotësinë dhe / ose qartësinë e informacionit mbi platformat 

specifike.  

Përfundimet e arritura nga konsulenca në lidhje me katër kanalet e ndryshme të informimit të 

cituara më sipër janë; 

Në lidhje me  ADISA Online (faqja zyrtare dhe aplikacioni) të gjitha informacionet u verifikuan 

me sukses në faqen e ADISA-s dhe vetëm në një rast informacioni nuk ishte i plotë Prandaj 169 

nga 169 shërbime janë validuar përmes këtij kanali.   

Qendra e Thirrjeve  

Në lidhje me Qendrën e Thirrjeve, vetëm në dy raste informacioni i shërbimit nuk mund të 

vërtetohej (nuk është ofruar) dhe në 13 raste janë vërejtur probleme në lidhje me saktësinë, 

plotësinë dhe/ose qartësinë. Kështu që 167 nga 169 shërbime u vlerësuan.  

Zyrat Pritëse (ADISA dhe jo ADISA)  

Situata e përgjithshme ishte më pak pozitive për kanalin e zyrave pritëse. Në 36 raste 

informacioni nuk u validua dhe në 37 raste u bënë vërejtje. Gjatë vëzhgimeve me ndërveprim, 

informacioni nuk mu validua/nuk mund të sigurohej në 36 raste dhe në 37 raste u vunë re 

mungesa të saktësisë, qartësisë dhe plotësisë së informacionit. Duhet theksuar që këto raste 

ndodhën më shpesh në zyrat pritëse ADISA.  

Vizitat e vëzhgimit me ndërveprim në zyrat e ADISA dhe jo ADISA gjithashtu kanë treguar se 

zyrat pritëse jo ADISA tregojnë në përgjithësi performancë më të mirë në ofrimin e informacionit 

sesa zyrat pritëse ADISA. 
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 Kontrata Mid term HH Survey kontrata e lidhur më 12.10.2018 dhe ka përfunduar 

28.02.2019 shuma 99,359.80 Euro. Koordinator kontrate  Përgjegjësi i Sektorit të 

Performancës, realizuar 100%.  

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të monitorojë dhe vlerësojë performancën e 

institucioneve kryesore të shërbimit publik në Shqipëri nëpërmjet një studimi të vlerësimit të 

ndërmjetëm. Këto rezultate krahasohen me rezultatet e vlerësimit bazë, për të analizuar dhe për të 

nxjerrë në pah përparimin e bërë. Vlerësimi i ndërmjetëm përfshin gjithsej 18 institucione të 

ofrimit të shërbimeve publike në Shqipëri, ndërkohë që vlerësimi bazë përfshin 16 institucione 

Studimi është hartuar për të marrë informacion nëpërmjet reagimeve të qytetarëve për cilësinë e 

shërbimeve publike si në perceptimin ashtu edhe në perspektivën eksperimentale.  

Vlerësimi i atributeve në nivel të përgjithshëm për pyetjet që kërkojnë informacion për disa 

dimensione të shërbimit (transparenca, llogaridhënia, drejtësia, shpejtësia e përpunimit, saktësia, 

orari i përshtatshëm i punës, lexueshmëria, vendndodhja e zyrave dhe sjellja e personelit dhe 

komunikimi) dhe projektimi i atyre në një shkallë prej 0 në 100 ku 0 është “plotësisht negative” 

dhe 100 është “plotësisht pozitive” dhe standardet e kërkuara do të ishin për të marrë të paktën 85 

pikë në shkallë.  

Vlerësimi i ndërmjetëm shfaq që vetëm atributi i lexueshmërisë (formati dhe madhësia e 

shkronjave) shënon 85 pikë, ndërsa të gjitha dimensionet e tjera nuk shënojnë më shumë se 80 

pikë. Pikët më të ulëta janë marrë nga dimensioni i “Shpejtësisë së Përpunimit” me 68 pikë nga 

100. Rezultatet tregojnë një përmirësim të përgjithshëm nga studimi bazë për të gjitha atributet, 

përveç Lexueshmërisë që ishte 86 pikë në vlerësimin bazë.  

 

 Kontrata Advisory support for validation of use of BPR (70 maps) sipas kontratës 

së lidhur më date 08.06.2020 e cila përfundon më 31.12.2020 në shumën 54,330 Euro. 

Kordinator Kontrate Përgjegjësi i Sektorit të Performancës. Kjo kontratë është realizuar 

20% e vlerës së saj( është në vazhdim). Qëllimi i kësaj kontrate është Vlerësimi i 

progresit dhe rezultateve të reformës së riinxhinierimit.  

