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Abstrakti

Qeverisja elektronike ka për qëllim promovimin dhe automatizimin e shërbimeve të qeverisë për të gjithë
bizneset, qytetarët dhe qeverinë. Përdorimi i teknologjisë së informacionit dhe komunikimit lidh të tre grupet
dhe ofron gjithashtu mbështetje për to. Duke pasur parasysh përpjekjet, zbatimi i qeverisjes elektronike ende
nuk është realizuar plotësisht në vendet në zhvillim. Ndërtimi dhe realizimi i qeverisjes elektronike kërkon
një përgatitje të detajuar duke pasur parasysh burimet e kufizuara dhe veshtirësitë në vendet e pazhvilluara.
Duke qenë se ende nuk është arritur zgjidhja optimale për ofrimin e shërbimeve publike, ka ende përpjekje
dhe tentativa që vijnë nga politikanët,administratorët publikë për përmirësimin e këtyre shërbimeve. Në një
shtet të zhvilluar, ofrimi i shërbimeve duhet të eci paralelisht me pjesën tjetër të shoqërisë në mundësitë e
avancuara online. Qytetarët takohen çdo ditë me një sasi të madhe produktesh, shërbimesh dhe informacioni,
kur hyjnë internet, por në rolet e tyre si qytetarë të një shteti, ata nuk takohen çdo ditë me të njëjtat mundësi
të shërbimeve qeveritare.
Shumë programe kombëtare dhe nacionale janë ndërtuar si bazë për zhvillimin e shërbimeve, por ritmi i
futjes të shërbimeve të reja duket se nuk i plotëson pritshmëritë e duhura. Kompleksiteti i lartë në
administratën publike sjell dhe një kompleksitet të lartë në realizimin e zgjidhjeve për qeverisjen elektronike.
Faza më e përparuar në zhvillimin e qeverisë është niveli i shërbimeve elektronike të integruara. Komunikimi
mes departamenteve të ndryshme brenda institucionit dhe komunikimi midis institucioneve të ndryshme do
të jetë një çështje thelbësore në qeverisjen elektronike, e njohur ndryshe si ndërveprimi institucional, ku
sisteme të ndryshme të informacionit mund të veprojnë dhe funksionojnë së bashku. Krijimi i zgjidhjeve të
avancuara me shërbime të integruara do të ketë kërkesa të larta në ndërveprimin e qeverisjes.
Zhvillimi i një platforme teknologjike do të mundësojë njësitë e qeverisjes vendore për t'i shërbyer qytetarëve
duke referuar faktit se ky ka qenë gjithmonë një sfidë në Shqipëri. Ndërtimi dhe zhvillimi i këtij modeli ka
konsistuar në analizimin e proçeseve aktuale, duke zbuluar të gjitha shërbimet që njësia e qeverisjes vendore
(NJQV) ofron, dizenjimin, zbatimin dhe testimin. Ky punim analizon dhe paraqet një model zhvillimi të
bazuar në filozofinë e ofrimit të shërbimit të zyrave me një ndalesë kur qytetarët kanë nevojë të marrin një
shërbim nga komuna, bashkia apo institucione të tjera publike.

Fjalë kyçe: qeverisje elektronike, zyra me një ndalesë, qytetar, shërbime, aplikacion
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Abstract
E-Gov. has a goal to promote and automate government for all stakeholders, businesses, citizens, and
government, far beyond the government website on the internet. The use of ICT connects all three groups
and supports them. Given the efforts, E-Gov. implementation is still not rated as sufficient in underdeveloped
countries. Careful preparation is required to build a structure of E-Government (E-Gov.) with restricted
resources and difficulties in underdeveloped countries.
As the optimal solution for the provision of public services has not yet been reached, there are still efforts
and attempts coming from politicians, public administrators to improve these services. In a developed
country, service delivery must go hand in hand with the rest of society in advanced on-line opportunities.
Citizens encounter a large number of products, services and information every day when accessing the
Internet. In their roles as citizens of a state, they do not meet every day with the same opportunities of
government services.
National and international programs have been established as a basis for service development. The pace of
introduction of new services does not seem to meet the right expectations. The high complexity in public
administration is responsible for bringing a high complexity in the implementation of governance solutions.
The most advanced stage in government development is the level of integrated electronic services.
Communication between different departments within the institution and communication between different
institutions will be an essential issue in advanced governance. In other words, this can be labeled as
institutional interaction, i.e., how different information systems can operate and function together.
Governance interaction is probably the most important issue of government today. Creating advanced
solutions with integrated services will always have high demands on governance interaction.
The development of a platform that would enable local government units to serve the citizens has always
been a challenge in Albania. Generating and developing this model has consisted in analyzing the current
processes, figuring out all the services that local government unit (LGU) are offering, designing,
implementing and testing. This paper analyses the platform created during the process of defining and
redesign a large information system: the information plan, the data conversion, the interaction and the
release strategy. The IOSS model for local government unit implements a service delivery model based on
the One Stop Shop service delivery philosophy.

Key words: e-gov, public services, one-stop-shop, citizens, software
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Kapitulli 1: Hyrje në Studim
1.1 Qeverisja elektronike
Qeverisja elektronike ka të bëjë me përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe
komunikimit (TIK), për ushtrimin e funksioneve qeverisëse si në nivel qëndror dhe atë
lokal nga Njësitë e Qeverisjes Vendore (NJQV) si Bashkitë, Komunat apo dhe nga
Këshillat e Qarkut. Ajo ofron një mundësi për qeverisje më të mirë duke rritur
transparencën dhe efikasitetin e ofrimit të shërbimeve për qytetarin dhe bizneset.

1.2 Mjetet e informim – komunikimit
Broshura vendore për përdorimin efikas të mjeteve të informimit dhe komunikimit me
qytetarët synon ndërtimin e infrastrukturës institucionale nga NJQV, për t’u dhëne mundësi
qytetarëve që në kuadrin e transparencës:
 të verifikojnë nëse vendimet e marra dhe zbatimi i tyre është në përputhje me ligjet dhe
rregullat,
 të besojnë te qeverisja e tyre,
 të bashkëpunojnë në veprimtarinë e saj për përmirësimin e performancës qeverisëse.
Materiali jep koncepte mbi disa mjete informimi, përshkrime të thjeshta, të drejtpërdrejta
e funksionale të nocioneve kryesore, të ilustruara me modele e praktika të suksesshme nga
njësitë vendore, qarqet e vendit dhe më gjerë, të cilat përdoren për të informuar,
ndërgjegjësuar apo komunikuar me qytetarët dhe grupet e interesit në proçeset qeverisëse.
Përkufizimet e e-Gov fillojnë nga “përdorimi i teknologjisë së informacionit te lëvizja e
lirë e informacionit, për të kapërcyer kufijtë fizikë të letrës tradicionale dhe sistemeve
fizike të bazuara” te “përdorimi i teknologjisë për të rritur aksesin dhe ofrimin e shërbimeve
qeveritare për të përfituar qytetarët, partnerët e biznesit dhe të punësuarit”.
Tema e përbashkët përpos këtyre përkufizimeve është që e-gov përfshin:






automatizimin ose kompjuterizimin e proçedurave ekzistuese të bazuara në letër në
sjellien e një stili të ri në udhëheqje,
mënyra të reja debatimi dhe vendosje strategjish,
mënyra të reja për menaxhimin e biznesit,
mënyra të reja për te dëgjuar qytetarët dhe komunitetin
mënyra të reja për organizimin dhe dhënien e informacionit.

Në fund të fundit, e-gov synon te rrisë aksesin dhe ofrimin e shërbimeve qeveritare në
përfitim të qytetarëve. Më e rëndesishmja, ajo ka për qëllim të rrisi transparencën e qeverisë
në nje menaxhim më të mirë të burimeve sociale dhe ekonomike të një vendi në zhvillim.
Shërbimet e e-gov përqëndrohen në katër konsumatorë kryesorë:
1. qytetarët,
1

2. komunitetin e biznesit,
3. punonjësit e qeverisë
4. agjensitë e qeverisë.
e-Gov ka për qëllim që të sjelli nje ndërveprim transparent midis qytetarëve, komunitetit
të biznesit, punonjësit e qeverisë, agjensitë e qeverisë dhe qeveritë e tjera.
Në një sistem e-gov, individët kanë mudësinë të bëjnë një kërkesë për një shërbim të
caktuar të ofruar nga qeveria dhe pastaj ta marrin atë shërbim përmes internetit ose ndonjë
mekanizmi të kompjuterizuar. Në disa raste, një shërbim i caktuar qeverie dorëzohet nga
një zyrë e veçantë e qeverisë, në një tjetër vend. Në raste të tjera, një shërbim i qeverisë
arrin të përfundojë me një kontakt të drejtpërdrejtë nga një individ me një punonjës qeverie.

Figura 1. Shkallët e qeverisjes elektronike

Moon dhe Norris (2005) japin një përkufizim të thjeshtë se qeveria elektronike perceptohet
si "mjet për shpërndarjen e informacionit dhe shërbimit qeveritar". Sipas Bankës Botërore
"qeveria elektronike” i referohet përdorimit nga agjencitë qeveritare të teknologjive të
informacionit (të tilla si Rrjetet e Zonave të Gjera, Interneti dhe telefoni) që kanë aftësinë
për të transformuar marrëdhëniet me qytetarët, bizneset dhe krahët e tjerë të qeverisë
"(Përkufizimi i Bankës Botërore). Qeverisja elektronike është termi më i përmendur në
krahasim me qeverinë online, qeverinë me një ndalesë ose qeverinë dixhitale (Andersen
dhe Henriksen, 2006). Riley (2003) i referohet 'qeverisë' si një superstrukturë që merret me
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vendime, rregulla, zbatim dhe rezultate të politikave të saj; ndërsa 'qeverisja' i referohet
funksionimit bazuar në proçese, qëllime, performancë, koordinim dhe rezultate.
Literatura ekzistuese për administratën publike ofron përkufizime të ndryshme konceptuale
të të dy termave, megjithatë Sheriden dhe Riley (2006) bën një vërejtje interesante se qeveri
elektronike dhe qeverisja elektronike shpesh përdoren në mënyrë të njëjtë dhe sqaron
dallimin duke deklaruar se qeveria elektronike bazohet në katër proçese; përkatësisht
konsultimi elektronik, kontrolli elektronik, angazhimi elektronik dhe udhëzimi shoqëror në
rrjet; ndërsa, qeverisja elektronike i referohet strukturës që është përgjegjëse për ofrimin e
shërbimeve elektronike, rrjedhën elektronike të punës, votimin elektronik dhe
produktivitetin elektronik.
Saxena (2005) argumenton që qeverisja elektronike i referohet 'rezultateve' si rezultat i
'efekteve të prodhuara' nga administrata publike, ndërsa, qeverisja elektronike i referohet
'rezultateve' si rezultat i 'përpjekjeve të shpenzuara' nga administrata publike; dhe përmend
që qeveria elektronike perceptohet të jetë një nën-grup i qeverisjes elektronike. Në një
përpjekje për të siguruar një përkufizim të sintetizuar të qeverisë elektronike nga literatura
ekzistuese, Yildiz (2007) përmend që qeveria elektronike i referohet përdorimit të TIK nga
administrata publike për të krijuar një strukturë të ndërlidhur duke u bazuar te:
ndërlidhshmëria, ofrimi i shërbimeve, efikasiteti, efektiviteti, transparenca dhe
llogaridhënia.

1.3 Situata aktuale në Shqiperi
Më 31 korrik 2014, Parlamenti i Shqipërisë miratoi ligjin për Reformën Administrative
Territoriale (TAR), i cili hyri në fuqi një vit më vonë. Shqipëria është e organizuar
administrativisht në 61 bashki të reja dhe ish-308 komunat janë bashkuar me këto bashki.
Për sa i përket shërbimeve publike që duhet t'u ofrohen qytetarëve, nuk pritet ndonjë
ndryshim i madh, pasi Njësitë e Qeverisjes Vendore (NJQV) të bashkuara janë shndërruar
në Njësi Administrative dhe do të vazhdojnë të ofrojnë të njëjtat shërbime dhe do të
veprojnë administrativisht si qendra e shërbimit publik. Zyrat e integruara me një ndalesë
konsiderohen si një instrument mbështetës për zbatimin e TAR.
Aktualisht ekzistojnë një numër studimesh empirike të ndërmarra në vende të ndryshme
për të studiuar miratimin e qeverisë elektronike: për shembull, Singapori (Fu et al. 2006);
Hollanda (Horst et al. 2007); Turqi (Akman et al. 2005); SHBA (Carter dhe Belanger
2005). Çdo studim kontribuon në sigurimin e një kuptimi të fortë teorik të faktorëve të
hulumtuar në modelin e tyre të hulumtimit (Patel dhe Jacobson, 2008).
Qeverisja elektronike përfaqëson inovacionin e sektorit publik duke përdorur potencialin e
TIK dhe duke u ofruar qytetarëve të tyre shërbime të dixhitalizuara në një mënyrë më
efektive. Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD) përcakton
qeverisjen elektronike si "përdorimin e teknologjive të informacionit dhe komunikimit, dhe
veçanërisht të Internetit, si një mjet për të arritur një qeverisje më të mirë". Qeveria
elektronike ofron shërbime për ata që janë brenda autoritetit të saj për të vepruar në mënyrë
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elektronike me qeverinë. Këto shërbime ndryshojnë në përputhje me nevojat e përdoruesve
dhe kjo shumëllojshmëri i ka dhënë shkas zhvillimit të llojeve të ndryshme të qeverisjes.
Sipas Carter & Belanger (2005) marrëdhënia e qeverisë me marrësit e shërbimeve të saj
elektronike mund të karakterizohet si: Qeveria ndaj Qytetarit (G2C), Qeveria ndaj Biznesit
(G2B); Qeveria për punonjësit (G2E); ose, Qeveria ndaj Qeverisë (G2G). Sidoqoftë, edhe
në ditët e sotme shumë qeveri janë akoma në proçesin e tranzicionit në shërbimet e
qeverisjes elektronike. Shqipëria, një vend i vogël në Evropë, edhe pse ka filluar këtë
tranzicion 5 vjet më parë, është ende në nevojë për të përfunduar dhe përmirësuar këtë
proçes.
Sigurimi i shërbimeve administrative për qytetarët në njësitë administrative krijon një
numër sfidash dhe mundësish. Sfidat përfshijnë modelin institucional, delegimin e
autoritetit, strukturën efektive organizative si dhe mjetet dhe metodologjitë për të
zyrtarizuar proçesin e ofrimit të shërbimeve. Përtej sfidave të mësipërme, një numër
reformash po ndodhin edhe në Shqipëri. Këto reforma përfshijnë ndryshime në kornizën
ligjore, të cilat prekin funksionet e NJQV-ve të reja, si dhe procedurat për ofrimin e
shërbimeve për qytetarin. Nga ana tjetër, mundësi të reja dalin nga mbulimi i gjerë i
territorit të komunave të reja, duke lehtësuar një planifikim dhe zhvillim më të mirë të
territorit, si dhe modelimin dhe zbatimin e shërbimeve të reja. Shërbimet e reja të
implementuara në një territor më të gjerë do të stimulonin një përfshirje territoriale më të
madhe dhe mbështetjen sociale si dhe zhvillimin ekonomik.
Ky punim hulumtues do të japë përgjigje për disa pyetje në lidhje me sfidat se si të arrihet
me një model të unifikuar për t'iu përshtatur të gjitha komunave, kur në shumicën e rasteve
ato ofrojnë shërbime të ndryshme. Kërkimi do të vijë me një metodologji të krijuar për të
mbledhur informacion dhe për të qenë në gjendje të hartojë modelin e software-it që mund
të përdoret në të gjitha njësitë e qeverisjes vendore në Shqipëri.

1.4 Modeli i integruar i zyrave me një ndalesë
Modeli i propozuar, i quajtur Integrated One Stop Shop (IOSS) ose zyrat me një ndalesë,
implementon një shërbim të bazuar në filozofinë e shërbimit me një ndalesë. Bazuar në
situatën aktuale në Shqipëri ku jo çdo njeri është i aftë të përdorë teknologjinë e fundit
është parë më e arsyeshme që qytetarët të shkojnë vetëm njëherë në institucionin përkatës
dhe të aplikojnë për shërbimin që u duhet. Stafi do të trajnohet që të operojë të gjithë
proçesin, gjithashtu të ndihmojë dhe qytetarët që të kuptojnë dhe përdorin portalin për të
kontrolluar të rejat e fundit lidhur me statusin e aplikimit të tyre. Në këtë model, njësitë
adminstrative shërbejne si tavolina e ofrimit të shërbimit, përgjegjëse për pranimin e
aplikimeve për shërbimet administrative dhe për sigurimin e përgjigjes finale te qytetari.
Integrimi do të realizohet nëpërmjet një rrjeti të dhënash që ndërlidh njësitë administrative
me bashkitë, ndërkohë që software i automatizimit të proçesit përdoret për të siguruar
funksionet e nevojshme për të filluar kërkesat e shërbimit në zyrën kryesore (front end
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office) e njësive administrative dhe për t'i shqyrtuar ato në zyrat e administratës (back
office) në bashki. Modeli konceptual i IOSS ilustrohet më poshtë:

Figura 2. Koncepti i modelit të zyrës me një ndalesë

1.5 Përbërësit e IOSS
Modeli IOSS ka tre komponentë kryesorë të cilët ofrojnë bazën për funksionalitetin e këtij
modeli: procedurat administrative, sistemi software, programet mësimore të trajnimit.
Proçedurat administrative zhvillohen si rezultat i një metodologjie që konsiston në
identifikimin e shërbimeve administrative të ofruara nga NJQV-të dhe ri-inxhinierimin e
proçeseve për të zhvilluar një model shërbimi i cili është në gjendje të zbatohet dhe
ekzekutohet përmes modelit IOSS.
Sistemi Software mundëson modelin IOSS dhe ka një numër karakteristikash që garantojnë
zbatimin e një sistemi me kosto efektive, fleksibël dhe të vetqëndrueshme.
Kurrikulat e trajnimit janë zhvilluar dhe përdoren për të trajnuar dhe vlerësuar njohuritë e
stafit administrativ që do të zbatojë këtë model.
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Kapitulli 2: Studime mbi qeverisjen elektronike
2.1 Situata mbi studimet nëpër botë
Siç dihet, çdo vend filloi të përqëndrohej në zhvillimin e shërbimeve e-Gov sepse u shërben
të gjithë qytetarëve të tij. Kjo gjithashtu do ti kursejë vendit shumë para, do të realizojë më
shumë përmirësime, do të përfitojë nga koha dhe angazhimi i punonjësve të sektorit publik,
do të sigurojë ekzekutimin korrekt dhe të shpejtë të transaksioneve, do të lehtësojë barrën
e fuqisë punëtore dhe do ta bëjë më të lehtë për njerëzit në pjesë të ndryshme të botës
(Fimreite & Lægreid, 2009).
Përmirësimi i shpejtë i kryerjes së proçedurave administrative ditët e sotme është bërë një
proçes thelbësor për qeveritë anembanë globit, si rezultat i implementimit të E-gov.
Është mëse e qartë dhe e vërtetuar se TIK, shërben si një katalizator për rritjen e
performancës së administratës.
Me përdorimin e sistemeve kompjuterike, institucionet mund të kenë mundësinë e
shkëmbimit dhe përpunimit të të dhënave midis tyre me qëllim thjeshtëzimin e proçedurave
administrative.
E-Gov përmirëson përfitimet për qytetarët përmes dyqaneve One-Stop Shop ose Points of
Single Contact (PCSs). Informacioni mbi kriteret përkatëse është i gjerë dhe ndihmon këdo,
në shtetin tuaj ose në shtetet e tjera, për të kryer proçedurat administrative në Internet.
Ato ndikojnë duke lehtësuar zhvillimin dhe rritjen e kompanive dhe promovojnë
procedurat e përgjitshme për publikun (Anthopoulos, Siozos & Tsoukalas, 2007).
Përmes bashkëpunimit me ofruesit e shërbimeve dhe autoriteteve përgjegjëse këto
probleme do të zgjidhen me një bashkëbisedim të vetëm.
Kjo si pasojë e rritjes së presionit të qeverisë për të gjetur mënyra efektive në përmirësimin
e shërbimeve që ajo ofron.
Dorëzimi i këtyre kërkesave ndikon te politikëbërësit duke i bërë ata të ndjekin modele të
përqendruara te qytetarët me qëllim ofrimin e shërbimeve që rrisin përvojen e tyre të
konsumatorit, kjo duke rritur standartet e shërbimit ose duke minimizuar kostot, bazuar në
preferencat e qytetarëve.
Për të përmirësuar përvojën e qytetarëve, zyrtarët qeveritarë gjatë rrugëtimit të tyre duhet
të dëgjojnë, të marrin në konsideratë postin që ata kanë, takimet, njohuritë, dëshirat,
interesat, pritjet nëpërmjet ndërveprimeve me qytetarët (Gashi & Krasniqi, 2019).

