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1. PROBLEMI SOCIAL DHE RËNDËSIA E AUDIMIT 

1.1. Konteksti i Problemit Social 

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), si institucion publik qendror në 

varësi të Kryeministrit, ushtron veprimtarinë e saj në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave 

Nr. 673, datë 22.11.2017, i ndryshuar. Sipas VKM nr. 673, AKSHI ushtron kompetencat dhe 

përgjegjësitë si më poshtë vijon: 

- Administron infrastrukturën e-Gov si dhe infrastrukturën e teknologjisë se informacionit 

dhe komunikimit (TIK) për institucionet dhe organet e administratës buxhetore nën 

përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave, si dhe institucionet jo buxhetore për të cilat 

aplikohen tarifa shërbimi; 

- Rregullon sektorin TIK si dhe është ofrues i shërbimeve TIK dhe i shërbimeve elektronike 

për qytetarët, bizneset dhe administratën publike; 

- Ngre, mirëmban dhe administron sisteme dhe aplikacione të teknologjisë së informacionit 

dhe komunikimit, infrastrukturën e qendërzuar dhe infrastrukturën TIK, përfshirë edhe ato 

të klasifikuara si “sekret shtetëror”, për institucionet dhe organet e administratës shtetërore 

nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave; 

- Ndërmerr, kryesisht ose mbi bazën e kërkesave të institucioneve të administratës shtetërore 

të interesuara, nisma për procesin e riinxhinerimit elektronik të shërbimeve nëpërmjet 

platformës qeveritare të ndërveprimit, në varësi të nevojës për përmirësim të procedurave, 

riorganizimit të proceseve të punës, me qëllim thjeshtimin, rritjen e eficiencës dhe 

efikasitetit të administratës publike, si edhe të zhvillimeve teknologjike; 

- Bashkërendon projektet në fushën e shoqërisë se informacionit, që zbatohen në të gjitha 

institucionet publike; 

- Promovon teknologji të reja, harton strategji dhe plan-veprime për zbatimin e politikave 

në fushën e teknologjisë së informacionit e të komunikimit elektronik e-GOV. 

- Organizon, kryen prokurimet e qendërzuara dhe lidh kontratat për sistemet, pajisjet 

software dhe hardware, mirëmbajtjen, si dhe shërbimet e internetit dhe intranetit.  

Më poshtë po pasqyrohet një pamje e përgjithshme e aktiviteteve së AKSHI-t, në zhvillimin e 

qeverisjes elektronike dhe të infrastrukturës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit: 

AKSHI nga ana strukturore është e ndarë në 15 drejtori ku secila prej tyre ka në përbërje 

sektorët përkatës. 

- Gjatë vitit 2020 është bërë regjistrimi i bazave të të dhënave shtetërore dhe koordinimi i tyre 

në përputhje me përcaktimet e Ligjit Nr.10325 datë 23.09.2010 “Për bazat e të dhënave 

shtetërore” dhe aktet nënligjore në fuqi, si dhe vlerësimi i dokumentacionit teknik dhe ligjor 

të bazës së të dhënave, të institucionit, i cili kërkon të regjistrojë një bazë të dhënash 

shtetërore dhe/ose për të ndryshuar përbërjen e të dhënave të mbledhura. Në total janë 

regjistruar gjithsej 53 Baza të Dhënash Shtetërore nga të cilat 7 në vitin 2020 dhe janë në 

proces regjistrimi rreth 28 baza të dhënash të cilat janë duke plotësuar/përditësuar 

dokumentacionin tekniko-ligjor. 

- Portali unik qeveritar e-Albania u pasurua me 159 shërbime të reja elektronike përgjatë vitit 

2020, duke e çuar në total numrin e shërbime elektronike në 760. Nga 1 Janari 2020 e deri 

me tremujorin e pare te vitit 2021 janë kryer 7,706,068 aplikime për shërbimet publike dhe 

1,216,014 qytetarë e biznese të shërbyer. Aktualisht, numri i të regjistruarve në portalin e-

Albania është 1,938,000 përdorues, nga të cilët 1,806,910 qytetarë dhe 131,090 biznese, në 

vitin 2020 u shtuan rreth 758 mijë përdorues të rinj. Numri i përdoruesve  të rinj në vitin 

2020 është rritur me 5 herë më shumë krahasuar me 2017. 



2 

- 55 regjistra elektronikë të lidhur në Platformën Qeveritare të Ndërveprimit, ku 66% e 

fushave në formularët e aplikimit plotësohen automatikisht nga ndërveprimi dhe shkëmbimi 

i të dhënave midis këtyre regjistrave në kohë reale. Gjatë kësaj periudhe pati rritje të numrit 

të transaksioneve të kryera në platformë ku numërohen mbi 145 milionë transaksione, më 

shumë se dyfishi i numrit të transaksioneve të realizuara përgjatë vitit 2019. 

- Punonjësve të administratës publike në sportele iu mundësua aksesi i gjenerimit të 48 

dokumenteve me vulë elektronike për qytetarin, për shërbime të ndryshme. Gjatë vitit 2020 

u gjeneruan 18 herë më shumë dokumente me vulë, krahasuar me ato të gjeneruara gjatë 

vitit 2017. Në total gjatë viteve 2017-2020 janë gjeneruan mbi 11 milion dokumente me 

vulë elektronike. 

- Gjatë vitit 2020 AKSHI ka nënshkruar 17 kontrata për sisteme të reja ose përmirësime për 

sistemet ekzistuese. 

- Gjatë vitit 2020, AKSHI, si përgjegjës për administrimin e sistemeve IT software dhe 

infrastrukturën hardware TIK për institucionet nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave, 

ku përfshihet edhe siguria kibernetike e tyre, ka instaluar certifikata SSL për 10 sisteme dhe 

portale të rinj, duke çuar në 90 numrin e përgjithshëm të tyre, si dhe ka bërë rinovimin e 11 

SSL të cilat kanë skaduar gjatë vitit 2020. Ka ofruar shërbimin e mbrojtjes me antivirus për 

6 institucione që janë në rrjetin Govnet, por jashtë domain-it duke e çuar në 41 numrin total 

të institucioneve në këtë kategori që përfiton mbrojtje me antivirus. Nga muaji Mars i vitit 

2018 AKSHI ka implementuar një sistemi të ri kundër sulmeve DDOS, për të rritur akoma 

më shumë sigurinë e infrastrukturave të hostuara pranë Datacenter-it Qeveritar. Përveç 

sulmeve DDOS ky lloj sistemi ofron mundësinë e konfigurimeve të thresholdeve të 

ndryshme për portale specifike në mënyrë që të realizohet mbrojtje edhe ndaj tipeve të tjera 

sulmesh (Zombie, tcp syn, slow http, etj) 

- Gjatë vitit 2020, AKSHI si Ofrues i Kualifikuar i Shërbimeve të Besuara (OKSHB) në 

vazhdim të bashkëpunimeve ndërinstitucionale në kuadër të projektit e-leje, ASCYDA, e-

receta, ka ofruar shërbimin e nënshkrimit elektronik. Në total janë pajisur me nënshkrim 

elektronik 11.328 përdorues, 2528 prej të cilëve janë përdorues të administratës publike, 

5419 të subjekteve private dhe agjenteve doganore dhe 3.381 për e-recetat. Gjithashtu, janë 

gjeneruar 30 vula elektronike për 5 institucione shtetërore. 

- Gjatë vitit 2020, Drejtoria e Sistemeve e-Gov ka realizuar ofrimin e postës elektronike 

zyrtare në administratën publike për 3.528 përdorues të rinj duke arritur në një total prej 

29.241 mailbox-esh.  

- Gjatë vitit 2020, Sistemi EDRMS ka 2.861 përdorues në Ministritë e Linjës dhe institucione 

të tjera. 

- Në sistemin e-leje, gjatë vitit 2020 janë miratuar 16.109 leje në total tërësisht online. 

- Gjatë vitit 2020 është bërë e mundur lidhja me fibër optike e 5 institucioneve të reja, si edhe 

transferimi i lidhjeve për 4 institucione për shkak të ndryshimit të vendndodhjes. 

- Gjatë vitit 2020 është bërë i mundur shtimi i 169 makinave virtuale në Cloud Publik të 

AKSHI-t, sipas kërkesave të ardhura për nevoja të sistemeve/portaleve web të ndryshme. 

Duke qenë se gjatë viteve të fundit, AKSHI ka investuar dhe po punon për ngritjen e sistemeve, 

dixhitalizimin e arkivave fizike, rritjen e numrit të sistemeve të lidhura në Platformën 

Qeveritare të Ndërveprimit, shkëmbimin e të dhënave midis tyre, shtimin e shërbimeve 

elektronike në portalin qeveritar e-Albania, infrastrukturën fizike, krijimin e kapaciteteve të 

dedikuara për arkiva elektronike, etj është i rëndësishëm vlerësimi i zhvillimit të ofrimit të 
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shërbimeve publike on site, transparencën e ofrimit të tyre si dhe matjen e kushteve teknike 

dhe organizative për ofrimin e këtyre shërbimeve. 

1.2. Rëndësia e Auditimit të Performancës 

Auditimi i performancës është një shqyrtim i pavarur, objektiv dhe i besueshëm i faktit nëse 

sipërmarrjet, sistemet, operacionet, programet, aktivitetet dhe organizatat qeveritare veprojnë 

në përputhje me parimet e ekonomicitetit, eficiencës dhe efektivitetit dhe nëse ekziston 

mundësia për përmirësim të mëtejshëm. Në filozofinë drejtuese të KLSH-së, auditimet e 

performancës i kushtohet gjithmonë një rëndësi e veçantë në shtimin e numrit të auditimeve, 

rritjen e cilësisë së tyre, zgjerimin e fushave të auditimit, si dhe rritjen e ndikimit të auditimeve 

në përmirësimin e jetës së qytetarëve. 

Misioni i KLSH-së si një institucion i pavarur kushtetues, është t’i shërbejë qytetarit shqiptar, 

duke qenë “agjent” i Kuvendit dhe palëve të interesit, duke i informuar në mënyrë të 

vazhdueshme, të paanshme dhe të plotë, mbi përgjegjshmërinë që Qeveria dhe entet publike 

tregojnë në përdorimin e kontributit të taksapaguesve shqiptarë e duke kontribuar në 

përmirësimin e qeverisjes nëpërmjet luftës kundër korrupsionit1. KLSH synon të bëhet një 

institucion model, që udhëheq nëpërmjet shembullit, që nxit rritjen e përgjegjshmërisë, 

transparencës, dhe përdorimit me efektivitet, eficiencë dhe ekonomicitet të pasurisë publike, 

duke forcuar integritetin dhe besimin e publikut tek institucioni, për të qenë vlerë e shtuar për 

shoqërinë dhe të sjellë ndryshim në jetën e qytetarëve2. 

Pikënisjet për të kryer këtë auditim, janë marrë nga problematikat që mund të rezultojnë në 

zhvillimin e aktivitetit të AKSHI-t në ofrimin e shërbimeve të qendërzuara kundrejt 

institucioneve të administratës publike si institucione qendrore si dhe ofrimit të shërbimeve 

publike on site. 

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, më poshtë AKSHI, është institucion publik 

qendror, person juridik, me seli në Tiranë, në varësi të Kryeministrit. AKSHI financohet nga 

buxheti i shtetit dhe të ardhura të tjera të ligjshme, përfaqëson pronarin shtet dhe administron 

çdo sistem dhe infrastrukturë hardware dhe software në fushën TIK, për institucionet dhe 

organet e administratës buxhetore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave, si dhe 

institucionet jobuxhetore për të cilat përdoren tarifa shërbimi. AKSHI ofron politika, strategji 

dhe rregullon sektorin TIK, duke përjashtuar fushën e komunikimeve elektronike. AKSHI 

është ofrues i shërbimeve TIK dhe i shërbimeve elektronike për qytetarët, bizneset dhe 

administratën publike.  

AKSHI ofron shërbime të përqendruara për Administratën Publike duke vendosur në 

dispozicion sisteme të dixhitalizuara. Gjithashtu, AKSHI si institucion kryesor dhe përgjegjës 

për ofrimin e qeverisjes elektronike në Shqipëri, ka si fokus ndërlidhjen e sistemeve me njëri-

tjetrin dhe shkëmbimin e të dhënave në kohë reale mes tyre, si hap të domosdoshëm për 

dixhitalizimin e shërbimeve publike dhe uljen e numrit të dokumenteve që i kërkohen qytetarit 

apo biznesit në sportel. 

Nëpërmjet këtij auditimi të performancës, duke identifikuar dhe analizuar dinamikën e 

shërbimeve të qendërzuara që ofron AKSHI si dhe duke evidentuar përgjegjësinë e shtuar të 

Agjencisë për ti ofruar suport një numri të lartë institucionesh synojmë të japim rekomandimet 

e duhura për përmirësimin e ofrimit të shërbimeve ndaj institucioneve të administratës publike. 

 

                                                                 
1 Vendim i Kryetarit të KLSH nr. 229, datë 31.12.2017 “Për Miratimin e Strategjisë së Zhvillimit të KLSH- së për 

Periudhën 2018 – 2022”. 
2 Vizioni i KLSH, nga Strategjia e Zhvillimit të KLSH-së për periudhën 2018 – 2022, faqe 19. 



4 

2. SUBJEKTET NËN AUDITIM 

2.1. Hyrje në subjektet nën auditim  

Subjekti i përfshirë në këtë auditim është Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit. 

AKSHI është krijuar sipas “Vendimit Nr. 673, Datë 22.11.2017 “Për Riorganizimin e 

Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”. Objekti i veprimtarisë së AKSHI-t janë:  

• Zbatimin e politikave e të strategjive, për zhvillimin e sektorit të shoqërisë së informacionit 

(më poshtë SHI) dhe në veçanti të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (më 

poshtë TIK); 

• Bashkërendimin e programeve në fushën e SHI-së dhe në veçanti të TIK-ut;  

• Nxitjen e investimeve në fushën e SHI-së;  

• Hartimin e praktikave për ushtrimin e kompetencave që i jepen ministrit nga legjislacioni 

në fushën e komunikimeve elektronike;  

• Promovimin e teknologjive të reja në fushën e TIK;  

• Dhënien e kontributit në edukimin dhe nxitjen e përdorimit të TIK-ut nga publiku. 

AKSHI administron çdo sistem dhe infrastrukturë hardware dhe software në fushën TIK, për 

institucionet dhe organet e administratës buxhetore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave, 

si dhe institucionet jo buxhetore për të cilat do të përdoren tarifa shërbimi.  

AKSHI ofron politika, strategji dhe rregullon sektorin TIK, duke përjashtuar fushën e 

komunikimeve elektronike. Gjithashtu AKSHI është ofrues i shërbimeve TIK dhe i shërbimeve 

elektronike për qytetarët, bizneset dhe administratën publike. 

AKSHI është administrator i çdo sistemi TIK që ka si përdorues institucionet apo organet e 

administratës shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave. Në përbërje të AKSHI-t, 

pranë çdo institucioni dhe organi të administratës shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të 

Ministrave, krijohen dhe funksionojnë njësitë e teknologjisë së informacionit e të komunikimit 

(NJTIK), si strukturë organizativo-teknike për projektimin, zbatimin dhe administrimin e 

qeverisjes elektronike, në institucion, nëpërmjet teknologjisë së informacionit e të komunikimit 

(TIK). 

Nisur nga rëndësia e institucioneve, impakti në ofrimin e shërbimeve për popullatën si dhe 

sasia e lartë e shërbimeve elektronike që i ofrohet qytetarëve dhe biznesit, në këtë auditim u 

përfshinë si palë: 

1. Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA) 

2. Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC) 

3. Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) 

4. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT)  

5. Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH). 

2.2. Politikat e subjektit 

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, është institucion publik qendror, i cili ofron 

politika, strategji dhe rregullon sektorin TIK.  AKSHI: 

- Promovon teknologji të reja, harton strategji dhe plan veprime për zbatimin e politikave 

në fushën e teknologjisë së informacionit e të komunikimit elektronik e-GOV. 

- Zhvillon politika e strategji në sektorin e shoqërisë së informacionit dhe në veçanti të 

teknologjisë së informacionit dhe komunikimit si dhe nxit investimet në fushën e SHI-së. 

- Riorganizon dhe menaxhon strukturat përgjegjëse TIK, në institucionet dhe organet e 

administratës shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave. 

- Ofron shërbime të përqendruara nëpërmjet teknologjisë së informacionit e komunikimit 

(TIK) për qeverisjen elektronike, për administratën shtetërore, qytetarët dhe bizneset. 
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- Subjekte e tjera të përfshira në këtë auditim, sa i takon temës së përzgjedhur janë palë dhe 

zbatues të politikave të sipërcituara të cilat monitorohen nga AKSHI. 

2.3. Rëndësia e produkteve të subjektit 

Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) luajnë një rol të veçantë në zhvillimin e 

një ekonomie konkurruese të bazuar në njohuri dhe inovacion. Kjo teknologji mundëson 

sigurimin e një cilësie më të lartë të jetës për qytetarët, ndihmon në lehtësimin dhe efikasitetin 

e proceseve të biznesit si dhe në rritjen e efektivitetit dhe transformimin e qeverisjes. Zhvillimi 

i sektorit TIK konsiderohet si një politikë horizontale pasi efektet dhe ndikimet e zbatimit të tij 

shtrihen mbi të gjithë sektorët socialë dhe ekonomikë të vendit.  

Në analogji me politikat dhe prioritetet e Bashkimit Evropian, zhvillimi i TIK dhe axhenda 

dixhitale janë pjesë e programit të Qeverisë Shqiptare 2013-2017. Programi e shikon zhvillimin 

e TIK dhe e-shërbimet të lidhura ngushtë me zhvillimin ekonomik dhe social të vendit. Në 

programin e qeverisë është përcaktuar se qeveria do të punojë në 3 drejtime kryesore duke 

vendosur objektiva të matshme:  

- Së pari, për shtimin dhe promovimin e shërbimeve elektronike për qytetarët, biznesin dhe 

administratën. Prioritet do të jetë rritja e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në 

administratën publike sipas parimeve të iniciativës Open Government Partnership.  

- Së dyti, për përdorimin e TIK në edukim për të kapërcyer hendekun dixhital dhe për të 

aftësuar rininë. Politikat do të jenë të orientuara drejt përmirësimit dhe zgjerimit të kapaciteteve 

njerëzore në mënyrë që të rritet numri i përdoruesve dhe të promovohet zhvillimi i ofruesve të 

e-shërbimeve. Në këtë mënyrë do të nxitet krijimi i vendeve të punës për të rinjtë të cilët mund 

të punësohen në tregun shqiptar, rajonal e më gjerë.  

- Së treti, konsolidimi i infrastrukturës dixhitale në të gjithë territorin e Republikës së 

Shqipërisë, duke respektuar me rigorozitet parimet evropiane të konkurrencës së lirë e të 

ndershme.  

 

Figura nr. 1: Struktura e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (Qershor 2020) 
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2.4. Pesha në buxhet dhe PBB 

Buxheti i AKSHI, i krahasuar me peshën e tij ndaj Buxhetit të Shtetit dhe Produktit të 

Brendshëm Bruto3, për vitet 20017, 2018, 2019, 2020 paraqitet më hollësisht sipas tabelës së 

mëposhtme: 

 Tabela nr. 1: Buxheti i AKSHI dhe pesha e tij ndaj Buxhetit të Shtetit dhe PBB (në milionë lekë) 

Viti  2017 2018 2019 2020 

Buxheti i AKSHI (Plan) 501 2,841 3,523 6,108 

Buxheti i Shtetit (Plan) 368,799 390,219 397,845 418,405 

% ndaj totalit 0.14% 0.73% 0.89% 1.46% 

GDP (PBB) 1,551 1,631 1,705 1,794 

% ndaj PBB 0.03% 0.17% 0.21% 0.34% 

Burimi: AKSHI 

Ndërsa realizimi i buxhetit të AKSHI për vitet 2017-2020, paraqitet sipas tabelës së 

mëposhtme: 

Tabela nr. 2: Buxheti i AKSHI Plan-Fakt (në milionë lekë). Burimi i të dhënave: AKSHI 

  Viti 2017 Viti 2018 

Përshkrimi Plan Fakt Realizimi 

në % 

Plan Fakt Realizimi 

në % 

Paga (600) 31.97 30.27 95% 254.3 139.8 55% 

Sigurime Shoqërore (601) 6.73 5.56 83% 38.7 22.7 59% 

Shpenzime për mallra dhe shërbime (602) 244.51 235.36 96% 1,783.00 1,777.70 100% 

Transferta të tjera (605) 4.85 0 0 21 0.1 1% 

Transferta (606) 0 0 0 0 0   

Investime (231) 212.74 168.89 79% 744.4 701.1 94% 

SHUMA 500.8 440.08 88% 2,841.40 2,641.50 93% 

 
  Viti 2019 Viti 2020 

Përshkrimi Plan Fakt Realizim

i në % 

Plan Fakt Realizim

i në % 

Paga (600) 319.32 229 72% 308.82 279.04 90% 

Sigurime Shoqërore (601) 56.4 44 78% 52.41 45.96 88% 

Shpenzime për mallra dhe shërbime 

(602) 

2,039.8

7 

2,072.4

5 

102% 3,680.4

8 

3,286.4

1 

89% 

Transferta të tjera (605) 21 0.35 2% 21 0.13 1% 

Transferta (606) 0.6 0.05 8% 0.5 0.09 19% 

Investime (231) 1,085.5

2 

1,079.9

1 

99% 2,044.5

2 

2,041.2

5 

100% 

SHUMA 3,522.7

1 

3,425.7

6 

97% 6,108 5,653 93% 

Burimi: AKSHI 

 

 

 

 

                                                                 
3 http://www.financa.gov.al/ 

http://www.financa.gov.al/
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Grafiku nr. 1: Buxheti i AKSHI-t ndër vite Plan-Fakt (në milionë lekë)  

 
Burimi: AKSHI 

2.5. Risqet e aktivitetit të subjektit 

Gjatë ushtrimit të aktivitetit të tij, çdo institucion përballet me një sërë problematikash dhe 

kërcënimesh të cilat mund t’i vijnë si nga mjedisi i brendshëm, ashtu edhe nga mjedisi i 

jashtëm. Një mjet analitik i cili mundëson identifikimin e faktorëve të mjedisit të jashtëm dhe 

ndikimin që mund të kenë këta faktorë në veprimtarinë e institucionit, është analiza PESTLE; 

ndërsa analiza që përdoret për të vlerësuar faktorët që e kanë prejardhjen nga mjedisi i 

brendshëm institucional, është ajo SWOT.  

Sa i përket të dytës, grupi i auditimit ka përcaktuar disa lloje faktorësh (risqe) që ndikojnë në 

performancën e AKSHI-t: politikë, ekonomikë, socialë, teknologjikë, ligjorë dhe mjedisorë. 

Nëse analizojmë, për shembull, faktorin P-Politik që shpjegon ndikimin që mund të ketë 

Qeveria (politikat) në veprimtarinë e AKSHI-t, vëmë re se një alokim i mjaftueshëm ose jo i 

fondeve për nxitjen e investimeve dhe kryerjen e ofrimit të shërbimeve kundrejt strukturave të 

administratës publike sipas përcaktimeve ligjore dhe/ose në kuadër të indikatorëve të 

performancës ndikon në vetë përmbushjen e këtyre objektivave institucionale (efektiviteti).  

Në të njëjtën mënyrë, risku e-Mjedisor, i cili përfaqëson mjedisin makro të institucionit, i 

shprehur në forma si “kultura organizacionale” apo “morali i stafit” (dëshira/incentiva për të 

punuar) mund të ndikojë fuqimisht në cenimin ose jo të 3- Eve të performancës së AKSHI-t. 

Risqet e aktivitetit të subjektit janë ato me të cilat përballet AKSHI, në lidhje me realizimin e 

përgjegjësive të saj që lindin nga aktiviteti në tërësi, duke u fokusuar në marrëveshjet MNSH, 

rakordimi i ofrimit të shërbimeve me institucionet e tjera që janë nën juridiksionin e VKM 673.   