Monitorimi i standardeve të vendosura në të gjitha fushat ku ADISA në përgjithësi dhe Drejtoria 

e Zhvillimit të Standardeve në veçanti kanë punuar dhe kanë dhënë mbështetjen e tyre, kanë të 

bëjnë me vlerësimin nëse standardet e vendosura nga ADISA gjatë Ri-inxhinierimit të shërbimeve, 

stadardizimit të mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike si dhe vlerësimi i performancës së 

qendrave të shërbimit janë të zbatueshme dhe si po zbatohen ato, gjithashtu nëpërmjet monitorimit 

arrihet të vlerësohet cilët nga standardet është respektuar dhe ku ka nevojë për përmirësim.  

Grupi i auditimit konstatoi se ; gjatë gjithë periudhës së realizimit të kontratave, ndjekësit e tyre ( 

mbi cilësin dhe afatet e dorëzimit të produkteve), kanë hartuar dhe dërguar MEMO mbi realizimin 

hap pas hapi të kontratës së bashku me produktet e dorëzuara nga konsulenti. Në përfundim të 
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kontratave janë dërguar MEMO përmbledhëse së bashku me produktin final.  Informacioni 

përmbledhës në përfundim të kontratës i është dërguar titullarit së bashku me produktet e dorëzuar 

si dhe gjetjet dhe rekomandimet mbi problematikat të cilat duhen adresuar. Nëpërmjet kësaj 

MEMO-je koordinatori i kontratës ka përcjellë produktin final titullarit duke rekomanduar dhe 

drejtoritë ose sektorët që ky produkt duhet t’u adresohet për marrjen e masave dhe zgjidhjen e 

problematikave të konstatuara. 

Pas adresimit të problematikave nga drejtoritë/sektorët përkatës janë marrë masat për 

përmirësimin e gjendjes përkatësisht; 

- Në çdo kartele informative janë pasqyruar të gjitha kanalet e ofrimit të shërbimeve, në 

sportelet ADISA qytetarët marrin informacion dhe për kanalet e tjera të informimit 

kryesisht duke i adresuar të e-albania, po kështu është vepruar dhe nga Qendra e 

Informacionit ADISA. 

- Me mbylljen e sportilet të ankesave qytetarët informohen për mundësinë e kryerjes së     

ankesës onine, nëpërmjet portalit Shqipëriaqëduam. 

- Janë shtuar kanalet e ofrimit të shërbimeve. 

- Është zgjatur orari i shërbimit në qendrat ADISA nga orari 08 -14 në orarin 08;00-15;00. 

- Rritjen e shpejtësisë së dhënies së shërbimit, shërbimi tani jepet vetëm online. 

- Formularët e aplikimit janë përditësuar sipas rekomandimit të dhënë. 

- Janë kryer trajnime nga Konsulenca dhe Sektori i Trajnimeve dhe Menaxhimit të Njohurive 

për specialistët e shërbimit në të gjitha qendrat ADISA dhe në qendrën e thirrjeve ADISA, 

etj. 

Pyetjes “A është efektiv monitorimi i standardeve të vendosura” opinioni i grupit të auditimit është 

se: sistemi i ngritur për monitorimin  e procesit të ri-inxhinierimit dhe standardizimit të mënyrës 

së ofrimit të shërbimeve publike ka funksionuar mirë pasi në përfundim të monitorimeve të kryera, 

të dhënat e grumbulluara dhe problematikat e konstatuara janë analizuar dhe janë adresuar. 

Rekomandimet e lëna janë përdorur për të rritur përformancën  në realizimin e objektivave të 

drejtorisë në të gjitha fushat ku konsulencat kanë ofruar shërbimin e tyre. 

Feedback-u i subjektit përgjatë gjithë auditimit. Grupi i auditimit, falënderon stafin e Drejtorisë së 

Zhvillimit të Shërbimit  për bashkëpunimin në realizimin e këtij auditimi. Gjatë fazës studimore 

dhe të auditimit është vënë në dispozicion informacioni i kërkuar i shoqëruar edhe me dokumentet 

përkatëse. Janë kryer një sërë takimesh verbale me përfaqësues të kësaj drejtorie, si dhe është marrë 

evidencë e mjaftueshme kryesisht nëpërmjet email-ve të vëna në dispozicion nga të gjithë 

punonjësit e drejtorisë së përfshirë në auditim, duke na ofruar një bashkëpunim pozitiv për arritjen 

e konkluzioneve të auditimit. 

Grupi i Auditimit 

       Shkurte HALILI              Blerina PESHKËPIA 

 