Përmbushja e këtyre sfidave megjithatë lejon sektorin publik të ndjekë modele inovative të
ofrimit të shërbimeve - modele që mund të rrisin në mënyrë dramatike angazhimin dhe
performancën e konsumatorit duke rritur nivelet e shërbimit dhe duke minimizuar kostot
(Bannister & Connolly, 2012).
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Konsumatori është thelbi i të gjitha vendimeve, duke filluar që nga formulimi, zhvillimi
dhe implementimi i politikave. Modelet me në qendër qytetarin përfshijnë një qasje
sistematike, qasje holistike për njohuritë dhe interesat e palëve të interesuara, mënyrat dhe
objektivat, përfitime konkrete dhe një vetëdije për rrezikun konkurues të përfshirë me
modele të ndryshme të shpërndarjes (Blackburn, 2014).
Organizatat dhe departamentet anembanë botës gradualisht janë duke pranuar modelin e
shërbimit me në qendër qytetarin së bashku me One Stop Shop ndërsa përballen me
sfida. Ideja e one-stop shop i krijon mundësinë individëve dhe klientëve të kenë një zonë
të vetme për aksesimin e informacionit dhe kryerjen e transaksioneve (Gashi & Krasniqi,
2019)
Në krijimin dhe ekzekutimin e modelit me në qëndër klientin, disa cështje kryesore që u
adresuan janë:
Shpejtësia : Koha e kryerjes së një shërbmi që i ofrohet konsumatorit dhe autoriteteve
duhet të jetë sa më e shkurtër të jetë e mundur.
Angazhimi : shpërndarja e shërbimeve mund të perceptohet si qëndra e qytetarëve.
Përgjegjësi : Një sistem 'inteligjent' duhet të
ndryshimet në funksionalitet dhe cilësi.

jetë implementuar për të përballuar

Besueshmëria : Konsumatori duhet të kuptojë se One Stop Shop është i lirë dhe vlera e tij
varet nga suksesi i klientit sesa nga proçeset e organizatës ose departamentit.
Integrimi : Një one-stop shop duhet të përdoret lehtësisht dhe qytetari nuk duhet të ketë
probleme në përdorim.
Anketa e vitit 2012 e organizuar nga organizata e Shteteve të Bashkuara (United Nations)
vuri në dukje se përpjekjet e shteteve për të implementuar E-Gov. kanë qenë të rëndësishme
që prej vitit 2010, përfshirë shtetet e zhvilluara si Afrika e Jugut, Emiratet e Bashkuara
Arabe, Kina, India, Seychelles dhe Tuvalu.
Të dhënat e sondazhit gjithashtu tregojnë se në krahasim me arritjet e larta në vendet e
zhvilluara sfidat kryesore për vendet në zhvillim janë: iniciativat e pamjaftueshme,
menaxhim i dobët, si dhe burimet e kufizuara.
Zhvillimi i E-Gov ka shumë sfida dhe kërkon përgatitje mëse të kujdesshme, gjithashtu
edhe për shkak se shumica e financimit për zhvillimin e tij varet nga fondet ndihmëse
(Mkude & Wimmer,2013).
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Figura 3. Struktura e E-Gov (Joshi & Islam, 2018)

2.1.1 Fazat e modelit E-Gov.
Ky segment diskuton masat e marra nga literatura aktuale në implementimin e E-Gov, ku
përfshihen hulumtimi i Gartner (2003), hulumtimi i Kombeve të Bashkuara (2002),
hulumtimi Layne and Lee (2001) dhe Bankën Botërore (2002).
2.1.2 Pesë Fazat e Modelit Ekonomik
Në studimin (Ronaghan, 2002) E-Gov. për vlerësimin e standarteve - Një Perspektivë
Globale, janë vendosur pesë fazat e vlerësimit të progresit të qeverisë.
Analiza përshkruan fazat e E-Gov si përfaqësues të zhvillimit të qeverisë, të përqendruar
kryesisht në informacionin dhe burimet e siguruara nëpërmjet faqes zyrtarë në internet.
Hapi 1: Në zhvillim e sipër: Disa faqe zyrtare në internet krijojnë praninë e qeverisë me
informacione të kufizuar, të thjeshtë dhe statike.
Hapi 2: Përmirësimi: Zgjerimi i faqeve të qeverisë; infomacion dinamik, më i rregullt dhe
i azhornueshëm.
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Hapi 3: Interaktiv: Plotësimi i formularëve, komunikimi me email me punonjësit, mundësia
për rezervimin e takimeve dhe shkarkimin e formularëve.
Hapi 4: Kryerja e transaksioneve: Klientët kanë të drejtë të regjistrohen për shërbimet e
ofruara ose të kryejnë transaksione financiare.
Hapi 5: Vazhdueshmëria: Përfshirja e plotë e lehtësirave administrative edhe jashtë kufijve.
2.1.3 Studimi i Gartner - Katër Fazat e Modelit E-Gov.
Studimi i Gartner e ndan E-Gov. në 4 faza për aplikimin e projekteve të E-Gov. dhe
hartimin e një harte sipas normës së kërkuar në mënyrë që të arrihet një shërbim (Di Maio,
2003). Kjo nënkupton se e gjithë politika qeveritare është brenda një projekti.
Faza 1: Prezenca: kjo fazë kategorizohet nga një faqe web e thjeshtë, shpesh e referuar si
një broshurë që ka të njëjtat nivele funksionale si një fletëpalosje.
Faza 2: Ndërveprimi: Faza e ndërveprimit mundëson lehtësi në komunikim midis
Qeverisë dhe Qytetarëve, Qeverisë dhe Bizneseve ose midis departamenteve të ndryshme
qeverisëse. Faqet e internetit për proçesin e angazhimit përfshijnë komunikimin me email
dhe mënyra të tjera dixhitale për marrjen e informacionit.
Faza 3: Transaksionet: Transfertat si pagesa online për rinovimin e liçensave, pagesën e
taksave ose gjobave janë të mundura përmes një transaksioni.
Faza 4: Transformimi: Hapi më i rëndësishëm i cili është i lidhur ngushtë me idenë e
qeverisjes, përfshin krijimin e një koncepti të ri dhe rregullimin e funksioneve të qeverisë.
2.1.4 Studimi i Layne dhe Lee - Katër Hapat e Modelit E-Gov.
Katër hapa të implementimit të E-Gov. nga zyrtarë publikë dhe një model i fazës së rritjes
së E-Gov. janë propozuar për t'ju ndihmuar të mësoni rreth E-Gov. dhe organizatat e saj.
Hapi 1: Kategorizimi - faza e parë e kategorizimit fokusohet në zhvillimin e pranisë së
qeverisë online.
Hapi 2: Transaksioni - gjatë transaksionit, lidhja e sistemit të brendshëm të qeverisë me
internetin do ti lejojë qytetarët të lidhen elektronikisht me qeverinë.
Hapi 3: Integrimi vertikal - nënkupton faktin që agjensitë lokale, shtetërore dhe federale
janë të lidhura me shërbime të shumta administrative.
Hapi 4: Integrimi horizontal - karakterizohet si shtesë në shërbime të ndryshme.
Hapat e E-Gov janë të përcaktuar në mënyrë që integrimi vertikal në nivele të ndryshme së
bashku me karakteristikat përkatëse është para integrimit horizontal.
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2.1.5 Kërkimi i Bankës Botërore : Tre fazat e modelit E-Gov.
Për të ndihmuar politik-bërësit për të krijuar strategji dhe për të ndërmarrë iniciativa proçesi
i zhvillimit të E-Gov. ndahet në 3 faza.
Këto faza nuk varen nga njëra tjetra, pra jo domosdoshmërisht duhet që të finalizohet një
fazë dhe më pas të nisë faza tjetër, por janë tre mënyra sesi mund të konceptohet E-Gov
(Bank, 2001).
Publikimi: Shpërndarja e informacioneve online të përpiluar nga qeveria me qëllim
informimin e një audience më të gjerë. Publikimi i faqeve në internet është një ndër
avantazhet e qeverisë.
Ndërveprimi: Kjo fazë ka të bëjë me bashkëveprimin ndërmjet qeverisë dhe përdoruesve
nëpërmjet e-maileve, formularëve të kontaktit ose formular të cilët përdoruesit mund ti
përdorin për votimin e ligjeve që propozohen nga qeveritarët.
Krijimi: Krijimi i mundësive që përdoruesit të shfletojnë shërbimet publike. Faqet e
internetit të cilat mundësojnë kryerjen e transaksioneve përmirësojne efikasitetin në
sektorin publik dhe privat duke thjeshtuar dhe përshpejtuar proçedurat pa asistencën ose
aprovimin e shtetit.

2.2 Fushat e aplikimit të E-Gov.
Fusha në të cilën TIK ka bërë ndryshime thelbësore është ofrimi i shërbimeve të qeverisë
online.
Megjithatë, raportet tregojnë se përdorimi i TIK është akoma i limituar në dy fusha të
qeverisë. Sipas një sondazhi nga KB vërehet se "Dyzimi midis politikës dhe qeverisë është
tipik në shumë vende të botës, veçanërisht përsa i përket ndryshimeve në zhvillimin e
teknologjisë dhe fillimit të Inovacionit Dixhital" (Kettani & Moulin, 2014).

Tabela 1: Teknologjia e përdorur për aplikimin e E-Gov
Teknologjia

Përshkrimi

Databaza

Gjenden në tre tipe të rëndësishmë të sistemeve të informacioni: në
sistemet regjistruese të cilat përmbajnë regjistrin publik të
përgjithshëm në cdo fushë të administratës publike. Në strukturat e
kontrollit që punojnë me ministritë, departamentet qeveritare, që
monitorojnë shpenzimet financiare, burimet njerëzore dhe ato fizike.
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Ato forma të regjistrave që vërtetojnë identitetin administrativ të
personit.
Mbështetja
vendimit

Rrjeti

e Përdorimi i të dhënave në mënyrë të bashkuar ose të pavarur si ndihmë
për proçeset e vendimarrjes duke zbatuar udhëzimet përkatëse.
Sistemet e vendimarrjes variojnë nga ato bazike(trajtimi i çështjeve)
deri te sistemet e sofistikuara këshilluese dhe të bazuar në njohur.
Mund të themi që çdo lloj vendimi që mund të merret në një algoritëm
për shoqërinë e informacionit automatizohet përfundimisht.
Ato zgjerohen shpejt dhe i mundësojnë teknologjisë së informacionit
mundësinë e lidhjes. Si pasojë, koha dhe vendi bëhen të
parëndësishme. Si shembuj mund të përmendim shkëmbimin e
skedarëve, teksteve, blogjeve, kërkimin, dërgimin e mesazheve,
gjurmimin, videokonferencat etj.

Identifikimi
personal,

Kartat inteligjente mund të përdoren në shërbimet publike për kryerjen
e identifikimit dhe gjurmimin e personave ose mjeteve. Pajisjet
gjurmuese dhe moniturese janë bërë mëse të rëndësishmë: ato janë
gjurmimi dhe
diskrete; ato mund të përshtaten dhe nuk nevojitet riorganizim i punës
monitorimi
ose orareve.

2.3 Avantazhet e sistemit E-Gov.
Avantazhet e implementimit të E-Gov janë të ngjashme midis vendeve të zhvilluara dhe
atyre të pazhvilluara. Nga sistemi E-Gov. përfitojnë qytetarët, koorporatat dhe
departamentet e qeverisë. Sektori publik, privat dhe qeveritar ka akses në aplikacionet e EGov. 24 orë në ditë në të 7 ditët e javës me qëllim rritjen e cilësisë së sërbimeve (Ndou,
2004).
Përmes (Seifert, 2003) riformimit të procedurave të funksionimit, implementimi i E-Gov.
ul kostot dhe nivelin e proçeseve të brendshme.
Përdorimi i burimeve të E-Gov. rrit produktivitetin e departamenteve të qeverisë duke i
siguruar publikut shërbime efektive dhe efiçente (Wang & Rubin, 2004). Gjithashtu,
(Alshehri & Drew, 2010) përshkruan avantazhet e E-Gov. si në vijim:





Minimizimi i kohës, angazhimit dhe shpenzimet për konsumatorët dhe kompanitë.
Rrit kualitetin e shërbimeve dhe kënaqësinë e qytetarëve.
Përmirësim i ekspertizës së TIK-ut, kuptimi i internetit dhe përdorimi i kompjuterit.
Krijimin e një tregu të ri dhe vende pune.

Duke vazhduar më tej, (OECD, 2003) përshkruan përfitime të shumta nga implementimi i
E-Gov. si për shembull:
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Rritje e performancës së proçesimit të të dhënavë nga departamentet e qeverisë.
Zgjeron shërbimet duke kuptuar më tej nevojat e konsumatorëve për të arritur
shërbime të unifikuara në internet.
Shkëmbim i njohurive dhe koncepteve midis departamenteve dhe agjensive për
krijimin e një baze të dhënash gjithëpërfshirëse.
Mbështet axhendat e politikave qeveritare përmes zhvillimit të tregtisë elektronike
dhe TIK.
Rritjen e përgjegjshmërisë, saktësisë dhe transforimimin e informacionit ndërmjet
autoriteteve publike dhe klientëve.
Ndihmon në rritjen e besimit ndërmjet qeverisë dhe qytetarëve përmes politikave
të bazuara në internet për të përfshirë qytetarët në proçese demokratike, duke
nënvizuar transparencën dhe llogaridhënien e qeverive, të cilat janë thelbësore për
një qeverisje të mirë.

Si përfundim, implementimi i E-Gov. jo vetëm që kursen para, përpjekje dhe energji, por
rrit nivelet e shërbimeve në mënyrë dramatike dhe zvogëlon kohën e punës në zyrat
qeveritare (Seifert & Bonham, 2003).

