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PASAPORTA E TREGUESVE 

Për treguesit matës të Strategjisë për Modernizimin e Administratës Publike të Kosovës 2015-
2020  

 
Qëllimi i kësaj pasaporte të treguesve është që të ofrojë një përshkrim te hollësishëm metodologjik të 
matjes për të gjithë treguesit që janë të përfshirë në Strategjinë miratuar për Modernizimin e 
Administratës Publike në Kosovë 2015-20201. 

Ky dokument shërben për të mbështetur llogaritjen, të kuptuarit dhe interpretimin e saktë të të dhënave 
dhe informatave mbi performancën brenda organizatës dhe përdoruesve të jashtëm.  

Dokumenti mbulon të gjithë treguesit e përfshirë në Strategjinë për Modernizimin e Administratës 
Publike në nivel të objektivave specifike.  Korniza përfshin si treguesit cilësorë ashtu edhe ata sasiorë që 
mbulojnë secilin objektiv specifik me të paktën një tregues (indikator). Përshkrimi i hollësishëm 
metodologjik i matjeve ndjek të njëjtën strukturë sikurse strategjia e cila ndahet në tre kapituj: shërbimi 
civil në administratën publike, ofrimi i shërbimeve publike administrative dhe organizimi i administratës 
publike dhe llogaridhënia.     

Secili tregues siç është formuluar në Strategjinë për Modernizimin e Administratës Publike 2015-2020 
përfshin elementet në vijim: 

 Objektivin specifik korrespondues për secilin tregues 

 Burimin e informatave (të dhënave) që shërben si bazë e matjes së treguesit; 

 Institucionin përgjegjës për mbledhjen e të dhënave për matjen e treguesit (dhe ofrimin e 
informatave për procesin e raportimit/monitorimit). Kjo përgjegjësi e caktuar po ashtu përfshin 
llogaridhënien për vlefshmërinë/cilësinë e të dhënave; 

 Shpeshtësinë e publikimit të të dhënave (dhe/ose të mbledhjes së të dhënave); 

 Një përshkrim metodologjik i metodës së matjes, që mundëson kontrollimin e jashtëm dhe të 
kuptuar më të mirë se si janë zhvilluar disa vlera të caktuara të treguesve; 

 Vlerat bazë (referuese) dhe të synuara (siç janë përcaktuar në Strategjinë e miratuar për 
Modernizimin e Administratës Publike).  

Një numër treguesish që janë përfshirë në strategjinë për Modernizimin e Administratës Publike MAP i 
ka marrë nga Parimet e Administratës Publike të SIGMA-s. E njëjta matje metodologjike është përdorur 
edhe në ketë Pasaportë të Treguesve aty ku duhej. Metodologji e ngjashme është zhvilluar edhe për 
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treguesit e tjerë të cilët nuk janë huazuar nga Parimet e OECD/SIGMA-s. Informatat e përfshira në këtë 
Pasaportë të treguesve është zhvilluar në bashkëpunim të plotë me institucionet përgjegjëse, bazuar në 
informatat e ofruara nga institucionet përgjegjëse dhe formulimi i tyre është bërë me pëlqimin e plotë të 
të gjitha institucioneve përgjegjëse.   

 
 
 

Lista e shkurtesave 
 
 

 
ASHI   Agjencia e Shoqërisë së Informacionit  
DASHC  Departamenti për Administrimin e Shërbimit Civil 
DMRAP  Departamenti për Menaxhimin e Reformës së Administratës  
SIMBNJ  Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore 
IKAP  Instituti Kosovar për Administratë Publike  
MAP   Ministria e Administratës Publike  
ZKM  Zyra e Kryeministrit  
SIGMA  Mbështetje për Përmirësim në Qeverisje dhe Menaxhim 

 

 

 
SHËRBIMI CIVIL NË ADMINISTRATËN PUBLIKE 

 

Titulli i treguesit 
Shkalla se sa është i drejtë dhe transparent dhe sa aplikohet në praktikë 
sistemi i pagave të nëpunësve civilë. (Tregues i SIGMA-s)  

Objektivi i përgjithshëm ose 
specifik korrespondues 

Objektivi specifik 1 i Objektivit të përgjithshëm 
Zbatimi i sistemit të ri të pagave për nëpunësit civil i bazuar në klasifikimin e 
pozitave të punës, i cili do të jetë i drejtë, transparent dhe i bazuar në parimin 
‘pagë e njëjtë për punë të njëjtë’. 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Raporti për gjendjen në Shërbimin Civil në Kosovë/  SIGMA Raporti i Vlerësimit  