Risqet e aktivitetit të institucionit janë analizuar dhe paraqitur duke evidentuar dhe klasifikuar 

fillimisht sipas analizës SWOT: fuqitë, dobësitë, shanset, kërcënimet, të klasifikuar me faktorë 

të brendshëm dhe të jashtëm. 
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Analiza SWOT 

Në tabelën e mëposhtme paraqitet një listim i faktorëve të lidhur me risqet: 

 

Figura nr. 2: Analiza SWOT  

Duke iu referuar evidentimit të fuqive, dobësive, shanseve dhe kërcënimeve të paraqitur në 

analizën SWOT, grupi i auditimit ka bërë një ndarje dhe grupim të risqeve të veprimtarisë së 

institucioneve përkatëse, për të adresuar dhe ndarë faktorët e riskut sipas përkatësisë së tyre, 

brenda kontrollit dhe jashtë kontrollit menaxherial. Fuqitë dhe dobësitë, zakonisht 

konsiderohen si probleme të brendshme të institucionit. Problemet e brendshme zakonisht janë 

ato probleme që ndeshen në aktivitet ditore që zhvillon institucioni ndërsa faktorët e jashtëm 

zakonisht merren me të ardhmen strategjike të institucionit. Mundësitë dhe kërcënimet mund 

të konsiderohen si faktorë të jashtëm të institucionit. 

a. Risqe brenda kontrollit menaxherial: 

- Shërbimet ndaj klientit/ suporti 

- Fleksibiliteti 

- Staf i dedikuar 

- Shërbimet Web development 

- Rregullorja e brendshme 

- Kodi i sjelljes dhe etikës 

- VKM 673, datë 22.11.2017, i ndryshuar 

- Përgjegjshmëritë 

- Nivele të pamjaftueshme të stafit 

- Financimi i modeleve IT 

- Mungesa e planifikimit strategjik 

- Mungesa e MNSH-ve 

- Mungesa e procedurave standarde të operimit 

- Qendërzimi/shpërndarja IT jo e koordinuar 

- Trajnimet / orientimi kundrejt teknologjisë 
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- Burokracitë 

- Komunikimi 

b. Risqet jashtë kontrollit menaxherial:  

- Mjedisi i Sigurisë 

- Pritshmëritë kundrejt Kapaciteteve 

- Mos koherenca e të qenit të përditësuar 

- Prioritetet dhe Niveli i financimit 

- Shtimi i pajisjeve që kërkojnë suport 

- Infrastrukturë networku solide 

- Integrimi me sukses i Enterprise computing 

- Bashkëpunimi ndërmjet institucioneve të ndryshme (qendrore dhe lokale) 

- Modele të ngjashme biznesi 

- Ndërtimi i njohurive dhe aftësive të Stafit të IT-së, që të kenë rezultate positive 

- Kërkimi dhe Zhvillimi i Teknologjive të reja 

- Rritja ekonomike 

- Cloud computing 

- Integrimi i Sistemeve 

- Network security 

- Wireless 

Kategorizimi i Riskut në strategjik, juridik dhe operacional 

Nr. Risku i Subjektit 
Kategorizimi i 

riskut 

Niveli i 

Riskut 

1 
Politikat Strategjike të Qeverisë;  

Programi Kombëtar TIK 2018-2021 

Risk Strategjik 

I Mesëm 

2 Investimet që kryen subjekti I Mesëm 

3 Joshja e profesionisteve dhe format e motivimit të 

stafit IT 
I Mesëm 

 

4 

Mos rakordim i marrëdhënieve të ndërsjella ndërmjet 

palëve të përfshira 

 

I Mesëm 

5 

Zbatimi i përcaktimeve të VKM nr. 673, datë 22.11.2017 

“Për Riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë 

së Informacionit”, të ndryshuar. 
Risk Rregullator 

dhe Juridik 

I Lartë 

6 
Mosrespektimi i kontratave të MNSH-ve dhe MNSH të 

njëjta pavarësisht aktivitetit që zhvillon institucioni. 
I Mesëm 

10 
Risku i burimeve njerëzore të aftësuar dhe largimi i 

profesionistëve. 

Risk 

Operacional 

I Mesëm 

11 Mungesa në stafin IT, Mungesa e trajnimeve I Lartë 

12 Mos kryerja e auditimeve të brendshme I Lartë 

13 

Ndryshimet dhe lëvizjet e stafit menaxhues që merren 

me ndjekjen dhe zbatimin e marrëveshjeve të nivelit të 

shërbimit 
I Mesëm 

14 
Aftësia për t’ju përgjigjur me suport në kohë 

institucioneve përfituese  
I Mesëm 

15 
Aftësia për të zbatuar planin e qendërzimit të 

shërbimeve dhe ofrimin e shërbimeve cilësore dhe 

efektive 

I Mesëm 

Tabela nr. 3: Kategorizimi i riskut 
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2.6. Feedback-u i subjekteve gjatë auditimit 

Gjatë fazës studimore të auditimit, stafet përgjegjëse të AKSHI-t iu janë përgjigjur 

përgjithësisht në kohë takimeve prezantuese dhe konsultuese, si dhe plotësimit të informacionit 

të kërkuar, kryesisht me dokumentacionin që lidhet me zhvillimin e aktivitetit të Agjencisë si 

dhe në ofrimin e shërbimeve të qendërzuara. 

AKSHI-it iu dërgua Kërkesë për dokumentacion dhe informacion në rrugë zyrtare4me datë 

14.09.2020, ku ka vënë në dispozicion informacionin e kërkuar në datën 22.09.2020 në format 

fizik, shoqëruar me dokumentet përkatëse. Personat e kontaktit janë treguar të gatshëm në 

komunikime për trajtimin e çështjeve të ndryshme, që grupi i auditimit vendosi që t’i trajtonte. 

Me datë 09.10.2020 në institucionin e AKSHI-t me anë të postës elektronike u dërgua Pyetësor-

Intervistë5 për vjelje të dhënash dhe përgjigjesh paraprake nga subjekti nën auditim. Me datë 

19.10.2020 nga subjekti nën auditim u kthye përgjigje mbi dokumentacionin e kërkuar. 

Gjatë fazës së auditimit në terren komunikimet me subjektin nën auditim dhe me subjektet e 

audituara si palë të përfshira në auditim kanë qenë kryesisht korrekte dhe profesionale.  

AKSHI-t iu dërgua pyetësori 6  për auditimin e performancës “Efektiviteti i procesit të 

qendërzimit të ofrimit të shërbimeve nga AKSHI për periudhën 2017-2020”, në rrugë zyrtare 

me datë 16.02.2021, ku ka vënë në dispozicion informacionin e kërkuar në datën 08.03.20217 

në format fizik, shoqëruar me dokumentet përkatëse, sipas rastit dhe në format elektronik. 

Personat e kontaktit janë treguar të gatshëm në komunikime për trajtimin e çështjeve të 

ndryshme, të trajtuara përgjatë auditimit. 

ADISA-ës iu dërgua pyetësori 8  për auditimin e performancës “Efektiviteti i procesit të 

qendërzimit të ofrimit të shërbimeve nga AKSHI për periudhën 2017-2020”, në rrugë zyrtare 

me datë 16.02.2021, ku ka vënë në dispozicion informacionin e kërkuar në datën 23.02.20219 

në format fizik, shoqëruar me dokumentet përkatëse, sipas rastit dhe në format elektronik. 

Personat e kontaktit janë treguar të gatshëm në komunikime për trajtimin e çështjeve të 

ndryshme, të trajtuara përgjatë auditimit. 

QKB-së iu dërgua pyetësori 10  për auditimin e performancës “Efektiviteti i procesit të 

qendërzimit të ofrimit të shërbimeve nga AKSHI për periudhën 2017-2020”, në rrugë zyrtare 

me datë 16.02.2021, ku ka vënë në dispozicion informacionin e kërkuar në datën 23.02.202111 

në format fizik, shoqëruar me dokumentet përkatëse, sipas rastit dhe në format elektronik. 

Personat e kontaktit janë treguar të gatshëm në komunikime për trajtimin e çështjeve të 

ndryshme, të trajtuara përgjatë auditimit. 

ISSH-së iu dërgua pyetësori 12  për auditimin e performancës “Efektiviteti i procesit të 

qendërzimit të ofrimit të shërbimeve nga AKSHI për periudhën 2017-2020”, në rrugë zyrtare 

me datë 16.02.2021, ku ka vënë në dispozicion informacionin e kërkuar në datën 23.02.202113 

në format fizik, shoqëruar me dokumentet përkatëse, sipas rastit dhe në format elektronik. 

Personat e kontaktit janë treguar të gatshëm në komunikime për trajtimin e çështjeve të 

ndryshme, të trajtuara përgjatë auditimit. 

                                                                 
4 Shkresa nr. 4060/1 datë 14.09.2020 
5 Shkresa nr. 4064/4, datë 09.10.2020 
6 Pyetësori është dërguar në formë shkresore dhe me anë të postës elektronike 
7 Shkresa nr. 500/1 datë 08.03.2021 
8 Pyetësori është dërguar në formë shkresore dhe me anë të postës elektronike 
9 Shkresa nr. 95/2 datë 23.02.2021 
10 Pyetësori është dërguar në formë shkresore dhe me anë të postës elektronike 
11 Shkresa nr. 923/2 datë 23.02.2021 
12 Pyetësori është dërguar në formë shkresore dhe me anë të postës elektronike 
13 Shkresa nr. 1230/1 datë 23.02.2021 
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DPT-s iu dërgua pyetësori14 për auditimin e performancës “Efektiviteti i procesit të qendërzimit 

të ofrimit të shërbimeve nga AKSHI për periudhën 2017-2020”, në rrugë zyrtare me datë 

16.02.2021, ku ka vënë në dispozicion informacionin në format elektronik jo të plotë. Një pjesë 

e informacionit të dorëzuar elektronikisht nuk ka qenë i plotë ose në përputhje me 

informacionin e kërkuar nga grupi i auditimit gjatë fazës së auditimit në terren. 

DPGJC-s iu dërgua pyetësori 15  për auditimin e performancës “Efektiviteti i procesit të 

qendërzimit të ofrimit të shërbimeve nga AKSHI për periudhën 2017-2020”, në rrugë zyrtare 

me datë 16.02.2021, ku ka vënë në dispozicion informacionin e kërkuar në datën 01.04.2020 

në format fizik, shoqëruar me dokumentet përkatëse. DPGJC nuk ka dorëzuar në kohë 

dokumentacionin e kërkuar duke krijuar vonesa për grupin e auditimit. Personat e kontaktit nuk 

janë treguar korrekt në komunikim me grupin e auditimit. 

3. QASJA DHE DETAJET E AUDITIMIT 

3.1. Fokusimi dhe përkufizimi i problemit 

Ky auditim ka në fokus efektivitetin e qendërzimit të infrastrukturës dhe shërbimeve që AKSHI 

ofron kundrejt institucioneve të administratës publike për periudhën 2017-2020.  

Grupi i auditimit duke marrë në konsideratë kohën e zhvillimit të auditimit dhe kompleksitetin 

e kësaj fushe është përqendruar në auditimin e performancës nëse qendërzimi në zbatim të 

VKM nr. 673, ka rezultuar me efektivitet në drejtim të ofrimit të shërbimeve G2G mbi 

teknologjinë e informacionit.  

Subjektet e përzgjedhura si objekt auditimi janë: Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së 

Informacionit në cilësinë e institucionit administrues dhe qendror që rregullon sektorin TIK 

dhe ofrues të shërbimeve, etj, për institucionet dhe organet e administratës buxhetore. Subjekte 

e tjera të përfshira në këtë auditim, si ADISA, DPGJC, QKB, DPT dhe ISSH janë përzgjedhur 

si palë dhe zbatues të politikave dhe strategjive të hartuara dhe miratuara nga AKSHI. 

Zhvillimi i këtij auditimi ka nisur si rrjedhojë e vlerësimit të efektivitetit të procesit të 

qendërzimit të ofrimit të shërbimeve dhe infrastrukturës nga AKSHI, si rezultat i përcaktimeve 

të VKM nr. 673. 

Nëpërmjet këtij auditimi, KLSH ka evidentuar përgjegjësitë institucionale të subjektit të 

audituar në kuadër të zbatimit të VKM nr. 673, datë 22.11.2017 “Për Riorganizimin e Agjencisë 

Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar. 

Po kështu KLSH ka analizuar duke krahasuar me kriteret përkatëse për infrastrukturën TIK, 

pajisjeve hardware dhe software, menaxhimin e burimeve njerëzore si dhe mënyrën e ofrimit 

të shërbimeve, duke evidentuar problematika thelbësore referuar qendërzimit të infrastrukturës, 

burimeve njerëzore, menaxhimin e aseteve dhe menaxhimin e proceseve ndërvepruese 

ndërmjet institucioneve. 

3.2. Objektivi i auditimit 

Me qëllim që Agjencia të arrijë performancën optimale në ofrimin e shërbimeve dhe që njerëzit 

dhe institucionet e administratës publike të përfitojnë një shërbim cilësor me kosto të 

pranueshme, grupi i auditimit synon që të bëjë një vlerësim mbi efektivitetin dhe 

ekonomicitetin e qendërzimit të infrastrukturës dhe shërbimeve që AKSHI ofron për 

institucionet dhe organet e administratës shtetërore, nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave, 

pasi kjo tematikë ka ndikim të lartë social dhe të drejtpërdrejtë ndaj qytetarëve. 

                                                                 
14 Pyetësori është dërguar në formë shkresore dhe me anë të postës elektronike 
15 Pyetësori është dërguar në formë shkresore dhe me anë të postës elektronike 
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Ky auditim ka si objektiv matjen e efektivitetit të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së 

Informacionit, me fokus kalimi nga shërbime të decentralizuara në ato të qendërzuara dhe 

strategjinë e zhvillimit të shërbimeve të qendërzuara për të ardhmen. Kështu, grupi i auditimit 

përzgjodhi: 

Efektivitetin e AKSHI-t në ofrimin e shërbimeve të qendërzuara kundrejt institucioneve dhe 

organeve të administratës buxhetore, për periudhën 2017-2020. 

Ekonomicitetin e procesit të qendërzimit të infrastrukturës së Teknologjisë së Informacionit e 

institucioneve dhe organeve të administratës buxhetore, te AKSHI për periudhën 2017-2020. 

 

 

3.3. Piramida e pyetjeve audituese 

 

3.4. Kriteret audituese 

Kriteret e Politikës: 

-VKM nr. 673, datë 22.11.2017 “Për Riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së 

Informacionit”, të ndryshuar. 

Kriteret e Monitorimit dhe Raportimit: 

-Raporte vjetore 2018, 2019, 2020 të AKSHI-t; 

-Informacione për të dhënat e vitit 2019; 

-Strategjia Ndërsektoriale “Axhenda Dixhitale e Shqipërisë 2015-2020. 

“Objektivi i auditimit është të vlerësojë efektivitetin e qendërzimit të infrastrukturës dhe 

shërbimeve që AKSHI ofron për institucionet e administratës buxhetore dhe institucionet 

jobuxhetore, sipas përcaktimeve të VKM 673”. 
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Kriteret Teknike: 

-Ligji nr. 9887 datë 10.03.2008, ndryshuar me ligin Nr. 48/2012 “Për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale”;  

-Ligji nr. 9918, datë 19.05.2008, “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”;  

-Ligji nr. 9880, datë 25.02.2008 “Për nënshkrimin elektronik”;  

-Legjislacioni mbi Krimin Kibernetik;  

-Ligji nr. 10 273, datë 29.04.2010 “Për Dokumentin Elektronik”;  

-Ligji nr. 10 325, datë 23.09.2010 “Për Bazat e të Dhënave Shtetërore”; 

-VKM nr. 495, datë 13.09.2017 "Për miratimin e Rregullave të Përfitimit të Shërbimeve 

Publike Elektronike;  

-VKM nr. 496 “Për disa shtresa në vendimin nr. 332, "Për përcaktimin e formës, elementeve 

përbërës, mënyrës së mbajtjes e afatit të përdorimit të dokumenteve bazë, që mbahen dhe 

lëshohen nga shërbimi i Gjendjes Civile””;  

-VKM nr. 35, datë 22.1.2020 “Për miratimin e tarifave për shërbimet elektronike të agjencisë 

kombëtare të shoqërisë së informacionit”; 

“Strategjia Ndërsektoriale e Shoqërisë së Informacionit”; 

-VKM nr. 357,  datë 24.04.2013 “Për miratimin e rregullores “Për menaxhimin e dokumentit 

elektronik në Republikën e Shqipërisë””;  

-VKM nr. 778, datë 07.11.2012, “Për miratimin e standardeve të përgjithshme, minimale, të 

personelit NjTIK për Strukturimin Organizativ të Njësive të Teknologjisë së Informacionit e të 

Komunikimit”; 

-VKM nr. 322, datë 05.05.2010 “Për miratimin e Dokumentit të Politikave për Komunikimet 

Elektronike në Republikën e Shqipërisë”;  

-VKM nr. 961, datë 24.11.2010 “Për Përcaktimin e Autoritetit Rregullator Koordinues të 

Bazave të të Dhënave Shtetërore”;  

-VKM nr. 945, datë 02.11.2012 “Për Miratimin e Rregullores ‘Administrimi i Sistemit të 

Bazave të të Dhënave Shtetërore”;  

-VKM nr. 734 datë 28.08.2013 “Për Krijimin e Sistemit Unik të Regjistrimit, Autentifikimit dhe 

Identifikimit të Përdoruesve në Marrjen e Shërbimeve”;  

-VKM nr. 710 datë 21.08.2013 “Për Krijimin dhe Funksionimin e Sistemeve të Ruajtjes së 

Informacionit, Vazhdueshmërisë së Punës dhe Marrëveshjeve të Nivelit të Shërbimit” i 

ndryshuar;  

-VKM nr. 222, datë 26.04.2018, “Për miratimin e Listës së Infrastrukturave Kritike të 

informacionit dhe të Listës së Infrastrukturave të Rëndësishme të Informacionit”; 

-VKM nr. 357, datë 24.04.2013, për miratimin e rregullores “Për menaxhimin e dokumentit 

elektronik në Republikën e Shqipërisë”; 

-VKM nr. 322, datë 05.05.2010 “Për miratimin e dokumentit të politikave për komunikimet 

elektronike në Republikën e Shqipërisë”. 

Legjislacion për të drejtën e informimit: 

- Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. 

- Ligji nr. 119/2014 "Për të drejtën e informimit" 

- Ligji nr. 146/2014 "Për njoftimin dhe konsultimin publik" 

- Ligji nr. 10279 datë 20/05/2013 "Për kundërvajtjet administrative" 

- Ligji nr. 8457 "Për informacionin e klasifikuar "Sekret Shtetëror"", i ndryshuar 

Kriteret e tjera: 

-Udhëzim nr. 2 datë 02.09.2013 i Ministrit për ITIK “Për standardizimin e hartimit të Termave 

të Referencës për projektet TIK në administratën publike”, Aneksi 1 – “Terma reference për 
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projektet TIK”, Aneksi 2 – “Mirëmbajtje për projektet TIK, Hardware dhe Software” dhe 

Aneksi 3 – “Kërkesë për blerjen e pajisjeve Hardware TIK”;  

-Rregullore për politikat e privatësisë; 

-Kodi i sjelljes dhe etikës, AKSHI; 

-Rregullore e Brendshme me Detyrat dhe Funksionimin e AKSHI-t; 

-Rregullore nr. 1 datë 03.09.2018 Për përdorimin e postës elektronike në administratën publike; 

-Urdhri i Kryeministrit nr. 124, datë 09.06.2010 "Për Ngritjen e Grupit Këshillimor ‘Forumi 

Kombëtar për Shqipërinë Digjitale”;  

-Urdhër i Kryeministrit nr. 119, datë 12.06.2010 "Për Ngritjen e Grupit Ndërinstititucional të 

Punës, për Bashkërendimin e Punës dhe Zhvillimin e Rrjetit Kombëtar me Brez të Gjerë 

(National Broadband Backbone)”;  

-Urdhri i Kryeministrit nr. 70, datë 12.06.2012 “Për Ngritjen e Komitetit Ndërministror për 

Zbatimin e Strategjisë; së Kalimit nga Transmetimet Analoge në Transmetimet Numerike”;  

-Urdhri i Kryeministrit nr. 202, datë 16.12.2005 “Forcimin e transparencës, nëpërmjet rritjes 

së përdorimit të internetit dhe përm1resimit të faqeve ekzistuese të internetit”; 

-Udhëzimi nr. 1 datë 31.12.2012 “Për vërtetimin e kopjes në letër të dokumentit elektronik nga 

institucionet publike”;  

-Udhëzimi i Ministrit për ITIK nr. 1, datë 31.12 .2012 “Për Vërtetimin e Kopjes në Letër të 

Dokumentit Elektronik nga Institucionet Publike”. 
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Kriteret ligjor të pyetjeve të shtruara 
 

-VKM nr. 673, datë 22.11.2017 “Për 

Riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të 

Shoqërisë së Informacionit”, të ndryshuar. 

-Raporte vjetore të AKSHI; 

-Informacione për të dhënat e vitit 2019; 
-Strategjia Ndërsektoriale “Axhenda Dixhitale e 

Shqipërisë 2015-2020”. 

-Rregullore për politikat e privatësisë; 

-Kodi i sjelljes dhe etikës, AKSHI; 

-Rregullore e Brendshme me Detyrat dhe 

Funksionimin e AKSHI-t; 

_____________________________________ 

-Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. 
-Ligji nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e 

të Dhënave Personale”;  

-Ligji nr. 9918, datë 19.05.2008, “Për 

komunikimet elektronike në Republikën e 

Shqipërisë”;  

-Ligji nr. 9880, datë 25.02.2008 “Për 

nënshkrimin elektronik”;  

-Legjislacioni mbi Krimin Kibernetik;  

-Ligji nr. 10 273, datë 29.04.2010 “Për 

Dokumentin Elektronik”;  

-Ligji nr. 10 325, datë 23.09.2010 “Për bazat e të 

dhënave Shtetërore”; 

-VKM nr. 495, datë 13.09.2017 “Për miratimin 

e Rregullave të Përfitimit të Shërbimeve Publike 

Elektronike”;  

-VKM nr. 357,  datë 24.04.2013 “Për miratimin 

e rregullores “Për menaxhimin e dokumentit 

elektronik në Republikën e Shqipërisë””; 

-Ligji nr. 119/2014 “Për të drejtën e 

informimit’ 

A ka rezultuar efektiv procesi i përqendrimit të strukturës, qendërzimit të
infrastrukturës dhe ofrimit të shërbimeve nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë
së Informacionit?

1.1. A ka rezultuar efektiv procesi i përqendrimit të strukturës nga Agjencia Kombëtare e

Shoqërisë së Informacionit?

1.2. A ka rezultuar efektiv procesi i qendërzimit të infrastrukturës nga Agjencia Kombëtare e

Shoqërisë së Informacionit?

1.3. A ka rezultuar efektiv procesi i ofrimit të shërbimeve nga Agjencia Kombëtare e

Shoqërisë së Informacionit?

1.4.A identifikohen në çdo fazë nevojat për përmirësim “Continual Improvement”?

1.1.1. A ka AKSHI objektiva të mirë përcaktuara për procesin e qendërzimit të infrastrukturës së TI dhe

shërbimeve?

1.1.2. A është struktura TIK e AKSHI, në përputhje me këto objektiva?

1.1.3. A kryen AKSHI monitorim efektiv ndaj procesit të realizimit të objektivave?

1.1.4. Si ndikoi qendërzimi i strukturës TIK në AKSHI, në procesin e qendërzimit të shërbimeve dhe

infrastrukturës?

1.2.1. A janë nënshkruar marrëveshje në nivel shërbimi, ndërmjet AKSHI dhe të gjitha institucioneve të

përfshira në juridiksionin e VKM nr. 673?

1.2.2. A janë caktuar punonjësit/ strukturat përgjegjëse dhe përgjegjësitë e tyre për ndjekjen e

marrëveshjeve në nivel shërbimi (MNSh)?

1.2.3. A janë përcaktuar tregues të matshëm për efektivitetin të shërbimeve që AKSHI ofron ndaj

institucioneve të përfshira në juridiksionin e VKM nr. 673?

1.3.1. A ka rezultuar me ekonomicitet procesi i qendërzimit të burimeve njerëzore te AKSHI?

1.3.2. A ka rezultuar me ekonomicitet procesi i qendërzimit të infrastrukturës së Teknologjisë së

Informacionit te AKSHI?



16 

3.5. Qasja dhe metodologjia e auditimit 

Auditimi i performancës është më tepër një studim kërkimor sesa një praktikë e mirëfilltë 

audituese. Për rrjedhojë, qasjet që mund të aplikohen variojnë rast pas rasti dhe në varësi të 

problemit të ndeshur. 

Grupi i auditimit, pasi u njoh me kuadrin rregullator, i cili përcakton politikat, strategjitë dhe 

rregullon sektorin TIK, komunikoi me punonjësit e subjektit nën auditim, si dhe formuloi 

kërkesa për përthithjen e dokumentacionit në lidhje me ecurinë e ofrimit të shërbimeve të 

qendërzuara TIK dhe të shërbimeve elektronike për qytetarët, bizneset dhe administratën 

publike. 

 

Administrimin e dokumentacionit rregullator mbi mbikëqyrjen e marrëveshjeve të nivelit të 

shërbimit midis institucioneve në sektorin publik dhe performancën e këtij institucioni në lidhje 

me përcaktimin e hartimit të strategjive dhe plan veprimeve për zbatimin e politikave në fushën 

e teknologjisë së informacionit e të komunikimit elektronik e-GOV si dhe promovimin e 

teknologjive të reja.  

Bazuar në dokumentacionin e administruar, grumbulluar dhe të analizuar, të dhënat e kërkuara 

dhe të plotësuara nga subjekti nën auditim, komunikimet me stafin, pasqyrimet në media si dhe 

hulumtimet nga praktikat e vendeve të tjera në këtë fushë gjatë fazës studimore, qasjet 

audituese që u aplikuan ishin të ndryshme, në varësi të çështjeve të zgjedhura për t’u shqyrtuar.  