2.4 Vështirësitë në hapjen e zyrave me një ndalesë të sistemeve E-Gov
Implementimi i E-Gov. vështirësohet nga sfida dhe pengesa të ndryshme. Diversiteti i gjerë
dhe ndërlikimet e E-Gov. çojnë në një larmi të gjerë të pengesave për ekzekutimin dhe
kontrollimin e tij.
2.4.1 Sfidat teknike
E-Gov. përballet me shumë sfida teknologjike, përfshirë mungesën e standarteve dhe
infrastrukturave të përgjithshme në përputhje me departamentet dhe agjensite. Privatësia
dhe ruajtja e të dhënave janë gjithashtu një pengesë tjetër e E-Gov. Edhe pse zgjidhjet
teknike kur zhvillohen marrin në konsideratë audite të ndryshmë që mund tu nënshtrohen,
nuk mund të garantohet të kënaqi të gjitha pritshmëritë e qeverisë (OECD, 2003).
2.4.2 Infrastruktura e TIK
Mungesa ose dështimi i infrastrukturës se TIK është një nga pengesat më të mëdha në
implementimin e E-Gov. Për të krijuar mundësinë e shkëmbimit të informacionit në
mënyrë të saktë dhe hapjen e kanaleve të reja të kontaktit nevojitet lidhja e rrjeteve
kompjuterike me qëllim bashkëveprimin midis tyre. Zhvillimi i qeverisjes elektronike
përfshin zhvillimin e një arkitekture, e cila është një model, një grup vlerash dhe stadartesh.
Shumë shtete të pazhvilluara kanë problem aksesueshmërinë në internet dhe nuk janë të
përgatitur të përdorin teknologjinë për implementimin e E-Gov.( aksesueshmëria në
internet ka të bëjë me faktin se jo të gjithë kanë akses në internet (OECD, 2003)). Diferenca
ndërmjet vendeve të pasura dhe atyre të pazhvilluara është mjaft e gjerë, pasi 416
kompjutera për 1000 njerëz dhe në vendet e pazhvilluara kemi 6 kompjutera për 100 njerëz
(Alshehri & Drew, 2010). Qeveria duhet që të bashkëpunojë në ngritjen e një infrastrukture
dixhitale për sektorin privat i cili i mundëson lidhjen me individë dhe orgaizata. Një nga
sfidat më të mëdha për administratën është mungesa e infrastrukturës.
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2.4.3 Privatësia
Privatësia është një çështje kryesore në implementimin e E-Gov, si për vendet e zhvilluara
ashtu edhe për ato të pazhvilluara. Në implementimin e qeverisë elektronike (Fredriksson,
2020) konfidencialiteti dhe privatësia u identifikuan si pengesa thelbësore. Privatësia ka të
bëjë me sigurimin e ruajtjes së të dhënave të një personi (Basu, 2004). Theksohet nevoja
për mbrojtjen e privatësisë së E-Gov. (Ronaghan, 2002). Përgjigjet teknike dhe politike do
të ishin mëse të rëndësishme për adresimin e problemit të privatësisë në E-Gov.
2.4.4 Siguria
Nga ana tjetër, siguria është gjithashtu një prej pengesave kryesore në iniciativat për
implementimin e E-Gov. Ajo është faktor kryesor i besueshmërisë së qytetarëve kundrejt
qeverisë. Strategjitë dhe standartet e sigurisë janë një hap i rëndësishëm në adresimin e
këtyre sfidave që përmbushin nevojat e njerëzve (Sharma & Gupta, 2003). (Smith, 2002)
tregon se cilat përdorime të teknologjive të autentifikimit mund të ndihmojnë më së miri
për të arritur objektivat e sigurisë së aplikacioneve të E-Gov. duke përdorur vulat dixhitale,
kriptimin, emra përdoruesish, fjalëkalime, numra specifik të klientëve, numrat e llogarive
bankare dhe jo vetëm të ruajtura elektronikisht në internet.
2.4.5 Sfidat e organizimit
Implementimi i E-Gov. përveç se haset me probleme teknologjike, një faktor tjetër i
rëndësishëm është organizimi (Li, 2003). Disa nga sfidat e organizimit janë mungesa e
bashkëpunimit, staf jo i kualifikuar etj.
2.4.6 Ndihma kryesore në menaxhim
Implementimi i E-Gov. kërkon bashkëpunimin e liderve dhe administrata e lartë me qëllim
që implementimi i tij të jetë efektiv. Administrimi është një nga drejtuesit kryesorë të një
ideje moderne dhe të avancuar, dhe kjo e bën të rëndësishëm në zbatimin e E-Gov.
(Mcclure, 2001).
2.4.7 Mospëlqimi i tranzicionit elektronik
Ideja e krijimit të E-Gov. është një koncept modern, që ka të bëjë me tranzicionin nga
proçese manuale në ato automatike në ambjentet e punës. Ndryshimet e fundit do të
krijonin një mjedis të përparuar në krahasim me agjensitë qeveritare vite më parë (Li,
2003). (Realini, 2004) shpjegon se shumë puntorë e shohin si një rrezik implementimin e
E-Gov. pasi mund të humbin vendin e punës. Megjithatë, për të ulur mospëlqimin që kanë
ndaj E-Gov. punëtorët duhet të kuptojnë se ata nuk po rrezikojnë, por mund të caktohen në
pozicione të reja pune duke u trajnuar dhe përmirësuar aftësitë e tyre.
2.4.8 Bashkëpunimi
Bashkëpunimi midis palëve të interesuara janë faktorët kryesorë në proçesin e
implementimit të E-Gov. për të arritur një sistem të qëndrueshëm E-Gov. (Cohen &
William, (2002). (Ndou, 2004) theksoi nevojën për përfshirjen e shërbimit publik dhe
privat të përfshijë shërbime, strategji, ekspertizë për të gjithë qeverinë. Qeveria duhet të
lejojë që të gjitha bizneset të angazhohen dhe të investojnë në E-Gov.
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2.4.9 Mungesa e stafit të kualifikuar
Në implementimin e E-Gov mungesa e ekspertizës së TIK krijon një pengesë të
jashtëzakonshme për vendet e pazhvilluara (Ndou, 2004). Nëse stafi i trajnuar është i
përshtatshëm për të filluar dhe përmirësuar sistemin E-Gov. atëherë sistemi do të
prezantohet në mënyrë efektive (Sharma & Gupta, 2003).
2.4.10 Sfidat financiare
Mungesa e burimeve finaciare u deklarua nga (Moon, 2002) si një ndër pengesat kryesore
për implementimin e E-Gov. ne disa shtete. Planifikimi i mjeteve financiare është i
nevojshëm për të siguruar që ato janë të mjaftueshme për të arritur objektivat. Mungesa e
parave është sfida më kritike në implementimin e E-Gov.; dhe realisht implementimi i EGov. është i kushtueshëm.
Meqenëse çdo buxhet qeveritar tashmë ka të gjithë klientët e mundshëm, duhet të realizohet
një strategji në menaxhimin e buxhetit.(OECD, 2003).
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Kapitulli 3: Modelimi i zyrave me një ndalesë
3.1 Modelimi i portaleve online
Për shumë vite, qeverisja elektronike (qeverisja elektronike) ka qenë një prioritet parësor
për ofrimin e një sistemi modern në administratën publike. Shumë studime dhe projekte
janë zhvilluar, gjithashtu fonde të shumta janë siguruar nga Bashkimi Europian dhe shtete
të tjera të zhvilluara për mbështetjen e risive inovative në dixhitalizimin e kësaj fushe.
Siç është përmendur dhe më sipër qeverisja elektronike është një fushë e gjerë
multidisiplinare që përfshin shumë nëndegë të cilat duhen marrë në shqyrtim para se të
finalizohet proçesi. Fokusi i këtij sugjerimi qëndron në studimin dhe realizimin e një
modeli software-ik bazuar në shërbimin online për të realizuar shërbimet elektronike
qeveritare. Shërbimi online me një ndalesë i referohet krijimit të një modeli të ri integrues
për ofrimin e shërbimeve publike që të mund të aksesohen nga qytetarët në një pikë të
vetme nga këndvështrimi i administratës publike. ‘Klient i administratës publike’ i
referohet një qytetari, bizneseve ose administratave të tjera publike që mund të aplikojnë
për një shërbim publik.
Realizimi i konceptit të portalit online sjell një koncept të rëndësishëm në orgazinimin
administrativ ku fokusi orientohet drejt klientit. Qytetarët ose bizneset duhet të jenë në
gjendje për të aksesuar këto shërbime online qartë për të plotësuar nevojat e tyre.
Ky lloj proçesi duhet të zbërthehet dhe të kuptohet nga ofruesit e shërbimeve përgjegjëse
publike ose private që të arrijne të ofrojnë shërbimi e kërkuar. Në anën tjetër, përgjegjësitë
specifike dhe fragmentizimi i administratës publike në lidhje me ofrimin e shërbimeve
brenda administratës duke përmbushur të gjitha hapat dhe duke u bazuar në ligjet përkatëse
nuk duhet të pengohet.
Prandaj, realizimi i të gjithë këtij zinxhiri kërkon një integrim të të dy pjesëve të
dallueshme: nga pamje e jashtme, e orientuar drejt qytetarit; dhe administrata e brendshme,
e orientuar drejt ofrimit të shërbimit dhe zbatimit të ligjit. Një përmbledhje e proçesit të
zyrave me një ndalesë shpjegohet në Figurën 4.
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Figura 4. Aksesimi i të gjitha shërbimeve nëpërmjet një pike hyrëse

Në qeverisjen elektronike në zyrat me një ndalesë, qasja e shërbimeve publike realizohet
përmes zyrave ekzistuese të transformuara për ofrimin e këtyre shërbimeve. Një
përmirësim i zyrave me një ndalesë janë portalet online të cilat aktualisht janë janë
zhvilluar, ose janë në zhvillim e sipër (Eymeri 2000, Suter 2000) në vende të tilla si Austria
(www.help.gv.at), Franca (www.service-public.fr), Zvicra (www.ch.ch) dhe Mbretëria e
Bashkuar(www.ukonline.co.uk).
Rëndësia e zyrave online me një ndalesë qeveria në ofrimin e shërbimeve publike u theksua
kohët e fundit në një studim të Komisionit Evropian (eEurope 2001b). Ky studim u krye
për të vlerësuar pjekurinë brenda Shteteve Anëtare të 20 shërbimeve elektronike publike.
Sipas një studimi për vlerësimin e situatës u arrit në përfundimin se zhvillimi online i
shërbimeve publike mund të përmirësohet duke koordinuar zgjidhjet aktuale software-ike
të cilat i lejojne ofruesit lokale të shërbimeve të shfrytëzojnë opsionet e ofrimit të
shërbimeve nga një pikë kontakti online sesa duke ndjekur një procedurë për marrjen e
këtij shërbimi.
Sidoqoftë, pavarësisht punës së kryer deri më tani, qeveria elektronike me një ndalesë është
ende drejt zhvillimit. Karakteristikat kryesore të qeverisjes elektronike me një ndalesë janë
gjithashtu disa nga pengesat kryesore të tij. Nga një perspektivë teknike, sigurimi i
shërbimeve të integruara mund të realizohet vetëm nëse autoritetet publike janë të gjitha të
ndërlidhura dhe sistemet e tyre ndërveprojnë.
Më tej, e-gov thekson një pjesëmarrje aktive të qytetarëve dhe bizneseve në qeveri dhe
demokraci. Në këtë mënyrë, infrastrukturat moderne telekomunikuese (IT) sigurojnë
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mjetet themelore për bashkëpunim në kohë dhe distancë ndërmjet qytetarëve, bizneseve
dhe publikut. Një faktor tjetër i rëndësishëm është që bizneset ose qytetarët mund të
vendosin deri në cilin nivel dëshirojnë të përdorin shërbimin elektronik për të kryer një
shërbim specifik publik, me fjalë të tjera, nëse ata duan vetëm të marrin informacion në
lidhje me një shërbim të caktuar, ose dëshirojnë të kenë kontakt me një person përkatës që
shërben në qeverisje, apo aplikimin për një shërbim specifik online.

3.2 Kërkesat për të siguruar shërbimet publike elektronike në një portal të vetëm
Shërbimet e ofruara duhet të jenë të aksesueshme dhe të kuptueshme nga çdo qytetar apo
biznes. Kjo qasje (psh një ngjarje në jetë dhe situatë e caktuar biznesi) është zhvilluar nga
Austriakët në një portal online për ofrimin e shërbimeve publike online. Strukturimi i
bazuar në eventet jetësore përfaqëson një vështirësi në dizenjimin bazë. Çdo event jetësor
apo situatë biznesi duhet që më tej të strukturohet në 4 faza kryesore ku qytetari të jetë
përgjegjës deri në çfarë pike dëshiron të përdorë këtë shërbim online. Këto faza (Lenk
2001, Schmid 1999) janë:
1. Thjesht çfarë është, çfarë kërkohet dhe ku-të-shkosh si tipe informacioni
2. Mundësia për të kontaktuar njërëz për të marrë më shumë informacion
(Komunikimi)
3. Shkarkimi dhe plotësimi dorazi i aplikimeve për shërbimet publike (ndërveprimi)
4. Ofrimi i plotë i një shërbimi online (transaksion)
Implementimi i administrimit të plotë virtual nëpërmjet konceptit të zyrës me një ndalesë,
na kujton disa çështje thelbësore që duhen plotësuar, ku midis tyre janë:
1. Një përshtatje për kalimin e proçesit nga tradicional në teknologji moderne;
2. Mundësia për aksesimin e shërbimeve publike nëpërmjet një pike të vetme edhe
nësë këto shërbime ofrohen nga departamente apo autoritete të ndryshme;
3. Nevoja për nivelin e sigurisë, autenticitetit dhe privatësisë në komunikim, si dhe
transaksionet që kryhen online kryesisht ato që përfshijne të dhëna dhe
informacione personale
4. Përshtatja e shërbimeve të brendshme (si rrjedha e punes, baza e të dhënave) dhe të
jashtme( informacioni dhe shërbimet e komunikimit për qytetarët dhe bizneset,
transaksionet online) ndryshojnë kërkesat për aktivitetet publike
5. Informacioni paraprak për qytetarët, ndihmon në plotësimin e formave; sigurimi në
faza të ndryshme
6. Kërkesa për një shërbim
Një kërkese thelbësore për qeverisjen elektronike me një ndalesë është aksesimi nëpërmjet
disa mënyrave, që nënkupton prezencë fizike psh një zyrë, aksesimi nga një qendër
interneti, nga telefoni apo edhe nga televizorët Smart. Qeverisja elektronike online siguron
akses 24 ore për qytetarët nga shtëpitë, kompanitë, libraritë, shkollat, qendrat tregtare ose
dhe kur janë në lëvizje.
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Plotësimi i të gjitha këtyre kërkesave do të çojë në realizimin e konceptit të qeverisjes
elektronike me një ndalesë. Siç mund të kuptohet, integrimi duhet të përmbushë disa
objektiva:
1. Integrimi i shërbimeve publike që ofrohen nga autoritete të ndryshme në një pikë
aksesimi (customer -driven integration)
2. Lidhja e të gjithë autoriteteve publike më një sistem të vetëm do të lejojë një
koordinim më të thjeshtë të ofrimit të shërbimeve nga autoritete të ndryshme (task
and expertise driven integration)
3. Integrimi i funksionaliteteve, të dhënave dhe burimeve që përdoren nga autoritete
të ndryshme për kërkesën për shërbime (resourse or data driven integration)
Studimi i zhvillimeve dhe inisiativave aktuale pergjatë qeverisjes elektronike na bën të
kuptojmë se ende jemi shumë larg gjeneratave virtuale ku çdo gjë mund të arrihet me disa
klikime.
Kjo mund të jetë shkak i shumë aspekteve që ende kanë nevojë për sqarim (Wimmer et al.
2001). Këto aspekte përfshijnë: ngritjen e bazave ligjore të përshtatshme; rregullimin e të
drejtave të aksesit dhe mënyrës së aksesit në të dhëna me rëndësi të lartë (e cila nuk është
vetëm çështje sigurie, por edhe e partneritetit publik-privat, e ligjeve aktuale, e
heterogjenitetit të sistemeve dhe formateve të të dhënave, etj.), dhe zgjidhjen e problemeve
të burokracisë. Një pengesë tjetër është standardizmi semantik i kërkuar për të paraqitur
shërbimet publike përmes një koncepti të vetëm. Një çështje e rëndësishme në këtë drejtim
është nevoja që një koncept i përbashkët dhe i qartë i navigimit të zbatohet përmes
platformës qeveritare me një ndalesë. Kjo duhet të plotësojë nevojat e përdoruesve
potencialë të platofrmës. Seksioni vijues paraqet një koncept të përgjithshëm për të
strukturar shërbimet publike rreth nevojave të grupeve të ndryshme të përdoruesve.

3.3 Strukturimi online i shërbimeve publike
Sikurse u përmend, ngjarjet e jetës dhe situatat e biznesit janë një metaforë e ardhshme për
strukturimin dhe planifikimin e shërbimeve publike specifike në internet nga
këndvështrimi i klientit. Megjithatë, në punën aktuale, mund të hasen dallimet semantike
në përdorimin e termave: proçese, shërbimet publike dhe ngjarjet e jetës (p.sh në projektin
e-GOV, IST- 2000-28471, www.egovproject.org). Prandaj, një tipologji për të dalluar qartë
termat e ndryshëm është një parakusht për zhvillimin e shërbimeve publike online. Ana e
majtë e Figurës 5 demostron marrëdhënien e përgjithshme të shprehjes së ndryshme.
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Figura 5. Gjetja e një planifikimi të duhur
Pika e hyrjes së një përdoruesi të shërbimeve publike mund të jetë :
1. Ngjarjet e jetës përshkruajnë situata ku njerëzit mund të kërkojnë shërbime publike. Ato
mund të strukturohen sipas aspekteve specifike në lidhje me grupe të ndryshme qytetarësh
(p.sh. lindje, shkollë, martesë, rezidencë dhe dokumente personale).
2. Situatat e biznesit përshkruajnë çështje ku kompanitë dhe qytetarët e vetëpunësuar
ndërveprojnë me shërbimet ose autoritetet publike (taksat dhe doganat, lejet e ndërtimit,
punësimi i puntorëve, etj.).
Ngjarjet e jetës dhe situatat e biznesit tregojnë përmbajtjen e përgjithshme semantike (pra
informacionin ose shërbimet publike) për të lehtësuar navigimin, orientimin dhe kërkimin
e një klienti nëpërmjet ofertave të plota të ofruara nga autoritetet publike në portalin
qeveritar me një ndalesë.
Megjithatë, klienti nuk konsumon një ngjarje të jetës ose situatë biznesi pasi ky koncept i
përgjithshëm strukturues përfaqëson vetëm pikën e përgjithshme të hyrjes në shërbimet
specifike publike në nivelin online të portalit. Produktet dhe shërbimet konkrete për të cilat
një klient aplikon ose duhet të kryeje me autoritetet publike janë shërbimet publike. Ato
janë koncepti thelbësor që do të trajtohet nga portali dhe pjesa e përparme e një sistemi të
integruar qeveritar me një ndalesë.
Shërbimet publike pasqyrojnë këndvështrimin e jashtëm (të orientuar drejt klientit), ndërsa
një proçes i referohet pikëpamjes së brendshme të administratës publike, e cila gjithashtu
reflekton ndarjen organizative, përgjegjësinë dhe ekspertizën e fushës së administratës
publike. Një proçes normalisht konsiston në disa hapa të proçesit të cilat përshkruajnë
detyra të vetme brenda një proçesi. Hapat e proçesit pasqyrojnë dekompozimin e imët të
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një proçesi. Në lidhje me shërbimet publike në internet, disa hapa të proçesit mund të
vendosen në zyrën e përparme. Ato ndryshe mund të quhen shërbimet bazë të tilla si
identifikimi i përdoruesit, nënshkrimi dixhital për një aplikim të një shërbimi publik,
kryerjen e pagesës për një shërbim publik, etj.
Brenda një platforme të integruar për qeverinë me një ndalesë, shërbimet publike dhe
informacioni prekin njësi të ndryshme organizative të brendshme të një organizate nga
njëra anë, dhe ngjarje të veçanta të jetës ose situata biznesi nga ana tjetër. Këto pikëpamje
të brendshme kundrejt atyre të jashtme duhet të integrohen dhe hartohen në mënyrë
koherente pa:
1. çështjet shqetësuese organizative, përgjegjësitë dhe ekspertizën e administratave
publike;
ose
2. duke kërkuar që qytetarët e jashtëm ose klientët e biznesit të kenë njohuri për
organizimin e brendshëm të autoriteteve publike.
Konceptet e ndryshme për përshkrimin e shërbimeve publike të kërkuara në qeverinë me
një ndalesë kërkojnë një hartim të duhur të njësive teknike dhe organizative të një sistemi
qeveritar më një ndalesë ashtu siç demostrohet ne anën e djathtë të Figurës 5.
Përmbushja e shumë kërkesave për qeverinë me një ndalesë kërkon një qasje
gjithëpërfshirëse e cila do të prezantohet në seksionin tjetër.

3.4 Një strukturë reference holistike për modelimin e shërbimeve
Një kuptim i mirë i shërbimeve publike është thelbësor për t'i përshtatur ato me shërbimin
online. Kuptimi i duhur nuk është një problem i vogël, pasi në fushën e veprimit
administrativ operativ, mund të haset një larmi e madhe e proçeseve të ndryshme (Lenk
and Traunmüller 1999). Shumica e proçeseve janë mjaft kompleks si pasojë e disa
shkaqeve: (Lenk et al. 2002): struktura jashtëzakonisht komplekse e qëllimit të
administratës publike; shkalla e lartë e strukturimit ligjor të punës administrative (duke
lejuar një shkallë të lartë të transparencës dhe llogaridhënies, por megjithatë ndoshta
pengon mënyra të thjeshta të zakonshmë të ri-inxhinierisë); sasia e punës që mund të kryhet
në bashkëpunim me agjensitë e tjera është mjaft e lartë (administratat po punojnë përmes
një situate komplekse të bashkëpunimit të subjekteve që veprojnë); etj.
Si rezultat, mënyra e proçeseve administrative dhe marrja e vendimeve bëhet shumë e
veçantë. Kështu, puna administrative paraqitet si komplekse dhe specifike. Këtu, kërkohet
një strukturë e përshtatshme referimi që lehtëson kuptimin e strukturës dhe rrjetit kompleks
të shërbimeve publike dhe njësive qeveritare.
Struktura holistike e referencës siç tregohet në Figurën 6 bazohet në qasjen socio-teknike
(Cherns 1976), Modelin e Referencës së Mediave të Biznesit (MRMB) të Schmid(1999),
Arkitekturën e Informacionit të Mok (1996), një shtjellim i MRMB nga Gisler(1999) i cili
zgjeroi modelin Schmid me aspektet ligjore dhe një diskutim të Lenk (2001) i cili përpunoi
MRMB nga pikëpamja e fazave të ndryshme ne ofrimin e shërbimeve . Ajo që mund të
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mësohet nga këto qasje është konsiderimi shumë dimensional (nga shtresa strategjike në
shtresën teknike) të aspekteve të veçanta (organizative, gjyqësore, të sigurisë, modelimi i
proçesit, aksesi, shërbimet, detyra e punës, etj.) dhe fazat thelbësore të një shërbimi publik
elektronik (nga informacioni te transaksioni dhe zgjidhja - përfshirë një fazë të kujdesit
pas). Pikat e forta të këtyre qasjeve janë bashkuar në një strukturë referuese holistike. Ky
koncept mbështet të kuptuarit e shërbimeve komplekse publike nga tre këndvështrime:
1. Shtresat e abstraktit: pika të ndryshme të detajeve;
2. Evoluimi i shërbimeve publike
3. Këndvështrime të ndryshme: vatra të dallueshme për çështje
3.4.1 Shtresat e Abstraksionit
Një sistem socio-teknik kompleks siç është qeveria me një ndalesë mund të menaxhohet
dhe zhvillohet vetëm përmes shtresave të ndryshme të abstraksionit.