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave 

DASHC/DMRAP/MAP  

Shpeshtësia e mbledhjes së 
të dhënave 

Vjetore. Të dhënat mblidhen përmes Raportit vjetor për Shërbimin Civil gjatë 
tremujorit të parë pas përmbylljes së vitit. Raporti i dërgohet Parlamentit deri 
në mars pas përfundimit të vitit. Një herë në dy vite: Raporti i vlerësimit i 
SIGMA  

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

Duhet të përmbushen këto katër elemente: 1) të përcaktohen parimet e 
pagesës; 2) shtesat dhe benefitet të rregullohen në mënyrë eksplicite; 3) 
diskrecioni menaxherial lidhur me vendimet për paga është i kufizuar; dhe 4) 
sistemi i pagave ofron kushte të arsyeshme për punësimin e nëpunësve civilë 
profesionalë.  

Për secilin element përdoret një vlerësim tre-pikësh: një pikë nëse ekziston 
legjislacioni primar; dy pikë nëse ai zbatohet përmes legjislacionit sekondar 
dhe/ose udhëzimeve përkatëse; dhe tri pikë nëse elementi aplikohet në 
praktikë pa asnjë mangësi ose me mangësi të vogla.  
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0 1 2 3 4 5 

Nuk plotësohet 
asnjë nga këto 

elemente 

1-2 pikë 

 

3-5 pikë 

 

6-8 pikë 

 

9-10 pikë 

 

11-12 pikë 

 

  

Informata për vlerat bazë Viti 2014 

Vlera bazë 2 

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2017 2020 

Vlera e treguesit 4 5 
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Titulli i treguesit Shkalla në të cilën është krijuar dhe zbatohet në praktikë sistemi i vlerësimit të 

performancës së nëpunësve civilë (Tregues i SIGMA-s)  

Objektivi i përgjithshëm 
ose specifik 
korrespondues 

Objektivi specifik 1 i Objektivit të parë të përgjithshëm 
Zbatimi i sistemit të ri të pagave për nëpunësit civilë bazuar në klasifikimin e 
vendeve të punës, i cili do të jetë i drejtë, transparent dhe i bazuar në parimin ‘pagë 
e njëjtë për punë të njëjtë’. 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit 
të performancës 

Raporti për gjendjen në Shërbimin Civil në Kosovë/ Raporti i Vlerësimit i SIGMA-s  

Institucioni përgjegjës 
për mbledhjen e të 
dhënave 

DASHC/DMRAP/Ministria e Administratës Publike  

Shpeshtësia e 
mbledhjes së të 
dhënave 

Vjetore. Të dhënat janë mbledhur përmes Raportit Vjetor për Shërbimin Civil gjatë 
tremujorit të parë pas përmbylljes së vitit. Raporti i është dërguar Kuvendit deri në 
mars pas përfundimit të vitit. Një herë në dy vite: Raporti vlerësues i SIGMA-s 

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

Duhet të plotësohen këto tri elemente: 1) të jetë krijuar vlerësimi i performancës së 
nëpunësve civilë; 2) vlerësimi i performancës të bëhet rregullisht, duke përdorur 
mjete të vlerësimit të drejtë dhe transparent; dhe 3) nëpunësit civilë të kenë të 
drejtë të ankohen kundër vendimeve të padrejta në vlerësimin e performancës.  

Për secilin element përdoret një vlerësim tre-pikësh: një pikë për ekzistimin e 
legjislacionit primar; dy pikë për zbatimin e tij përmes legjislacionit sekondar 
dhe/ose udhëzimeve përkatëse; dhe tri pikë për aplikimin e këtij elementi në 
praktikë pa ose me mangësi të vogla.   

0 1 2 3 4 5 

Nuk plotësohet 
asnjë nga këto 

elemente 

1-2 pikë 

 

3-4 pikë 

 

5-6 pikë 

 

7-8 pikë 

 

9 pikë 

 

 

Informata për vlerat 
bazë 

Viti 2014 

Vlera bazë 3 

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2017 2020 

Vlera e treguesit 5 5 
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Titulli i treguesit Shpërndarja horizontale e aplikacionit të SIMBNJ 

Objektivi i përgjithshëm 
ose specifik 
korrespondues 

Objektivi specifik 2 i Objektivit të parë të përgjithshëm 
Sistemi elektronik për menaxhimin e burimeve njerëzore (SIMBNJ) aplikohet 
në të gjitha institucionet e shërbimit civil dhe përdoret nga të gjitha 
institucionet. Përveç kësaj, forcimi i sistemit për monitorimin e zbatimit të 
legjislacionit për shërbimin civil.  