 

Duke qenë se për grupin e auditimi kjo ishte një fushë e re, theksi u vu në grumbullimin e të 

dhënave me qasje problemore, ku grupi i auditimit ka mësuar gjatë punës dhe arsyetimi është 

induktiv si dhe pyetësorët u hartuan me pyetje të hapura, pra u përdor qasja Cilësore.  

Nëpërmjet kësaj qasjeje, grupi i auditimit administroi të dhënat e grumbulluara me ato të 

konstatuara në terren, si dhe ato të raportuara me ato të kontrolluara, monitoruara dhe audituara. 
 

Performanca e punonjësve, sektorëve, drejtorive dhe sektorit TIK në tërësi, është e lidhur me 

zbatimin e detyrave funksionale përkatëse, duke ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në ecurinë 

e ofrimit të shërbimeve. Në këtë mënyrë, auditimi i kësaj çështjeje u realizua nëpërmjet qasjes 

cilësore dhe u realizua nëpërmjet intervistave me pyetje të hapura. 

 

Paradigma kryesore e këtij auditimi është: “Ofrimi i shërbimeve të qendërzuara kundrejt 

institucioneve të administratës publike nga AKSHI, si institucion qendror si dhe ofrimit të 

shërbimeve publike on site dhe online me në qendër qytetarin”. Rrjedhimisht, metodologjia e 

përdorur është pragmatike dhe përmban elementë vlerësues, krahasues, analitikë dhe 

rekomandues.  

 

Përsa më sipër, grupi i auditimit do të përdor qasjen kah procesit, pasi të jetë analizuar struktura, 

funksionimi dhe pozicionimi i AKSHI-t si pjesë e sektorit TIK në lidhje me ofrimin e 

shërbimeve si institucion qendror dhe bashkëpunimit ndërmjet institucioneve. 

Pjesë e qasjes do jenë edhe auditimet e rezultatit, për arsye të ekzistencës së faktorëve të 

jashtëm që ndikojnë në rezultatet përfundimtare. 

Grupi i auditimit do të përdorë edhe metodën krahasimore, sepse koordinimi ndërmjet aktorëve 

të këtij sektori, në përputhje me praktikat më të mira, ndikon drejtpërdrejtë në përmirësimin e 

performancës financiare të sektorit TIK në veçanti dhe Buxhetit të Shtetit gjithashtu. 

Metodologjia e Auditimit 

Në përputhje me metodologjinë e përzgjedhur, teknikat për mbledhjen, përpunimin, analizimin 

e informacionit do të jenë një gërshetim i metodave cilësore dhe sasiore. Në mënyrë që të 
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garantojmë cilësi të lartë, auditimi do të kryhet në përputhje me Standardet e Auditimit, duke 

përzgjedhur burimet e informacionit, duke mbledhur, shqyrtuar dhe analizuar dokumentet e 

vëna në dispozicion, duke siguruar të dhëna shtesë gjatë fazës së terrenit, duke kryer intervista 

dhe komunikime me subjektet, etj. 

Në mënyrë të përmbledhur metodat dhe teknikat audituese do të jenë: 

 Rishikimi, analiza dhe vlerësimi i raporteve dhe të dhënave të mbledhura gjatë fazës 

studimore të auditimit; 

 Intervista dhe pyetje të hapura me stafin e AKSHI-t, përpunim dhe analizim cilësor e sasior 

i përgjigjeve të tyre; 

 Mbledhje të dhënash nga burime sekondare dhe analizë e tyre; 

 Vizita pranë subjekteve të sektorit TIK që preken në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe që janë 

pjesë e juridiksionit të VKM 673 dhe njësive të varësisë (nëse lind nevoja); 

 Marrje të dhënash dhe studim i tyre nga botime dhe publikime të ndryshme; 

 Krahasime me literaturën dhe praktikat e vendeve të tjera me përvojë pozitive; 

 Analizë sasiore dhe cilësore të të dhënave të mbledhura gjatë fazës së terrenit. 

 Analizë cilësore e politikave të ndjekura në koordinimin e procesit; 

 Grupi i auditimit analizoi dhe informacione nga raportet e disa organizatave 

ndërkombëtare si  OKB, OECD, dhe progres-raportin e fundit të BE etj.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
16 https://akshi.gov.al/wp-content/uploads/2020/07/raporti-i-OECD.pdf 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2019-trust-government-increasingly-

important-people 

https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-

Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf 

http://dap.gov.al/publikime/dokumenta-strategjik/63-progres-raportet 
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4. SHTJELLIMI I PYETJEVE DHE NËNPYETJEVE AUDITUESE 

Gjatë kryerjes së këtij auditimi, grupi i auditimit i ka dhënë përgjigje pyetjes kryesore: 

A ka rezultuar efektiv procesi i përqendrimit të strukturës, qendërzimit të infrastrukturës dhe 

ofrimit të shërbimeve nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit?, duke arritur 

në këtë mesazh: 

 

Grupi i auditimit mbështetur në Standardet ndërkombëtare të Auditimit përkatësisht në 

ISSAI 3000, dhe  ISSAI 3100 si dhe nenet 3 dhe 13 të ligjit nr. 154, datë 27.11.2014 

"Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH", konstaton se procesi i përqendrimit të 

strukturës nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit ka rezultuar efektiv në 

drejtim të rritjes së numrit të shërbimeve si dhe pjesërisht efektiv në drejtim të 

përqendrimit të burimeve njerëzore dhe aseteve.  

Në drejtim të qendërzimit të infrastrukturave procesi rezultoi i papërfunduar dhe në 

proces si dhe jashtë afateve ligjore të përcaktuara. Nuk ka një plan veprimi për 

transferimin e aseteve nga institucionet nën administrim të AKSHI-t në kundërshtim me 

përcaktimet ligjore. Institucionet nuk kanë marrë masa për ngritjen e grupeve të punës 

për evidentimin e sistemeve IT dhe infrastrukturave hardware, si dhe përcaktimin e listës 

së aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara dhe të patrupëzuara objekt kalimi kapital. 

Mbështetja e strategjisë së AKSHI-t vetëm në Strategjinë Ndërsektoriale 2015-2020, 

Indikatorët dhe Planin e veprimit i strategjisë 2015-2020 si dhe Planin kombëtar TIK 

2018-2021, mbart riskun e keq adresimit të burimeve të nevojshme. Këto dokumente 

strategjik nuk përcaktojnë politika shteruese për veprimtarinë e Agjencisë Kombëtare të 

Shoqërisë së Informacionit. Ato janë hartuar si strategji ndërsektoriale gjithëpërfshirëse 

të qeverisë në nivel makro të cilat përfshijnë dhe AKSHI-n. AKSHI nuk ka një strategji 

të veçantë zhvillimi të sajën, për rrjedhojë dhe plan-veprimin e strategjisë dhe indikatorët 

e matjes së perfomancës së strategjisë të veçantë.Me gjithë përpjekjet e bëra, AKSHI 

nuk ka marrë masa të mjaftueshme rregullatore dhe organizative për menaxhimin e 

ndryshimit. Si rezultat i mungesës së objektivave specifike dhe një  plan veprimi të mirë 

përcaktuar në përputhje me VKM nr. 673, monitorimi i procesit kryhet sipas rastit dhe 

nevojës.VKM nr. 673,  datë 22.11.2017, “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të 

Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar, ka rezultuar në më shumë se dy raste 

kundërshtim ose mbivendosje  me ligjet e funksionimit të institucioneve të tjera mbi 

administrimin e sistemeve të teknologjisë së informacionit. 

Në gjykimin tonë, mungesa e identifikimit dhe administrimit të elementëve kritikë në 

funksion të përcaktimeve të VKM nr. 673 ka bërë që procesi i qendërzimit të strukturave 

dhe infrastrukturave të institucioneve dhe organeve të administratës shtetërore nën 

përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave të mos rezultojë i mirë planifikuar. Ky proces ka 

ndikuar gjithashtu në mos maksimizimin e ndërveprimit dhe bashkëpunimit të sistemeve 

të informacionit në lidhje me automatizimin dhe bashkëveprimin e të dhënave. 

Grupi i auditimit e konsideron procesin e qendërzimit të strukturave dhe infrastrukturave 

TIK në AKSH në përputhje me VKM 673 datë 22.11.2017 si një proces dinamik i cili 

krahas avantazheve paraqet risk të mbartur për sigurinë e informacionit.  

AKSHI duke konsideruar procesin e qendërzimit të strukturave dhe infrastrukturave TIK 

në përputhje me VKM 673 datë 22.11.2017 si një proces dinamik të vlerësojë riskun e 

mbartur që sjell përqendrimi i këtyre aseteve e burime njerëzore në sigurinë e 

informacionit dhe marri masa për minimizimin tij. 
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4.1. A ka rezultuar efektiv procesi i përqendrimit të strukturës nga Agjencia Kombëtare 

e Shoqërisë së Informacionit? 

Për të vlerësuar shkallën e efektivitetit grupi i auditimit është mbështetur në metodën “Likert 

scale”. Likert scale është zhvilluar për të matur qëndrimet e drejtpërdrejta. Kjo metodë është e 

ndarë në pesë ose shtatë pikë ndarjeje dhe përdoret për të shprehur se sa shumë dakordësohen 

ose nuk dakordësohen individët me një rezultat, konkluzion apo arritje konkrete.  

 

Nisur sa më sipër grupi i auditimit përdori këtë metodë për dhënien e një vlerësimi sa më të 

qenësishëm mbi efektivitetin e procesit të përqendrimit të strukturës si rezultat i përcaktimeve 

të VKM 673.  

Në opinionin e grupit të auditimit procesi i 

përqendrimit të strukturës nga Agjencia Kombëtare e 

Shoqërisë së Informacionit ka rezultuar efektiv në 

drejtim të rritjes së numrit të shërbimeve si dhe 

pjesërisht efektiv në drejtim të përqendrimit të 

burimeve njerëzore dhe aseteve.  

 

4.1.1. A ka AKSHI objektiva të mirë përcaktuara për procesin e qendërzimit të 

infrastrukturës së TI dhe shërbimeve? 

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, më poshtë AKSHI, është institucion publik 

qendror, me seli në Tiranë, në varësi të Kryeministrit. 

AKSHI financohet nga buxheti i shtetit dhe administron çdo sistem dhe infrastrukturë hardware 

dhe software në fushën TIK, për institucionet dhe organet e administratës buxhetore nën 

përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave, si dhe institucionet jobuxhetore. AKSHI ofron politika, 

strategji dhe rregullon sektorin TIK. AKSHI është ofrues i shërbimeve TIK dhe i shërbimeve 

elektronike për qytetarët, bizneset dhe administratën publike. 

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit është krijuar me Vendimin nr. 673, datë 

22.11.2017 “Për Riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”.  

Objekti i veprimtarisë së AKSHI-t është: 

- Zbatimi i politikave e strategjive, për zhvillimin e sektorit të shoqërisë së informacionit 

dhe në veçanti të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit; 

- Bashkërendimin e programeve në fushën e SHI-së dhe në veçanti të TIK-ut; 

- Nxitjen e investimeve në fushën e SHI-së; 

- Hartimin e praktikave për ushtrimin e kompetencave që i jepen ministrit nga legjislacioni 

në fushën e komunikimeve elektronike; 

- Promovimin e teknologjive të reja në fushën e SHI-së; 

- Dhënien e kontributit në edukimin dhe nxitjen e përdorimit të TIK-ut nga publiku. 

Në kuadër të përmbushjes së misionit të mësipërm, grupi i auditimit ka administruar një sërë 

dokumentesh strategjik, të miratuar si më poshtë: 

- Axhenda Dixhitale e Shqipërisë 2015-2020 (Strategjia ndërsektoriale) 

- Indikatorët e Strategjisë Axhenda Dixhitale 2015-2020 

- Plani i veprimit i strategjisë Axhenda Dixhitale e Shqipërisë 2015-2020 

-  

Shkurtesa Përshkrimi 

NE Jo efektiv 

SE Pjesërisht efektiv 

E Efektiv 

VE Shumë efektiv 

EE Maksimalisht efektiv 
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 Axhenda Dixhitale e Shqipërisë 2015-2020 (Strategjia ndërsektoriale) 

Për monitorimin e implementimit të Strategjisë janë vendosur indikatorë të lidhur me shkallën 

e përdorimit të TIK dhe e-qeverisjes nga individët dhe bizneset. Pjesë e këtyre indikatorëve 

janë dhe treguesit për aftësi TIK, TIK në arsim, e-shëndetësia etj. Për të reflektuar zhvillimet e 

fushës është shkuar drejt një përqasje sektoriale nëpërmjet krijimit të Grupit të menaxhimit të 

Integruar të Politikave për Inovacionin dhe Mirëqeverisjen (GMIP) i drejtuar nga Ministri i 

Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike. Në ndihmë të GMIP-se është ngritur grupi 

tematik për Dixhitalizimin dhe e-qeverisjen.  

Raporti i monitorimit të progresit vjetor të Strategjisë Ndërsektoriale “Axhenda Dixhitale e 

Shqipërisë 2015-2020” ka për qëllim të vlerësojë ecurinë e zbatimit të kësaj strategjie sipas tri 

prioriteteve kryesore dhe objektivave respektive për periudhën Prill 2015 – Prill 2016.  

Plani i Veprimit i Strategjisë së Axhendës Dixhitale për fazën e parë, 2015 – 2017, përfshin në 

total 148 aktivitete bazë për t’u implementuar përgjatë tre viteve të para të zbatimit të 

Strategjisë.  

Nga këto 115 prej tyre ose rreth 78% janë të realizuara plotësisht ose në proces, nga të cilat 85 

aktivitete (57,4%) janë në proces dhe 30 aktivitete (20,3%) kanë përfunduar plotësisht. 

Në zbatim të strategjisë, Axhenda Dixhitale 2015-2020, është hartuar Plan veprimi i strategjisë 

Axhenda Dixhitale 2015-2020  dhe Indikatorët e matjes së strategjisë Axhenda Dixhitale 2015-

2020.  

Në planin e veprimit e zbatimit të strategjisë 7% të veprimeve i takojnë AKSHI-t pjesa prej 

93.% i takon institucioneve të tjera të përfshira në Axhenda Dixhitale të Shqipërisë 2015-2020.  

Në 120 indikatorët e përcaktuar për matjen e strategjisë, 77 indikatorë (64%) janë klasifikuar 

si të pa matshëm. Janë përcaktuar krahas AKSHI-t edhe institucione të tjera të cilat kryejnë 

matjen, anketimin e këtyre treguesve si INSTAT, AKEPI etj. Ka dhe indikator të cilët duhet të 

maten nga 2 institucione njëkohësisht.  

Gjetje: 

Ndryshimet në qeverisje dhe shkrirja e Ministrisë të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën 

Publike MIAP me VKM nr. 504 datë 13.09.2017 dhe ndryshimi i statusit të AKSHI-t me VKM 

nr. 673, datë 22.11.2017 nuk janë reflektuar në Strategjinë ndërsektoriale 2015-2020 apo edhe 

në Indikatorët e Strategjisë 2015-2020 dhe Plani i veprimit i strategjisë 2015-2020 që janë të 

ndërlidhura me njëra tjetrën. Këto dokumente strategjik nuk janë të update-uar me ndryshimet 

që AKSHI ka pësuar nga përcaktimet e VKM nr. 673. 

Rekomandim: 

AKSHI duke marrë parasysh ndryshimet strukturore dhe infrastrukturore të ndodhura në 

institucion me hyrjen në fuqi  të VKM nr. 673, datë 22.11.2017 të marrë masa për përditësimin 

e Strategjisë Ndërsektoriale dhe dokumentet e tjerë strategjik si dhe reflektimin e ndryshimeve 

dhe përcaktimeve të VKM nr. 673, datë 22.11.2017.  

Brenda vitit 2021 

Gjetje: 

Strategjia e Axhendës Dixhitale në Shqipëri 17  nuk përcakton politika shteruese për 

veprimtarinë e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Kjo strategji është një ndër 

prioritetet e Qeverisë si një instrument kyç për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve ndaj 

qytetarëve dhe biznesit në vend dhe është hartuar si një strategji ndërsektoriale 

gjithëpërfshirëse e qeverisë në nivel makro të cilat përfshijnë dhe AKSHI-n. 

                                                                 
17 Miratuar me vendimin nr. 284 datë 01.04.2015, të Këshillit të Ministrave. 
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AKSHI nuk ka një strategji të veçantë zhvillimi të sajën, për rrjedhojë dhe plan-veprimin e 

strategjisë dhe indikatorët e matjes së perfomancës së strategjisë të veçantë. 

Rekomandim: 

AKSHI, duke marrë në konsideratë rëndësinë e të dhënave që institucioni zotëron dhe 

përpunon, të marri masa për hartimin e Planit Strategjik Institucional të Teknologjisë së 

Informacionit, ku të adresohen qartë objektivat e institucionit duke patur parasysh ndryshimet 

e ndodhura me aktet ligjore dhe nënligjore. 

Brenda vitit 2021 dhe në vijimësi 

 Programi Kombëtar TIK 2018-2021 

Një tjetër dokument strategjik i administruar nga grupi i auditimit është Programi Kombëtar 

TIK 2018-2021 miratuar me shkresën nr. 6244, datë 07.11.2018 të drejtorit të përgjithshëm i 

AKSHI-t. 

Sipas përcaktimeve të pikës VI. “Zbatimi i Programit”, të Programit Kombëtar TIK 2018-2021, 

ky program, përcakton parimet themelore të qeverisë së Republikës së Shqipërisë, për 

zhvillimin e mëtejshëm të TIK-ut në Shqipëri. Këto parime merren në konsideratë dhe 

përkthehen në aktivitete relevante në procesin e përditësimit dhe përpunimit të planeve 

organizative, sektoriale dhe lokale nga agjencitë qeveritare. Në fillimi të çdo viti, agjencitë, 

fushat e veprimtarisë dhe kompetencave të së cilave janë të përfshira në program, do të 

planifikojnë punët që do të kryejnë gjatë vitit vijues. Ministritë e linjës marrin parasysh këtë 

informacion kur përpunojnë strategjitë e tyre organizative, të cilat shërbejnë si një kontribut 

për hartimin e buxhetit të shtetit. Plani i zbatimit realizohet në formën e projekteve në përputhje 

me parimet e parashtruara. Projektet financohen nga buxheti i shtetit dhe/ose fonde të huaja. 

Shpenzimet që lidhen me aktivitetet për t’u financuar nga buxheti i shtetit planifikohen nga 

agjencitë zbatuese përkatëse. Për arritjen e objektivave të programit, përfaqësuesit e ministrive 

përkatëse, do të analizojnë vazhdimisht situatën aktuale dhe do të vlerësojnë aktualitetin në 

përputhje me objektivat e programit. 

Programi Kombëtar TIK 2018-2021 është hartuar në zbatim të VKM nr. 673,  datë 22.11.2017, 

“Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit” ka si synim të 

sigurojë vazhdimësinë e politikave ekzistuese TIK, të përcaktojë prioritetet qeveritare në 

fushën TIK si dhe të bashkërendojë strategjinë ndërinstitucionale për ofrimin e shërbimeve 

elektronike në organet dhe institucionet e administratës publike, për qytetarët si dhe subjektet 

private për periudhën 2018-202118. 

Mbështetur në pikën V të Programit Kombëtar TIK 2018-2021, objektivat konkrete të planit 

kombëtar janë si më poshtë: 

- Infrastruktura TIK për rritjen ekonomike, zhvillimin e shtetit dhe mirëqenien e individëve; 

- Administratë publike moderne dhe efikasa; 

- Më tepër e-shërbime dhe informacion mbi shërbimet dhe institucionet publike, të 

disponueshme online për publikun e gjerë; 

- Edukimi TIK dhe aftësitë në këtë fushë; 

- Kërkimi dhe inovacioni i TIK-ut në biznes; 

- Njohje më e madhe e e-Albania në vend dhe në botë.  

 

 

                                                                 

18 Referuar Programit Kombëtar TIK 2018-2021. 
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Gjetje: 

Nga auditimi mbi masat e marra për plotësimin objektivave të Programit Kombëtar TIK 2018-

2021 u konstatua se në programin kombëtar TIK nuk ka indikatorë të matshëm për plotësimin 

e këtyre objektivave. Në masat e përshkruara në programin kombëtar bëhet një shpjegim i 

përgjithshëm narrativ në nivel makro i politikave mbi situatën dhe nuk flitet për element 

konkret dhe mënyrën se si do të arrihet përmbushja e këtyre objektivave. AKSHI në 

përmbushje të përcaktimeve të pikës 3 dhe 5, b, të VKM nr. 673, duhet të kishte ndërmarrë 

rishikimin e këtij plani duke vendosur objektiva me tregues të matshëm më detyra të lindura 

nga kjo VKM. 

Rekomandim: 

Strukturat drejtuese të AKSHI, duke marrë në konsideratë kohën, burimet e nevojshme si dhe 

rëndësinë e të dhënave që institucioni posedon dhe përpunon, të marrin masa për përcaktimin 

e elementëve dhe indikatorëve të matshëm për matjen e plotësimit të objektivave të Programit 

Kombëtar TIK 2018-2021.  

Brenda vitit 2021 dhe në vijimësi 

Gjetje: 

Në dokumentin strategjik “Programi Kombëtar TIK 2018-2021” të trajtuar nga grupi i auditimit 

nuk rezulton të jetë cekur procesi i qendërzimit të infrastrukturës TI dhe shërbimeve. I vetmi 

akt rregullator që përcakton afate kohore, mënyrën se si dhe kur do të fillojë procesi i 

qendërzimit është VKM 673, datë 22.11.2017. Në mbështetje të VKM 673, datë 22.11.2017, 

mbi këtë proces, nga AKSHI nuk është marrë asnjë masë për hartimin dhe miratimin e plan 

veprimeve për detajimin si dhe organizimin dhe fillimin e procesit të qendërzimit të 

infrastrukturës TI dhe shërbimeve. Ky proces ka rezultuar jo i mirë organizuar pasi në disa 

institucione nuk kanë ditur si të veprojnë dhe masat që duhet të merrnin për plotësimin e 

përcaktimeve në VKM 673. Procesi është në vazhdimësi dhe i papërfunduar në kohën që po 

hartohet ky raport edhe pse VKM ka përcaktime kohore të cilat nuk janë respektuar.  

Rekomandim: 

AKSHI në përmbushje të misionit të tij duke marrë parasysh funksionalitetet e reja të 

përcaktuara në legjislacionin rregullator, me një proces gjithë përfshirës të marri masa për 

rishikimin, përditësimin si dhe reflektimin e ndryshimeve ligjore, në dokumentin strategjik 

“Programi Kombëtar TIK” ku të adresohen qartë objektivat e institucionit.  

Në vijimësi 

 Vendimi nr. 673, datë 22.11.2017 “Për Riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të 

Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar. 

Bazuar në VKM nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtarë të 

Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar, AKSHI në funksion të përmbushjes së veprimtarisë 

së saj, ushtron kompetencat si më poshtë:  

Sipas kësaj VKM-je: 

• Institucionet e administratës shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave duhet të 

dorëzojnë pranë AKSHI-t 1 (një) kopje të dokumentacionit të plotë të çdo sistemi dhe 

infrastrukture TIK ekzistuese dhe kodin e burimit. Sistemet dhe infrastruktura TIK 

ekzistuese kalojnë nën administrimin dhe inventarin e AKSHI-t, së bashku me të drejtat 

dhe detyrimet juridiko-civile përkatëse brenda datës 30 shtator 2018.  

• Për sistemet dhe infrastrukturat TIK të cilat kalojnë në administrim dhe inventar të AKSHI-

t dhe që zhvillohen ose mirëmbahen nëpërmjet marrëveshjeve ose kontratave të 
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nënshkruara nga institucionet me palë të treta, të reflektohen ndryshimet përkatëse në këto 

akte.  

• Harton planin e transferimit nën administrimin e AKSHI-t të aseteve që preken nga fusha 

e veprimit të këtij vendimi.  

• Për sistemet IT që janë ngritur dhe funksionojnë në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare 

ku Republika e Shqipërisë është palë, AKSHI njeh dhe zbaton të drejtat dhe detyrimet që 

rrjedhin nga këto marrëveshje. 

Sipas përcaktimeve të VKM 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtarë 

të Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar, AKSHI është institucioni përgjegjës për sistemet, 

infrastrukturën hardware dhe software, koordinimin e bazës së të dhënave, menaxhimin e 

strukturës TIK etj, të institucioneve të përfshira në juridiksionin e VKM nr. 673. 

Lista e institucioneve të administratës shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave që 

kanë dorëzuar pranë AKSHI-t 1 (një) kopje të dokumentacionit të plotë të çdo sistemi dhe 

infrastrukture TIK ekzistuese dhe kodin e burimit renditen si më poshtë: 

Tabela nr. 4: Lista e institucioneve që kanë dorëzuar pranë AKSHI-t infrastrukturën ekzistuese. 