Figura 6. Struktura Holistike

Kjo qasje holistike integron perspektivat e mëposhtme:
1. Strukturë strategjike: Kjo shtresë përfaqëson pamjen mbi kërkesat themelore
organizative (strategjia, rolet bazike, vendimet dhe kufizimet strategjike) për të realizuar
sistemin e qeverisë me një ndalesë.
Konceptet për të mbështetur këtë fushë ndër të tjera janë Menaxhimi i Ri Publik (Hunziker
1999; Schedler dhe Proeller 2000), Menaxhimi i Marrëdhënieve Njerëzore dhe Rindërtimi
i Proçesit të Biznesit (Hammer and Champy 1993).
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2. Shërbimet publike, proçeset dhe rrjedha e punës : Në këtë shtresë, janë të vërtetuara
strategjitë e përgjithshme të biznesit dhe rolet bazike. Kjo do të thotë që shërbimet publike
(pikëpamja e klientit), proçeset (pikëpamja e autoriteteve publike) dhe rrjedha e tyre e
punës janë të specifikuara. Në këtë mënyrë, përcaktohen dhe vendosen, rolet dhe
bashkëpunimi i tyre, hapat e proçesit, koordinimi i inputit dhe përshtatja e shërbimit publik
me strukurën ligjore.
3. Ndërveprimi : Në këtë shtresë, interesi qëndron në performancën konkrete të shërbimit,
d.m.th. integrimin e modeleve të shërbimit, proçeseve, njerëzve dhe teknologjisë së
informacionit të përfshirë dhe të dhënave dhe objekteve të informacionit që i përkasin
shërbimit publik. Pra, ndërveprimi dhe rrjedha e informacionit investigohen. Më tej,
ndërfaqja ndërmjet koncepteve të ndryshme (njerëzve, të dhënave dhe informacionit,
proçeseve, shërbimeve publike, argumenteve ligjorë, etj.) janë objekt studimi.
4. Teknologjia e informacionit: Kjo shtresë është e përqëndruar me implementimin e
komponenteve të IT të sistemit qeveritar me një ndalesë siç është portali, zyrat që ofrojnë
shërbimet publike online me një ndalesë, një format i standartizuar i shkëmbimit të të
dhënave dhe informacionit. Ajo gjithashtu përmban infrastrukturën e komunikimit,
transaksionit dhe transportimit përkatësisht me ndërfaqet e tyre.
3.4.2 Evoluimi i Shërbimit Publik
Për mjaft kohë, disa diskutime (jo domosdoshmërisht kontradiktore) mbi qasjen në faza të
ndryshme në ofrimin elektronik kanë ekzistuar (p.sh. MRMB (Schmid 1999), OL2000
(2001), Diskutimi i Lenk (Lenk 2001) dhe KE gjithashtu adreson katër faza të ndryshme
në listën e shërbimeve publike me prioritet që do të zbatohen nga dora e parë (eEurope
2001a)). Qasjet mund të ndahen në koncepte të cilat fokusohen në aspektet e zhvillimit,
p.sh. portale të thjeshta informacioni, duke siguruar lehtësi komunikimi dhe, së fundmi,
transaksione plotësisht në internet. Konceptet i referohen maturisë së shërbimeve
elektronike. Grupi tjetër i qasjeve adreson gradë ose faza të ndryshme të konsumit të
shërbimit elektronik, d.m.th. nga sigurimi i thjeshtë i informacionit përmes shkarkimit të
formularëve dhe shërbimet e transaksionit (pjesa më e vështirë, por objektivi përfundimtar
për sigurimin e shërbimeve në internet). Në këto koncepte, një shërbim elektronik ndahet
në faza të ndryshme të progresit. Disa diskutime të tjera shtjelluan më tej fazat e përparimit
të një shërbimi publik dhe shtuan një fazë të kujdesit pasues (OL2000 dhe Lenk), d.m.th.
mbështetja e plotë për ofrimin e shërbimit elektronik nuk përfundon me ofrimin dhe
pagesën e shërbimit, por gjithashtu lehtëson menaxhimin e marrëdhënieve me klientët,
menaxhimin e ankesave, etj.
Struktura holistike e referencës mundëson qasjen e një shërbimi publik elektronik në katër
faza :
1. Në fazën e ndërtimit të informacionit dhe qëllimit, përdoruesit kërkojnë informacion në
lidhje me shërbimet e mundshme publike të ofruara. Ata mund të lexojnë informacionin në
lidhje me vetë shërbimin, si të aplikojnë për të, me kë duhet të kontaktojnë për të marrë
informacion më të hollësishëm dhe cilat janë parakushtet. Më tej, informacioni sigurohet
mbi mënyrat e ndryshme të mundshme për të bërë një transaksion (p.sh. në internet;
shkarkimi i një formulari dhe dërgimi i tij përmes postës së zakonshme; ose paraqitja
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personalisht në sportelin e shërbimit) dhe në lidhje me cilat dokumente duhet të
sigurohen. Pavarësisht nga konsumi i njëanshëm i informacionit, konsumatori mund të
kontaktojë me një autoritet në mënyrë që të marrë informacione të mëtejshme në lidhje me
procedurën për të aplikuar për një sheërbim specifik publik, etj.
2. Në fazën e kontraktimit, përdoruesi tashmë e di se çfarë duhet të bëjë. Ai/Ajo ose
plotëson formularin online ose e shkarkon formularin nga serveri dhe e plotëson.
Ndonjëherë, negociatat e kontratës mund të zhvillohen në mënyrë që të përcaktohen
detyrimet e secilit partner (marrëveshjet e nivelit të shërbimit). Këto marrëveshje janë
nënshkruar në një kontratë dhe janë të detyrueshmë për të dy palët. Megjithatë, në
shumicën e rasteve qytetari ose partneri i biznesit dorëzon direkt kërkesën për një shërbim
publik, i cili do të konsiderohet si kontratë.
Kjo mund të bëhet me anë të një transaksioni online, në formë të shkruar në mënyrë
elektronike ose nëpërmjet postës së zakonshme, ose personalisht në sportelin e
administratës. Nëse përdoret një mënyrë komunikimi elektronike, vëmendja duhet t'i
kushtohet vërtetimit. Me këtë veprim, klienti aktivizon një proçes administrativ, dhe
autoriteti publik verifikon plotësinë dhe korrektësinë e aplikimit. Në rast se disa materiale
ose të dhëna mungojnë, ose janë të pasakta, aplikantit do ti kërkohet të rivendosë të dhënat
ose të sigurojë materialin e kërkuar. Në rast të pranimit, aplikimi kalon nga zyra e përparme
në zyrën e pasmë për trajtim të mëtejshëm.
3. Në fazën e ofrimit dhe pagesës së shërbimit, kryhen proçeset për të përfunduar
shërbimin, rezultatet i përcillen klientit dhe ai paguan për shërbimin. Rezultatet e
mundshme mund të jenë p.sh. lëshimi i një dokumenti, transferimi i informacionit, etj. Kjo
është faza më komplekse dhe e ndërlikuar brenda katër fazave. Lloje të ndryshme të
proçeseve nga proçeset rutinë të thjeshta dhe të strukturuara mirë, të proçeset e strukturuar
dobët, të vendimmarrjes dhe negociatave duhet të implementohen (Lenk dhe Traunmüller
1999; Lenk et al. 2002; Wimmer et al. 2001).
4. Faza e fundit e strukturës holistike të referencës adreson një fazë të kujdesit pas, ku
adresohen aspektet e menaxhimit të marrëdhënieve me dhe menaxhimi i ankesave. Për më
tepër, duhet të mbështeten aspektet e plotësimit dhe shpërndarjes se informacionit për
qëllime statistikore brenda rrjetit të autoriteteve publike. Shpesh, një shërbim publik nuk
është çështje e një konsumi të vetëm, por e kontaktit të përsëritur dhe p.sh. ofrimi mujor i
shërbimit (p.sh. përfitime e jetës shoqërore, grante për studime, etj.). Aspektet e këtij
shqetësimin do të konsiderohen me kujdes gjithashtu në këtë faze.
Klientët nuk kanë nevojë të kalojnë nëpër të gjitha fazat e lartpërmendura. Nga njëra anë,
në varësi të situatës së tyre, ata mund të dëshirojnë të marrin informacion në lidhje me një
shërbim publik (vetëm faza e informacionit), përndryshe, ata mund të dinë tashmë
procedurën për të aplikuar për një shërbim dhe kështu të fillojnë me plotësimin e
formularëve online (duke filluar me fazën e kontraktimit). Nga ana tjetër, faza e kujdesit
pasues nuk është gjithmonë e zbatueshme ose mund të mos kryhet nga një autoritet. Dy
kriteret themelore për të lundruar në këto katër faza të progresit të një shërbimi publik janë
:
1. niveli i njohurive që konsumatori ka tashmë në lidhje me një shërbim publik specifik;
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2. karakteristikat e shërbimit në shqyrtim.

3.4.3 Pikëpamje të Ndryshme
Për të vendosur kërkesat dhe zhvillimet për një platformë të integruar për qeverinë online
me një ndalesë, kërkohet një dallim i pikëpamjeve të ndryshme. Përveç përqendrimit
kryesor në shërbimet e administratës publike, struktura e referencës mbështetet në pikat e
mëposhtme :










perspektiva e shërbimit (e përqendruar në shërbimet publike, proçeset dhe
funksionalitetin e kërkuar, rrjedhën e shërbimeve dhe punës, etj.);
këndvështrimi teknik ( duke u përqëndruar në implementimin teknik të sistemit);
kujdesi ndaj njerëzve (view on people) (duke shqyrtuar nevojat dhe kërkesat për
grupe të ndryshme përdoruesish: qytetarë, biznese, punonjës të administratës
publike);
aspektet e sigurisë (duke shqyrtuar kërkesat e sigurisë për shërbimet publike dhe
për sistemin qeveritar me një ndalesë);
çështjet ligjore (hetimi i kufizimeve ligjore, kornizat etj.);
aspektet organizative (fragmentimi strukturor i administratës publike dhe ndarja e
ekspertizës së domain-it, përgjegjësive etj.);
aspektet sociale dhe politike (duke marrë parasysh vendimet politike, ndikimet
shoqërore, etj.); dhe
pamje mbi të dhënat dhe informacionin (dizenjimi i objekteve të informacionit,
bazave të të dhënave etj.).

Me këtë dallim të këndvështrimeve të ndryshme, duhet të garantohet një shqyrtim i
kujdesshëm i aspekteve të ndryshme që formojnë dhe ndikojnë në sistemet qeveritare me
një ndalesë. Në seksionin vijues, struktura gjithëpërfshirëse e referencës për modelin e
integruar të shërbimeve demostrohet me një shembull të martesës.

3.5 Modelimi i Shërbimit të Integruar
Një shembull i modelimit të integruar të shërbimit siç tregohet në Figurën 7 duhet të
nënvizojë vlerën e shtuar të strukturës referuese holistike të prezantuar më parë. Çështja
bazohet në episodin e jetës së martesës në Austri.
Figura është e ndarë në portal/zyra e përparme dhe zyra e pasme me hije të dallueshme gri
që pasqyrojnë pamjen e jashtme kundrejt asaj të brendshme siç u diskutua më parë.
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Figura 7. Shembull: Modelimi i Shërbimit të Integruar
Konceptet e modelimit të ngjarjes së jetës, shërbimeve publike dhe proçeset/hapat e
proçeseve janë përdorur për të përshkruar shërbimin publik të martesës në zyrën e gjendjes
civile në një mënyrë të integruar. Qytetarët aksesojnë portalin kombëtar qeveritar me një
ndalesë dhe kërkojnë për martesë. Nëse ata tashmë janë të njohur me konceptin, ata
gjithashtu mund të kërkojnë drejtpërdrejt për shërbimin përkatës publik, (d.m.th. 'të
martohen në zyrën e gjendjes civile').
Qytetarët mund të zgjedhin të marrin informacione të përgjithshme në lidhje me shërbimin
publik 'kryerja e martesës në zyrën e gjendjes civile' ose të fillojnë të përgatisin dokumentet
e kërkuara (nëse tashmë është në dijeni se cilat dokumente janë të nevojshme). Pas marrjes
së të gjitha dokumenteve të kërkuara, qytetari plotëson një formular në internet për të
aplikuar për 'martesë në zyrën e gjendjes civile' dhe shton dokumentet e nevojshëm. Në
Austri, të dy, burri dhe gruaja duhet të aplikojnë për martesë në zyrën e gjendjes civile
(d.m.th. plotësohet një formular në internet dhe shtohen të gjitha dokumentet e të dyve).
Portali i qeverisë me një ndalesë i dërgon aplikimin të autoritetet përgjegjëse (d.m.th.
portali nxjerr autoritetin përgjegjës nga të dhënat që ka dhënë qytetari dhe përgjegjësinë
zyrtare të një autoriteti për një shërbim publik). Në zyrën përkatëse, punonjësi i ngarkuar
në detyrë verifikon aplikimin dhe konfirmon datën e sugjeruar për martesën civile përmes
portalit. Pasi të jetë caktuar data, llogaritet tarifa dhe qytetari e paguan atë përmes shërbimit
bazë të ofruar në portal.
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Pas ceremonisë së martesës, qytetarët marrin çertifikatën e martesës (lëshuar nga zyra
përkatëse), nënpunësi publik hyn ndryshon statusin familjar e dy të martuarve në regjistrin
qendror të të dhënave dhe shërbimi publik i martesës mbaron. Megjithatë, siç tregohet te
figura, disa shërbime publike të mëtejshme mund të thirren në varësi të situatës
kontekstuale. Për shembull, nëse njëri nga të dy, ai/ajo ndryshon emrin dhe ai/ajo ndryshon
vendbanimin, atëhere ofrohen shërbime të mëtejshme publike. Ky kontekst dhe
marrëdhënia e bazuar në ngjarje tregohet me shigjetat me pika që shkojnë nga zyra e pasme
tek shërbimet e tjera publike. Si shembull, nëse mbiemri u ndryshua, kërkohet rinovimi e
disa dokumenteve personale siç është leja e drejtimit. Nëse të dy të sapo martuarit lëvizin
gjithashtu në një shtëpi të përbashkët, thirret shërbimi publik 'ndryshim i vendbanimit', i
cili i përket ngjarjes së jetës 'ndryshimi i shtëpisë'.
Përfaqësimi i një pakete të shërbimeve publike të ndjeshme ndaj situatës dhe kontekstit
është nëj aspekt i rëndësishëm për ofrimin e sukksesshëm dhe të orientuar nga klientët për
shërbimet publike.
Këtu, semantika në internet dhe çështjet e standartizimit marrin rëndësinë më të madhe.
Harta e temave (http://www.topicmaps.org) duket se janë një qasje premtuese për të
mbështetur këtë koncept të modelimit të integruar të shërbimit. Modeli holistik i referencës
i paraqitur këtu pasqyron një hap të parë drejt modelimit të integruar të shërbimit.
Megjithatë, kërkohet hulumtim i mëtejshëm mbi zhvillimin dhe zbatimin e modelit të
qeverisë me një ndalesë dhe të integruar të shërbimeve.
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Kapitulli 4: Metodologjia
Në këtë kapitull do të shqyrtohen metodologjitë e përdorura për arritjen e realizimit të një
modeli të zyrave të integruara me një ndalesë. Koncepti bazë i përdorur në këtë
metodologji është bazuar mbi BPM(business process management) ose thënë ndryshë
menaxhimi i proçesit të biznesit. Më poshtë do të shqyrtohet nga ana teorike se si
funksionin BPM, gjithashtu do të jepet edhe demonstrimi se si është përdorur në rastin
tonë.

4.1 Koncepti BPM
Menaxhimi i Proçesit të Biznesit (BPM) është një disiplinë që përfshin çdo kombinim të
modelimit, automatizimit, ekzekutimit, kontrollit, matjes dhe optimizimit të rrjedhave të
aktivitetit të biznesit, në mbështetje të qëllimeve të ndërmarrjes, sistemeve të shtrirjes,
punonjësve, klientëve dhe partnerëve brenda dhe përtej kufijve të ndërmarrjes.