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit 
të performancës 

Raporti për gjendjen në Shërbimin Civil në Kosovë 

Institucioni përgjegjës 
për mbledhjen e të 
dhënave 

DASHC/DMRAP/MAP  

Shpeshtësia e 
mbledhjes së të 
dhënave 

Vjetore. Të dhënat mblidhen përmes Raportit Vjetor për Shërbimin Civil gjatë 
tremujorit të parë pas përmbylljes së vitit. Raporti i dërgohet Kuvendit deri 
në muajin mars pas përfundimit së vitit.   

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

Do të llogaritet një përqindje (proporcion). Përqindja paraqet pjesën e 
institucioneve ku është i shpërndarë SIMBNJ dhe ku janë dhënë udhëzimet 
e duhura për aplikimin e tij pjesëtuar me numrin e përgjithshëm të 
institucioneve të administratës publike në të cilat duhet të përdoret SIMBNJ 
(që janë rreth 120 institucione).  
 
Formula:  
ISIMBNJ= 

Numri i institucioneve ku është shpërndarë SIMBNJ     x 100 
Numri i përgjithshëm i institucioneve në tërë administratën ku duhet të ekzistojë SIMBNJ 

Informata për vlerat 
bazë 

Viti 2015 

Vlera bazë Q1-2015 90% 

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2017 2020 

Vlera e treguesit 95% 100% 



 

 6 

 
 
Titulli i treguesit  Shkalla e përdorimit të moduleve të SIMBNJ 

Objektivi i përgjithshëm 
ose specifik 
korrespondues 

Objektivi specifik 2  i Objektivit të parë të përgjithshëm 
Sistemi elektronik për menaxhimin e burimeve njerëzore (SIMBNJ) aplikohet 
në të gjitha institucionet e shërbimit civil dhe përdoren nga të gjitha 
institucionet. Përveç kësaj, forcimi i sistemit për monitorimin e zbatimit të 
legjislacionit për shërbimin civil.  
 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit 
të performancës 

Raporti për gjendjen në Shërbimin Civil në Kosovë 

Institucioni përgjegjës 
për mbledhjen e të 
dhënave 

DASHC/DMRAP/MAP  

Shpeshtësia e 
mbledhjes së të 
dhënave 

Vjetore. Të dhënat mblidhen përmes Raportit Vjetor për Shërbimin Civil gjatë 
tremujorit të parë pas përmbylljes së vitit. Raporti i dërgohet Kuvendit deri 
në muajin mars pas përfundimit të vitit.  

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

 
Treguesi vlerësohet duke llogaritur pjesën e nën-moduleve ekzistuese të 
SIMBNJ-së që përdoren nga 75% të institucioneve e administratës publike 
pjesëtuar me numrin e përgjithshëm të nën-moduleve në sistem. Vlerësimi i 
zbatimit do të bëhet në nivel të nën-modulit. Sistemi përbëhet nga 59 nën-
module.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Formula kur nën-moduli është përdorur plotësisht: 
 
ISIMBNJSub=  

Numri i nën-moduleve që përdoren plotësisht nga të gjitha institucionet       x 100 

                       Numri i përgjithshëm i nën-moduleve që përmban sistemi  

 
Dy elemente duhet të plotësohen për secilin nën-modul:  

1. Zbatimi nga 75% e institucioneve të administratës publike (janë rreth 

120 institucione të administratës publike).  

2. Të gjitha elementet e secilit nën-modul duhet të zbatohen. 

Shembull: Moduli për raportimin duhet të prodhojë të dhëna për të 

gjitha nën-modulet e tjera, përfshirë numrin e stafit të rekrutuar; të 

dhëna për vlerësimin e performancës së stafit; të dhëna për masat 

disiplinore; etj, lidhur me tërë shërbimin civil.   

Informata për vlerat 
bazë 

Viti 2015 

Vlera bazë 10% 

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2017 2020 

Vlera e treguesit 50% 100% 
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Titulli i treguesit Lëvizja vjetore e nëpunësve civilë nga shërbimi civil   

Objektivi i përgjithshëm 
ose specifik 
korrespondues 

Objektivi i tretë specifik i objektivit të parë të përgjithshëm 
 
Organizimi dhe funksionimi i shërbimit civil i cili përfshin një shërbim civil 
profesional dhe të depolitizuar. Rekrutimi konkurrues, përzgjedhja në 
bazë të meritës dhe kriteret e qarta të testimit. Trajnimi i vazhdueshëm 
dhe i nevojshëm Sistemi i vlerësimit të performancës bazuar në 
objektivat institucionale dhe individuale.   
 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit 
të performancës 

Raporti për gjendjen në Shërbimin civil në Kosovë/DASHC 

Institucioni përgjegjës 
për mbledhjen e të 
dhënave 

DASHC/DMRAP/MAP  

Shpeshtësia e 
mbledhjes së të 
dhënave 

Vjetore. Të dhënat mblidhen përmes Raportit vjetor për Shërbimin Civil 
gjatë tremujorit të parë pas përfundimit të vitit. Raporti i dërgohet 
Kuvendit deri në muajin mars pas përfundimit të vitit.   