 Institucioni Sistemet Statusi 
1. Ministria e Bujqësisë dhe 

Zhvillimit Rural 

1. Kadastra Kombëtare e Burimeve Ujore,  

2. Sistemi RUDA,  

3. Sistemi i Monitorimit të Kamerave të Hidrovoreve,  

4. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit 

 

Përfunduar 

datë 

03.09.2018 

2. Ministria e Turizmit 1. Sistemi i Menaxhimit Financiar Elektronik Alphaweb Përfunduar 

datë 

11.09.2018 

3. Departamenti i 

Administratës Publike 

(DAP) 

1. Sistemi HRMIS Përfunduar 

datë 

24.09.2018 

4. Inspektoriati Qendror 1. Portali i Inspektoriatit Qendror  

2. Sistemi i kamerave 

Sistemi e-inspektimet 

Përfunduar 

datë 

06.08.2020 

5. SUOGJ “Koço Gliozheni” 1. Sistemi ASTRAIA 

2. Sistemi SIIS Software për regjistrimin dhe faturimin 

në recepsion 

Përfunduar 

datë 

23.10.2020 

6. Agjencia Kombëtare e 

Certifikimit Elektronik për 

Sigurinë Kibernetike 

(AKCESK) 

1. Portali për bllokimin e faqeve me përmbajtje të 

paligjshme 

Përfunduar 

datë 

30.01.2019 

7. Agjencia e Ofrimit të 

Shërbimeve Publike të 

Integruara (ADISA) 

1. Sistemi i Mekanizmit të Reagimit të Qytetarëve 

(CFM) 

Përfunduar 

datë 

08.07.2019 

8. Biblioteka Kombëtare Sistemi i Bibliotekës Kombëtare - 

9. QKB 1. Sistemi QKL, 2. Sistemi e- regjistër, 3. Krijimi i 

funksionaliteteve të reja në sistemin e QKR për 

përthithjen automatike të situatës aktuale tatimore 

(DDPT NJQV) dhe miratimin e ushtrimit nga AKU 4. 

Krijimi i moduleve te reja dhe i raportimeve për 

Formularët e Bashkimit Ndërkufitar ne sistemin e QKB-

se dhe aplikimet online për Bashkimin Ndërkufitar dhe 

shërbimeve te tjera. 

Përfunduar 

datë 

18.04.2019 

10. Qendra Kombëtare e 

Inventarizimit të Pasurive 

Kulturore 

Sistemi informatik Kombëtar i Inventarizimit të Pasurive 

Kulturore (Krijuar përmes projektit “Krijimi i Qendrave 

të Informimit Publik për Regjistrimin online të Pasurive 

Kulturore”) 

Përfunduar 

datë 

22.11.2019 

11. Instituti i Monumenteve të 

Kulturës “Gani Strazimiri” 

Inventarizimi dhe hartëzimi i Monumenteve të Kulturës 

nëpërmjet hartës GIS 

Përfunduar 

datë 

11.10.2019 
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12. Ministria e Kulturës 1. Sistemi i biletarisë,  

2. Sistemi i Monumenteve të Kulturës, 

3. Sistemi databazës së pasurive kulturore, 

4. Sistemi Webgiz harta dixhitale 

Përfunduar 

datë 

04.09.2020 

13. Agjencia e Prokurimit 

Publik (APP) 

Sistemi i ri i Prokurimit Elektronik, sistemi i vjetër i 

Prokurimit Elektronik 

Përfunduar 

datë 

21.07.2020 

15. Instituti Kombëtar i 

Trashëgimisë Kulturore 

Zgjerimi i funksionaliteteve WEBGIS ASHA Përfunduar 

datë 

25.01.2021 

16. Agjencia e Trajtimit të 

Pronave 

Sistemi WEBGIS informacioni për regjistrimin dhe 

vlerësimin e pronave 

Përfunduar 

datë 

16.02.2021 

Burimi: AKSHI. Përpunuar nga Grupi i Auditimit 

Grafiku nr. 2: Kalim kapital i infrastrukturës TIK në bazë të numrit të institucioneve, në rritje progresive 

 
Burimi: Përpunuar nga Grupi i Auditimit 

Gjetje: 

Nga auditimi u konstatua se nuk ka një plan veprimi për transferimin e aseteve nga institucionet 

nën administrim të AKSHI-t në kundërshtim me pikën 20 të VKM-së nr. 673, datë 22.11.2017.  

Rekomandim: 

Strukturat drejtuese të AKSHI-t në bashkëpunim institucionet e administratës shtetërore nën 

përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave të marrin masa për hartimin e miratimin e një plan 

veprimi të detajuar për përfundimin e procesit të qendërzimit të infrastrukturës TI. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

Për të analizuar situatën aktuale në fushën e IT në institucionet që përfshihen nën juridiksionin 

e VKM nr. 673, AKSHI ka ngritur grupe pune të cilat duhet të analizojnë situatën aktuale në 

fushën IT të institucionit, si dhe duhet të hartojë një raport mbi situatën aktuale duke dhënë 

propozime përkatëse për përmirësime të mëtejshme me synim uljen e kostove, rritjen e 

efikasitetit dhe ndërveprimit të sistemeve dhe infrastrukturave me njëra-tjetrën. 

Në lidhje me këtë çështje  AKSHI ka ngritur 4 urdhra për krijimin e grupeve të punës për 

analizimin e situatës në fushën TIK,  përkatësisht për institucionet: Ministrisë së Bujqësisë dhe 

Zhvillimit Rural, Arkivit Qendror Shtetëror të Filmit, Qendrën Spitalore Universitare “Nënë 

Tereza dhe Autoritetit Rrugor Shqiptar. Nga auditimi u konstatua se 3 nga këto subjekte akoma 

nuk e kanë dorëzuar pranë AKSHI-t 1 (një) kopje të dokumentacionit të plotë të çdo sistemi 

dhe infrastrukture TIK ekzistuese dhe kodin e burimit.  
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Gjetje: 

Nga auditimi u konstatua se 83 institucione të administratës shtetërore nën përgjegjësinë e 

Këshillit të Ministrave, që përmbushin kalimin te AKSHI, për 79 prej tyre nuk është analizuar 

situata në fushën IT, në kundërshtim me shkronjën “gj”, të pikës 5, të VKM-së nr. 673, datë 

22.11.2017, ku citohet se AKSHI: “Ngre, mirëmban dhe administron sisteme dhe aplikacione 

të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, infrastrukturën e qendërzuar dhe 

infrastrukturën TIK, përfshirë edhe ato të klasifikuara si “sekret shtetëror”, për institucionet 

dhe organet e administratës shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave”.  

Rekomandim: 

Strukturat drejtuese të AKSHI-t në vijimësi të marrin masa për vazhdimin e procesit të ngritjes 

së grupeve të punës për identifikimin dhe analizimin e gjendjes në fushën TIK dhe gjenerimin 

e raporteve përkatëse mbi situatën, për të gjitha institucionet të cilat përmbushin kalimin te 

AKSHI, në përputhje me përcaktimet ligjore. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

Në mbështetje të ndarjes “II. Kompetencat, detyrat dhe përgjegjësitë e AKSHI-t”, pika 5/e/ë, 

në cilat përcaktohet se AKSHI:  

- Ofron shërbime të përqendruara nëpërmjet teknologjisë së informacionit e komunikimit (TIK) 

për qeverisjen elektronike, për administratën shtetërore, qytetarët, bizneset.   
- Ofron shërbimin e nënshkrimit elektronik, vulën elektronike, certifikatë elektronike, për 

organet dhe institucionet e administratës publike dhe subjektet private, sipas tarifave të 

përcaktuara në vendimin e Këshillit të Ministrave. 

Nisur sa më sipër VKM-të përkatëse për përcaktimin e tarifave për ofrimin e shërbimeve nga 

AKSHI kundrejt institucioneve jobuxhetore dhe subjekteve private janë VKM nr. 15, datë 

12.01.2018 “Për miratimin e tarifave për shërbimet elektronike të Agjencisë Kombëtare të 

Shoqërisë së Informacionit” për periudhën 2018-2019 dhe VKM nr. 35, datë 22.01.2020 “Për 

miratimin e tarifave për shërbimet elektronike të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së 

Informacionit” për periudhën 2020 e në vazhdim. VKM nr. 35, datë 22.01.2020, ka shfuqizuar 

VKM nr. 15, datë 12.01.2018. 

Gjetje: 

Nga auditimi u konstatua se AKSHI nuk ka marrë masa për përmbushjen e kërkesave të 

parashtruara në VKM nr. 35, datë 22.01.2020 dhe si rezultat nuk ka gjeneruar të ardhura për 

ofrimin këtyre shërbimeve. Gjithashtu AKSHI  nuk ka ngritur dhe afishuar, në faqen 

elektronike web listën e shërbimeve që ofrohen nga AKSHI kundrejt subjekteve private edhe 

jo buxhetore si dhe listën e tarifave përkatëse për ofrimin e këtyre shërbimeve. 

Rekomandim: 

AKSHI në të ardhmen të marrë masa për të afishuar në faqen elektronike web listën e 

shërbimeve që ofrohen nga AKSHI kundrejt subjekteve jo buxhetore edhe private si dhe listën 

e tarifave përkatëse për ofrimin e këtyre shërbimeve si dhe marrjen e masave për zbatimin e 

përcaktimeve ligjore mbi ofrimin e shërbimeve sipas tarifave për ofrimin e shërbimeve nga 

AKSHI kundrejt institucioneve jobuxhetore dhe subjekteve private 

Në vijimësi 

 Rregulloret e brendshme 

Nga auditimi i akteve rregullatore administrative të brendshme “Mbi detyrat dhe funksionimin 

e AKSHI-t” u konstatua se AKSHI për periudhën nën auditim (për vitet 2017-2018-2019-2020) 

ka pasur në përdorim tre rregullore. 
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-“Rregullorja e brendshme mbi detyrat dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë 

së Informacionit”, miratuar me shkresën nr. Prot 691/1 datë 27.04.2015; 

-“Rregullorja e brendshme mbi detyrat dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë 

së Informacionit”, miratuar me shkresën nr. 2988 Prot., datë 03.06.2019, si dhe;  

-“Rregullorja e brendshme mbi detyrat dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë 

së Informacionit”, miratuar me shkresën nr. 1900 Prot., datë 16.04.2020. 

Nga auditimi mbi bazën rregullative rezulton se AKSHI funksionon sipas strukturës së miratuar 

me urdhër të Kryeministrit nr. 20, datë 03.02.2020 “Për disa ndryshime në Urdhrin nr. 174, 

datë 24.12.2019 “Për Miratimin e Strukturës dhe të Organikës së Agjencisë Kombëtare të 

Shoqërisë së Informacionit””, ndërkohë që rregullorja aktuale e AKSHI-t është e miratuar më 

datë 16.04.2020. pra deri në miratimin e rregullores së re të sipërcituar AKSHI ka funksionuar 

me rregulloren e vjetër. 

Konkluzion: 

Nga auditimi u konstatua se që prej hyrjes në fuqi të VKM 673, deri në miratimin e rregullores 

së re, AKSHI e ka ushtruar aktivitetin institucional mbështetur në rregulloren e brendshme mbi 

detyrat dhe funksionimin e AKSHI-t miratuar me nr. Prot 691/1, datë 27.04.2015 e cila nuk ka 

qenë në përputhje me organizimin, strukturën dhe funksionalitetin e AKSHI-t. 

4.1.2. A është struktura TIK e AKSHI, në përputhje me këto objektiva? 

Struktura e AKSHI-t për periudhën nën auditim, nga viti 2017 deri në Dhjetor të vitit 2020, ka 

kaluar 3 ristrukturime të miratuara dhe konkretisht me Urdhrin Nr. 177 datë 10.10.2017, 

Urdhrin Nr. 105 datë 31.07.2018, Urdhri nr. 174 datë 24.12.2019, i ndryshuar. 

-Përpara hyrjes në fuqi të VKM nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë 

Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, AKSHI ka funksionuar me strukturën dhe organikë 

të miratuar nga Kryeministri, me urdhër nr. 177, datë 10.10.2017, “Për miratimin e strukturës 

dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”.  

Pas hyrjes në fuqi të VKM nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare 

të Shoqërisë së Informacionit”, deri në 31.07.2018 AKSHI ka funksionuar dhe e ka mbështetur 

aktivitetin e saj me strukturën e miratuar në urdhrin nr. 177, datë 10.10.2017, të Kryeministrit.  

Nga auditimi u konstatua se kjo strukturë për këtë periudhë binte ndesh me përcaktimet në 

pikën 10 të kreut III të VKM-së nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë 

Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, ku citohet se: 

“Në përbërje të AKSHI-t, pranë çdo institucioni dhe organi të administratës shtetërore nën 

përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave, krijohen dhe funksionojnë njësitë e teknologjisë së 

informacionit e të komunikimit (NJTIK), si strukturë organizativo-teknike për projektimin, 

zbatimin dhe administrimin e qeverisjes elektronike, në institucion, nëpërmjet teknologjisë së 

informacionit e të komunikimit (TIK)”. Nisur sa më sipër AKSHI duhet të kishte rishikuar 

rregulloren e saj të brendshme duke marrë në konsideratë ndryshimet që erdhën si rezultat i 

VKM 673. 

-Pas hyrjes në fuqi të VKM nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare 

të Shoqërisë së Informacionit”, AKSHI ka funksionuar dhe e ka mbështetur aktivitetin e saj në 

strukturën dhe organikën e miratuar nga Kryeministri, me urdhrin nr. 105, datë 31.07.2018, 

“Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së 

Informacionit”. 

Me strukturën e re të miratuar, në strukturën e AKSHI-t tashmë janë reflektuar disa nga njësitë 

NJTIK të cilat kanë kaluar në përbërje të AKSHI-t deri në periudhën e miratuar të strukturës, 

si rezultat i përcaktimeve të VKM 673.  
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Me Urdhrin nr. 174, datë 24.12.2019, të Kryeministrit “Për miratimin e strukturës dhe të 

organikës së Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit” është miratuar struktura e re 

dhe aktuale e Agjencisë, e cila ka të reflektuar njësitë NJTIK në përbërje të AKSHI-t.  

Nga vitin 2020 e në vijimësi, AKSHI ka funksionuar dhe e ka mbështetur aktivitetin e saj sipas 

strukturës së miratuar me urdhër të Kryeministrit nr. 20, datë 03.02.2020 “Për disa ndryshime 

në Urdhrin nr. 174, datë 24.12.2019 “Për Miratimin e Strukturës dhe të Organikës së Agjencisë 

Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”. 

Gjetje:  

Nga auditimi u konstatua se në strukturën faktike të vitit 2020 të AKSHI-t ka disa sektorë dhe 

ndarje strukturore më tepër se sa janë të përcaktuara në urdhrin e Kryeministrit nr. 174, datë 

24.12.2019, i ndryshuar, “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare 

të Shoqërisë së Informacionit”, si organ përgjegjës për përcaktimin dhe miratimin e strukturës. 

Gjithashtu kjo strukturë është e referuar edhe në rregulloren e brendshme mbi detyrat dhe 

funksionimin e institucionit. 

Rekomandim: 

AKSHI në të ardhmen të marrë masa që për çdo nevojë për ndryshim të strukturës institucionale 

të kërkojë miratimin paraprak të saj në organin përgjegjës. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

Konkluzion: 

Objektivat e përcaktuara në Axhenda Dixhitale e Shqipërisë 2015-2020 (Strategjia 

ndërsektoriale) dhe Programin Kombëtar TIK 2018-2021 nuk janë në përputhje të plotë me 

strukturën TIK të miratuar pasi në këto dokumente strategjik nuk janë reflektuar objektiva 

specifike që rrjedhin nga përcaktimet e VKM nr. 673. 

4.1.3. A kryen AKSHI monitorim efektiv ndaj procesit të realizimit të objektivave? 

Konkluzion: 

Si rezultat i mungesës së objektivave specifike në përputhje me VKM nr. 673, monitorimi i 

procesit kryhet pa një plan veprimi të mirë përcaktuar por sipas rastit dhe nevojës. 

4.1.4. Si ndikoi qendërzimi i strukturës TIK në AKSHI, në procesin e qendërzimit të 

shërbimeve dhe infrastrukturës? 

Bazuar në VKM nr. 673, datë 22.11.2017, strukturat përgjegjëse TIK të institucioneve dhe 

organeve të administratës shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave, bëhen pjesë e 

strukturës së AKSHI-t. Punonjësit aktualë të njësive të teknologjisë së informacionit e të 

komunikimit (NJTIK), në përbërje të strukturave të institucioneve dhe organeve të 

administratës shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave, kalojnë tek AKSHI, brenda 

datës 31.12.2017. 

Lista e subjekteve që kanë kaluar burimet njerëzore si pjesë të strukturës së AKSHI-t, në zbatim 

të pikës 23, të VKM nr.673 paraqiten në tabelën e mëposhtme: 

Tabela nr. 5: Lista e institucioneve që kanë kaluar burimet njerëzore në strukturën e AKSHI-t. 

Nr. Institucioni 
Data e kalimit të burimeve njerëzore 

në strukturën e AKSHI-it 

1 Kryeministria 22.12.2017 

2 Ministria e Arsimit Rinise dhe Sporteve Dhjetor 2017 

3 Ministria e Brendshme Dhjetor 2017 
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4 
Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të 

Ujërave 
07.12.2017 

5 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 07.12.2017 

6 Ministria e Kulturës Dhjetor 2017 

7 Ministria e Mbrojtjes Dhjetor 2017 

8 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Dhjetor 2017 

9 Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme Dhjetor 2017 

10 Ministria e Financave dhe Ekonomisë Dhjetor 2017 

11 Ministria e Drejtësisë Dhjetor 2017 

12 Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Dhjetor 2017 

13 Agjencia e Zhvillimit të Territorit Janar 2019 

14 Inspektoriati Qendror 26.03.2019 

15 Inspektoriati Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit Shtator 2018 

16 Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (aparati i MB) Aktualisht në proces 

17 Agjencia e Trajtimit të Pronave Gusht 2018 

18 Qendra e Botimeve Zyrtare Nëntor 2018 

19 Shërbimi i Provës Nëntor 2018 

20 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve Janar 2020 

21 Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit Mars 2019 

22 Qendra Kombëtare e Biznesit Prill 2019 

23 Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit 12.6.2019 

24 Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit 24.04.2019 

25 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Nëntor 2018 

26 Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor Mars 2019 

27 Instituti I Integrimit te ish te përndjekurve politike Gusht 2018 

28 Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar Gusht 2018 

29 Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor Gusht 2018 

30 Departamenti i Administratës Publike 10.09.2018 

31 Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Shtator 2018 

32 Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore Gusht 2018 

33 Shërbimi Kombëtar i Punësimit Tetor 2018 

34 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave Tetor 2018 

35 Qendra Ndërinstitucionale Operacionale Detare Gusht 2018 

36 Agjencia Kombëtare e Turizmit Shtator 2018 

37 Biblioteka Kombëtare 28.08.2018 

38 Instituti i Monumenteve të Kulturës 31.07.2018 

39 Muzeu Historik Kombëtar 30.08.2018 

40 Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore 30.08.2018 

41 
Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara 

(ADISA) 
29.01.2019 

42 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Mars 2019 
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43 Instituti i Shëndetit Publik Mars 2019 

44 Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore Janar 2019 

45 Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore Maj 2019 

46 Qendra Kombëtare Teknike Bio-Mjekësore Mars 2019 

47 Drejtoritë rajonale te shëndetësisë Mars 2019 

48 Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit Pyjeve dhe Ujërave Gusht 2018 

49 Agjencia Kombëtare e Bregdetit 03.02.2020 

50 punonjës Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizime akti normativ nr. 2 datë 02.10.2019 

51 Autoriteti Rrugor Shqiptar 3.2.2020 

52 Drejtoria e Përgjithshme Detare Shkurt 2020 

53 Shkolla Shqiptare e Administratës Publike akti normativ nr. 2 datë 02.10.2019 

54 Teatri Kombëtar i Operas Baletit dhe Ansambli Popullor Qershor 2020 

55 Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë akti normativ nr. 2 datë 02.10.2019 

56 Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut akti normativ nr. 2 datë 02.10.2019 

57 Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit akti normativ nr. 2 datë 02.10.2019 

58 Avokatura e Përgjithshme e Shtetit akti normativ nr. 2 datë 02.10.2019 

59 Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit Janar 2020 

60 Agjencia e Prokurimit Publik akti normativ nr. 2 datë 02.10.2019 

Burimi: AKSHI. Përpunuar nga Grupi i Auditimit 

Grafiku nr. 3: Numri i struktura të burimeve njerëzore që kanë kaluar pranë AKSHI-t sipas përcaktimeve të 

pikës 23 të VKM 673, në vlera progresive. 

 
Burimi: Përpunuar nga grupi i auditimit 

Gjetje: 

Nga administrimi i dokumentacionit mbi procesin e qendërzimit të strukturave TIK u konstatua 

se ky proces nuk ka dhënë efektet e pritshme në administratë. Procesi i qendërzimit të strukturës 

për shumicën e institucioneve të administratës shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të 

Ministrave nuk është realizuar brenda afateve të përcaktuara, duke e bërë këtë proces të 

ngadaltë dhe jo mirë organizuar. 

Rekomandim: 

Strukturat drejtuese të AKSHI-t në bashkëpunim me institucionet e administratës shtetërore 

nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave, për përfundimin e procesit të kalimit të burimeve 
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njerëzore nën strukturën e AKSHI-t sipas përcaktimeve ligjore të marrin masa për hartimin dhe 

miratimin e një plan veprimi për detajimin dhe organizimin e procesit të qendërzimit të 

strukturës TIK.  

Brenda vitit 2021 

4.2. A ka rezultuar efektiv procesi i qendërzimit të infrastrukturës nga Agjencia 

Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit?  

Referuar VKM Nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e agjencisë kombëtare të 

shoqërisë së informacionit”, i ndryshuar, në ndarjen IV, “Dispozita kalimtare dhe të fundit”, 

në pikat e mëposhtme citohet se: 

18. Institucionet e administratës shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave duhet të 

dorëzojnë pranë AKSHI-t 1 (një) kopje të dokumentacionit të plotë të çdo sistemi dhe 

infrastrukture TIK ekzistuese dhe kodin e burimit. Sistemet dhe infrastruktura TIK ekzistuese 

kalojnë nën administrimin dhe inventarin e AKSHI-t, së bashku me të drejtat dhe detyrimet 

juridiko-civile përkatëse brenda datës 30 shtator 2018.19 

19. Për sistemet dhe infrastrukturat TIK të cilat kalojnë në administrim dhe inventar të AKSHI-

t dhe që zhvillohen ose mirëmbahen nëpërmjet marrëveshjeve ose kontratave të nënshkruara 

nga institucionet me palë të treta, të reflektohen ndryshimet përkatëse në këto akte.  

20. Harton planin e transferimit nën administrimin e AKSHI-t të aseteve që preken nga fusha 

e veprimit të këtij vendimi.  

22. Për kompetencat, detyrat dhe përgjegjësitë, për të cilat nuk është lidhur kontrata për vitin 

2017, si dhe për nevojat për projektet dhe pajisjet e teknologjisë së informacionit dhe 

komunikimit për vitin 2018, institucionet dhe organet e administratës shtetërore nën 

përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave të dërgojnë kërkesat e tyre pranë AKSHI-t, brenda 1 

jave nga hyrja në fuqi e këtij vendimi. 

23. Strukturat përgjegjëse TIK bëhen pjesë të strukturës së AKSHI-t. Punonjësit aktualë të 

njësive të teknologjisë së informacionit e të komunikimit (NJTIK), në përbërje të strukturave të 

institucioneve dhe organeve të administratës shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të 

Ministrave, kalojnë tek AKSHI, brenda datës 31.12.2017 dhe do të trajtohen në bazë të 

përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për nëpunësit civil, në rastin e mbylljes dhe ristrukturimit 

të institucionit, apo Kodit të Punës. AKSHI vendos në dispozicion të institucioneve të 

përmendura në shkronjën “i”, të pikës 6, personelin e mjaftueshëm dhe të certifikuar sipas 

legjislacionit në fuqi, për të mbajtur në funksion optimal sistemet të cilat nuk preken nga fusha 

e veprimit të këtij vendimi.  

24. Fondet buxhetore për shërbimet sipas shkronjës “i”, të pikës 6, të këtij vendimi, për 

institucionet dhe organet e administratës shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave, 

do të parashikohen në buxhetin vjetor të AKSHI-t. Për të gjitha institucionet jobuxhetore, 

AKSHI do t’i ofrojë shërbimet kundrejt tarifave. Efektet financiare të kësaj pike fillojnë më 1 

janar 2019.  