4.2 Cikli i jetës së BPM





Identifikimi i proçeseve
Pershkrimi i proçeseve
Analiza e proçeseve
Ridizenjimi i proçeseve

Figura 8. Cikli i jetës së BPM
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Implementimi i proçeseve
Monitorimi i proçeseve

4.2.1 Identifikimi i proçeseve
Kur nisim punën me menaxhimin e proçeseve te biznesit ne nje organizate, se pari pyesim
veten "Cilet proçese biznesi duam të përmirësojmë?" Mundet që një organizatë të ketë
tashmë një dokumentim të proçeseve të punës nëse ka punuar më parë me këtë mënyrë,
proçeset mund të jenë të identifikuar në dokumenta si PSV (Procedura Standarte Veprimi),
rregullore administrative etj.
Në mungesë të një dokumentimi të proçeseve, fokusohemi tek problemi operacional që
biznesi ka shtruar për zgjidhje dhe nga ai identifikojmë proçeset.
Si fillim analisti duhet te:




identifikojë proçeset që kanë të bëjnë me problemin operacional të shtruar për
zgjidhje
të përcaktojë kufijtë e proçeseve të identifikuara
të përcaktojë relacionet që proçeset e identifikuara kanë me njeri-tjetrin

Kjo fazë e parë e menaxhimit te proçeseve të biznesit referohet si Identifikimi i proçeseve.
Kjo faze e parë prodhon arkitekturen e proçeseve e pershkruar si: Një bashkësi me proçese
të ndërlidhur me njeri-tjetrin, që mbulojnë punën që një organizatë kryen për të arritur
misionin e saj në mënyrë të qëndrueshme.
Zakonisht, qëllimi me të cilin nisim nje projekt për menaxhimin e proçeseve të biznesit,
është që proçeset e trajtuara të prodhojne rezultate pozitive të qëndrueshme dhe të
prodhojnë vlerë maksimale për organizatën duke shërbyer klientët e tyre.
Matja e vleres së prodhuar nga proçeset për klientet e tyre është një hap thelbesor në një
inisiative BPM. Bazuar në parimin që nuk "mund të kontrollosh atë që nuk mund ta
masësh", përpara se të nisim të analizojmë një proçes në detaje, është e rëndësishme të
përcaktojmë qartë mënyrën e matjes së performancës së proçesit, thënë ndryshe metrikat
performancës së proçesit.
Metrikat e performancës së proçesit do të përcaktojnë nëse proçesi performon mire apo
keq.
Disa nga mënyrat e zakonshme të matjes se performancës kanë të bëjnë me :





kostot
kohën
cilesinë
fleksibilitetin
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Metrikat që kanë të bëjnë me koston
Metrikat që kanë të bëjnë me koston janë të shpeshta në matjen e performancës së
proçeseve.
Metrikat që kanë të bëjnë me kohen
Metrikat që kanë të bëjnë me kohën kanë të bëjnë me matjen e kohës se ekzekutimit të
rasteve të proçesit (Process Cases). Kjo mënyrë zakonisht referohet si cikël kohe (cycle
time)
Metrikat që kanë të bëjnë me cilesine
Sigurisht matja e cilësisë është komplekse, ndaj edhe analisti duhet të sigurohet që të
përfshijë perspektiven e të gjithë aktorëve të proçesit për këtë qëllim. Megjithatë një
mënyrë për matjen e cilësisë mund të jetë koefiçenti i gabimeve të proçesit, numri i rasteve
të proçesit (process cases) kur proçesi ka prodhuar vlerë negative në raport me totalin e
rasteve.
Metrikat që kanë të bëjnë me fleksibilitetin
Këto metrika masin nivelin e ruajtjes së performancës së proçesit nën kushtet jo normale.
Përcaktimi i metrikave të performancës së proçesit si edhe përcaktimi i objektivave për to,
është thelbësor në një nisme BPM. Ky përcaktim bëhet zakonisht në fazën e parë, të
identifikimit të proçeseve, megjithatë mund të rishikohet në fazat e tjera.
4.2.2 Pershkrimi i proçeseve
Pasi ekipi BPM ka identifikuar proçeset dhe mënyrën e matjes së performancës së tyre,
faza tjetër shërben për ti njohur proçeset në detaje. Kjo faza quhet përshkrimi i proçeseve
(process discovery). Rezultati kryesor i kësaj faze është një model i proçeseve siç janë
aktualisht. Modeli aktual i proçeseve reflekton kuptueshmerinë njerëzve të organizatës për
menyrën se si realizohet ky proçes.
Modelet e proçesit kanë për qëllim të lehtësojnë komunikimin midis palëve të interesuara
ne nismën BPM, për këtë arsye duhet të jetë i thjeshtë për tu kuptuar. Ka disa mënyra të
shprehuri të modelit të proçesit duke nisur me mënyrën narrative. Megjithatë në përgjithësi
përshkrimi narrativ i modelit të një proçesi nuk konsiderohet i lehtë për tu kuptuar pasi
mund të lere vend për interpretime dhe paqartësi. Për këtë arsye përdoren shpesh paraqitje
grafike të modelit të proçesit, në formën e diagramave. Ka disa gjuhë grafike për modelimin
e proçeseve të biznesit në formën e bllok-skemave, por tashmë që nga 2013 me vendosjen
e BPMN (Business Process Management Notation) si gjuhë standarte e përcaktuar nga
OMG (Object Management Group), kjo gjuhë përdoret zakonisht për modelimin e
proçeseve te biznesit.
4.2.3 Analiza e proçeseve
Pasi kemi dokumentuar dhe ndërtuar modelet e proçeseve si ato janë realisht duhet të
analizojmë proçeset për të identifikuar problematika që nuk ndikojnë për mirë në
performancën e tyre.
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Për të analizuar këtë problematikë analisti duhet të dije sa shpesh ndodh ky problem që
prodhon rezultat negativ te proçesit. Gjithashtu duhet të dokumentojë shkaqet pse këto raste
ndodhin. Ndonjeherë rezultati negativ mund të vije si pasojë e veshtirësive në komunikim.
Ndonjehere problematika mund të ketë të bëjë me të dhëna të pasakta, për shembull
përshkrim i pa saktë i pajisjes në formularin e kërkesës. Duke i identifikuar, klasifikuar dhe
kuptuar shkaqet kryesore të rezultatit negativ të proçesit, analisti mund të gjejë mënyra për
ti eliminuar ato ose së paku ti minimizoje.
Faza e analizës së proçesit përfshin Idenfikimin dhe analizimin e problematikave dhe
mundësive për përmirësim te proçesit.
Sic duket, problematikat e proçesit të qeramarrjes kanë të bëjnë me matjen e performancës
së proçesit. Kështu problematikat kanë të bëjnë me kohën e pritjes dhe me cilësinë
(koeficientin e gabimeve), të dyja metrika te zakonshme të matjes së performancës se
proçeseve. Përcaktimi i metrikes së performancës dhe objektivat për to shkojnë bashkë me
analizën e proçesit.
4.2.4 Ridizenjimi i Proçeseve
Pas identifikimit dhe analizes se problematikave, matjes se tyre dhe identifikimit dhe
analizimit te shkaqeve, analisti studion mënyra për zgjidhjen e këtyre problematikave duke
konsideruar modifikimin e rrjedhës së punës në proçes. Kjo fazë quhet faza e ridizeinjimit
te proçesit.
Analisti duhet të përgatitet paraprakisht, që ndryshimi i një proçesi nuk është gjë e lehtë
dhe do të hasë rezistence edhe per faktin që njerëzit në përgjithësi tregojnë rezistencë ndaj
ndryshimit. Gjithashtu ndryshimet mund të kërkojne investime si për shembull shtimin e
mjeteve software apo modifikimin e atyre ekzistues, ne këtë rast duhen marrë në
konsideratë githashtu kostot dhe koha për këto ndryshime.
4.2.5 Implementimi i Proçeseve
Pas ridizenjimit te proçesit, duhen realizuar ndryshimet e propozuara dhe proçesi duhet të
vijojë sipas mënyres së re të punës sipas modelit te ridizenjuar.
Në këtë fazë bëhen ndryshimet e nevojshme, si për shembull ndërtim sistemesh
informacioni apo modifikim i atyre ekzistuese, përgatitje e miratim aktesh rregullatore,
ndryshime në strukturën organizative, informim e trajnim i stafit per modelin e ri të proçesit
etj.
Kjo fazë quhet faza e implementimit te proçeseve (proçess implementation).
Faza e implementimit të proçeseve nënkupton dy elemente të rëndësishme:



ndryshimet organizative (organizational change)
automatizim proçesi.

Ndryshimet organizative, kanë të bëjnë me aktivitete që janë të nevojshme për të ndryshuar
mënyrën e të punuarit të aktoreve të proçesit sipas modelit te ri. Këto aktivitete përfshijne:
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Informimin për ndryshimet e proçesit
Përgatitja e zbatimi i një plani ndryshimi ( change management plan)
Trajnimin e personelit për mënyrën e re të punës sipas proçesit te ridizenjuar

Automatizimi i proçesit, ka të bëjë me implementimin e sistemeve IT dhe teknologjik për
të mundësuar punën sipas modelit te ri të proçesit.
4.2.6 Monitorimi i proçeseve
Pas implementimit të proçesit, proçesi duhet monitoruar për të parë nëse proçesi i
ridizenjuar, prodhon në mënyrë konsistente rezultatet e pritshme në raport me objektivat e
vendosur sipas metrikave të zgjedhura për matjen e performancës së proçesit. Kjo fazë
quhet monitorimi i proçesit. Analistët duhet të mbledhin të dhëna për ekzekutimin e
proçesit në mënyrë që ti analizojnë ato e të sigurohen që proçesi po performon sipas
pritshmerive apo ka nevoje te rishikohet.
Mungesa e monitorimit të vazhdueshëm dhe për rrjedhojë e përmiresimit të vazhdueshëm,
çon ne degradimin e proçesit. Sipas Hammer, "çdo proçes i mirë, mund të bëhet nje proçes
i keq", nëse nuk monitorohet e nuk permiresohet vazhdimisht. Monitorimi dhe përmirësimi
i vazhdueshëm është i domosdoshem duke qenë se ambjenti i jashtëm i proçesit është në
ndryshim të vazhdueshëm, mjaft të përmendim që teknologjia ndryshon vazhdimisht,
sjellja e konsumatorit, elementet kulturorë të organizatës etj.
Per kete arsye menaxhimi i proçeseve te biznesit duhet pare si nje, aktivitet ciklik i
vazhdueshem, që mbyllet me fazen e monitorimit. Faza e monitorimit, prodhon si rezutat
te dhena te cilat sherbejne si input per fazen e "process discovery".

Proçedurat administrative duhet të konceptohen si një akt ligjor, i cili rregullon rregullat e
ofrimit të shërbimeve bazuar në "modelin e përshkrimit të shërbimit" për secilin shërbim
të identifikuar. Metodologjia ofron një udhërrëfyes për:
• Identifikimi i shërbimeve të ofruara në secilën njësi administrative
• Konsolidimi i listës së shërbimeve të identifikuara në një listë gjithëpërfshirëse të
shërbimeve për të gjithë Komunën
• Përgatitja e modelit të përshkrimit të shërbimit
• Ri-inxhinierimi i proçesit të ofrimit të shërbimit në mënyrë që të mund të ekzekutohet në
modelin IOSS.

4.3 Mjetet e metodologjisë
Metodologjia përdor mjetet e mëposhtme:
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1. Përkufizimi i Shërbimit
2. Modeli i Përshkruesit të Shërbimit
3. Model i Zgjeruar i Shërbimit

4.3.1 Përkufizimi i Shërbimit Administrativ
Në kohën e zhvillimit të kësaj metodologjie, një përkufizim ligjor i shërbimit administrativ
nuk ishte i disponueshëm; këtu metodologjia bazohet në përkufizimin vijues:
"Shërbimi Administrativ do të përcaktohet si një rrjedhë e punës e rregulluar nga aktet
ligjore, e cila iniciohet nga kërkesa e një qytetari dhe rezulton në një përgjigje për
qytetarin".
Për qëllimin e kësaj metodologjie, përkufizimi i mësipërm është në përputhje me
përkufizimin e shërbimeve administrative, të vendosur nga projektligji i ri për Shërbimet
Publike në Republikën e Shqipërisë.
4.3.2 Modeli i Përshkruesit të Shërbimit
Një Model Përshkrimi i Shërbimit është krijuar për proçesin e identifikimit të shërbimeve
ose kur duhet të projektohet një shërbim i ri. Modeli përshkrues i shërbimit përmban
informacionin bazë për shërbimin, të cilat ilustrohen në figurën më poshtë:
Modeli i përshkruesit të shërbimit përmban:
- Emri i Shërbimit
- Grupi i Shërbimit
- Një përshkrim i shkurtër
- Baza Ligjore
- Përfituesit e kategorive të këtij shërbimi (qytetarë, biznese, OJQ, të tjerë)
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Figura 9. Shembulli i template: Përshkrimi i shërbimit

4.3.3 Modelet e Zgjeruara të Shërbimit
Një model i zgjeruar i shërbimit përmban të gjithë informacionin e nevojshëm për
menaxhimin e një çështje shërbimi.
Modeli i shërbimit të zgjeruar përmban:
1. Emri i shërbimit: Një etiketë shërbimi.
2. Shërbimi në grup: Funksioni sipas mjetit të planifikimit financiar të ndërtuar nga DLDP.
3. Përfituesit: Kategoritë që do të përfitojnë nga shërbimi.
4. Zyra Përgjegjëse Kryesore: Zyra përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve, edhe pse kërkesa
për shërbim duhet të ndjekë një proçes rishikimi edhe nga zyra të tjera.
5. Afati i fundit: Afati në numrin e ditëve - duke filluar nga dita e aplikimit, kur aplikanti
duhet të marrë përgjigjen zyrtare për aplikimin e tij / saj.
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6. Baza ligjore: Lista e ligjeve, akteve nënligjore dhe rregulloreve që rregullojnë ofrimin e
shërbimit.
7. Dokumentet për aplikimin: Lista e dokumenteve që duhet të plotësohen dhe / ose
dorëzohen nga aplikanti për shërbimin e kërkuar. Modeli i shërbimit të zgjeruar përcakton
gjithashtu formatin e dokumenteve mbështetëse që do të dorëzohen: origjinal, kopje e
noterizuar, kopje, etj.
8. Dokumentet e prodhuara si rezultat i kërkesës së shërbimit: Lista e dokumenteve të
prodhuara nga back-office (administrata) si rezultat i rishikimit të shërbimit, duke përfshirë
dokumentet e ndërmjetme si formulari i vëzhgimit në terren, formulari i refuzimit,
formulari i pëlqimit, etj.
9. Shabllonet e dokumenteve: janë bashkangjitur në skedën e zgjeruar të shërbimit për çdo
dokument të prodhuar gjatë proçesit të aplikimit: formulari i aplikimit, formulari i refuzimit
për liçensë, formulari i autorizimit, etj
10. Rrjedha e punës: Rrjedha e punës përshkruhet si një listë e hapave; ku secili hap është
një rrjedhë e punës e bazuar në veprim. Rrjedha e punës është e ndarë në tre faza të ndara
qartë nga njëra tjetra.

4.4 Metodologji e zhvilluar për modelin e zyra me një ndalesë
Metodologjia e përshkruar më sipër është pilotuar në një kampion prej tetë NJQV-ve (të
vjetra). Metodologjia e mësipërme është zbatuar për hartimin e proçedurave administrative
për Bashkinë e Lezhës (para zbatimit të TAR / zgjedhjet lokale). Proçesi i zbatimit ndoqi
një qasje në faza, siç demonstrohet në figurën më poshtë:

Figura 10. Fazat e projektit pilot
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4.4.1 Shembull i NJQV-ve që morën pjesë në projektin pilot
Studimi është kryer në tetë NJQV para zgjedhjeve lokale dhe zbatimit të TAR. NJQV-të e
përzgjedhura u bashkuan nga katër binjakë të Bashkisë - Komunës, të cilat kanë
korresponduar me katër bashki dhe njësi administrative të reja pas zbatimit të TAR.
Figura 11 më poshtë rendit katër komunat e vjetra, të cilat kanë qenë pjesë e studimit dhe
tipologjisë së tyre:

Figura 11. Shembull i 4 komunave/bashkive

Me organizatën e re administrative territoriale:
• Manëz është Njësi Administrative e Bashkisë së Durrësit
• Kallmet është Njësi Administrative e Bashkisë Lezhë
• Dajç, Bregu i Bunës është një Njësi Administrative e Bashkisë së Shkodrës
• Bushat është Njësi Administrative e Komunës së Vaut të Dejës
Shifrat ilustruese të mësipërme paraqesin një numër karakteristikash të NJQV-ve të
zgjedhura në një mënyrë të ngjeshur. Kriteret e përzgjedhjes së këtyre NJQV-ve janë
përqendruar së pari në zonën e programit të DLDP, e cila mbulon Shqipërinë e Veriut,
kontributin e mëparshëm të DLDP në zhvillimin e një modeli IOSS në shtatë NJQV të
vjetra dhe tipologjinë e NJQV-ve të zgjedhura, e cila është thelbësore, për të vërtetuar listë
e unifikuar e shërbimeve në NJQV-të e tjera.
Për shembull:
35

• NJQV-të të cilat kishin në administrim zona turistike bregdetare mund të ofrojnë shërbime
të cilat nuk ofrohen nga NJQV-të e tjera, ose
• NJQV-të të cilat përballen më shpesh me katastrofa natyrore si përmbytjet e ujit mund të
kenë më shumë gjasa të ofrojnë shërbime që ofrojnë ndihmë në raste fatkeqësish natyrore
sesa NJQV-të të cilat preken më pak nga këto situata.
4.4.2 Identifikimi i shërbimeve
Burimet e mëposhtme janë përdorur si pikënisje për të konsoliduar listën e shërbimeve të
ofruara tashmë nga NJQV-të:
• Shërbimet tashmë të identifikuara duke përdorur këtë metodologji nga studimi i kryer
gjatë fazës së pilotimit për ndërtimin e modelit IOSS;
• Paketa fiskale: Disa shërbime administrative janë subjekt i tarifave shtesë. Këto tarifa
shtesë miratohen si pjesë e paketës fiskale vjetore.
• Libri i Protokollit: bazuar në ligjin e ‘Për Arkivat”, NJQV-të regjistrojnë kërkesën e
qytetarëve në librin e protokollit të institucionit.
• Intervistat: Intervistat me punonjësit e bashkisë dhe njësive administrative.
Pasi të identifikohet një shërbim, përgatitet Modeli i Përshkruesit të Shërbimit.
4.4.3 Konsolidimi i identifikimit të listës së shërbimeve
Konsolidimi i listës së identifikuar të shërbimeve në një listë gjithëpërfshirëse për të gjitha
NjQV-të mund të bëhet përmes konsultimit të modeleve të përshkruesve të shërbimeve me
stafin e bashkisë dhe përmes studimit të bazës ligjore të identifikuar.
Faza e parë e konsolidimit për listën e shërbimeve ishte një detyrë e bazuar në shërbime
me emra dhe funksione të ngjashme dhe të njëjtat Modele të Përshkruesve të Shërbimeve.
Ndërsa ka pasur shërbime që kishin ngjashmëri, por nuk ishte e mundur të konsideroheshin
si dublikata, pasi informacioni në Modelet e Përshkruesit të Shërbimit ishte paksa i
ndryshëm:
“Si një shembull mund të shërbejë rastin e të njëjtit shërbim të identifikuar me bazë të
ndryshme ligjore që rregullon ofrimin e shërbimit. Kjo mund të jetë rezultat i mungesës së
informacionit të azhurnuar për ndryshimet legjislative ”.
Përmes disa komunikimeve me ekspertët vendorë, të punësuarit në administratën lokale
dhe qendrën e kompetencave të mbështetur nga DLDP, lista e shërbimeve janë konsoliduar
më tej në një listë përfundimtare me 90+ shërbime aktualisht. Për këtë konsolidim
përfundimtar përdoren informacione shtesë të shërbimit të identifikuar:
1. Formularin e aplikimit
2. Lista e dokumenteve të kërkuara
3. Funksioni i dokumentit që rezulton
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4.4.4 Përgatitja e modelit të shërbimit të zgjeruar
Përgatitja e modelit të përshkrimit të zgjeruar të shërbimit është një detyrë që kërkon
plotësimin e informacionit të nevojshëm në një model të zbrazët. Një pjesë e informacionit
është tashmë në dispozicion në modelin e përshkruesit të shërbimit, ndërsa disa
informacione mund të gjenden në të njëjtat burime të përdorura për të identifikuar listën e
shërbimeve.
4.4.5 Hartëzimi i Shërbimeve me funksionet
Për të kategorizuar shërbimet sipas funksioneve të NJQV-së, përdoren kategoritë FPT. FPT
është një mekanizëm buxhetor i zhvilluar nga DLDP për të ndihmuar Bashkitë në
përgatitjen e buxhetit dhe planifikimin financiar në përgjithësi, bazuar në NJQV-të
funksione të drejtpërdrejta, të përbashkëta ose të deleguara. Figura më poshtë tregon një
përmbledhje të numrit të shërbimeve sipas funksionit FPT:
4.4.6 Konsultimi i rezultateve me partnerë të tjerë

Figura 12. Shërbimet sipas funksionit FPT

37

Rezultatet e studimit janë konsultuar dhe vlerësuar në mënyrë progresive në platforma të
ndryshme me përfaqësues të interesuar të Qeverisë së Shqipërisë (MoIPA, MoSLI, NAIS,
QKR) dhe programe partnere (STAR, PLGP, CoE, etj) të përfshira në proçes. Aktorët e
lartpërmendur kanë ndjekur me kujdes zbatimin e projektit dhe kanë dhënë komente dhe
rekomandime konstruktive. Metodologjia dhe lista e parë e identifikuar e 67 shërbimeve të
unifikuara janë ndarë me të gjithë partnerët dhe ka qenë një referencë në projekte të tjera
të ngjashme të zhvilluara, si dhe për Strategjinë e Decentralizimit të miratuar nga Qeveria
e Shqipërisë. Sistemi pilot në Lezhë dhe Kallmet është promovuar gjithashtu nga MoSLI
dhe MoIPA gjatë ditës Qyteti i zgjuar (Smart City), i Javës së Inovacionit, organizuar nga
MoIPA në maj 2015.
4.4.7 Rindërtimi i proçesit të ofrimit të shërbimit
Për të siguruar shërbimet përmes sistemit IOSS është e detyrueshme të bëhet një ndarje e
qartë midis tre fazave të proçesit të ofrimit të shërbimeve:
1. Pranimi i aplikimit
2. Shqyrtimi i aplikacionit
3. Sigurimi i përgjigjes zyrtare të shërbimit ose rezultateve të aplikantit (liçensë, leje,
autorizim, çertifikatë, çertifikim, etj.)
Në përgjithësi, pranimi i aplikacionit do të lejohet në çdo tryezë shërbimi në të gjitha njësitë
administrative të komunës, ndërsa dhënia e përgjigjes / shërbimit për qytetarin kërkon një
analizë sipas rastit.
Në fillim, baza ligjore duhet të rishikohet dhe konfirmohet, në mënyrë që të vërtetohet
niveli i autoritetit të institucionit që do të dorëzojë dokumentin përfundimtar për shërbimin
e kërkuar (të nënshkruar dhe vulosur) në njësinë administrative, si dhe përcaktimin e
rasteve kur dokumentet duhet të vërtetohen(nënshkruhen dhe vulosen) posaçërisht nga
Kryetari i Bashkisë.
Nëse përcaktohet nga kuadri ligjor, varet nga niveli i vendimmarrjes së Komunës numri
dhe lloji i shërbimeve që mund t'i delegohen autoritetit të njësive administrative, në mënyrë
që të çertifikohen dhe shpërndahen.

Një numër i konsiderueshëm i formularëve të aplikimit dhe modeleve të dokumenteve
përfundimtare (të tilla si licencat e transportit) përcaktohen nga aktet ligjore që rregullojnë
standardin e ofrimit të shërbimeve. Kur formularët nuk përcaktohen me akte ligjore, duhet
të hartohen formularë adoptues me të gjitha elementet e simboleve identifikuese dhe
procedurave të rrjedhës së punës nga komuna.
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4.4.8 Dokumentimi i rrjedhës së punës së proçesit
Proçesi i identifikimit të rrjedhës së punës së shërbimit vazhdoi në katër NJQV të vjetra
ose dy kampione binjakëzimi që do të funksionojnë si Njësi Administrative-Bashki pas
zbatimit të TAR:
• Lezhe - Kallmet
• Shkoder - Dajç, Bregu i Bunes
Mjeti i tretë i metodologjisë "Model i Zgjeruar i Shërbimit" është përdorur për këtë fazë.
Dokumentacioni i rrjedhës së punës së shërbimit bëhet përmes intervistave me punonjës
nga zyrat ekzistuese të IOSS (zyrat e përparme) të administratës kryesore në komuna (backoffice). Modeli i Zgjeruar i Shërbimit u plotësua për të gjitha shërbimet e identifikuara
gjatë këtij proçesi të dokumentimit.
Seksionet e kornizës ligjore, formularët e aplikimit, lista e dokumenteve kanë qenë të lehta
për tu plotësuar, për shkak të qasjes në informacion; ndërsa proçesi i punës ishte një proçes
sfidues për t'u dokumentuar. Si një praktikë administrative, proçesi i punës në përgjithësi
nuk ishte zyrtarizuar në një dokument; këtu mund të ketë rrugë të ndryshme për praktikat
e të njëjtit proçes.

4.4.9 Rindërtimi i rrjedhës së punës së proçesit
Modelet e Zgjeruara të Shërbimit të dokumentuara në secilën NJQV analizohen dhe
konsolidohen në një model për shërbim, i cili përmban të gjithë informacionin nga
formularët e plotësuar për të njëjtin shërbim të plotësuar në të katër NJQV-të.
Seksioni i rrjedhës së punës në modelin e zgjeruar të shërbimit është rishkruar si një seri
hapash që ndjekin një qasje të skenuar, e cila ndau qartë tre faza në proçes (aplikimi,
rishikimi dhe përgjigja).
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4.4.10 Grupimi i shërbimeve sipas funksioneve

Figura 13. Modeli bazik i rrjedhës së punës
Në këtë seksion do të listohen shërbimet e ofruara nga Bashkitë të grupuara sipas
funksioneve. Shërbimet e grupuara më poshtë sipas funksioneve, janë identifikuar gjatë
studimit të realizuar nga programi DLDP për dokumentimin e një liste të unifikuar
shërbimesh publike që ofroheshin nga njësitë e qeverisjes vendore. Fillimisht studimi u
shtri në njësitë e qeverisjes vendore: Lezhë + Kallmet; Shkodër + Dajç; Durrës + Manëz;
Vau Dejës + Bushat.
Nga ky studim rezultoi një listë e unifikuar prej 67 shërbimesh si fillim. Në një masë të
madhe këto shërbime janë të unifikuara për shkak se rregullohen nëpërmjet akteve ligjore
dhe nën ligjore. Megjithatë, ka dallime në:



listën e shërbimeve dhe
mënyrën e ofrimit të shërbimeve nga njëra Njësi e Vetëqeverisjes Vendore në
tjetrën.

Ndryshimet në listën e shërbimeve vijnë për shkak të profilit të bashkisë dhe natyrës së
territorit që ajo administron. Si shembull, do të përmendim rastin e shërbimeve që kanë të
bëjnë me zonat e plazhit, të cilat janë ndër shërbimet e ofruara nga bashkitë të cilat
administrojnë territore plazhi. Ndërsa ndryshimet në listën e shërbimeve nga njëra bashki
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në tjetrën priten të mos jenë shumë të mëdha pasi ato diktohen nga natyra e territorit që
administron bashkia, ndryshimet në mënyrën e ofrimit të shërbimeve mund të kenë shumë
ndryshime nga njëra bashki në tjetrën. Këto ndryshime diktohen si nga organizimi
strukturor i stafit të bashkive ashtu edhe niveli i delegimit në njësitë administrative.
Megjithatë të gjitha shërbimet kanë disa elementë bazë të njëjtë që në disa raste
përcaktohen nga akte ligjore dhe nënligjore si për shembull formularë aplikimi ose formati
i dokumentit final të prodhuar nga bashkia si rezultat i shërbimit. Modeli i ofrimit të
shërbimit, i trajton në detaje këto elementë dhe jep udhëzime për standartizimin e mënyrës
së ofrimit të shërbimeve administrative të ofruara nga bashkitë.

4.5 Identifikimi i shërbimeve të reja
Lista e shërbimeve e paraqitur në seksionin me poshtë nuk është shteruese. Në kushtet kur
ka disa reforma sektoriale në proçes mund të ndodhë që bashkive t’i kalohen në
kompetencë edhe shërbime të tjera administrative. Gjithashtu, lista e shërbimeve të
identifikuara bazohet në një kampion me disa njësi të qeverisjes vendore megjithëse ato
janë përzgjedhur të jenë sa më përfaqësuese.
Për të identifikuar listën e shërbimeve në bashki, mund të përdoret si referencë bazë lista e
shërbimeve të listuara dhe më pas të konsultoni disa burime informacioni që mund të
përdoren për të identifikuar ndonjë shërbim të ri, ndër të cilët:
Paketa fiskale: Paketa fiskale është një burim i përdorur për identifimin e shërbimeve me
pagesë duke qenë se tarifat e tyre përcaktohen në paketën fiskale.
Paketa fiskale përcakton rregullat për ushtrimin e të drejtave dhe detyrave të njësive të
vetëqeverisjes vendore në aspektin e vendosjes së taksave, mbledhjen dhe administrimin e
tyre. Në paketën fiskale përfshihen taksat vendore, mënyra e pagesës, kushtet lehtësuese,
strukturat e ngarkuara për mbledhjen e taksave, strukturat përgjegjëse për vjeljen e taksave,
etj.

Takime me përgjegjësit/inspektorët e sektorëve të bashkive dhe njësive
administrative: Zhvillimi i takimeve periodike dhe organizimi i fokus grupeve sipas
sektorëve të bashkisë, ndihmojnë në identifikimin e shërbimeve administrative.

4.5.1 Shërbime publike (Transporti Rrugor)
Bashkitë ofrojnë disa shërbime që kanë të bëjnë me tranportin dhe sinjalistikën rrugore,
ndër këto janë edhe shërbimet për:



liçencimin e operatorëve që kryejnë aktivitet transporti me seli në territorin e
bashkisë
çertifikimin e mjeteve të tyre.
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Ka një numër aktesh që rregullojnë ofrimin e shërbimeve të transportit rrugor nga bashkitë.
Ky sektor është në proçes reformimi dhe për këtë arsye mund të dalin akte të tjera ligjore
për detajimin e ofrimit të shërbimeve. Udhëzimi Nr.56271, përcakton listën e shërbimeve
të ofruara nga bashkitë për operatorët që ofrojnë shërbime të transportit të udhëtarëve,
ndërsa udhëzimi Nr. 15 dhe 20 ofrojnë informacion mbi shërbimet e ofruara për operatorët
që kryejnë aktivitet të transportit të mallrave.
Më poshtë listohen shërbimet e ofruara nga sektori i transporit rrugor nga bashkitë:


















Liçencë për kryerjen e shërbimeve të rregullta qytetës të transportit rrugor të
udhëtarëve brenda vendit.
Çertifikatë për kryerjen e shërbimeve të rregullta qytetës të transportit rrugor të
udhëtarëve brenda vendit.
Liçencë për kryerjen e shërbimeve të rregullta rrethqytetës të transportit rrugor të
udhëtarëve brenda vendit.
Çertifikatë për kryerjen e shërbimeve të rregullta rrethqytetës të transportit rrugor
të udhëtarëve brenda vendit.
Liçencë për transport mallrash për të tretë dhe me qera brenda vendit.
Çertifikatë për transport mallrash për të tretë dhe me qera brenda vendit.
Liçencë për kryerjen e shërbimeve të rregullta të specializuara, të transportit të
udhëtarëve brenda vendit.
Çertifikatë për kryerjen e shërbimeve të rregullta të specializuara, të transportit të
udhëtarëve brenda vendit.
Liçencë për kryerjen e shërbimeve vajtje-ardhje, të transportit të udhëtarëve brenda
vendit.
Çertifikatë për kryerjen e shërbimeve vajtje-ardhje, të transportit të udhëtarëve
brenda vendit.
Çertifikatë e lëshuar për operacione të transportit të udhëtarëve për llogari të vet
brenda vendit.
Liçencë për transport udhëtarësh me taksi.
Çertifikatë për transport mallrash brenda vendit për llogari të vet.
Liçencë për agjenci transport udhëtaresh dhe shërbimi taksi brenda vendit.
Liçencë per agjenci transporti ndërkombëtar udhëtarësh.
Autorizim qarkullimi.
Liçencë për stacionet e shitjes së karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për
automjetet, dhe vajrave lubrifikantë.

1 Udhëzimi Nr.5627, datë. 18.11.2016, “Për përcaktimin e kritereve, rregullave dhe

dokumentacionit për lëshimin e licencave dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në
transportin rrugor të udhëtarëve brenda vendit”
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Liçencë për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse, për veprimtarinë e tregtimit për
përdorim nga konsumatorët fundorë.

4.5.2 Sektori i Urbanistikës
Më poshtë listohen shërbimet e ofruara nga sektori i urbanistikës pranë Njësive të
Vetëqeverisjes Vendore:








Kërkesë për t'u pajisur me leje për vend parkim të rezervuar
Kërkesë për t'u pajisur me leje për vendosje reklamash
Kërkesë për t'u pajisur me leje për shrytëzim të hapësirës publike
Kërkesë për t'u pajisur me leje për shitës ambulant
Kërkesë për vendosje lojrash në hapësirë publike
Kërkesë për t'u pajisur me leje nonstop-lojra fati dhe kazino
Kërkesë për t'u pajisur me leje nonstop –karburante

4.5.3 Sektori i Shërbimeve Sociale
Më poshtë listohen shërbimet e ofruara nga sektori i shërbimeve sociale pranë Njësive të
Vetëqeverisjes Vendore:






Kërkesë për pranim të personave me aftësi ndryshe në institucionet rezidenciale
Kërkesë për pranim të personave të moshuar në institucionet rezidenciale
Kërkesë për pranim të fëmijëve në institucionet rezidenciale të përkujdesit
shoqëror
Kërkesë për dhënie mendimi për kujdestari ligjore
Kërkesë për strehim

4.5.4 Sektori i Ndihmës Ekonomike
Më poshtë listohen shërbimet e ofruara nga sektori i ndihmës ekonomike pranë Njësive të
Vetëqeverisjes Vendore:
 Vërtetim që personi trajtohet me ndihmë ekonomike
 Vërtetim që personi trajtohet me pagesë për aftësi ndryshe
 Vërtetim që personi trajtohet me pagesën e shtesës së invaliditetit
 Vërtetim që personi trajtohet me pagesë verbërie
 Vërtetim që personi trajtohet me pagesë për paraplegjikë dhe tetraplegjikë
 Vërtetim kujdestarie

4.5.5 Sektori Juridik
Më poshtë listohen shërbimet e ofruara nga sektori juridik pranë Njësive të Vetëqeverisjes
Vendore:



Vërtetim të ardhurash ekonomike për bursë studimi jashtë shteti
Kërkesë për përfundim të proçedurës së privatizimit të banesës
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4.5.6 Sektori i Bujqësisë
Më poshtë listohen shërbimet e ofruara nga sektori i bujqësisë pranë Njësive të
Vetëqeverisjes Vendore:






Vërtetim që banori është pajisur me tokë bujqësore sipas Ligjit Nr. 7501
Vërtetim për ushtrim aktiviteti bujqësor dhe blegtoral
Shkresë përcjellëse për regjistrimin e Aktit të Marrjes së Tokës në Pronësi
Vërtetim mbi përcaktimin e kategorisë së tokës bujqësore
Vërtetim mbi tokën në pronësi/përdorim

4.5.7 Sektori i Mjedisit dhe Pyjeve
Më poshtë listohen shërbimet e ofruara nga sektori i mjedisit dhe pyjeve pranë Njësive të
Vetëqeverisjes Vendore:






Kërkesë për marrje ose dhënie në përdorim të një sipërfaqe të caktuar pyjore dhe
kullosore për një aktivitet të caktuar ekonomik
Kërkesë për marrjen me qira të kullotave e livadheve publike për kullotje e kositje
bari
Kërkesë për dhënie mendimi për ushtrim aktiviteti për pajisje me leje mjedisore të
tipit C
Leje për veprimtari muzikore gjatë orëve të natës
Kërkesë për leje për qëllime argëtimi/kampingu/veprimtari turistike

4.5.8 Sektori i të Ardhurave
Më poshtë listohen shërbimet e ofruara nga sektori i të ardhurave pranë Njësive të
Vetëqeverisjes Vendore:





Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore
Kërkesë për reduktim të taksës familjare
Kërkesë për rregjistrim të subjekteve në zyrën e tarifave vendore
Kërkesë për rimbursim të pagesave nga subjekt

4.5.9 Sektori i Emergjencave Civile
Më poshtë listohen shërbimet e ofruara nga sektori i emergjencave civile pranë Njësive të
Vetëqeverisjes Vendore:






Kërkesë për perfitim ndihme ekonomike në rast djegie banese
Kërkese për përfitim ndihme ekonomike në rast fatkeqësish natyrore
Kërkese për kryerjen e aktekspertizes për zjarret e rëna
Kërkesë për vërtetim për rënie zjarri
Kërkesë për çertifikatë (akt teknik) për rënien kundrra zjarrit
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Kërkesë për çertifikatë të mbrojtjes nga zjarri të objektit para se bashkia të marrë
në përdorim objektin

4.5.10 Sektori i Arsimit
Më poshtë listohen shërbimet e ofruara nga sektori i arsimit pranë Njësive të Vetëqeverisjes
Vendore:
1. Kërkesë për bursë studimi
2. Kërkesë për vërtetim regjistrimi në çerdhe/kopësht

4.5.11 Sektori i Turizmit
Më poshtë listohen shërbimet e ofruara nga sektori i turizmit pranë Njësive të
Vetëqeverisjes Vendore:
1. Leje për shfrytëzim hapësire publike-Stacione Plazhi
4.5.12 Sektori i Protokoll-Arkivit
Më poshtë listohen shërbimet e ofruara nga sektori i protokoll-arkivit pranë Njësive të
Vetëqeverisjes Vendore:
1. Kërkesë për fotokopje dokumenti arshivor njehësuar me origjinalin
4.5.13 Sektori i Financës
Më poshtë listohen shërbimet e ofruara nga sektori i financës pranë Njësive të
Vetëqeverisjes Vendore:
1. Kërkesë për shpërblim lindjeje
2. Vërtetim page

4.5.14 Sektori i Aseteve
Më poshtë listohen shërbimet e ofruara nga sektori i aseteve pranë Njësive të
Vetëqeverisjes Vendore:
1. Konfirmim Kufizim Prone Private me Pronë Shtetërore
2. Kërkesë për trajtim prone mbi objektet e ndërtuara deri më 10.08.1991
3. Vërtetim i prishjes së objektit të vjetër
4.5.15 Sektori i Burimeve Njerëzore
Më poshtë listohen shërbimet e ofruara nga sektori i burimeve njerëzore pranë Njësive të
Vetëqeverisjes Vendore:
1. Aplikim për punë
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4.5.16 Shërbime të përgjithshme
Më poshtë listohen shërbimet e ofruara nga të gjithë sektorët pranë Njësive të
Vetëqeverisjes Vendore:



Ankesë
Kërkesë për informacion
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Kapitulli 5: Ndërtimi i një modeli software
5.1 Aplikacioni “Smart Process”
Një kuptim i mirë i proçeseve administrative është thelbësor për përshtatjen e shërbimeve
publike për qeverinë me një ndalesë. Kuptimi i duhur nuk është problem i vogël, pasi në
fushën e veprimit administrativ operativ, mund të haset një larmi e madhe e proçeseve të
ndryshme(Wimmer & Tambouris, 2002). Shumica e proçeseve janë mjaft komplekse për
shkak të disa shkaqeve (Lenk, Traunmüller & Wimmer, 2002).
Kompleksiteti i shumë shërbimeve publike u rrit gjatë shekullit XX, dhe specializimi
funksional i burokracisë tradicionale binte ndesh me natyrën e shumë detyrave të
qytetarëve, të cilat përfshijnë ndërveprime me autoritete të shumta (Kubicek & Hagen,
2000). Software i krijuar për zbatimin e modelit IOSS siguron një metodë të drejtpërdrejtë
për të futur modelet e përgatitura të shërbimit të zgjeruar në të, dhe për të filluar
ekzekutimin e rasteve për atë kërkesë shërbimi. Software ka një tipar kryesor i cili garanton
një jetë të gjatë të sistemit IOSS, i cili është "aftësia për të akomoduar ndryshimet", pasi
kjo është sfida më e madhe me të cilën përballet modeli IOSS në komuna.
Modeli IOSS zbatohet në software-in e automatizimit të proçesit të quajtur Smart
Processes. Software është një aplikacion i hostuar në web dhe ofron veçori të cilat
mundësojnë që IOSS të jetë:
• Elastik ndaj ndryshimeve
• Ndërfaqe e personalizuar për hyrjen e të dhënave për secilin shërbim individual
• Kontrolli i privatësisë së të dhënave për dokumentet e skanuara
• Aftësia e nënshkrimit dixhital
• Në gjendje të ofrojë shërbime me shumë kanale
• Në gjendje të integrohet me Back Office Systems ose Sisteme të tjera qeverisëse
• Në gjendje të shërbejë si një platformë për të ofruar shërbime në emër të institucioneve
të tjera
5.1.1 Aftësia për të akomoduar ndryshimet
Proçeset janë të dizenjuara me një koncept përdorimi miqësor, ndërfaqe tërheqëse dhe
përfshin të gjithë përbërësit e një proçesi që janë:
• Formularët e futjes së të dhënave
• Rrjedha e punës (statuset e rasteve, hapat dhe rregullat)
• Rolet e përdoruesit
• Gjenerimi i formularëve të printueshëm
• Dokumente të skanuara të bashkangjitura
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• Komunikimi me sistemet e tjera
• Komunikimi me kanale të tjera (njoftimi me email ose SMS për ngjarjet)
Pasi të krijohen, proçeset dërgohen për ekzekutim në "Portali i Aplikimeve", i cili është
hapësira kryesore e punës së përdoruesve të IOSS. Një mjedis i ngjashëm por me
funksionalitete të kufizuara është siguruar gjithashtu në portalin për qytetarët. Kjo metodë
siguron një nivel të funksionalitetit i cili garanton se sistemi IOSS është në gjendje të
përshtatet me ndryshimet ligjore që mund të ndikojnë në shërbimet administrative. Ky
është një aspekt i rëndësishëm për qëndrueshmërinë e IOSS në kushtet kur disa reforma
janë në proçes në Shqipëri. Skenari i mëposhtëm synon të ilustrojë aftësinë e sistemit IOSS
për të akomoduar ndryshimet.