Gjetje: 

Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion mbi kalimin e aktiveve nga DPGJC, 

ISSH dhe DPT në AKSHI u konstatua se institucionet nuk kanë marrë masa për ngritjen e 

                                                                 
19 Vendim Nr. 448, datë 26.7.2018 për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin NR. 673, DATË 22.11.2017, të 

këshillit të ministrave, "Për riorganizimin e agjencisë kombëtare të shoqërisë së informacionit", të ndryshuar, 

neni 1, pika c:  pika 18, e kreut IV, ndryshohet si më poshtë vijon: "18. Institucionet e administratës shtetërore 

nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave duhet të dorëzojnë pranë AKSHI-t 1 (një) kopje të dokumentacionit të 

plotë të çdo sistemi dhe infrastrukture TIK ekzistuese dhe kodin e burimit. Sistemet dhe infrastruktura TIK 

ekzistuese kalojnë nën administrimin dhe inventarin e AKSHI-t, së bashku me të drejtat dhe detyrimet juridiko-

civile përkatëse brenda datës 30 shtator 2018.". 
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grupeve të punës për evidentimin e sistemeve IT dhe infrastrukturave hardware, si dhe 

përcaktimin e listës së aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara dhe të patrupëzuara objekt kalimi 

kapital. Infrastrukturat TIK të këtyre subjekteve nuk kanë kaluar nën administrimin dhe 

inventarin e AKSHI-t, së bashku me të drejtat dhe detyrimet juridiko-civile përkatëse brenda 

datës 30 shtator 2018, në kundërshtim me pikën 18 të VKM 673, duke ndikuar në mbarëvajtjen 

e procesit të qendërzimit të infrastrukturës që AKSHI ka filluar që prej hyrjes në fuqi të kësaj 

VKM-je. 

Edhe pse ka kaluar rreth 2 vite e 3 muaj nga afati i vendosur në VKM Nr. 673, datë 22.11.2017, 

“Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtarë të Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar, ky 

proces ende nuk ka përfunduar. Aktualisht sistemet e IT dhe infrastruktura hardware në këto 

institucione, janë ende pjesë e inventarit të tyre, e për pasojë edhe detyrimet juridike dhe 

financiare mbi këto sisteme, në kundërshtim me pikën 18 të VKM nr. 673, datë 22.11.2017 

“Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtarë të Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar.  

Rekomandim:  

Strukturat drejtuese të AKSHI-t, DPGJC, ISSH dhe DPT të marrin masat e nevojshme për 

përfundimin e procesit të kalimit të aktiveve të sistemeve të teknologjisë së informacionit tek 

AKSHI, si dhe të përcaktojnë përgjegjësitë për vonesat e shkaktuara të zbatimit të kërkesave 

ligjore lidhur me këtë çështje. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

Gjetje: 

Që nga momenti i hyrjes në fuqi i VKM 673, AKSHI nuk ka marrë asnjë masë për hartimin e 

planit të veprimit ndërinstitucional të transferimit nën administrimin e AKSHI-t të aseteve që 

preken nga fusha e veprimit të VKM nr. 673, duke bërë që procesi i qendërzimit të jetë jo i 

plotë dhe në mospërputhje me afatet ligjore të përcaktuara duke krijuar vonesa dhe mos 

efektivitetet të procesit. 

Rekomandim: 

Strukturat drejtuese të AKSHI-t të marrin masa për hartimin e planit të veprimit 

ndërinstitucional të transferimit nën administrimin e AKSHI-t të aseteve dhe aktiveve të 

sistemeve të informacionit që preken nga fusha e veprimit të VKM nr. 673, datë 22.11.2017 

“Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtarë të Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar.  

Menjëherë dhe në vijimësi 

Referuar VKM Nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e agjencisë kombëtare të 

shoqërisë së informacionit”, i ndryshuar, AKSHI, në funksion të përmbushjes së veprimtarisë 

së saj, ushtron kompetencat kryesore, si më poshtë vijon: 

gj) Ngre, mirëmban dhe administron sisteme dhe aplikacione të teknologjisë së informacionit 

dhe komunikimit, infrastrukturën e qendërzuar dhe infrastrukturën TIK, përfshirë edhe ato të 

klasifikuara si “sekret shtetëror”, për institucionet dhe organet e administratës shtetërore nën 

përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave. 

6. AKSHI, në ushtrim të veprimtarisë së saj, kryen edhe këto detyra e përgjegjësi të veçanta, si 

më poshtë vijon: 

i) Përgjigjet për ngritjen, mirëmbajtjen dhe administrimin e sistemeve dhe aplikacioneve të 

teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, për infrastrukturën e qendërzuar dhe 

infrastrukturën TIK, për institucionet dhe organet e administratës shtetërore nën 

përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave. Ai organizon prokurimin e përqendruar për pajisjet 

TIK, me vlerë mbi kufirin monetar të prokurimeve me vlera të vogla, dhe për institucionet 

dhe organet e administratës shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave, të cilat, jo 
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më vonë se data 30 qershor, i dërgojnë kërkesë me shkrim AKSHI-t për nevojat e tyre për 

projektet dhe pajisjet TIK për vitin pasardhës. 

18. Institucionet e administratës shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave duhet të 

dorëzojnë pranë AKSHI-t 1 (një) kopje të dokumentacionit të plotë të çdo sistemi dhe 

infrastrukture TIK ekzistuese dhe kodin e burimit. Sistemet dhe infrastruktura TIK ekzistuese 

kalojnë nën administrimin dhe inventarin e AKSHI-t, së bashku me të drejtat dhe detyrimet 

juridiko-civile përkatëse brenda datës 30 shtator 2018. 

24. Fondet buxhetore për shërbimet sipas shkronjës “i”, të pikës 6, të këtij vendimi, për 

institucionet dhe organet e administratës shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave, 

do të parashikohen në buxhetin vjetor të AKSHI-t. Për të gjitha institucionet jobuxhetore, 

AKSHI do t’i ofrojë shërbimet kundrejt tarifave. Efektet financiare të kësaj pike fillojnë më 1 

janar 2019.  

 

Referuar sa më sipër grupi i auditimit vëren se në pikat e sipërcituara të VKM-së, krijohen 

paqartësi që çojnë në keqinterpretim të kësaj VKM-je. Më konkretisht në togfjalëshin 

“infrastrukturën TIK” e cila në opinionin e grupit të auditimit është gjithëpërfshirëse dhe 

nënkupton që në praktikë AKSHI “duhet të marrë” nën administrimin dhe inventarin e tij, së 

bashku me të drejtat dhe detyrimet juridiko-civile përkatëse edhe pajisjet kompjuterike si 

kompjuterat, printerat, ups, infrastrukturën network, etj, të cilat janë pajisje për nevojat bazike 

të institucioneve për zhvillimin e aktiviteteve të përditshme të administratës. Investimet për 

këtë kategori infrastrukture mund ti zhvillojnë vetë institucionet pa qenë nevoja për përfshirjen 

e AKSHI-t si administrator.  

4.2.1. A janë nënshkruar marrëveshje në nivel shërbimi, ndërmjet AKSHI dhe të gjitha 

institucioneve të përfshira në juridiksionin e VKM nr. 673? 

Grupi i auditimit duke marrë në konsideratë kohën dhe burimet e nevojshme ka administruar 

dhe marrë në shqyrtim marrëveshjet e nivelit të shërbimit të nënshkruara ndërmjet AKSHI-t 

dhe disa prej institucioneve të administratës publike të cilat janë pasqyruar më poshtë, me 

qëllim përcaktimin e nivelit të shërbimit që AKSHI duhet ti ofrojë këtyre institucioneve sipas 

përcaktimeve të marrëveshjeve.  

Synimi i marrëveshjeve është ofrimi i shërbimeve me qëllim rritjen e efektivitetit, kufizimin e 

risqeve teknike, ruajtjen e integritetit dhe vazhdueshmërinë e punës, etj.  

Baza ligjore mbi të cilën mbështeten këto marrëveshje janë VKM nr. 673, datë 22.11.2017, 

“Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar,  si dhe  

nenet 680-704 të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë. AKSHI për periudhën nën auditim 

rezultoi se ka nënshkruar 17 Marrëveshje Nivel Shërbimi (MNSH) të renditura si më poshtë:  

Tabela nr. 6: Lista e subjekteve me të cilat AKSHI ka nënshkruar MNSH dhe periudhat kur janë nënshkruar. 
 

Nr. Subjekti Objekti 
Nr. Prot., data 

AKSHI 

Nr. Prot., data 

Subjekti 

1. Ministria e Kulturës 
Marrëveshje e Nivelit të 

Shërbimit (MNSH) 

Nr. 424 prot.,  

25.01.2018 

Nr. 236/2 prot.,  

24.01.2018 

2. 
Ministria e Bujqësisë dhe 

Zhvillimit Rural 

Marrëveshje e Nivelit të 

Shërbimit (MNSH) 

Nr. 496 prot., 

29.01.2018 

Nr. 596/1 prot., 

29.12.2018 

3. 
Ministria e Financave dhe 

Ekonomisë 

Marrëveshje e Nivelit të 

Shërbimit (MNSH) 

Nr. 420 prot., 

24.01.2018 

Nr. 653/1 prot., 

24.01.2018 

4. 
Ministria e Shëndetësisë 

dhe Mbrojtjes Sociale 

Marrëveshje e Nivelit të 

Shërbimit (MNSH) 

Nr. 465 prot., 

26.01.2018 

Nr. 331/2 prot., 

24.01.2018 

5. 
Ministria për Evropën dhe 

Punët e Jashtme 

Marrëveshje e Nivelit të 

Shërbimit (MNSH) 

Nr. 654 prot., 

06.02.2018 

Nr. 1993/1 prot., 

05.02.2018 
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6. 
Ministria e Shtetit për 

Mbrojtjen e Sipërmarrjes 

Marrëveshje e Nivelit të 

Shërbimit (MNSH) 

Nr. 936 prot., 

26.02.2018 

Nr. 1007 prot., 

27.02.2018 

7. 
Ministria e Turizmit dhe 

Mjedisit 

Marrëveshje e Nivelit të 

Shërbimit (MNSH) 

Nr. 1374 prot., 

21.03.2018 

Nr. 1835/1 prot., 

21.03.2018 

8. Kryeministria 
Marrëveshje e Nivelit të 

Shërbimit (MNSH) 

Nr. 228 prot., 

12.01.2018 

Nr. 164/1 prot., 

12.01.2018 

9. Ministria e Brendshme 
Marrëveshje e Nivelit të 

Shërbimit (MNSH) 

Nr. 4018 prot., 

16.08.2018 

Nr. 7071 prot., 

03.09.2018 

10. Ministria e Mbrojtjes 
Marrëveshje e Nivelit të 

Shërbimit (MNSH) 

Nr. 1723 prot., 

11.04.2018 

Nr. 1776/3 prot., 

05.04.2018 

11. 
Ministria e Arsimit Sportit 

dhe Rinisë 

Marrëveshje e Nivelit të 

Shërbimit (MNSH) 

Nr. 1286 prot., 

15.03.2018 

Nr. 2924/1 prot., 

03.04.2018 

12. 
Ministria Shtetit për 

Diasporën 

Marrëveshje e Nivelit të 

Shërbimit (MNSH) 

Nr. 1287 prot., 

15.03.2018 

Nr. 1638 prot., 

04.04.2018 

13. 
Ministria e Infrastrukturës 

dhe Energjisë 

Marrëveshje e Nivelit të 

Shërbimit (MNSH) 

Nr. 1284 prot., 

15.03.2018 

Nr. 3945/1 prot., 

26.03.2018 

14. 
Autoriteti i Mbikëqyrjes 

Financiare 

Marrëveshje e Nivelit të 

Shërbimit (MNSH) 

Nr. 1445 prot., 

26.03.2018 

Nr. 1139 prot., 

26.03.2018 

15. 

Autoriteti Shtetëror për 

Informacionin 

Gjeohapësinor 

Marrëveshje e Nivelit të 

Shërbimit (MNSH) 

Nr. 2409/2 prot., 

06.06.2018 

Nr. 189/1 prot., 

06.06.2018 

16. 
Drejtoria e Përgjithshme e 

Tatimeve  

Marrëveshje e Nivelit të 

Shërbimit (MNSH) 

Nr. 1745/1 prot., 

08.04.2019 

Nr. 7160 prot., 

05.04.2019 

17. 
Agjencia e Prokurimit 

Publik 

Marrëveshje e Nivelit të 

Shërbimit (MNSH) 

Nr. 1836 prot., 

08.04.2019 

Nr. 2982 prot., 

08.04.2019 

Burimi: AKSHI. Përpunuar nga grupi i auditimit 

Në grafikun e mëposhtëm paraqiten marrëveshjet e nivelit të shërbimit të nënshkruara midis 

AKSHI-t dhe Institucioneve të Administratës Shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të 

Ministrave dhe numrin e institucioneve në total.  

Grafiku nr. 4: Paraqitja grafike e MNSH-ve të nënshkruara midis AKSHI-t dhe Institucioneve të Administratës 

Shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave me numrin e institucioneve në total që duhet të nënshkruajnë 

një MNSH me AKSHI-n. 

 
Burimi: Përpunuar nga Grupi i Auditimit 

Objekti i marrëveshjeve ka si qëllim përcaktimin e nivelit të shërbimit që AKSHI i ofron 

përfituesit të shërbimit sipas specifikimeve në listën nr.1, katalogu i shërbimeve, bashkëlidhur 

VKM-së nr. 673, datë 22.11.2017, i ndryshuar.  

AKSHI gjithashtu ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi me dy institucione jashtë juridiksionit 

të VKM nr. 673.  

80%

20%

MARRËVESHJE NIVEL SHËRBIMI

Institucionet  pa MNSH me Akshi-n

MNSH e nënshkruara me Akshi-n
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Marrëveshja e parë e nënshkruar në Shkurt të vitit 2019, ndërmjet Ministrit të Shtetit për 

Mbrojtjen e Sipërmarrjes, Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit dhe Fakultetit të 

Shkencave të Natyrës me titull, “Mbi bashkëpunimin dhe ndërveprimin ndërinstitucional”, si 

dhe marrëveshja e “Mirëkuptimit për kryerjen e praktikës profesionale”, të nënshkruar në 

muajin Mars të vitit 2019, ndërmjet Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, 

Shkollës Teknike Elektrike “Gjergj Canco” dhe Shkollës për Teknologji, Informacion dhe 

Komunikim “Hermann Gmeiner”. 

Gjetje: 

Nga auditimi u konstatua se nga 83 institucione të administratës shtetërore nën përgjegjësinë e 

Këshillit të Ministrave, që duhet të bëhen pjesë e procesit të qendërzimit me AKSHI-n, sipas 

përcaktimeve të VKM nr. 673, datë 22.11.2017, vetëm 17 prej tyre kanë nënshkruar MNSH 

ndërsa 66 prej tyre nuk kanë lidhur ende një marrëveshje nivel shërbimi me AKSHI-n.  

Rekomandim: 

AKSHI në bashkëpunim me institucionet e administratës shtetërore sipas përcaktimeve të 

VKM nr. 673, datë 22.11.2017 me qëllim monitorimin e ofrimit të shërbimeve, rritjen e 

efektivitetit, kufizimin e risqeve teknike, ruajtjen e integritetit dhe vazhdueshmërinë e punës të 

marri masa për hartimin  e zbatimin e MNSH sipas përcaktimeve ligjore dhe nënligjore në fuqi.  

Menjëherë dhe në vijimësi 

Gjetje: 

MNSH-t e nënshkruara ndërmjet AKSHI-t dhe 17 institucioneve të administratës shtetërore 

nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave janë pothuajse identike në hartimin e tyre, 

pavarësisht nga institucioni përfitues, duke mos marrë në konsideratë, rëndësinë e institucionit, 

ngarkesën apo sasinë e informacionit që institucioni përfitues përpunon. 

Rekomandim: 

Strukturat drejtuese të AKSHI-t në vijimësi të marrin masa për rishikimin e MNSH-ve me 

institucionet që është nënshkruar MNSH duke marrë në konsideratë, tipin, formën dhe 

rëndësinë e institucionit, ngarkesën apo sasinë e informacionit që institucioni përpunon dhe 
përfshirjen e plotë të elementëve të Marrëveshjeve në Nivel Shërbimi sipas përcaktimeve ligjore 

dhe nënligjore në fuqi.  

Në vijimësi 

Gjetje: 

Pjesë e MNSH-ve janë edhe administrimi i incidenteve, problemeve dhe disponueshmërisë. 

Ofruesi i shërbimit (AKSHI) duhet të zotërojë një bazë të dhënash të gabimeve të njohura dhe 

historikun e incidenteve të mëparshme. Me anë të procedurës së administrimit të problemeve 

ofruesi i shërbimit (AKSHI) duhet të kryejë analizën e prirjes së informacionit për të 

identifikuar rrënjët e incidenteve dhe mundësitë për të parandaluar ndodhjen e tyre. Ofruesi i 

shërbimit (AKSHI) duhet të jetë i disponueshëm për të ofruar shërbim në institucionin përfitues 

të këtij shërbimi që janë institucionet përfituese. Për plotësimin e këtyre kërkesa thelbësore 

grupi i auditimit nuk administroi asnjë dokument që të vërtetonte që këto pika ishin trajtuar. 

Drejtoritë apo sektorët e TIK të AKSHI-t të atashuar pranë institucioneve i menaxhojnë risqet 

mbi bazë ngjarjesh. Suporti, mbështetje teknike dhe logjike për operacionet IT kryhen 

nëpërmjet shkëmbimeve verbale dhe nuk dokumentohen. 

Rekomandim: 

Strukturat drejtuese të AKSHI-t në vijimësi të kryejnë analizimin, prioritarizimin dhe ofrimin 

e shërbimeve të përcaktuara në MNSH-në ndërmjet institucioneve, hartimin e raporteve javore 
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dhe mujore të shërbimeve të ofruara, me qëllim dhënien e sigurisë së arsyeshme për kryerjen 

me rigorozitet të suportit.  

Menjëherë dhe në vijimësi 

4.2.2. A janë caktuar punonjësit/ strukturat përgjegjëse dhe përgjegjësitë e tyre për 

ndjekjen e marrëveshjeve në nivel shërbimi (MNSh)?  

Në marrëveshjet e nivelit të shërbimit të nënshkruara ndërmjet AKSHI-t dhe institucioneve të 

administratës publike të përshkruara në pikën 4.2.1 të këtij raporti, rezultoi se janë përcaktuar 

strukturat përgjegjëse për ndjekjen e MNSH-ve. Pika kryesore e kontaktit me përfituesin e 

shërbimit për mbarëvajtjen e marrëveshjes, përcaktohet në pikën 6 të marrëveshjeve, ofruesi i 

shërbimit (AKSHI) cakton sektorin IT të atashuar pranë institucioneve përkatëse me 

përgjegjësi të Lëvrimit të Shërbimit. 

Ofruesi i shërbimit (AKSHI) duhet të jetë i disponueshëm gjatë intervalit kohor, nga e Hëna në 

të Premte, sipas orarit zyrtar për të ofruar Shërbime të Riparimit në përgjigje të “Alarmeve” të 

raportuara nga personeli i autorizuar i Ofruesit të Shërbimit. Gjithashtu se Ofruesi i Shërbimit 

duhet të krijojë/diskutojë me Përfituesin e Shërbimit një axhendë periodike kontrollesh Javore 

dhe Mujore. 

Në këto kontrolle përfshihet: 

- Kontrolli i logeve të serverave; 

- Kontrolli i statistikave të storage; 

- Kontrolli i statistikave për programe; 

- Kryerja e mirëmbajtjes proaktive; 

- Testim/ kontroll i kompletuar i pjesëve më kritike të infrastrukturës së klientit; 

- Kontrolli i detajuar i gjithë log-eve hardware/ software; 

- Rishikim i të dhënave mbi performancën e serverave; 

- Etj. (sipas rastit) 

 

Gjetje: 

Nga auditimi u konstatua se strukturat përgjegjëse për ndjekjen dhe mbikëqyrjen e 

marrëveshjeve të nivelit të shërbimit janë përcaktuar stafi i IT i AKSHI-t atashuar pranë 

institucioneve por përgjegjësitë e stafit IT të AKSHI-t atashuar pranë institucioneve nuk janë 

të mirë përcaktuara duke mos lënë gjurmë mbi veprimet dhe mosveprimet e gjithsecilit prej 

tyre në zgjidhjen e problematikave të ndryshme. Situatat problematike menaxhohen mbi bazë 

ngjarjesh, ku jepet suport, mbështetje teknike dhe logjike për operacionet TI nëpërmjet 

shkëmbimeve verbale por nuk dokumentohen.  

Rekomandim: 

Strukturat drejtuese të AKSHI-t të marrin masa për analizimin dhe ndarjen e përgjegjësive të 

stafit IT të AKSHI-t atashuar pranë institucioneve për ndjekjen dhe mbikëqyrjen e 

marrëveshjeve të nivelit të shërbimit me qëllim ofrimin e shërbimeve në kohë dhe cilësi si dhe 

rritjen e efektivitetit, kufizimin e risqeve teknike, krijimin e gjurmës audituese mbi veprimet 

dhe mosveprimet e gjithsecilit në zgjidhjen e problematikave të dala. 

Në vijimësi 

4.2.3. A janë përcaktuar tregues të matshëm për efektivitetin të shërbimeve që AKSHI 

ofron ndaj institucioneve të përfshira në juridiksionin e VKM nr. 673?  

Ashtu sikurse edhe kemi përshkruar në pikën 4.2.1 në total janë 83 institucione të administratës 

shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave, që duhet të bëhen pjesë e procesit të 
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qendërzimit me AKSHI-n, të përfshira në juridiksionin e VKM nr. 673, datë 22.11.2017. Me 

17 prej këtyre institucioneve AKSHI ka nënshkruar marrëveshje të nivelit të shërbimit. 

 

Nga auditimi i Marrëveshjeve të Nivelit të Shërbimit të nënshkruara ndërmjet AKSHI-t dhe 

institucioneve të administratës shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave mbi 

treguesit për matjen e efektivitetit të shërbimeve të ofruara, konstatohet se ka tregues të 

matshëm në hartimin e MNSH-ve. Elementët e përcaktuar janë: treguesit e cilësisë dhe 

performancës për shërbimet e ofruara sipas kërkesës së përftuesit të tyre, kërkesat teknike për 

mirëmbajtjen, disponueshmërinë e shërbimeve, kohën mesatare të përgjigjes ndaj defekteve, 

kohën mesatare të riparimit të defekteve, hapat që ndiqen në rast defektesh, mënyrën e 

monitorimin të vijueshëm të ofrimit të shërbimit, përgjegjësitë respektive të palëve etj. 

Gjithashtu, në marrëveshjet e nivelit të shërbimit evidentojmë disa elementë të tjerë të 

rëndësishëm: 

 

- Objekti i marrëveshjeve: Kjo marrëveshje synon në ofrimin e shërbimeve me qëllim rritjen e 

efektivitetit, kohëzgjatjes, kufizimin e risqeve teknike, pra ruajtjen e integritetit, 

konfidencialitetit dhe vazhdueshmërinë e punës objekt i kësaj marrëveshjeve. 

- Ofruesi i shërbimit (AKSHI) do të ofrojë shërbimet e veta nga një staf teknologjik profesional 

dhe i specializuar. 

- Ofruesi i shërbimit duhet të krijojë/diskutojë me përfituesin e shërbimit një axhendë periodike 

kontrollesh si më poshtë: 

a. Javore 

- Kontroll i logeve të serverave 

- Kontroll i statistikave  

- Kontroll i statistikave për programe 

- Kontroll i disqeve për problem në rast nevoje 

- Të kryejë mirëmbajtje proaktive 

b. Mujore 

- Testim/kontroll i kompletuar i pjesëve më kritike të infrastrukturës së klientit 

- Kontroll i detajuar i gjithë log-eve hardware/software 

- Rishikim i të dhënave mbi performancën e serverave 

- Rekomandime për upgrade të mundshme hardware 

-Në aneksin nr. 1 të marrëveshjes paraqitet një katalog me 43 shërbime (secili shërbim ka nën 

shërbime), për të cilat AKSHI zotohet se i kryen. Këto shërbime ndahen në 2 nivele suporti. 

Sipas këtij aneksi, institucioni bën kërkesën pranë punonjësve të AKSHI-t të atashuar në këtë 

institucion (NJTIK), me specialistë të fushës së teknologjisë së informacionit, për dhënien e 

suportit për sistemet, infrastrukturën TIK dhe suportin help desk, i cili konsiderohet si niveli 1. 

Me marrjen e kërkesës, niveli 1 nëse është në gjendje të zbatojë kërkesën, ofron zgjidhje dhe 

njofton institucionin që kërkesa është zbatuar dhe raporton pranë AKSHI-t, i cili konsiderohet 

si niveli 2 i suportit i cili teorikisht ka specializim më të lartë lidhur me fushën e teknologjisë 

së informacionit. Nëse niveli 1 e ka të pamundur të ofrojë zgjidhjen, atëherë menjëherë njofton 

për asistencë nivelin 2, i cili ofron zgjidhjen dhe njofton institucionin që kërkesa është zbatuar. 