5.2 Shembull: Krijimi i një shërbimi të ri në sistemin IOSS
Ky skenar shpjegon se si një shërbim i ri shtohet në IOSS. Shërbimi i zgjedhur është
"Kërkesa për ndihmë financiare në rast katastrofe natyrore". Ky shërbim i shtohet sistemit
IOSS në Shkodër dhe Lezhë. Shërbimi i ri shtohet nga Administratori vendor i IT-së, i cili
në këtë rast ka ekzekutuar rolin "Projektues i Proçesit", i treguar në Fig. 14.

Figura 14. Roli i projektuesit të proçesit
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Projektuesi i Proçesit nuk duhet të jetë domosdoshmërisht një profesionist IT; mund të jetë
gjithashtu një ekspert i fushës së shërbimit administrativ, i cili ka trajnimin e nevojshëm
për të përdorur proçeset inteligjente. Kjo është e mundur sepse krijimi i proçeseve të reja
me karakteristikat më të zakonshme është një detyrë e lehtë e bërë me një ndërfaqe
përdoruesi të thjeshtë. Konfigurimi i funksioneve më të përparuara si nën-proçeset,
integrimi ose njoftimet e shërbimit të web-it bëhen gjithashtu përmes një ndërfaqeje drag
and drop, megjithatë në këtë pikë janë të nevojshme njohuritë e IT.
5.2.1 Krijimi i proçesit
Ndërfaqja kryesore përmban një përmbledhje të shërbimeve që janë bërë aktualisht,
gjithashtu opsionet për krijimin e shërbimeve të reja (ilustruar në Figurën 15).

Figura 15. Shtimi i një shërbimi të ri

Butoni "New App" krijon një shërbim të ri. Më pas hapet konfigurimi i proçesit.
5.2.2 Konfigurimi i proçesit
Process Designer pastaj konfiguron proçesin në drejtim të:
• Parametrat e përgjithshëm (emri i proçesit, një përshkrim i shkurtër, një kategori e
proçesit dhe një ikonë e proçesit),
• Kapaciteti i proçesit (Numri maksimal i rasteve për proçes, numri maksimal i rasteve për
iniciuesin e çështjes, numri maksimal i çështjeve të hapura për iniciuesin e çështjes),
• Disponueshmëria e Proçesit (Koha kur është e mundur të filloni krijimin e rasteve në këtë
proçes),
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• Afati deri në të cilin është e mundur të krijohen raste të reja në këtë proçes,
• Afati deri në të cilin është e mundur të modifikohen rastet në këtë proçes. Më pas,

Figura 16. Konfigurimi i një proçesi
formularët e futjes së të dhënave duhet të hartohen përmes modelit shabllon. (ilustruar në
Fig. 16).
5.2.3 Krijimi i formave për hedhjen e të dhënave
Secili proçes ka një formë të futjes së të dhënave. Kontrollet e futjes së të dhënave janë të
organizuara në faqe. Faqet janë një objekt mbajtës i cili referohet në konfigurimin e të
drejtave të hyrjes, duke siguruar kështu pamje të ndryshme të formës së futjes së të dhënave
për role të ndryshme të përdoruesit, në varësi edhe të statusit të rastit individual të
proçeseve. Të gjitha kontrollet e hyrjes shtohen përmes krijimit të formave, duke përfshirë
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Figura 17. Krijimi i formës për mbledhje të dhënash
shtojcat dhe dokumentet e printuara (të quajtura SmartDocs në proçeset inteligjente).
(ilustruar në figurën 17)
5.2.4 Dizenjimi i rrjedhës së shërbimit
Rrjedha e shërbimit konsiston në logjikën e rrjedhës së punës së një proçesi, ku do të
përfshihen të gjitha hapat dhe rruga që do të ndjeki proçesi nga njëra zyrë në tjetrën për tu
kompletuar. Statuset në rrjedhën e punës nënkuptojnë zyrën përgjegjëse se ku mund të jetë,
ndërsa hapat nënkuptojnë proçesin që po zhvillohet për të, proçesi i ilustruar në figurën 18.
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Figura 18. Dizenjimi i rrjedhës së punës
5.2.5 Përgatitja e dokumentave (SmartDocs)
Projektuesi i proçesit përgatit një dokument Microsoft Word me përmbajtje dhe bookmarks
të emëruar. Ky model do të përdoret për të gjeneruar raportin përfundimtar. Dokumenti
është bashkangjitur në konfiguruesin e SmartDocs. Pas kësaj, duhet të ndodhë mapping,
është një proçes i lehtë ku duhet të hartosh lidhjen midis bookmark të krijuar në Microsoft
Word dhe vlerën korrensponduese në aplikacion (ilustruar në figurën 19).
5.2.6 Menaxhimi i caseve
Pamja kryesore e portalit në web përdoret për të krijuar dhe menaxhuar aplikimet në këtë
shërbim. Të gjitha të dhënat janë strukturuar dhe vendosur nën kategorinë e tyre specifike.
Ekzistojnë dy menu të ndryshme, në anën e djathtë dhe në krye. Menuja e djathtë përmban
informacion në lidhje me aplikimin e zgjedhur, ndërsa menyja e sipërme tregon llojet e
ndryshme të shërbimeve që ofrohen (ilustruar në figurën 20).
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Figura 19. Përgatitja e dokumentave final

Figura 20. Portali i aplikimit
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5.2.7 Demonstrimi i një shërbimi - Zyra e Arkivit
Më poshtë do të demonstrohet një shërbim dhe të gjitha etapat që ndiqen për ofrimin e tij.
I njëjti raport është kryer për cdo shërbim të identifikuar dhe i është ofruar punonjësve të
njësive lokale. Këto raporte janë dokumentacioni i përgjithshëm ku është bazuar edhe
ndërtimi i rrjedhës së punës për çdo shërbim, janë baza e çdo shërbimi dhe çdo punonjës i
këtyre institucioneve duhet të jetë përgjegjës në zotërimin e tyre. Në çdo shërbim është
përfshirë:
1. Baza Ligjore
2. Dokumentacioni që duhet për aplikim (Input)
3. Dokumentat që prodhohen si rezultat i shërbimit (Output)
4. Ruajtja dhe arkivimi i dokumentacionit
5. Rrjedha e punës
a. Trajtimi i kërkesës
6. Modelet e dokumentave
a. Formulari i kërkesës
b. Formulari i dorëzimit
Shërbimi më poshtë është “Kërkesë për fotokopje dokumenti arshivor njehësuar me
origjinalin” i cili ofrohet në zyrën e arkivit.
Kërkesë për fotokopje dokumenti arshivor njehësuar me origjinalin
Ky shërbim ofrohet për personat që kanë paraqitur një kërkesë për shërbimin arkivor. Është
detyrim ligjor i arkivave shtetërore për te vene ne dispozicion dhe për t'u shërbyer
institucioneve dhe individëve dokumentet që ato ruajnë dhe përmbushja e kësaj
përgjegjësie ligjore. “Shfrytëzim i arkivave" është mundësia e përdorimit te dokumenteve
arkivore, në funksion të njohjes me veprimtarinë e administratës shtetërore dhe e drejta për
shërbim me dokumente për qëllime studimore-shkencore ose për nevoja vetjake.
Funksioni: Administrata Vendore
Niveli i kompetencës: Funksion i drejtpërdrejtë
Përfituesi: Persona fizikë dhe juridikë
Zyra Përgjegjëse: Sektori i protokollit te Arkivit
Tarifa: Ky është një shërbim që ofrohet kundrejt një tarife. Tarifa përcaktohet nga Këshilli
Bashkiak.
Afati: 7 ditë
Baza Ligjore: ky shërbim rregullohet nga baza ligjore, e listuar si më poshtë:
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Tabela 2: Baza Ligjore
Lloji
Ligj

Numri
9154

Data
Emertimi
06-11-2003 Për arkivat

Dokumentacioni për aplikim
Aplikimi mund të bëhet nga vetë personi fizik ose nga përfaqesuesi ligjor në rastin e
subjekteve juridik.
Tabela 3: Dokumentacioni për aplikim
Nr
Emertimi
1
Formulari i kërkesës

Shenime
Formular që printohet
nga programi

2

Fotokopje

Kartë identiteti

Dokumenta që prodhohen si rezultat i shërbimit
Tabela 4: Dokumentacioni dalës
Nr
1

Emri i dokumentit
Formulari i kërkesës

Shenime
Formular që plotësohet në momentin e paraqitjes së kërkesës
në sportel.

2

Formulari i dorëzimit

Formular që printohet nga programi kompjuterik në momentin
e terheqjes se dokumentit.

Verifikimi i vërtetësisë së dokumentave
Programi kompjuterik do të shtypë një numër serial dhe një kod verifikimi në një vend të
dukshëm mbi kërkesën. Ky numer serial dhe kod verifikimi do ti krijojnë mundësi
institucioneve të interesuara që nëpërmjet një programi të publikuar në Web të verifikojnë
vërtetësinë e dokumentit.
Ruatja dhe arkivimi i dokumentacionit
Dosja e aplikimit se bashku me të gjithë dokumentacionin transferohen në zyrën
përgjegjëse në bashki dhe ruhet aty për të paktën tre vjet. Pas kësaj periudhe dosja mund
të transferohet në arkivën e institucionit.
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Rrjedha e punës
Ku kryhet aplikimi ?: Aplikimi mund të bëhet në çdonjërën nga zyrat me një ndalesë të
vendosura në njësitë administrative të NjQV. Dokumentat që dorëzohen si pjesë e dosjes
së aplikimit skanohen në formatin pdf. Dokumentat e skanuar si edhe formulari i aplikimit
firmosen elektronikisht1 nga punonjësi që merr aplikimin dhe përcillen eletronikisht
nëpërmjet programit kompjuterik për trajtim në qendër.
Ku bëhet trajtimi i kerkeses: Trajtimi i kerkesës për kopje të dokumentit arshivor bëhet
duke u bazuar në dosjen elektronike të aplikimit. Kopja e dokumentit arshivor përgatitet
nga zyra përgjegjëse në NjQV. Nëpërmjet një vendimi të kryetarit autorizohet përgatitja e
kopjes së dokumentit.
Ku përgatitet dokumenti: Në zyrat qëndrore përgatitet kopja elektronike e firmosur
elektronikisht e dokumentit. Dokumenti elektronik printohet në njësinë administrative ku
u bë aplikimi dhe më pas firmoset, vuloset nga njësia administrative.
Ku merret përgjigjia: Dokumenti i dorëzohet qytetarit në sportelin ku u krye aplikimi.
Skema më poshtë përshkruan rrjedhën e punës për ofrimin e shërbimit:
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Trajtimi i kërkesës
Kerkese per fotokopje dokumenti arshivor njehsuar me origjinalin

Kryetari

Zyra Pergjegjese

Zyra me nje ndalese

Aplikanti

Pranimi i kerkeses, afati : brenda dites

Dokumentat

Firmos formularet
e kerkeses

Krijon praktiken
elektronike te
kerkeses

Firmos dhe vulos
formularet e
kerkeses

Ploteson
formularin
elektronik te
kerkeses

Skanon
dokumentacionin
dhe formularin

Printon dy kopje te
formularit
elektronik

Bashkengjit
dokumentat ne
dosjen elektronike

Merr nje kopje te
formularit me
kodin e praktikes

Firmos Formularin

Merr dokumentin

Kryen Pagesen

Sjell Mandat
Pagesen

Printo Fomrularin
e Dorezimit

Firmos dhe Vulos
Formularet

Printo faturen
Printo
Dokumentin

Percill Dosjen
Fizike

Gjenero Faturen
per Arketim ne
Program

Bashkengjit dok e
skanuar ne dosjen
elektronike

Autorizim

Pergatiti Kopjen
dhe Autorizimin

PO

Skano Autorizimin

Depozito nje kopje
te dokumentave
ne dosjen fizike

Autorizimi

Figura 21. Diagrama funksionale e rrjedhës së punës
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Proçedura e detajuar
Tabela 5: Proçedura e detajuar
Nr Emërtimi

1 Aplikanti
bën
kërkesën pranë
sportelit të Z1N
dhe
paraqet
dokumentacionin
përkatës.
2 Sportelisti
në
Z1N
krijon
praktikën
elektronike
të
kërkesës,
me
statusin "Kërkesë
e re"
3 Sportelisti
në
Z1N
plotëson
formularin
elektronik
të
kërkesës.
4 Sportelisti
në
Z1N printon dy
kopje
te
formularit
elektronik .
5 Aplikanti firmos
dy formularët e
kërkesës
6 Sportelisti
në
Z1N firmos dhe
vulos formularin
e kërkesës
7 Aplikanti merr
një kopje të
formularit
të
kërkesës
me
kodin
e
praktikës.
8 Sportelisti
në
Z1N
skanon
dokumentacionin
dhe formularin .

Plotesimi i
dosjes
elektronik
e

Pranimi i kerkeses

Faza

Metoda

Afati

Ndërveprim Zyra
me
përgjegjëse
qytetarin
Në
Po
Sportel i
moment
Z1N

Fizike

Elektronike

Në
moment

Po

Sportel i
Z1N

Elektronike

Në
moment

Po

Sportel i
Z1N

Elektronike

Në
moment

Jo

Sportel i
Z1N

Fizike

Në
moment

Po

Sportel i
Z1N

Fizike

Në
moment

Po

Sportel i
Z1N

Fizike

Në
moment

Jo

Sportel i
Z1N

Elektronike
dhe fizike

Në
moment

Jo

Sportel i
Z1N
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Percjellja e
dosjes fizike
Trajtimi i
kërkesës
Pasqyrimi I pergjigjes ne
programin kompjuterik

9 Sportelisti i Z1N
bashkangjit
dokumentat në
dosjen
elektronike.
10 Sportelisti i Z1N
ndryshon
statusin
e
praktikës
elektronike
në
"Kërkesë
për
trajtim"
11 Z1N
përcjell
dosjen fizike në
zyrën
përgjegjëse

Elektronike

Në
moment

Jo

Sportel i
Z1N

Elektronike

Në
moment

Jo

Sportel i
Z1N

Posta
e 7 ditë
Institucionit

Jo

Z1N

12 Duke u bazuar në
dosjen
elektronike zyra
përgjegjëse
përgatit kopjen e
dokumentit dhe
autorizimin
e
kryetarit
13 Kryetari firmos
autorizimindhe
is percjell zyrës
përgjegjëse
14 Zyra përgjegjëse
përgatit kopjen e
dokumentit në
formatin
elektronik
brenda praktikës
elektronike
të
kërkesës.
15 Zyra përgjegjëse
pasqyron statusin
e
praktikës

Elektronike
dhe fizike

1 ditë

Jo

Zyra
përgjegjëse

Elektronike
dhe fizike

1 ditë

Jo

Zyra
përgjegjëse

Elektronike
dhe fizike

1 ditë

Jo

Zyra
përgjegjëse

Elektronike

Brenda
ditës

Jo

Zyra
përgjegjëse
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16 Zyra përgjegjese Elektronike
nësë
kerkesa
është
miratuar
krijon
elektronikisht në
programin
kompjuterik
faturën
për
arkëtim
17 Zyra përgjegjëse Elektronike
ndryshon
statusin
e
praktikës
elektronike
në
"Kërkesë
e
Trajtuar"

Në
moment

Jo

Zyra
përgjegjëse

Brenda
ditës

Jo

Zyra
përgjegjëse

18 Programi
Elektronike
kompjuterik
njofton Sportelin
e
Z1N
dhe
qytetarin
nëpërmjet postës
elektronike
që
pergjigja është
gati në sportel.

Brenda
ditës

Jo

Programi
Kompjuterik

Njoftimi i
aplikantit

të

20 Aplikanti
paraqitet
në
sportel
21 Sportelisti
printon
nga
programi
kompjuterik
faturën
për
arkëtim
22 Sportelisi i Z1N
e firmos dhe e
vulos faturen për
arketim
23 Aplikanti merr
faturën
për
arkëtim, kryen

1-5 ditë

Pagesa e
tarifes

elektronike
kërkesës

Fizike

Elektronike

Fizike

Po

Sportel i
Z1N

Po

Sportel i
Z1N

Po

Sportel i
Z1N

Po

Sportel i
Z1N

Në
moment

Në
moment

Fizike

Brenda
ditës
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24

25

Pergatitja e
dokumentit

26

27

28

Dhenia e pergjigjes,

29

30

31

32

pagesën
dhe
paraqet mandatin
e pagesës
Sportelisti i Z1N
hedh
në
programin
kompjuterik të
dhënat e pagesës.
Sportelisti i Z1N
Skanon
dhe
bashkëngjit
mandat pagesën
në
dosjen
elektronike
të
pagesës
Sportelisti i Z1N
printon
dokumentin
elektronik
Administratori
në Z1N e firmos
dhe e vulos
dokumentin
Sportelisti
printon
formularin
e
dorëzimit në dy
kopje.
Aplikanti firmos
dy kopjet
e
formularit
Sportelisti firmos
dhe vulos të dy
kopjet
e
formularit
Aplikanti merr
një kopje të
formularit dhe
kopjen
e
dokumentit
Sporteli
ndryshon
statusin
e
praktikës
elektronike
në

Elektronike

Elektronike

Brenda
ditës

Jo
jo

Sportel i
Z1N
Z1N

jo

Z1N

Po

Sportel i
Z1N

Po

Sportel i
Z1N

Po

Sportel i
Z1N

Po

Sportel i
Z1N

Jo

Sportel i
Z1N

Brenda
dites

Elektronike

Brenda
ditës

Fizike

Brenda
ditës

Elektronike

Në
moment

Fizike

Po

Sportel i
Z1N

Në
moment

Fizike

Në
moment

Fizike

Në
moment

Elektronike
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Në
moment

"Praktikë
përfunduar"

e

Formulari i kërkesës

Figura 22. Formulari i kërkesës
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Formulari i dorëzimit
Më poshtë paraqitët formati i formularit të dorëzimit.