Gjithashtu në Listën nr. 1 në katalogun e shërbimeve bashkëlidhur Vendimit nr. 673, datë 

22.11.2017, përcaktohen shërbime të përqendruara që ofrohen nga AKSHI nëpërmjet 

teknologjisë së informacionit e komunikimit (TIK) për qeverisjen elektronike, për 

administratën shtetërore, qytetarët, bizneset. Për këto shërbime nuk janë përcaktuar tregues të 

matshëm për efektivitetin e  shërbimeve që AKSHI ofron ndaj institucioneve të përfshira në 

juridiksionin e VKM nr. 673. 
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Sipas VKM Nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e agjencisë kombëtare të shoqërisë 

së informacionit”, i ndryshuar, pikat 5/gj, 6/i/k, 11/a/b, dhe 23, AKSHI zotohet se ka aftësitë e 

nevojshme për shërbimet e ofruara në këtë kontratë. 

Konkluzion: 

Nga auditimi u konstatua se nuk administrohet dokumentacion apo gjurmë dokumentare për 

monitorimin e këtyre treguesve. Nga sa trajtuar më sipër, grupi i auditimit shpreh opinionin se 

shërbimet e përcaktuara në këto MNSH, janë pak ose aspak të matshme, duke mos patur 

mundësinë e monitorimit rigoroz të zbatimit të tyre. 

Konkluzion: 

Grupi i auditimit e konsideron procesin e qendërzimit të strukturave dhe infrastrukturave TIK 

në AKSH në përputhje me VKM 673 datë 22.11.2017 si një proces dinamik i cili krahas 

avantazheve paraqet risk të mbartur për sigurinë e informacionit.  
 

AKSHI duke konsideruar procesin e qendërzimit të strukturave dhe infrastrukturave TIK në 

përputhje me VKM 673 datë 22.11.2017 si një proces dinamik të vlerësojë riskun e mbartur që 

sjell përqendrimi i këtyre aseteve e burime njerëzore në sigurinë e informacionit dhe marri 

masa për minimizimin tij. 

4.3. A ka rezultuar efektiv procesi i ofrimit të shërbimeve nga Agjencia Kombëtare e 

Shoqërisë së Informacionit?  

Ofrimi i shërbimeve publike nga institucionet qeveritare, referuar legjislacionit në fuqi kryhen 

nëpërmjet Portalit qeveritar e-Albania si pika e vetme e kontaktit. Nëpërmjet këtij portali kryhet 

ndërveprimi dixhital dhe ofrimi i shërbimeve midis qytetarit dhe institucioneve shtetërore 

(C2G), ndërmjet institucioneve shtetërore (G2G), midis institucioneve shtetërore dhe 

qytetarëve (G2C), midis institucioneve shtetërore dhe punonjësve (G2E), dhe midis 

institucioneve shtetërore dhe bizneseve (G2B). 

 

AKSHI ofron 1207 shërbime elektronike nëpërmjet platformës e-Abania, qytetari, biznesi edhe 

administrata publike i merr të gjitha shërbimet publike në kohë reale, pa kosto. Një qytetar sot 

përmes e-Albania-s merr çdo dokument personal, nga certifikata personale tek certifikatat e 

pronave, paguan faturat mujore, shërbimet e shëndetit, merr vërtetime gjyqësore, vërtetime për 

sigurimet, e çdo shërbim tjetër pa pasur të nevojshme paraqitjen në zyrat e institucioneve 

përkatëse.  

 

Aplikimet e mbi 1,200 shërbimeve publike të ofrohen vetëm online përmes e-Albania duke 

bërë kështu që nga fundi i vitit 2020, rreth 95% e të gjithë shërbimeve të ofrohen online.  
 

Nga 1 Janari 2020 e deri me tremujorin e pare te vitit 2021  7,706,068 aplikime të bëra për 

shërbimet publike dhe 1,216,014 qytetarë e biznese të shërbyer.  Aktualisht, numri i të 

regjistruarve në portalin e-Albania është 1,938,000 përdorues, nga të cilët 1,806,910 qytetarë 

dhe 131,090 biznese, në vitin 2020 u shtuan rreth 758 mijë përdorues të rinj. Numri i 

përdoruesve të rinj në vitin 2020 është rritur me 5 herë më shumë krahasuar me 2017. 

 

 

 

 

 



38 

Grafiku nr. 5: Përdoruesit e rinj 2017-2020 

 
Burimi: AKSHI përpunuar nga grupi i auditimit 

Platforma Qeveritare e Ndërveprimit 

Platforma Qeveritare e Ndërveprimit (Government Gateway - GG), është arkitektura bazë e 

cila mundëson ndërlidhjen e regjistrave elektronikë me njëri-tjetrin dhe shkëmbimin e të 

dhënave në kohë reale si hap të domosdoshëm për thjeshtimin e shërbimeve që shteti ofron për 

qytetarët, bizneset dhe administratën publike si dhe uljen e numrit të dokumenteve që i 

kërkohen qytetarit apo biznesit për marrjen e shërbimeve publike.  

Ndërveprimi i data bazave ka sjellë që sot për çdo aplikim të ri mesatarisht 66 % e të 

dhënave në formularin e aplikimit plotësohen automatikisht nga ndërveprimi dhe 

shkëmbimi i të dhënave midis 55 regjistrave elektronikë. Bazat e të dhënave të këtyre 

regjistrave të institucioneve të ndryshme publike janë të regjistruara edhe si baza të dhënash 

shtetërore dhe shkëmbejnë informacion në kohë reale kjo dhe jo vetëm ka sjellë rritjen e 

transaksioneve në 145 milion transaksione. 

Grafiku nr. 6: Numri i databaza që ndërveprojnë në GG (vitet 2017-2020) 

 
Burimi: AKSHI përpunuar nga grupi i auditimit 

Grafiku nr. 7: Numri i transaksione (vitet 2017-2020) 

 
Burimi: AKSH. Përpunuar nga grupi i auditimit 
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Ndryshimet ligjore dhe nënligjore përkatëse të miratuara përmes Vendimit të Këshillit të 

Ministrave Nr. 495, datë 13.09.2017, "Për miratimin e rregullave të përfitimit të shërbimeve 

publike elektronike", i dhanë vlefshmëri ligjore dokumenteve administrative të gjeneruara 

përmes portalit e-Albania (falë Infrastrukturës së ngritur të Çelsave Publik). Aktualisht, 

nëpërmjet portalit e-Albania ofrohen 33 dokumente me vulë elektronike me vlerë ligjore të 

cilat mund të akesohen 24/7, duke i bërë këto dokumente të disponueshme në çdo orë të ditës 

dhe në çdo ditë të javës, pavarësisht orarit të hapjes së sporteleve shtetërore. Aktualisht në 

portal ofrohen 48 dokumente me vulë elektronike, duke eliminuar tërësisht printimin e tyre në 

letër në sportelet fizike të institucioneve. 

Tabela nr. 7: Lista e e-shërbimeve dhe institucioni që i ofron nëpërmjet portalit e-Albania 

  e-shërbimi Institucioni 

1 Certifikatë familjare 
Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile 

(DPGJC) 

2 Certifikatë nga akti i lindjes 
Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile 

(DPGJC) 

3 Certifikatë nga akti i martesës 
Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile 

(DPGJC) 

4 Certifikatë nga akti i vdekjes 
Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile 

(DPGJC) 

5 Certifikatë personale 
Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile 

(DPGJC) 

6 Certifikatë rezidence për individët Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT) 

7 Certifikatë Rezidence Tatimore ( biznes ) Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT) 

8 
Listë pagesa e kontributeve të sigurimeve shoqërore, 

shëndetësore dhe tatimit mbi të ardhurat nga punësimi (eSig25) 
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT) 

9 Vërtetim për individ të paregjistruar Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT) 

10 Vërtetim për pagim detyrimesh Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT) 

11 Vërtetim për pagimin e kontributeve nga subjekti Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT) 

12 Vërtetim për pagimin e kontributeve për individin Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT) 

13 Vërtetim për përgjegjësitë tatimore Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT) 

14 Vërtetim për posedim mjeti Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT) 

15 Vërtetim për regjistrim të investitorit Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT) 

16 Vërtetim statusi (aktiv, pasiv përfshirë datën) Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT) 

17 Vërtetim xhiro për 3 vitet e fundit Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT) 

18 
Autorizim për rimarrjen e leje drejtimit pas humbjes totale të 

pikëve ose heqjes së saj 

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të 

Transportit Rrugor (DPSHTRR) 

19 Konfirmim për gjendjen aktive të mjetit 
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të 

Transportit Rrugor (DPSHTRR) 

20 Vërtetim për lejen e drejtimit 
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të 

Transportit Rrugor (DPSHTRR) 

21 Karta e Shëndetit 
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit 

Shëndetësor 

22 Vërtetim regjistrimi si punëkërkues i papunë Shërbimi Kombëtar i Punësimit (SHKP) 

23 
Vërtetim i pagesës së kontributeve të të vetë punësuarve në 

bujqësi 
Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH) 

24 Vërtetim i pagesës së kontributeve vullnetare Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH) 

25 Vërtetim pensioni Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH) 

26 
Vërtetim për pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore 

(pas datës 01.01.2012) 
Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH) 

27 
Aplikim për dhënie të informacionit koordinativ për çdo pasuri 

të paluajtshme 
Agjencia Shtetërore e Kadastrës 
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28 
Aplikim për informacion zyrtar të pasurisë për individët dhe 

personat juridikë (privatë dhe publikë) 
Agjencia Shtetërore e Kadastrës 

29 Aplikim për konsultim të kartelës së pasurisë së paluajtshme Agjencia Shtetërore e Kadastrës 

30 
Aplikim për kopje të vërtetuara të dokumenteve tekniko-ligjore, 

në të cilat bazohet Regjistri i Pasurive të Paluajtshme / faqe 
Agjencia Shtetërore e Kadastrës 

31 Aplikim për lëshim kopje kartele të pasurisë Agjencia Shtetërore e Kadastrës 

32 Aplikim për lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale Agjencia Shtetërore e Kadastrës 

33 Aplikim për lëshim vërtetim pronësie Agjencia Shtetërore e Kadastrës 

34 Aplikim për lëshim vërtetimesh (negativ/pozitiv) Agjencia Shtetërore e Kadastrës 

35 
Aplikim për verifikimin online të gjendjes juridike të pronësisë 

dhe të dhënave të tjera të pasurisë së paluajtshme 
Agjencia Shtetërore e Kadastrës 

36 Certifikatë Regjistrimi Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) 

37 Ekstrakt i thjeshtë/historik (Biznes) Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) 

38 Ekstrakt i thjeshtë/historik (Qytetar) Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) 

39 
Ekstrakt për të dhënat e regjistruara në Regjistrin e Pronarëve 

Përfitues 
Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) 

40 Lëshim i titullit të licencës/lejes Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) 

41 Vërtetim mbi masën e përfitimit të ndihmës ekonomike Shërbimi Social Shtetëror 

42 Vërtetim mbi pagesën e aftësisë së kufizuar (PAK) Shërbimi Social Shtetëror 

43 Aplikim për vërtetim mos përjashtimi për Operatorët Ekonomikë Agjencia e Prokurimit Publik 

44 
Vërtetim likuidimi të taksave dhe tarifave vendore - Bashkia 

Tiranë 
Bashkia Tiranë 

45 Certifikatë e Gjendjes Gjyqësore (dëshmia e penalitetit) Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 

46 Notat e provimeve të Maturës Shtetërore Qendra e Shërbimeve Arsimore 

47 Vërtetim për rezultatin e provimit të shtetit Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 

48 Vërtetim si ekspert gjykate Ministria e Drejtësisë 

Burimi: AKSHI 

Grafiku nr. 8: Dokumente me vulë të gjeneruara (vitet 2017-2020) 

 
Burimi: AKSHI. Përpunuar nga grupi i auditimit 
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Gjatë vitit 2020 u gjeneruan 18 herë më shumë dokumente me vulë, krahasuar me ato të 

gjeneruara gjatë vitit 2017. Në total gjatë viteve 2017-2020 janë gjeneruan mbi 11 milion 

dokumente me vulë elektronike. 

Nëse për marrjen e një dokumenti sot duhet rreth 5 minuta nga jo me pak se 20 minuta (pa 

llogaritur këtu lënien e punës20) rezulton se kemi një ekonomicitet prej duke kursyer jo me pak 

se 300 vite kohë pritjeje në radhë. 

Nënshkrimi elektronik gjen përdorim në dokumente elektronike, prokurime elektronike, 

sistemin e e-lejeve të ndërtimit, sistemin e recetës elektronike eRX, sistemin e automatizuar të 

të dhënave doganore etj, duke përmirësuar ndjeshëm cilësinë e shërbimeve publike dhe 

performancën në administratën publike, nëpërmjet marrjes deri me sot të 163 dokumenteve 

administrative me nënshkrim elektronik përmes portalit e-Albania. 

Dokumentet me nënshkrim elektronik: 

• Autorizimet doganore 

• E-lejet 

• Vërtetime karriere dhe vjetërsie në punë të Qendrës së Personel Rekrutimit 

• Vërtetim debie i energjisë elektrike 

• Vërtetime dhe dokumente me natyrë historike të Ministrisë së Mbrojtjes dhe  

 Ministrisë së Brendshme 

• Vërtetime dënimi të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve 

• Autorizime importi nga Enti Shtetëror i Farave dhe Fidanëve 

• etj. 

Komunikimi dhe shkëmbimin e dokumenteve me nënshkrim ose vulë elektronike ndërmjet 

institucioneve Shtetërore po heq gjithmonë e më shume barrën qytetarit për mbledhjen nga një 

zyre në tjetrën të dokumenteve administrative që lëshohen nga institucionet shtetërore. Sot çdo 

ditë 11,191 punonjës të administratës Shtetërore sigurojnë dokumentet për qytetarin dhe 

biznesin për plotësimin e dosjes se tyre nëpërmjet këtij ndërveprimi. 

Nga 1 janari 2020, 38,954 dokumente të shkëmbyera midis 186 institucioneve Shtetërore për 

259 lloje dokumentesh. 

Konkluzion: 

Në opinionin e grupit të auditimit dhe mbështetur në 

metodën “Likert Scale21”, ofrimi i shërbimeve nga 

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit ka 

rezultuar efektiv. Si pasojë  e procesit të qendërzimit 

dhe  ndërveprimit dixhital në ofrimin e shërbimeve 

midis qytetarit dhe institucioneve shtetërore (C2G), 

ndërmjet institucioneve shtetërore (G2G), midis 

institucioneve shtetërore dhe qytetarëve (G2C), midis institucioneve shtetërore dhe punonjësve 

(G2E), dhe midis institucioneve shtetërore dhe bizneseve (G2B), është rritur numri i 

shërbimeve të ofruara. 

4.3.1. A ka rezultuar me ekonomicitet procesi i qendërzimit të burimeve njerëzore të 

AKSHI? 

Në përputhje me përcaktimet e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 673 datë 22.11.2017, 

"Për Riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit” pika IV. 23. 

                                                                 
20 Shërbimet me parë ofroheshin në orarin zyrtar 8-15 nga e hëna në të premte. 

21 Sqaruar në pikën 4.1 

Shkurtesa Përshkrimi 

NE Jo efektiv 

SE Pjesërisht efektiv 

E Efektiv 

VE Shumë efektiv 

EE Maksimalisht efektiv 
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"Strukturat përgjegjëse TIK bëhen pjesë të strukturës së AKSHI-t. Punonjësit aktualë të njësive 

të teknologjisë së informacionit e të komunikimit (NJTIK), në përbërje të strukturave të 

institucioneve dhe organeve të administratës shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të 

Ministrave, kalojnë tek AKSHI, brenda datës 31.12.2017 dhe do të trajtohen në bazë të 

përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për nëpunësit civil, në rastin e mbylljes dhe ristrukturimit 

të institucionit, apo Kodit të Punës. AKSHI vendos në dispozicion të institucioneve të 

përmendura në shkronjën “i”, të pikës 6, personelin e mjaftueshëm dhe të certifikuar sipas 

legjislacionit në fuqi, për të mbajtur në funksion optimal sistemet të cilat nuk preken nga fusha 

e veprimit të këtij vendimi”. 

Nga auditimi konstatohet se afati i kalimit të Burimeve njerëzore të njësive të Teknologjisë së 

Informacionit të Institucioneve ne AKSH siç përcaktohet në VKM nr. 673 date 22.11.2017 

pika IV. 23 nuk është respektuar dhe procesi nuk ka përfunduar. 

Pranë AKSHI-t është ngritur Drejtoria e Marrëdhënieve e-GOV me Institucionet me përbërje 

të planifikuar 78 punonjës dhe në fakt 66 punonjës Punonjësit e Sektorëve IT janë përgjegjës 

për administrimin e infrastrukturës, sistemeve dhe shërbimeve TIK në secilin institucion, për 

ofrimin e shërbimit të asistencës të nivelit 1, për infrastrukturën fizike, pajisjet TIK dhe 

funksionimin e sistemeve, me qëllim njohjen, administrimin, menaxhimin e sistemeve dhe 

aseteve të nevojshme për mbarëvajtjen e punës në këtë institucion. 
Tabela nr. 8: Struktura e Drejtorisë së Marrëdhënieve e-GOV me Institucionet  
 

Nr. Sektori i IT në: 

1 Kryeministri 

2 Ministrinë e Brendshme 

3 Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 

4 Ministrinë e Kulturës 

5 Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit 

6 Ministrinë e Mbrojtjes 

7 Ministrinë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë 

8 Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme 

9 Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë 

10 Agjencinë e Prokurimit Publik 

11 Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit 

12 Bibliotekën Kombëtare 

13 Inspektoratin Qendror 

14 Departamentin e Administratës Publike 

15 Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive 

16 Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara 

Për vlerësimin e ekonomicitetit të përqendrimit të burimeve njerëzore të njësive TI të 

institucioneve në AKSH grupi i auditimit analizoi varësitë: 
Grafiku nr. 9: Kalimi i Burimeve Njerëzore pranë AKSHI-t dhe ndërveprimi i databazave në e-albania (vitet 

2017-2020) 

 
Burimi: AKSHI. Përpunuar nga grupi i auditimit 

viti 2017 viti 2018 viti 2019 viti 2020

Nr. Institucioneve që kane kaluar
Burimet Njerezore prane AKSHI-t

(progresive)
12 32 53 59

Databaza që ndërveprojnë në GG 47 48 50 55
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Grafiku nr. 10: Kalimi i Burimeve Njerëzore pranë AKSHI-t dhe transaksionet e kryera në e-albania (vitet 2017-

2020) 

 
Burimi: AKSHI. Përpunuar nga grupi i auditimit 

Grafiku nr. 11: Kalimi i Burimeve Njerëzore pranë AKSHI-t dhe numrit të përdoruesve në e-albania (vitet 2017-

2020) 

 
Burimi: AKSHI. Përpunuar nga grupi i auditimit 

Konkluzion: 

Në opinionin e grupit të auditimit dhe 

mbështetur në metodën “Likert Scale22”, ka 

rezultuar me  

ekonomicitet procesi i qendërzimit të 

burimeve njerëzore të AKSHI, por rezultatet 

mund të ishin më të larta, nëse procesi i 

qendërzimit të strukturave do kishte 

përfunduar. Ky proces për një pjesë të mirë të institucioneve të administratës shtetërore nën 

përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave nuk është realizuar brenda afateve të përcaktuara ligjore, 

duke e bërë procesin e qendërzimit të strukturave të ngadaltë të papërfunduar dhe jo të mirë 

organizuar. 

4.3.2. A ka rezultuar me ekonomicitet procesi i qendërzimit të infrastrukturës së 

Teknologjisë së Informacionit te AKSHI?  

Ndryshimet ligjore dhe nënligjore përkatëse të miratuara përmes VKM nr. 495, datë 

13.09.2017, "Për miratimin e rregullave të përfitimit të shërbimeve publike elektronike", për 

                                                                 

22 Sqaruar në pikën 4.1 

viti 2017 viti 2018 viti 2019 viti 2020
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dokumentet me vulë elektronike, dokumente të cilat më parë ofroheshin në letër kundrejt një 

pagese, u kanë kursyer qytetarëve rreth 4 milionë euro (460,109,000 lekë). 

 Certifikata të gjendjes civile  

 6,374,424 certifikata të gjeneruara  

 Lekë të kursyera: 318,721,200 lekë 

 Vërtetime të mjeteve 

 549,601 vërtetime të gjeneruara  

 Lekë të kursyera: 109,920,200 lekë 

 Certifikata e gjendjes gjyqësore 

 74,320 dëshmi penaliteti të gjeneruara  

 Lekë të kursyera: 29,728,000 lekë 

 Vërtetim i detyrimeve përmbarimore 

 8,698 vërtetime përmbarimore  

 Lekë të kursyera: 1,739,600 lekë 

Tregues sipas sektorëve 

Grafiku nr. 12: Aplikimet sipas fushave në e-shërbimet që i ofrohen nëpërmjet portalit e-Albania  

 
Burimi: AKSHI. Përpunuar nga grupi i auditimit 
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Tabela nr. 9: Përmbledhje  e e-shërbimeve që i ofrohen nëpërmjet portalit e-Albania sipas fushave 

Sektori Nr. i Aplikimeve 

Shëndetësia 1835385 

Kontributet dhe pensioni 1242354 

Biznesi 1000000 

Arsimi 616420 

Transport dhe automjete 500000 

Drejtësia 124411 

Leje dhe licenca 111357 

Bujqësia 90000 

Puna 62000 

Rendi publik 50000 

Turizmi 5000 

Kultura 1300 

Mbrojtja 178 

Burimi: AKSHI. Përpunuar nga grupi i auditimit 

 

1. Shëndetësia 

Portali e-Albania ofron shërbime të rëndësishme lidhur me shëndetin dhe aspektet e kujdesit 

shëndetësor për qytetarët. 

- Qytetarët mund të aplikojnë online për shërbime të cilat mundësojnë rezervimin e radhës 

për ekzaminimet e avancuara mjekësore, konsultimin online të rekomandimeve të marra nga 

mjeku dhe mundësinë e ngarkimit të një rekomandimi të skanuar, për të bërë më pas rezervimin 

e radhës në bazë të këtij rekomandimi. 

- Për të gjithë qytetarët të cilët aktualisht nuk janë të regjistruar pranë mjekut të familjes, 

procedura mund të kryhet online duke mundësuar regjistrimin e tyre në regjistrin themeltar të 

banoreve të cilët i mbulon me shërbim shëndetësor mjeku i familjes. Gjithashtu, qytetaret mund 

të aplikojnë online për të kryer procedurën e ndryshimit të mjekut të familjes dhe transferimin 

pranë një mjeku të ri familjeje sipas njësisë administrative ku qytetari ka vendbanimin.  

- Vlen të përmendet krijimi i shërbimeve e ofrimi i informacioneve gjatë pandemisë së 

COVID-19 në ndihmë të qytetarëve. 

- Përmes portalit e-Albania ofrohet mundësia e gjenerimit në kohë reale të dokumenteve me 

vulë elektronike lidhur me masën e përfitimit të ndihmës ekonomike për qytetaret të cilët 

përfitojnë nga skema e ndihmës ekonomike, si dhe vërtetimi mbi pagesën e aftësisë se kufizuar 

(PAK) për të gjithë qytetaret që janë përfitues të pagesës se aftësisë se kufizuar. 

- Shërbimi për Kartën e Shëndetit mundëson për të gjithë qytetaret gjenerimin e kartës se 

shëndetit me vulë elektronike me vlefshmëri të plote ligjore, gjithashtu e gjithë procedura për 

rinovimin e kartës realizohet online për të gjitha kategoritë e personave të siguruar në Skemën 

e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. Karta e Shëndetit është një nder hapat për 

modernizimin e shërbimit shëndetësor, pjesë e reformës se gjithanshme në shëndetësi, që 

bashke me recetën elektronike mundëson kontrollin online të sistemit. Përdorimi i kësaj karte 

përbën një lehtësi edhe për mjekun e familjes, i detyruar deri dje të plotësonte flete-libreze pa 

fund, që tashme të fokusohet tek qëllimi i detyrës se tij: kujdesi ndaj qytetarit. 

Nga fillimi i këtij shërbimi janë kryer 1,835,385 aplikime, në rast se do pranojmë se për çdo 

aplikim do të duhej vetëm 5 minuta online nga 20 minuta në rastin e shërbimit manual rezulton 

se janë kursyer jo me pak se 52 vite kohë për shërbime në fushën e shëndetësisë. 
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2. Arsimi 

Në e-Albania është ngritur një seksion që ofron shërbime mbi arsimin, që nis me aplikimin 

online për fondin e ekselencës, aplikimin në Maturën Shtetërore, regjistrime në shkollat 

profesionale, vërtetimin dhe njësimin e diplomave, etj.  

- Nëpërmjet shërbimit elektronik “Matura Shtetërore”, të gjithë maturantet/kandidatet 

aplikojnë online për formularët A1 dhe A1Z. Shërbimi funksionon bazuar në udhëzimin vjetor 

të Ministrisë se Arsimit, Sportit dhe Rinise (MASR). Plotësimi i formularëve A1/A1Z 

mundëson ruajtjen e të dhënave personale si dhe provimet të cilave do t'u nënshtrohet maturanti 

(ose mbarten notat në rast se ka dhënë një ose me shumë provime). Maturantet që rezultojnë 

kalues në të gjitha provimet pajisen me diplomë të Maturës Shtetërore. 

Nga fillimi i këtij shërbimi janë kryer 616,420 aplikime, në rast se do pranojmë se për çdo 

aplikim do të duhej vetëm 5 minuta online nga 20 minuta në rastin e shërbimit manual rezulton 

se janë kursyer jo me pak se 35 vite për shërbime në fushën arsimit. 

3. Puna 

Në e-Albania është ngritur një seksion që ofron shërbime mbi për regjistrimin e punëdhënësit, 

të punëkërkuesit, të vendeve të lira të punës, nxitja profesionale, lejet e punës ofrohet online 

përmes e-Albania.  

- Shërbimi elektronik "Aplikim për Vërtetim Page Papunësie" i ve në dispozicion qytetarit 

mundësinë për të bërë një kërkesë online për lëshim vërtetimi për bazën e vlerësueshme dhe 

pagën neto mesatare drejt një zyre pune. 

- Shërbimi elektronik “Aplikim për regjistrim si punëkërkues i papunë” u vjen në ndihme 

qytetarëve për t'u regjistruar si punëkërkues të papunë. Ndërsa Shërbimi elektronik “Vërtetim 

si punëkërkues i papunë” u mundëson qytetarëve të gjenerojnë dokumentin me vulë 

elektronike, me vlefshmëri të plote ligjore. 

Nga fillimi i këtij shërbimi janë kryer mbi 62 mijë aplikime në rast se do pranojmë se për çdo 

aplikim do të duhej vetëm 5 minuta online nga 20 minuta në rastin e shërbimit manual rezulton 

se janë kursyer jo me pak se 3.5 vite. 

4. Kontributet dhe pensioni 

Portali e-Albania ofron shërbime të rëndësishme lidhur me Institutit të Sigurimeve Shoqërore. 

Deri tani janë kryer 1,242,354 aplikime, ndërsa 102 lloje dokumentacionesh që deri dje duhet 

t’i siguronin vetë aplikuesit nga njeri sportel më sportel, sot i siguron vetë administrata e ISSH 

për llogari të tyre. 

- Aplikimi online për të gjitha llojet e pensioneve dhe rishqyrtimin e tyre duke eliminuar 

plotësisht paraqitjen fizike në sportele, dhe duke kursyer kohë dhe kosto për të gjithë personat 

përfitues të pensionit. Për pension pleqërie më parë nevojiteshin 14 dokumente që duhet t’i 

mblidhte vetë personi i interesuar, ndërsa sot vetëm 3. Rishqyrtimi i pensionit më parë 

kërkonte 18 dokumente sot vetëm 8. 

- Aplikimi online për të përfituar të ardhura për paaftësi të përhershme/përkohshme në mase të 

vogël si rrjedhojë e aksidenteve në punë dhe sëmundjeve që shkaktohen për shkak të vendit 

të punës, apo sëmundje të përgjithshme. 

- Ndërsa vërtetimet e pensionit dhe pagesës se kontributeve janë dokumente te pajisur me vulë 

elektronike. 

Nga fillimi i këtij shërbimi janë kryer 1,242,354 aplikime e në rast se do pranojmë se për çdo 

aplikim do të duhej vetëm 5 minuta nga 20 minuta në rastin e shërbimit manual rezulton se 

janë kursyer jo më pak se 114 vite. 
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5. Drejtësia 

Një nga shërbimet e ofruara për këtë sektor është edhe ai i gjenerimit online të certifikatave të 

gjendjes gjyqësore ( dëshmia e penalitetit). Seri më sot janë gjeneruar 112,411 dëshmi 

penaliteti me vulë elektronike, duke ndikuar drejtpërdrejte në xhepin e qytetarëve, të cilëve i 

‘u kursyem vlerën prej 47,212,620  lekë dhe 12.8 vite kohë pritjeje në radhë 23. 

Po ashtu, digjitalizimi i vërtetimit për detyrimet përmbarimore, tashme pa radhë, pa kosto e 

brenda ditës. 

Mbi 12,000 qytetarë dhe biznese morën shërbimin e vërtetimit me nënshkrim elektronik për të 

vërtetuar që nuk janë debitor në Shërbimin Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror duke kursyer 

2,400,000 lekë24 dhe 500 ditë. 

6. Biznesi 

Një nga shërbimet e ofruara për këtë kategori është edhe ai ku me një ndalesë të vetme online, 

biznesi praktikisht kryen të gjithë ciklin që i duhet në raport me shtetin. Këtu përfshihen hapja 

e një biznesi në ri, aplikimet për leje dhe licenca, pagesa e taksave, dorëzimi i bilanceve, pagesa 

tatimore, vërtetime të ndryshme me vulë elektronike, ekstraktet e QKB, veprime përmbarimore 

etj. Janë mbi 1 milion aplikime dhe 114 vite të kursyera për biznesin duke shmangur ecejaket 

dhe kontaktet me administratën. 

Nënshkrimi elektronik për biznesin është një tjetër shërbim që e-Albania ofron ku ulja e 

kostove për biznesin, në marrëdhënie me shtetin por edhe në marrëdhënien biznes-biznes ulet 

ndjeshëm në çdo ditë që kalon. Bizneset tashmë shkëmbejnë dokumente të nënshkruara 

elektronikisht me vlerë të plotë ligjore në distancë, dhe nevoja për t’u takuar apo për të dërguar 

letra fizike është 0. 

Nga fillimi i këtij shërbimi janë kryer 1,000,000 e në rast se do pranojmë se për çdo aplikim 

do të duhej vetëm 5 minuta online nga 20 minuta në rastin e shërbimit manual rezulton se janë 

kursyer jo më pak se 39 vite. 

7. Leje dhe licenca 

Një nga shërbimet e ofruara për këtë kategori është edhe ai e-lejeve nisur prej vitit 2016, për 

këto procedura si rezultat i ndërveprimit të data bazave (si rezultat i përqendrimit) janë 

eliminuar 5 dokumente gjatë aplikimit, me rezultat 230,000 letra eliminuar çdo muaj, si dhe 

dhënia e vlerës së plotë ligjore të lejes me nënshkrim elektronik.  

e-lejet: 

- Leje ndërtimi  

- Leje për përdorim burimi ujor 

- Leje për ndërhyrje në pasuri kulturore materiale  

- Leje për zhvillimet transformuese në territor 

- Vlerësimi i ndikimit në mjedis 

- etj 

Po ashtu, aplikimet për licencat në fushën e projektimit dhe zbatimit për të cilat falë 

revolucionit digjital, aplikantëve nuk u kërkohen me 46 dokumente Shtetërore. 33 mijë 

aplikime që kryhen mesatarisht çdo vit vetëm për licencat në fushën e projektimit dhe zbatimit, 

sot bëhen direkt nga smartphone apo kompjuteri më i afërt pa ecejake, pa radhë, pa ryshfet. 

                                                                 
23 Më përpara, qytetari shkonte të aplikonte fizikisht, paguante 420 lekë për marrjen e një vërtetimi të gjendjes 

gjyqësore, dhe shkonte ta tërhiqte sërish fizikisht pas 14 ditësh. 
24 Nga data 25.02.2020 u hoq përfundimisht pagesa prej 200 lekësh, për të marrë vërtetimin online. 
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Ndërkohë që edhe për të gjithë lejet licencat dhe autorizimet e tjera aplikohet vetëm online 

përmes e-Albania. 

Nga fillimi i këtij shërbimi janë kryer 111,357 e në rast se do pranojmë se për çdo aplikim do 

të duhej vetëm 5 minuta online nga 20 minuta në rastin e shërbimit manual rezulton se janë 

kursyer jo më pak se 13 vite. 

8. Shqiptarët jashtë vendit 

Shërbimet elektronike përmes portalit e-Albania, po shërbejnë edhe për Shqiptaret jashtë 

Atdheut si dhe për  shërbimet e zyrave konsullore shqiptare. Përfaqësitë diplomatike dhe 

konsullore shqiptare numërohen në mbi 50 dhe ato janë të detyruara t’u përgjigjen kërkesave 

të emigranteve shqiptare, të cilat në vetvete përfshijnë përpunim dokumentacioni dhe shqyrtim 

aplikimesh përherë e me shumë në rritje. Shërbimet konsullore dixhitale si standard i prezantuar 

në fillim të vitit 2017, rregullojnë raportin mes fluksit të kërkesave dhe domosdoshmërisë se 

garantimit të veprimeve të sigurta, të shpejta dhe pa nevojën e paraqitjes fizike në selite 

konsullore për pjesën me të madhe të shërbimeve. Këto shërbime kane ulur problemet me të 

mëdha, me kosto për emigrantin shqiptar që tashme ka mundësi të kryeje aplikimet në çdo kohë 

dhe nga çdo pike aksesimi në internet. 

- Për marrjen e shërbimeve në formatin tradicional, qytetarëve shqiptare jashtë, iu duhej të linin 

ditën e punës, të humbnin kohë të vlefshme, të udhëtonin distanca të largëta nga qyteti i banimit 

për t'u paraqitur në përfaqësi, kundrejt kostove përkatëse financiare dhe shpesh ishin të 

pasigurte në marrjen e shërbimit, pasi mund të mos ishin të pajisur me dokumentacionin e 

nevojshëm për shërbimin e kërkuar. Shërbimet online mundësojnë që të kursehet edhe kohë, 

edhe para. Dixhitalizimi i shërbimit konsullor nga ana tjetër, e mban shërbimin konsullor 

transparent, të monitorueshëm në kohë reale duke reduktuar ndjeshëm korrupsionin.  

Nga fillimi i këtij shërbimi janë kryer 1,300,000 aplikime e në rast se do pranojmë se për çdo 

aplikim do të duhej vetëm 5 minuta online nga jo me pak se 2 ore në rastin e shërbimit manual 

rezulton se janë kursyer jo më pak se 300 vite. 

9. Transport dhe automjete 

Shërbimet elektronike përmes portalit e-Albania, po shërbejnë edhe për aplikimin për leje 

drejtimi që bëhen vetëm online dhe procedura zgjat vetëm 30 minuta nga 15-20 ditë më parë. 

- Personat të cilët zotërojnë një leje drejtimi mund të konsultojnë në kohë reale gjendjen e 

pikëve të lejes se tyre të drejtimit përmes shërbimit elektronik “Piket e drejtuesit të mjetit” ku 

mund të shkarkohen gjithashtu tabela e pikëve që zbriten për çdo shkelje të normave të sjelljes. 

- Vlerat e taksave të automjeteve ndryshojnë në varësi të tyre, prandaj, për t’ua lehtësuar dhe 

shpejtuar zotëruesve të mjeteve procesin e llogaritjes se vlerës se tyre, portali qeveritar e-

Albania ka vendosur në dispozicion të qytetarëve dhe bizneseve shërbimin “Pagesa e taksës 

vjetore të mjeteve të përdoruara/ mjeteve të luksit”. Nëpërmjet këtij Shërbimi elektronik, 

zotëruesit e automjeteve mund të konsultojnë në kohë reale vlerën vjetore të taksave të 

automjeteve të tyre, si dhe të bëjnë pagesën online të taksave nëpërmjet Platformës Qeveritare 

të Pagesave Elektronike, në mënyrë të sigurt me kartat e debitit/kreditit. 

- Çdo qytetar dhe biznes që zotëron një ose disa mjete, ka mundësinë që nëpërmjet shërbimit 

elektronik “Aplikim për certifikate pronësie mjeti në rast humbje apo vjedhje” të aplikoje 

online për të marre certifikatën e pronësisë se mjetit/eve që zotëron si dhe të kryeje online 

pagesën e tarifës përkatëse. Ndërkohë, Shërbimi elektronik “Certifikatë pronësie e mjetit” 

shfaq në kohë reale certifikatën e pronësisë se mjetit tuaj. 

- Tre shërbime të DPSHTRR-se ofrohen në portal me vulë dixhitale, duke gjeneruar në fund 

3 dokumente të vlefshme ligjërisht për zotëruesit e automjeteve: Konfirmim për gjendjen aktive 
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të mjetit, Autorizim për rimarrjen e leje drejtimit pas humbjes totale të pikëve ose heqjes se saj, 

Vërtetim për lejen e drejtimit25. 

Nga fillimi i këtyre shërbimeve janë dhënë mbi 500 mijë dokumente me vulë elektronike, duke 

kursyer  mbi 110 milionë lekë dhe mbi 28 vite kohë në radhë. 

10. Bujqësia 

Në portalin e-Albania jepet edhe Shërbimi “Aplikim për Skemën Kombëtare të Mbështetjes për 

fermerët” iu mundëson fermerëve të aplikojnë online për fondet e Skemës Mbështetëse 

Kombëtare, si një mënyrë për të përfituar mbështetje financiare për zhvillimin e klimës se 

bujqësisë. Falë ndërveprimit, aplikimi realizohet me 0 dokumente shoqëruese duke lehtësuar 

plotësisht fermerët në kryerjen e procedurës. 

Aktualisht për të 4-tin vit radhazi vijojnë aplikimet në portalin e-Albania për shërbimin 

elektronik “Aplikim për Skemën Kombëtare të Mbështetjes për fermerët”, ku deri me tani 

numërohen mbi 13 mijë aplikime. 

- e-Albania lehtësoi procedurat e aplikimit për fermerët përmes shërbimit të ri për të përfituar 

nafte falas, pa akcize, pa takse qarkullimi dhe pa takes karboni për punimet e mekanizuara. 

Në total ka pasur mbi 20 mijë aplikime për këtë shërbim. 

Nga fillimi i këtyre shërbimeve janë kryer mbi 90 mijë aplikime  në rast se do pranojmë se për 

çdo aplikim do të duhej vetëm 5 minuta nga 20 minuta në rastin aplikimit manual rezulton se 

janë kursyer 11 vite kohë. 

11. Rendi publik 

Digjitalizimi i procesit të apelimit të kundërvajtjeve rrugore është një tjetër sukses që lehtësoi 

heqjen e procedurave fizike. Qytetarët apelojnë online kundërvajtjet rrugore duke shmangur 

radhët e dikurshme pranë komisioneve. Çdo qytetar i cili ka pretendime mbi masën 

administrative për kundërvajtjen rrugore që i është dhënë nga organet e policisë, mund ta 

apeloje atë online duke bashkëlidhur edhe dokumentacionin provues.  

Nga fillimi i këtyre shërbimeve janë dhënë mbi 50 mijë aplikime në rast se do pranojmë se për 

çdo aplikim do të duhej vetëm 5 minuta nga 20 minuta në rastin manual rezulton se janë kursyer  

12 vite kohë. 

12. Turizmi 

Në portalin e-Albania janë implementuar 7 shërbime online, ku mund të veçohen: 

- Aplikim për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis 

- Aplikim për pajisje me certifikatë "Udhërrëfyesi turistik" 

- Kërkesë për pjesëmarrje në aktivitetet. 

- Mbi 2,100 biznese akomoduese aplikuan për shërbimin e ushtrimit te veprimtarisë si stacion 

plazhi. 

Nga fillimi i këtyre shërbimeve janë kryer mbi 5 mijë aplikime në rast se do pranojmë se për 

çdo aplikim do të duhej vetëm 5 minuta nga 20 minuta në rastin manual rezulton se janë kursyer  

134 ditë. 

 

                                                                 
25 Vërtetimi i lejes së drejtimit, konfirmimi për gjendjen aktive të mjetit dhe autorizimi për rimarrjen e lejes së 

drejtimit kanë qenë nga 200 lekë kur i merrje në sportelet e DPSHTRR-se; ndërkohë tani ofrohen pa kosto si 

dokumente me vulë elektronike. 
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13. Kultura 

Në portalin e-Albania janë implementuar 42 shërbime të Ministrisë së Kulturës që ofrohen 

online, ku mund të veçojmë: 

- Regjistrimi i të drejtës së autorit; 

- Aplikim për leje për ndërhyrje në pasuri kulturore material; 

- Aplikim për regjistrim, si dhe aplikim për leje zhvendosje të veprave të artit. 

Nga fillimi i këtyre shërbimeve janë kryer mbi 1,300 aplikime në rast se do pranojmë se për 

çdo aplikim do të duhej vetëm 5 minuta nga 20 minuta në rastin e aplikimit manual rezulton se 

janë kursyer 55 ditë. 

14. Mbrojtja 

Në portalin e-Albania ofrohen 70 shërbime të Ministrisë se Mbrojtjes dhe institucioneve të saj 

të varësisë. 

 Arkivi Qendror i Forcave të Armatosura - Aplikim online dhe marrje e dokumenteve me 

nënshkrim elektronik për 17 shërbimet si: 

- Kopje dokumentesh mbi gradime, titullime, emërime, transferime, të dhëna nga dosjet 

personale për ushtarakët e Forcave të Armatosura.  

- Dokumente teknike si Gent plane, planimetri, etj për Repartet dhe Objektet Ushtarake.  

- Vërtetime të dokumenteve teknike, programeve mësimore, listë notash apo ngjarje të 

jashtëzakonshme të ndodhura në Forcat e Armatosura.  

 Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve - Aplikim online për 39 shërbimet si: 

- Licenca individuale për import, eksporte e transit me një përdorim ose global, të mallrave 

me përdorim të dyfishtë e atyre ushtarake. 

- Licenca për veprimtari ndërmjetësuese, Licencat për eksport, import e prodhim të lëndëve 

plasëse për përdorim civil, Licencat për prodhim çaktivizimin dhe/ose riparimi të armëve për 

kategoritë A, B dhe C. 

- Autorizime për mallrat që nuk përfshihen në listat e miratuara si dhe mallrat ushtarake për 

negocim të marrëveshjeve ndërkombëtare. 

- Certifikata për shpërndarje, importi ndërkombëtar, përdoruesit  apo regjistrimi për mallrat 

ushtarake. 

 Qendra e Personel Rekrutimit - Aplikim online dhe marrje e dokumenteve me nënshkrim 

elektronik për 7 shërbimet si: 

- Vërtetim karriere ushtarake dhe vjetërsisë në punë pranë Forcave të Armatosura; 

- Vërtetim për efekt pensioni vjetërsie shërbimi invaliditeti ose familjar; 

- Vërtetim të kryerjes/moskryerjes së shërbimit të detyrueshëm ushtarak, apo pagesës 

kalimtare; 

- Kopje të dokumentacionit të dosjes ushtarake dhe aplikim për t’u bërë pjesë e Forcave të 

Armatosura si Oficer apo Ushtar/detar aktiv. 

 Instituti i Gjeografisë dhe Infrastrukturës Ushtarake - Aplikim online për 7 shërbime për 

qytetarët apo subjektet e interesuara në fushën e gjeoinformacionit apo që zhvillojnë 

veprimtari në projekte kërkimore dhe studimore në fushën e gjeoshkencës për marrjen e 

informacionit të hartografisë, gjeodezisë, topografisë, mbrojtjes, ekonomisë etj. 

Nga fillimi i këtyre shërbimeve janë kryer mbi 178 aplikime.  
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Konkluzion: 

Në opinionin e grupit të auditimit dhe 

mbështetur në metodën “Likert Scale26”, ka 

rezultuar me 

ekonomicitet procesi i qendërzimit të 

infrastrukturës së Teknologjisë së 

Informacionit te AKSHI duke ndikuar në 

rritjen e numrit të shërbimeve, por rezultatet 

mund të ishin më të larta, nëse procesi i qendërzimit të infrastrukturës do të kishte përfunduar 

i gjithi dhe në kohë.  

Procesi i qendërzimit të infrastrukturës për një pjesë të mirë të institucioneve të administratës 

shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave nuk është realizuar brenda afateve të 

përcaktuara ligjore, duke e bërë këtë proces të ngadaltë të papërfunduar dhe jo të mirë 

organizuar. 

4.4. A identifikohen në çdo fazë nevojat për përmirësim “Continual Improvement”? 

Gjatë auditimit në terren mbi bazën rregullatore ligjore dhe nënligjore mbi funksionimin dhe 

organizmin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit u konstatua në më shumë se 

dy raste kundërshtim ose mbivendosje  i akteve ligjore mbi administrimin e sistemeve të 

teknologjisë së informacionit. Përkatësisht trajtuar si më poshtë: 

Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB):  

Gjetje: 

Kundërshtim i akteve ligjore mbi administrimin e Regjistrit Kombëtar të Licencave, 

Autorizimeve dhe Lejeve.  

Në nenin 3, pika 1/e të ligjit nr. 131/2015, datë 26.11.2015 “Për Qendrën Kombëtare të 

Biznesit”, citohet se: “QKB-ja ka këto funksione: “mban dhe administron Regjistrin Kombëtar 

të Licencave, Autorizimeve dhe Lejeve, në përputhje me ligjin që rregullon licencat, autorizimet 

dhe lejet””, ndërkohë në pikën 9 të VKM nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e 

agjencisë kombëtare të shoqërisë së informacionit”, i ndryshuar, citohet: “AKSHI është 

administrator i çdo sistemi TIK që ka si përdorues institucionet apo organet e administratës 

shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave”. Nga auditimi u konstatua se baza ligjore 

e sipërcituar bie në kundërshtim për sa i përket përcaktimit të institucionit administrues të 

Regjistrit Kombëtar të Licencave, Autorizimeve dhe Lejeve. Në VKM nr. 673 (si akt më i 

vonshëm kronologjikisht), nuk përcaktohet asnjë dispozitë apo nen i cili parashikon këto 

mbivendosje. Aktualisht, të dyja aktet janë në fuqi, edhe pse kundërshtojnë njëri tjetrin për sa 

i përket administrimit të sistemit të Regjistrit Kombëtar të Licencave, Autorizimeve dhe 

Lejeve. 

Rekomandim: 

AKSHI dhe QKB të marrin masa për ngritjen e një grupi të përbashkët me qëllim hartimin, 

përcaktimin e propozimin e ndryshimeve të nevojshme në bazën rregullatore për të drejtat 

Administruese të Regjistrit Kombëtar të Licencave, Autorizimeve dhe Lejeve.  

Në vijimësi 

Mbi ndërveprimin institucional dhe organizativ të AKSHI-t me institucionet e tjera nën 

juridiksionin e VKM 673: 

                                                                 

26 Sqaruar në pikën 4.1 

Shkurtesa Përshkrimi 

NE Jo me ekonomicitet 

SE Pjesërisht me ekonomicitet 

E Me ekonomicitet 

VE Me shumë ekonomicitet 

EE Maksimalisht me ekonomicitet 
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Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA) 

Gjetje: 

Nga auditimi mbi bazën ligjore dhe nënligjore të AKSHI dhe ADISA u konstatua se ka 

mbivendosje të kompetencave dhe përgjegjësive mbi administrimin e sporteleve të ofrimit të 

shërbimeve nga institucionet e administratës shtetërore midis dy institucioneve, më saktësisht 

përcaktohet si më poshtë:   

Miratimi i VKM-së nr. 673 datë 22.11.2017, ka sjell ndikim në veprimtarinë e ADISA-s, pasi 

janë konstatuar mbivendosjet e përcaktuara më lart, me Ligjin nr. 13/2016 "Për mënyrën e 

ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën e Shqipërisë", i cili rregullon 

veprimtarinë e ADISA-s. Konkretisht, në nenin 13, pika b e ligjit nr. 13/2016 "Për mënyrën e 

ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën e Shqipërisë", citohet se: ADISA ka 

këto kompetenca: “b) ngre dhe administron sportelet fizike të shërbimit për personat fizikë dhe 

juridikë, sportelet fizike të pikave të shërbimit me një ndalesë, si dhe qendrat e shërbimeve 

publike të integruara me një ndalesë dhe përgjigjet për menaxhimin e tyre”, neni 50: Kalimi i 

administrimit të sporteleve të ofrimit të shërbimeve nga institucionet e administratës shtetërore 

tek ADISA, pika 5, citohet: “ADISA, mbas marrjes në administrim të sporteleve të shërbimit, 

ka të drejtë që t’i organizojë ato në një nga mënyrat e parashikuara nga neni 28 i këtij ligji”, 

ndërkohë në VKM nr. 673, pika 5 e kreut II “Kompetencat, detyrat dhe përgjegjësitë e AKSHI-

t” citohen nënpikat: 

f) Ngre dhe ofron shërbime elektronike për sportelet fizike të institucioneve dhe organeve të 

administratës shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave, të cilat ofrojnë shërbime 

publike.  

g) Ofron sisteme IT, infrastrukturë hardware dhe TIK për ADISA-n, në kuadër të ofrimit të 

shërbimeve publike në sportele fizike nga ana e saj. 

ç) Përcakton standardet shqiptare të shërbimeve publike elektronike (e-shërbime), në përputhje 

me standardet ndërkombëtare dhe evropiane, të adoptuara, të cilat do të ndiqen nga 

administrata shtetërore dhe subjektet private. 

Aktualisht, të dyja aktet janë në fuqi, edhe pse kanë mbivendosje me njëri tjetrin për sa i përket 

administrimit dhe organizimit të sporteleve të shërbimit.  

Rekomandim: 

AKSHI dhe ADISA të marrin masa për ngritjen e një grupi të përbashkët me qëllim hartimin, 

përcaktimin e propozimin e ndryshimeve të nevojshme në bazën rregullatore për të drejtat e 

administrimit dhe organizimit të sporteleve të ofrimit të shërbimit. 