Figura 23. Formulari i Dorëzimit

5.3 Komunikimi dhe transferimi i të dhënave
Një tjeter hap shumë i rëndësishëm në ndërtimin e një software të suksesshëm është që
përvecse të plotësojë të gjitha kërkesat e parashtruara përpara zhvillimit të tij, të jetë në
gjendje që të ndërveprojnë me software të tjere që qeveria apo institucione të tjera kanë
zgjedhur për të përdorur, apo edhe për kalimin e të dhënave nga një software në një tjeter.
5.3.1 Ndërveprimi
Aftësia e organizatave qeveritare për të ndarë dhe integruar informacionin dhe biznesin nga
përdorimi i organizatave të përbashkëta. Kjo është kritike për arritjen e qëllimeve te e-gov,
duke siguruar aftësinë për cdo agjensi të bashkohet me një tjetër duke përdorur qasje te
njohur e të rënë dakort më parë. Kjo aftësi mbështet disa objektiva te e-gov.
Në veçanti, përdorimi i sisteme të informacionit rrit aftësinë e agjencive në:
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 Integrimin e informacionit dhe shërbimeve në të gjithë kufijtë e agjensisë
 Të sigurojë qasje të lehtë elektronike për informacione qeverie dhe shërbime ndaj
individëve dhe bizneseve. Kjo do të thotë se mbështet përmisimin e shërbimit ndaj klientit
dhe rritjen në kosto-efektivitet te organizatave qeveritare.
Pse ndërveprojmë? Një qëllim kryesor i ndërveprimit është të lehtësojë ofrimin e
shërbimeve të integruara ndermjet agjensive qeveritare. Framework i interoperabilitetit ka
dy komponente kryesore:
 Një framework “teknik” i rregullores se interoperabilitetit , standardeve dhe udhëzimeve
që priten të miratohen nga një sërë agjensish qeveritare.
 Marrëveshjet qeveritare për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e këtij framework pasi është
standartizuar. Ndërveprimi nuk është një agjensi qëndrore e cila dikton sisteme të
përbashkëta dhe proçese ku agjensite e tjera të përmbahen. Rregullorja, standartet dhe
udhëzimet sigurojnë një framework që heq nevojën për përdorimin e të njëjtit hardware
dhe software. Ekzistojnë disa lloje ndërfaqesh të cilat mundësojnë ndërveprimet. Më poshtë
do të listohen disa prej tyre dhe me përshkrime të shkurtra.
Ndërfaqja bolt-on përdor protokolle standarte të hapura si një mënyrë komunikimi dhe
aksesi duke përdorur protokollet e Internetit. Të dhënat e dërguara nëpërmjet ndërfaqjes
konvertohen në një standart të kuptueshëm nga të gjithë ndërfaqet e qeverise. Të dhënat e
marra nga ky regjister universal konvertohen në një formë e cila është e kuptueshme nga
zyrat brenda institucionit.
Çdo dy apo më shumë departamente që përdorin një ndërfaqe të tillë mund të komunikojnë
direkt me njëri tjetrin dhe të shkëmbejnë informacione në një mënyrë të mirëkuptuar nga
të dy palët pavarësisht se janë në vende të ndryshme. Implementimi i këtyre ndërfaqeve
lehtëson departamentet e qeverisë brenda një institucioni dhe ndërveprimin midis
institucioneve të ndryshme psh duke u siguruar framework për:
 Shkëmbimin e të dhënave të strukturuara
 Shkëmbimin e meta-datave
 Ofrimin dhe grumbullimin e meta-datave
 Shkëmbimin dhe/ose integrimin e proçeseve të biznesit
 Shkëmbimin e dokumentave
 Shkëmbimin e mesazheve
 Shkëmbimin e multimedia
5.3.2 Objektivat e interoperabilitetit
Në këtë periudhë ndryshimesh, inovacioni dhe rritje standartesh të dhënat e shkëmbyeshme
janë një zgjidhje që çojnë përpara sistemet e kompjuterizuara drejt sistemeve të
qendërsuara. Përdorimi i të dhënave ndihmon në rritjen e transparencës, aksesimit dhe
përdorimit të informacioneve të strukturuara të të gjitha llojeve.
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Sistemi do të evolojë nga aplikacione të vetme në stiva të ndërlidhura nëpërmjet rrjeteve
që ofrojnë ndarje dhe shkëmbim të dhënash. Problemi kryesor është marrja e informacionit
të duhur në momentin e duhur, në formatin korrekt,në pajisjen e këfkuar, kështu që kjo do
të ndikojë në vendimarrjet për më mirë nëse proçesohen nga vendim-marrësi i duhur.
Zgjidhja është përdorimi i teknologjisë në një mënyrë të ‘zgjuar’ për të përmirësuar dhe
thjeshtuar komunikimin e të dhënave, ndërkohë që minimizohet informacioni i
mbingarkuar. Ndërveprimi, të dhënat e strukturuara janë çelësi për të përmbushur këtë
mision. Fakti se si ne lëvizim përpara në teknologji, standartizimi i të dhënave që evolojnë
në kohë, si edhe perfeksionimi i shkëmbimit të të dhënave janë zgjidhja e ofruar për
qytetarët duke marrë gjithashtu në shqyrtim edhe kërkesat e tyre, kontekstin apo pozicionin
e punës.
Qëllimi i ndërtimit të një projekti të tillë është zhvillimi i një framework-u për
interoperabilitetin e E-Gov e cila suporton strategjitë qeverisëse në sigurimin e shërbimeve
ndaj qytetarëve duke thjeshtuar ndërveprimin e informacioneve midis institucioneve
qeverisëse dhe departamenteve, gjithashtu midis sistemeve të qeverisë dhe sistemeve të
përdorura nga qytetarët dhe bizneset.

Figura 24. Elementët e ndërveprimit

5.3.3 Elementët e ndërveprimit
Ndërveprimi mund të realizohet duke pasur parasysh elementët përbërës të tij. Sipas
standarteve dhe rregullave ndërveprimi përbëhet nga 5 elemente. Çdo element varet nga
kategoria paraardhëse nëse ajo funksionon në rregull, psh të dhënat për interoperabilitetin
bazohen në ndërlidhjen e dërgesave me sukses të karaktereve.
1. Bussiness Process Interface- përfshirjen e çështjeve të nevojshme për të lejuar
menaxherët për të hartuar proçese që mbështesin agjensitë nëpërmjet zgjidhjeve të biznesit.
Këto proçese do të përcaktojnë shërbimet që janë të bazuara në zgjidhje të biznesit. Ky
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element do të zhvillohet në versionet e ardhshme të bazuara në projektin Shërbime
Qeveritare Online.
2. Ofrimi i shërbimeve përfshin çështjet e nevojshme për të dhënë përgjigje për pyetje nga
klientët:




çfarë lloje shërbimesh do të ofrohen,
kur janë gati shërbimet për të marrë përgjigje,
direktoritë që përcaktojnë shërbimet e mundshme që do të mbahen (duke u
mbështetur në të gjitha elementet e tjera)

3. Aksesi: që mbulon çështjet e nevojshme për marrjen e aksesit:




Siguria (authentication),
tiparet e pritshme të metodave të aksesit të përcaktuara duke përfshirë paraqitjen
për klientët me aftësi të kufizuara,
vargun e transaksioneve të pritshme p.sh. kolegëve të kolegëve (duke u mbështetur
në të dhënat e integrimit të elementëve)-Standardet Web janë një komponent (edhe
pse me një fokus të veçantë).

4. Ndarja e Informacionit dhe shkëmbimi (Integrimi i të dhënave): përfshirjen e çështjeve
të nevojshme për të lejuar njohjen e të dhënave: kodeve, metodat e njohjes, interpretimeve,
duke përfshirë formatet e përdorur (duke u mbështetur në elementet e ndërlidhjes).
5. Ndërlidhja: që mbulon çështjet e nevojshme për shkëmbimin e informacionit ndërmjet
një përdorues dhe një entiteti e-gov:





mekanizmat e transmetimit,
mekanizmat e transferimit (Ndërfaqe) linku që bën transferimin (Internet në këtë
rast),
siguria
protokollet për menaxhimin e lidhjes

5.3.4 Përdorimi i Web API
Për realizimin e ndërveprimit në rastin tonë janë përdorur Web API të cilat lejojnë
komunikimin e dyanshëm midis dy produkteve të ndryshme. Nëpërmjet përdorimit të
metadata-ve (të dhëna rreth të dhënave) arrihet që të realizohet transferimi i të dhënave të
nevojshme duke përdorur edhe metodat e ndërtuara aktualisht në aplikacion.
Nëpërmjet një thirrje të vetme arrihet të shikohen metodat e krijuara, së bashku me
parametrat përkatës të cilat mund të përdoren për levizje të dhënash. Përdorimi i Web API
ka disa përparësi ndër të cilat më të rëndësishmet janë:
1. Lehtësi në zhvillim - Një API ndihmon në ndarjen e komponentëve të frontend-it nga
zhvillimi backend i software-it, duke lehtësuar proçesin e zhvillimit. Një API siguron
kështu ndarjen e nevojshme midis dy pjesëve të software-it dhe krijon pavarësi në
zhvillimin e tyre përkatës, inovacionin dhe menaxhimin e lëshimit.
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2. Kosto e ulët për një shërbim universal -përgjegjësia e krijimit të secilës ndërfaqe të
nevojshmë për çdo nevojë të mundshme zhvendoset në fushën e inovatorëve privatë, duke
liruar qeverinë për t`u fokusuar në krijimin e sistemeve bazë dhe API. Kjo ka përfitim të
dyfishtë të kostos totale më të ulët për qeverinë, duke rritur ndjeshëm arritjen dhe dobinë
për qytetarët dhe bizneset.
3. Dizenjimi i qëndrueshëm - Një API ndihmon në arritjen e një gjuhe të përbashkët të
mospërputhjeve nga aplikacione të tjera, duke rritur në mënyrë të konsiderueshme
ripërdorimin e tyrë në hapësirë globale.
4. Kosto e ulët e mirëmbajtjes - Mirëmbajtja (ose rregullimi i software-it) nuk përhapet
në pjesë të shumta të software-it të ndara nga API (vetëm në rast se API ndryshon); duke
kufizuar koston e mirëmbajtes së software-it. Kjo përmban efekte të ndryshme të cilat
thjeshtojnë dhë shpejtojnë inovacionin. P.sh. serverat UPI nuk kanë nevojë të jenë të
vetëdijshëm nëse serverat Aadhaar ndryshojnë ndjeshëm.
5. Kosto e ulët e integrimit - Kostoja e ulët e integrimit është një përfitim i pritshëm, pasi
API-të synojnë të veprojnë si një kontratë e përbashkët midis dy aplikacioneve të integruar.
API-të e dizenjuara mirë nxisin ndërveprimin dhe integrimin.
6. Siguri e lartë - Një API bëhet një pikë hyrëse e mirë përcaktuar nëpër aplikacione të
ndryshme, duke izoluar zbatimin e brendshëm nga bota, duke e bërë më të lehtë zbatimin
dhe testimin e kontrolleve të nevojshëm.
7. Disponueshmëri e lartë - Në përgjithësi është më e lehtë për të monitoruar dhe siguruar
standartet e disponushmërisë së një shërbimi kur pika e hyrjes midis dy aplikacioneve është
nëpërmjet një API. Kjo siguron shkallëzimin dhe pavarësinë e teknologjisë.
8. Disponueshmëria e të dhënave për publikun - API-të janë një mjet për mbledhjen e
të dhënave nga Organizatat Qeveritare dhe për t`i bërë informacionet dhe të dhënat e
Qeverisë të disponueshme për konsum publik.
Përdorimi i Web API është në gjendje që të realizojë proçesin e ndërveprimit duke
lehtësuar transferimin e të dhënave nga një aplikacion në tjetrin.
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Kapitulli 6: Përfundime
Nuk ka një përafrim të vetëm "korrekt" për ndërmarrjen e transforimimit të ofrimit të
shërbimeve të sektorit publik. Megjithëse ka një numër trendesh të përbashkëta, si dhe një
numar sfidash me të cilat përballen departamentet ose agjensitë e sektorit publik në të gjithë
botën, përgjigjet do të ndryshojnë në varësi të konteksteve individuale. E përbashkëta e
këtyre përgjigjeve është nevoja për t`u përqendruar në ofrimin e shërbimeve për qytetarët,
duke siguruar kështu që ata të mund të arrijnë rezultate më të mira nga ndërveprimet e tyre
me sektorin publik, në kohë më të shkurtër dhe me cilësi më të lartë.
Gjetjet e këtij studimi nxorrën në pah disa pengesa të cilat ka të ngjarë të ndikojnë në
adoptimin e shërbimeve të qeverisjes elektronike. Këto pengesa përfshijnë:





dobësinë e infrastrukturës së IT në sektorin qeveritar,
mungesën e njohurive të publikut në lidhje me qeverisjen,
mungesën e sistemeve për të ofruar sigurinë dhe privatësinë e informacionit dhe
mungesën e personelit të kualifikuar të në fushën e informatikës dhe shërbimit
qeveritar.

Transformimi i sektorit publik vazhdon të jetë një sfidë, megjithatë ai duhet adresuar. Ky
dokument ka nxjerrë në pah shtrirjen e sfidës dhe çështjet që duhet të merren në konsideratë
në mënyrë që departamentet ose agjensitë e sektorit publik të ofrojnë me sukses një përvojë
më të mirë të klientëve dhe qytetarëve të tyre.
Në përfundim të këtij punimi kemi ardhur me krijimin e një modeli për zyrat e integruara
me një ndalesë duke marrë parasysh të gjitha rastet e përgjithshme dhe të veçanta që
institucionet shqiptare përballen çdo ditë.
Modeli i propozuar përmbush kriteret kryesore që morëm në konsideratë që në fillim të
këtij studimi të cilat në mënyrë të përmbledhur janë:
1. Krijimi i një modeli për identifikimin e shërbimeve
2. Ofrimi i një modeli të unifikuar bazuar në kërkesat e qytetarëve, institucioneve dhe
bazës ligjore.
3. Mundësia e përshtatjes së shërbimeve në rast se një prej faktorëve që u morën
parasysh në fillim ndryshon
4. Lehtësia në përdorim nga qytetarët dhe stafi i administratës publike
5. Ndërveprimi dhe komunikimi midis aplikacioneve të tjera të ofruara nga
insistitucione publike apo biznese private
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Kapitulli 7: Punë në të ardhmen
Modelimi dhe ndërtimi i zyrave me një ndalesë aktualisht është funksional në 6 bashki ku
përfshihen Shkodra, Burreli, Lezha, Vau i Dejës, Klos dhe Patos, si dhe gati për tu
implementuar në bashki të tjera.
Gjatë këtyre viteve, përdorimi i software-t të ndërtuar ka realizuar funksionet bazë për të
cilat u implementua, por gjithashtu edhe ka shërbyer si baza kryesore e mbledhjes së të
dhënave të cilat tani mund ti përdorim për të analizuar gjithë proçeset, me qëllim
përmirësimin e software. Përmirësimi modelit të ofruar do të ishte krijimi i një sistemi
autonom, i cili të jetë në gjendje të marrë vendime pa praninë e burimeve njerëzore.
Hapi i parë drejt përmirësimit të këtij sistemi është ndërtimi i një database për ruajtjen e
metadave për çdo case të krijuar. Aksesimi i disa tipe të dhënash do të na ndihmojë që të
krijojme një software më efikas, me cilësi më të lartë, dhe që të jetë në gjendje që disa
veprime/vendimarrje ti realizojë vet, pa qenë nevoja e punonjësve të bashkisë të marrin
pjesë në çdo rast.
1. Rritja e efiçencës- një sistem që gjithmonë përmirësohet duke u bazuar ne
eksperiencat që kalon do të ulë kohën e kthimit të përgjigjeve, duke çuar në
mbylljen e një shërbimi në një kohë më të shkurtër dhë më një rezultat më të saktë.
Çdo shërbim apo kërkesë që një qytetar bën në bashki, bazohet në disa kritere që të
përmbushet siç janë të dhënat paraprake mbi aplikantin, dokumentat shtesë që
kërkohen si dhe baza ligjore e cila duhet të përmbushet me qëllim marrjen e
shërbimit. Ruajtja e listës së dokumentave në një databazë dhe vlerësimi i cdo
aplikimi bazuar në kriteret përkatëse.
2. Rritja e cilësisë së shërbimit - rritja e cilësisë së shërbimit mund të realizohet
nëpërmjët:
i. analizimi i të dhënave nëpërmjet teknikave të process mining (Prom)
ii. analizimi i kohës, për të kuptuar se sa kohë qëndron proçesi në një
etapë
iii. analizimi social, për të kuptuar se cilët punonjës harxhojnë më
shumë kohë në përmbushjen e detyrës së tyre
Analizat përkatëse do të na japin të dhëna të vlefshme të cilat duke u shqyrtuar do të japin
përfundime të vlefshme që do të ndikojnë në vendimarrje.
3. Përmirësimi i performancës- përdorimi i metrikave për matjen e performancës në
çdo hap ku ndodhet proçesi
Nëpërmjet metadatave të mbledhura, shqyrtimi dhe analizimi i tyre do të jetë hapi i
parë i krijimit të profilit për çdo aplikim. Detektimi i anomalive në çdo aplikim dhe
gjenerimi i raporteve bazuar në çdo shërbim që zyrat me një ndalesë ofrojnë do të
marrim të dhëna lidhur me kohën mesatare të përmbylljes që i duhet një aplikimi nga
fillimi deri në fund.
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Këto raporte do të jenë një dokumentacion provë për parandalimin e rasteve të
korrupsionit, matjen e performancës së punës të burimeve njerëzore si dhe
përmirësimin e cilësisë së shërbimit.
Nga ana tjetër grumbullimi i të dhënave do të përdoret për krijimin e një sistemi
autonom i cili do të përmirësohet me kalimin e kohës. Aktualisht në bashkinë e
Shkodrës janë bërë 300 mijë aplikime të cilat mund të shfrytëzohen në fillimin e këtij
projekti të ri më synimin e vetëm përmirësimin e modelit të propozuar të zyrave me një
ndalesë.
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