Në vijimësi 

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC) 

Nga auditimi u konstatua se DPGJC nuk ka dorëzuar sistemin e Regjistrit Kombëtar të Gjendjes 

Civile nën administrimin dhe inventarin e AKSHI-t, në kundërshtim me VKM nr. 673, datë 

22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtarë të Shoqërisë së Informacionit”, i 

ndryshuar, pika 2, citohet: “AKSHI financohet nga buxheti i shtetit dhe të ardhura të tjera të 

ligjshme, përfaqëson pronarin shtet dhe administron çdo sistem dhe infrastrukturë hardware 

dhe software në fushën TIK, për institucionet dhe organet e administratës buxhetore nën 

përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave, si dhe institucionet jobuxhetore për të cilat do të 

përdoren tarifa shërbimi”. Ndërkohë në ligjin nr. 69/2018, datë 11.10.2018 “Për disa shtesa 

dhe ndryshime në Ligjin nr. 10 129, datë 11.5.2009, "Për Gjendjen Civile", të ndryshuar, në 

nenin 3 citohet: “Regjistri Kombëtar administrohet nga institucioni përgjegjës i përcaktuar me 

vendim të Këshillit të Ministrave”. Nisur sa më sipër ndryshimet në bazën ligjore të DPGJC ka 

bërë të mundur shmangien e mbivendosjen e bazës ligjore për administrimin e RKGJC. 
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*** 

Gjetje  

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, është institucion publik qendror, në varësi 

të Kryeministrit dhe e zhvillon aktivitetin e saj në mbështetje  të VKM nr. 673, datë 22.11.2017 

“Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtarë të Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar, në të 

cilin përcaktohen kompetencat, detyrat dhe përgjegjësitë e Agjencisë, etj. Me hyrjen në fuqi të 

kësaj VKM-je, siç edhe është përshkruar përgjatë këtij raporti, filloi procesi i qendërzimit të 

strukturave dhe Infrastrukturave të institucioneve dhe organeve të administratës shtetërore nën 

përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave. Përgjatë këtij transformimi në sektorin TIK janë hasur 

një sërë problematikash mbi përgjegjësitë, kompetencat dhe mbivendosje të bazës ligjore, çka 

nënkupton se procesi i qendërzimit nuk ka rezultuar i mirë planifikuar. Më poshtë janë të 

rreshtuara disa nga mangësitë: 

- Kundërshtim i akteve ligjore mbi administrimin e sistemeve të cilat kanë kaluar nën 

administrimin e AKSHI-t; 

- Mbivendosje të kompetencave dhe përgjegjësive mbi administrimin dhe ofrimin e 

shërbimeve; 

- Objektivat e përcaktuara në dokumente strategjik si p.sh. (Axhenda Dixhitale e Shqipërisë 

2015-2020 (Strategjia ndërsektoriale) dhe Programin Kombëtar TIK 2018-2021) nuk janë 

reflektuar objektiva specifike që rrjedhin nga përcaktimet e VKM nr. 673; 

- Mos realizim në kohë të objektivave të përcaktuara në VKM nr. 673 si p.sh. mos realizimi 

në kohë i transferimit të strukturave dhe infrastrukturave TIK nga institucionet e 

administratës publike; 

- Mos hartimi i planeve dhe mënyrave mbi  transferimin e aseteve nga institucionet në 

administrim të AKSHI-t; 

- Etj. 

Referuar sa më sipër grupi i auditimit vëren se VKM nr. 673 nuk është në përputhje me ligjin 

nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, në nenin 10 të tij, 

parashikohet mënyra e krijimit dhe funksionimit të agjencive autonome, në të cilin citohet se: 

“Agjencitë autonome krijohen dhe mbyllen me ligj”. Kjo njësi publike pavarësisht se ka 

emërtimin si Agjenci, statusi juridik i saj qëndron midis statusit të institucioneve të vartësisë 

dhe statusit të Agjencive Autonome. 

Rekomandim: 

AKSHI në bashkëpunim me strukturat përgjegjëse të ndërmarrë hapat e nevojshëm ligjore për 

hartimin e projekt ligjit “Për funksionimin dhe organizimin e Agjencisë Kombëtare të 

Shoqërisë së Informacionit”.  

Brenda vitit 2021 

 

5. REZULTATET E PYETËSORIT ON LINE 

Në përmbushje të objektivave të përcaktuara në Programin e Auditimit nr. 820/7, datë 

27.01.2021, grupi i auditimit ka hartuar pyetësorët online të ndarë sipas nivele hierarkike (niveli 

i lartë drejtues, të mesëm drejtues, të ulët drejtues dhe ekzekutiv). 

Grupi i auditimit është mbështetur në metodologjinë e kampionimit, ku numri i nevojshëm i 

personave që duhet të përfshiheshin për t’ju përgjigjur pyetësorëve nuk duhet te ishte më i 

vogël se: 

- niveli i lartë drejtues: 5 persona 

- niveli i mesëm drejtues dhe i ulët drejtues: 7 persona 
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- niveli ekzekutiv: 10 persona 

Pyetësorët i janë dërguar pikave të kontakti për secilin institucion të përfshirë si palë në 

programin e auditimit, në mënyrë që t'jua shpërndanin personave sipas përcaktimeve të sipër 

përmendur. Mbledhja e informacionit gjithashtu u krye online ku njëkohësisht është ruajtur 

privatësia e anketuesit. 

Statistika nga pyetësorët dhe informacionet për 5 subjektet paraqiten si më poshtë: 

1. Pyetësor, drejtuar nivelit të lartë drejtues: 

Mbështetur në rezultatin e pyetësorit online, drejtuar nivelit të lartë drejtues në 5 (pesë) 

institucionet si palë të përfshira në auditim, mbi pyetjen nëse duhet pilotuar fillimisht procesi i 

qendërzimit u konstatua se 100% e tyre është përgjigjur se procesi i qendërzimit të shërbimeve 

nga AKSHI duhej pilotuar fillimisht dhe më pas ky qendërzim të zhvillohej gradualisht.  

Në grafikun e mëposhtëm pasqyrohet në përqindje përgjigjet e institucioneve nëse kanë hasur 

problematika mbi mbivendosjen apo kundërshtim të bazës ligjore apo nënligjore të 

veprimtarisë së institucionit me hyrjen në fuqi të VKM nr.673 datë 22.11.2017, ku 58% e tyre 

janë përgjigjur që hyrja në fuqi e VKM nr. 673 datë 22.11.2017, ka ndikuar në legjislacionin 

ku institucionet mbështesin veprimtarinë e tyre. 
 

Grafiku nr. 13: Mbivendosja apo kundërshtim të bazës ligjore së institucioneve me VKM nr.673 datë 

22.11.2017 

 
Burimi: Përpunuar nga Grupi i Auditimit 

Grafiku i mëposhtëm pasqyron në përqindje përgjigjet mbi problematikat e ofrimit të 

shërbimeve nga AKSHI, nga ku rezultoi se 25% e tyre janë përgjigjur me JO dhe 75% e tyre 

janë përgjigjur që ka problematika në ofrimin e shërbimeve nga AKSHI, ku këto problematika 

konsistojnë në problematika që lidhen me mos funksionimin e sistemit.  

Grafiku nr. 14: Problematikat e ofrimit të shërbimeve nga AKSHI 

 
Burimi: Përpunuar nga Grupi i Auditimit 
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Pyetjes mbi zhvillimin e trajnimeve mbi platformat hardware, software si dhe politikat dhe 

procedurat e TIK për stafin e institucionit nga niveli i lartë drejtues në 5 (pesë) institucionet si 

palë të përfshira në auditim 33% e tyre janë përgjigjur se nuk janë zhvilluar trajnimet përkatëse 

dhe 67% e tyre janë përgjigjur se janë zhvilluar trajnime për stafin. 

 

Grafiku nr. 15: Mbi zhvillimin e trajnimeve 

 
Burimi: Përpunuar nga Grupi i Auditimit 

Nga pyetësori i dërguar elektronikisht ka rezultuar se 83% e personave të cilët kanë plotësuar 

pyetësorin mendojnë se procesi i qendërzimit të ofrimit të shërbimeve nga AKSHI për 

institucionin e tyre ka rezultuar mjaftueshëm efektiv. 

Grafiku nr. 16: Efektiviteti i procesit të qendërzimit të ofrimit të shërbimeve nga AKSHI 

 
Burimi: Përpunuar nga Grupi i Auditimit 

2. Pyetësor, drejtuar nivelit të mesëm drejtues dhe të ulët drejtues: 

Nga pyetësori i dërguar elektronikisht nivelit të mesëm drejtues dhe të ulët drejtues në 5 (pesë) 

institucionet si palë të përfshira në auditim, 88% e tyre është përgjigjur se procesi i qendërzimit 

të shërbimeve nga AKSHI duhej pilotuar fillimisht dhe më pas ky qendërzim të zhvillohej 

gradualisht. 

Grafiku nr. 17: Mbi pilotimin e procesit të qendërzimit 

 
Burimi: Përpunuar nga Grupi i Auditimit 
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Grafiku i  mëposhtëm pasqyron në përqindje përgjigjet e institucioneve nëse kanë hasur 

problematika mbi mbivendosjen apo kundërshtim të bazës ligjore apo nënligjore të 

veprimtarisë së institucionit me hyrjen në fuqi të VKM nr.673 datë 22.11.2017, ku 64% e tyre 

janë përgjigjur që hyrja në fuqi e VKM nr.673, datë 22.11.2017 nuk kanë pasur problematika 

mbi mbivendosjen apo kundërshtim të bazës ligjore apo nënligjore të veprimtarisë së 

institucionit të tyre me VKM-në nr. 673, 28% e tyre janë shprehur në lidhje me kundërshtimet 

që VKM nr. 673 datë 22.11.2017 ka me ligjin që këto institucione e mbështesin veprimtarinë 

e institucionit të tyre, si dhe 8% e tyre janë përgjigjur se nuk kanë dijeni. 
 

 

 

 

 

 

Grafiku nr. 18: Mbivendosja apo kundërshtim të bazës ligjore së institucioneve me VKM nr.673 datë 

22.11.2017 

 
Burimi: Përpunuar nga Grupi i Auditimit 

 

Në grafikun e mëposhtëm pasqyrohet në përqindje për nivelin e mesëm drejtues dhe të ulët 

drejtues përgjigjet mbi problematikat e ofrimit të shërbimeve nga AKSHI, ku  16% e tyre janë 

përgjigjur që nuk ka pasur problematika në ofrimin e shërbimeve nga AKSHI dhe 84% e tyre 

janë përgjigjur që ka problematika në ofrimin e shërbimeve nga AKSHI, ku këto problematika 

konsistojnë në problematika që lidhen me ofrimin online nëpërmjet portalit qeveritar e-albania, 

shkëputje të sistemit, vonesa në procesimin e kërkesave, mosfunksionimi i sistemit. 
Grafiku nr. 19: Problematikat e ofrimit të shërbimeve nga AKSHI   

 
Burimi: Përpunuar nga Grupi i Auditimit 

Pyetjes mbi zhvillimin e trajnimeve për përdoruesit fundor të sistemeve të ndryshme që 

institucioni disponon, nga niveli i mesëm drejtues në 5 (pesë) institucionet si palë të përfshira 

në auditim 40% e tyre përgjigjur se nuk janë zhvilluar trajnimet përkatëse dhe 60% e tyre janë 

përgjigjur se janë zhvilluar trajnimet për përdoruesit fundor të sistemeve. 
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Grafiku nr. 20: Mbi zhvillimin e trajnimeve për përdoruesit fundor 

 
Burimi: Përpunuar nga Grupi i Auditimit 

Pyetjes mbi zhvillimin e trajnimeve mbi platformat hardware, software si dhe politikat dhe 

procedurat e TIK për stafin e institucionit, nga niveli i lartë drejtues 40% e tyre janë përgjigjur 

se janë zhvilluar trajnimet përkatëse dhe 60% e tyre janë përgjigjur se nuk janë zhvilluar 

trajnime për stafin mbi platformat hardware, software si dhe politikat dhe procedurat e TIK. 
Grafiku nr. 21: Mbi zhvillimin e trajnimeve 

 
Burimi: Përpunuar nga Grupi i Auditimit 

Nga pyetësori i dërguar elektronikisht ka rezultuar se 12% e personave të cilët kanë plotësuar 

pyetësorin mendojnë se procesi i qendërzimit të ofrimit të shërbimeve nga AKSHI për 

institucionin e tyre ka rezultuar efektiv, për 12% të tyre ky qendërzim i shërbimeve ka qenë 

aspak efektiv dhe 76% e tyre mendojnë se procesi i qendërzimit të ofrimit të shërbimeve ka 

rezultuar mjaftueshëm efektiv. 

 

Grafiku nr. 22: Efektiviteti i procesit të qendërzimit të ofrimit të shërbimeve nga AKSHI  

 

 

 

 

 

 
 

Burimi: Përpunuar nga Grupi i Auditimit 
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3. Pyetësor drejtuar nivelit ekzekutiv: 

Nga pyetësori i dërguar elektronikisht nivelit ekzekutiv në 5 (pesë) institucionet si palë të 

përfshira në auditim, 15% e tyre janë përgjigjur që ka pasur problematika në ofrimin e 

shërbimeve nga AKSHI ku konsistojnë në problem me sistemin dhe 85% janë përgjigjur që 

nuk ka pasur problematika në ofrimin e shërbimeve nga AKSHI, e cila është një përqindje e 

lartë në krahasim me përqindjen sesi janë përgjigjur niveli i lartë dhe niveli i mesëm i 

institucioneve në lidhje me pakënaqësitë e ofrimit të shërbimeve që kanë. 

Grafiku nr. 23:  Problematikat e ofrimit të shërbimeve nga AKSHI 

 
Burimi: Përpunuar nga Grupi i Auditimit 

 

Në grafikun e mëposhtëm pasqyrohet në përqindje për nivelin ekzekutiv se kujt i drejtohen 

ata në raste të problematikave në lidhje me Teknologjinë e Informacionit kujt i drejtoheni për 

zgjidhjen e problemit, ku 56% e tyre janë përgjigjur se i drejtohen strukturave të brendshme 

të institucionit të tyre, dhe 44% e tyre i drejtohen NJTIK (Njësia e Teknologjisë së 

Informacionit dhe Komunikimit e AKSHI-t). 
Grafiku nr. 24: Problematikat e ofrimit të shërbimeve nga AKSHI 

 
Burimi: Përpunuar nga Grupi i Auditimit 

Pyetjes mbi zhvillimin e trajnimeve mbi platformat hardware, software si dhe politikat dhe 

procedurat e TIK për stafin e institucionit, nga ekzekutiv 8% e tyre janë përgjigjur se nuk janë 

zhvilluar trajnimet përkatëse dhe 92% e tyre janë përgjigjur se janë zhvilluar trajnime për stafin 

mbi platformat hardware, software si dhe politikat dhe procedurat e TIK.  
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Grafiku nr. 25:  Mbi zhvillimin e trajnimeve 

 
Burimi: Përpunuar nga Grupi i Auditimit 

Pyetjes mbi vlerësimin e shërbimit helpdesk dhe asistencës teknike që ofrohet nga  NJTIK 

(Njësia e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit e AKSHI-T) atashuar pranë 

institucioneve të përfshira në auditim, 69% e tyre janë përgjigjur shumë mirë, 20% është 

përgjigjur mirë dhe për 3% të tyre nuk ka qenë aspak ndihmues. 

 

 

Grafiku nr. 26: Mbi vlerësimin e shërbimit helpdesk dhe asistencës teknike 

 
Burimi: Përpunuar nga Grupi i Auditimit 

Për sa është trajtuar më lart në Raportin Përfundimtar të Auditimit është dërguar 

Projektraporti i Auditimit me shkresën nr. 820/10, datë 05.08.2021 mbi të cilin nga 

subjekti i audituar nuk janë paraqitur observacione. 
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6. PËRMBLEDHJE 

Auditimi i Performancës me temë “Efektiviteti i procesit të qendërzimit të ofrimit të shërbimeve 

nga AKSHI për periudhën 2017-2020” është zhvilluar në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë 

së Informacionit. Subjekte e tjera të përfshira në këtë auditim, si ADISA, DPGJC, QKB, DPT 

dhe ISSH janë përzgjedhur si palë dhe zbatues të politikave dhe strategjive të hartuara dhe 

miratuara nga AKSHI. Periudha e audituar është 2017-2020.  

Ky auditim ka analizuar dinamikën e shërbimeve të qendërzuara që ofron AKSHI, si dhe ka 

evidentuar përgjegjësinë e shtuar të Agjencisë për ti ofruar suport një numri të lartë 

institucionesh. Grupi i auditimit, gjithashtu ka analizuar duke krahasuar me kriteret përkatëse 

për infrastrukturën TIK, pajisjeve hardware dhe software, menaxhimin e burimeve njerëzore si 

dhe mënyrën e ofrimit të shërbimeve, duke evidentuar problematika thelbësore referuar 

qendërzimit të infrastrukturës, burimeve njerëzore, menaxhimin e aseteve dhe menaxhimin e 

proceseve ndërvepruese ndërmjet institucioneve.  

Objektiv i këtij auditimi është matja e efektivitetit të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së 

Informacionit, me fokus kalimi nga shërbimet të decentralizuara në ato të qendërzuara dhe 

strategjinë e zhvillimit të shërbimeve të qendërzuara për të ardhmen.  

Efektiviteti i AKSHI-t në ofrimin e shërbimeve të qendërzuara kundrejt institucioneve dhe 

organeve të administratës buxhetore, për periudhën 2017-2020, si dhe ekonomiciteti i procesit 

të qendërzimit të infrastrukturës së Teknologjisë së Informacionit e institucioneve dhe 

organeve të administratës buxhetore, te AKSHI për periudhën 2017-2020. 

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), si institucion publik qendror në 

varësi të Kryeministrit, ushtron veprimtarinë e saj në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave 

Nr. 673, datë 22.11.2017, i ndryshuar. Bazuar në këtë VKM, AKSHI ka kompetencat dhe 

përgjegjësitë si më poshtë vijon: 

-Administron infrastrukturën e-Gov si dhe infrastrukturën e teknologjisë se informacionit dhe 

komunikimit (TIK) për institucionet dhe organet e administratës buxhetore nën përgjegjësinë 

e Këshillit të Ministrave, si dhe institucionet jobuxhetore për të cilat përdoren tarifa shërbimi; 

-Rregullon sektorin TIK si dhe është ofrues i shërbimeve TIK dhe i shërbimeve elektronike për 

qytetarët, bizneset dhe administratën publike; 

-Ngre, mirëmban dhe administron sisteme dhe aplikacione të teknologjisë së informacionit dhe 

komunikimit, infrastrukturën e qendërzuar dhe infrastrukturën TIK, përfshirë edhe ato të 

klasifikuara si “sekret shtetëror”, për institucionet dhe organet e administratës shtetërore nën 

përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave; 

-Ndërmerr, kryesisht ose mbi bazën e kërkesave të institucioneve të administratës shtetërore të 

interesuara, nisma për procesin e riinxhinerimit elektronik të shërbimeve nëpërmjet platformës 

qeveritare të ndërveprimit, në varësi të nevojës për përmirësim të procedurave, riorganizimit 

të proceseve të punës, me qëllim thjeshtimin, rritjen e eficiencës dhe efikasitetit të administratës 

publike, si edhe të zhvillimeve teknologjike; 

-Bashkërendon projektet në fushën e shoqërisë se informacionit, që zbatohen në të gjitha 

institucionet publike; 

-Promovon teknologji të reja, harton strategji dhe plan-veprime për zbatimin e politikave në 

fushën e teknologjisë së informacionit e të komunikimit elektronik e-GOV. 

-Organizon, kryen prokurimet e qendërzuara dhe lidh kontratat për sistemet, pajisjet software 

dhe hardware, mirëmbajtjen, si dhe shërbimet e internetit dhe intranetit.  
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Duke qenë se gjatë viteve të fundit, AKSHI ka investuar dhe po punon për ngritjen e sistemeve, 

dixhitalizimin e arkivave fizike, rritjen e numrit të sistemeve të lidhura në Platformën 

Qeveritare të Ndërveprimit, shkëmbimin e të dhënave midis tyre, shtimin e shërbimeve 

elektronike në portalin qeveritar e-Albania, infrastrukturën fizike, krijimin e kapaciteteve të 

dedikuara për arkiva elektronike, etj, është i rëndësishëm vlerësimi i zhvillimit të ofrimit të 

shërbimeve publike on site, transparencën e ofrimit të tyre si dhe matjen e kushteve teknike 

dhe organizative për ofrimin e këtyre shërbimeve. 

Për sa më sipër grupi i auditimit ka formuluar mesazhin e auditimit si vijon:  

Grupi i auditimit mbështetur në Standardet ndërkombëtare të Auditimit përkatësisht në ISSAI 

3000, dhe  ISSAI 3100 si dhe nenet 3 dhe 13 të ligjit nr. 154, datë 27.11.2014 "Për Organizimin 

dhe Funksionimin e KLSH", konstaton se procesi i përqendrimit të strukturës nga Agjencia 

Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit ka rezultuar efektiv në drejtim të rritjes së numrit të 

shërbimeve si dhe pjesërisht efektiv në drejtim të përqendrimit të burimeve njerëzore dhe 

aseteve.  

 

Në drejtim të qendërzimit të infrastrukturave procesi rezultoi i papërfunduar dhe në proces si 

dhe jashtë afateve ligjore të përcaktuara. Nuk ka një plan veprimi për transferimin e aseteve 

nga institucionet nën administrim të AKSHI-t në kundërshtim me përcaktimet ligjore. 

Institucionet nuk kanë marrë masa për ngritjen e grupeve të punës për evidentimin e sistemeve 

IT dhe infrastrukturave hardware, si dhe përcaktimin e listës së aktiveve të qëndrueshme të 

trupëzuara dhe të patrupëzuara objekt kalimi kapital. 

 

Procesi i qendërzimit të infrastrukturës Teknologjisë së Informacionit te AKSHI ka rezultuar 

me ekonomicitet por rezultatet mund dhe duhet të ishin më të larta.  

Mbështetja e strategjisë së AKSHI-t vetëm në Strategjinë Ndërsektoriale 2015-2020, 

Indikatorët dhe Planin e veprimit i strategjisë 2015-2020 si dhe Planin kombëtar TIK 2018-

2021, mbart riskun e keq adresimit të burimeve të nevojshme. Këto dokumente strategjik nuk 

përcaktojnë politika shteruese për veprimtarinë e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së 

Informacionit. Ato janë hartuar si strategji ndërsektoriale gjithëpërfshirëse të qeverisë në nivel 

makro të cilat përfshijnë dhe AKSHI-n. AKSHI nuk ka një strategji të veçantë zhvillimi të 

sajën, për rrjedhojë dhe plan-veprimin e strategjisë dhe indikatorët e matjes së perfomancës së 

strategjisë të veçantë. 

 

Me gjithë përpjekjet e bëra, AKSHI nuk ka marrë masa të mjaftueshme rregullatore dhe 

organizative për menaxhimin e ndryshimit.  

 

Si rezultat i mungesës së objektivave specifike dhe një  plan veprimi të mirë përcaktuar në 

përputhje me VKM nr. 673, monitorimi i procesit kryhet sipas rastit dhe nevojës. 

VKM nr. 673,  datë 22.11.2017, “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së 

Informacionit”, i ndryshuar, ka rezultuar në më shumë se dy raste kundërshtim ose mbivendosje  

me ligjet e funksionimit të institucioneve të tjera mbi administrimin e sistemeve të teknologjisë 

së informacionit. 

Në gjykimin tonë, mungesa e identifikimit dhe administrimit të elementëve kritikë në funksion 

të përcaktimeve të VKM nr. 673 ka bërë që procesi i qendërzimit të strukturave dhe 

infrastrukturave të institucioneve dhe organeve të administratës shtetërore nën përgjegjësinë e 

Këshillit të Ministrave të mos rezultojë i mirë planifikuar. Ky proces ka ndikuar gjithashtu në 

mos maksimizimin e ndërveprimit dhe bashkëpunimit të sistemeve të informacionit në lidhje 

me automatizimin dhe bashkëveprimin e të dhënave. 
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Grupi i auditimit e konsideron procesin e qendërzimit të strukturave dhe infrastrukturave TIK 

në AKSH në përputhje me VKM 673 datë 22.11.2017 si një proces dinamik i cili krahas 

avantazheve paraqet risk të mbartur për sigurinë e informacionit.  

AKSHI duke konsideruar procesin e qendërzimit të strukturave dhe infrastrukturave TIK në 

përputhje me VKM 673 datë 22.11.2017 si një proces dinamik të vlerësojë riskun e mbartur që 

sjell përqendrimi i këtyre aseteve e burime njerëzore në sigurinë e informacionit dhe marri 

masa për minimizimin tij. 

 

7. SHTOJCAT 

- Pyetësorët e dërguar nga Grupi i Auditimit. 

- Lista e institucioneve të administratës shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave 

që përfshihen nën juridiksionin e VKM 673 datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë 

Kombëtarë të Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar. 

 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 