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

Duhet të llogaritet një përqindje. Pjesa e nëpunësve civilë që janë larguar 
nga shërbimi civil gjatë vitit, e shprehur si përqindje e numrit të 
përgjithshëm të nëpunësve civilë.  

Formula:  

ISHCexit= 

 𝑁𝑢𝑚ri i nëpunësve civilë që janë larguar gjatë vitit            x 100 

 
Numri i përgjithshëm i nëpunësve civilë në fillim të vitit  

 

Informata për vlerat 
bazë 

Viti 2013 

Vlera bazë 1.13% 

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2017 2020 

Vlera e treguesit 1.0%  0.5% 
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Titulli i treguesit  Përqindja e nëpunësve civilë të rekrutuar përmes procedurave të brendshme në 
nivel të shërbimit civil sipas rregullave të shërbimit civil.  

Objektivi i 
përgjithshëm ose 
specifik 
korrespondues 

Objektivi specifik 3 i Objektivit të parë të përgjithshëm 
Organizimi dhe funksionimi i shërbimit civil i cili përfshinë një shërbim civil 
profesional dhe të depolitizuar. Rekrutimi konkurrues dhe përzgjedhja bazuar në 
meritë dhe kritere të qarta të testimit. Trajnimi i vazhdueshëm dhe i nevojshëm. 
Sistem i vlerësimit të performancës i bazuar në objektivat institucionale dhe 
individuale.  

Burimi i të dhënave 
për monitorimin e 
treguesit të 
performancës 

Raporti për gjendjen në Shërbimin Civil në Kosovë 

Institucioni 
përgjegjës për 
mbledhjen e të 
dhënave 

DASHC/DMRAP/MAP  

Shpeshtësia e 
mbledhjes së të 
dhënave 

Vjetore. Të dhënat mblidhen përmes Raportit vjetor për Shërbimin Civil gjatë 
tremujorit të parë pas përfundimit të vitit. Raporti i dërgohet Kuvendit deri në 
muajin mars pas përfundimit të vitit.   

Përshkrim i shkurtër 
i metodologjisë 

Duhet të llogaritet një përqindje. Pjesa e nëpunësve civilë që janë rekrutuar 
përmes procedurave2 të brendshme në nivel të shërbimit civil gjatë vitit, e 
shprehur si përqindje e numrit të përgjithshëm të nëpunësve civilë 

Formula:  

IRekrutimiBRN= 

𝑁𝑢𝑚ri i pozitave të lira të plotësuara me konkurs të brendshëm gjatë vitit brenda SHCK   x 100 
   Numri i përgjithshëm i pozitave të lira gjatë vitit brenda shërbimit civil     

 

Informata për vlerat 
bazë 

Viti 2014 

Vlera bazë 
79% e rekrutimeve të brendshme (përfshirë 

transferimet dhe gradimet) 

Informata për vlerat 
e synuara 

Viti 2017 2020 

Vlera e treguesit 75%  90% 

 
 
Titulli i treguesit Përqindja e nëpunësve civilë të rekrutuar përmes procedurave të jashtme të 

rekrutimit në nivel të administratës qendrore   

Objektivi i 
përgjithshëm ose 
specifik 
korrespondues 

Objektivi specifik 3 i objektivit të parë të përgjithshëm 
Organizimi dhe funksionimi i shërbimit civil i cili përfshinë një shërbim civil profesional 
dhe të depolitizuar. Rekrutimi konkurrues dhe përzgjedhja bazuar në meritë dhe kritere 
të qarta të testimit. Trajnimi i vazhdueshëm dhe i nevojshëm. Sistem i vlerësimit të 
performancës i bazuar në objektivat institucionale dhe individuale.   

Burimi i të dhënave 
për monitorimin e 
treguesit të 

Raporti për gjendjen në Shërbimin Civil në Kosovë 

                                                 
2
 Në konkurset e brendshme në shërbimin civil, kandidatët mund të jenë vetëm brenda shërbimit civil. 

Nëse kandidatët janë nga degët e tjera të sektorit publik, atëherë kjo konsiderohet si konkurs i jashtëm.   
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performancës 

Institucioni 
përgjegjës për 
mbledhjen e të 
dhënave 

DASHC/DMRAP/MAP  

Shpeshtësia e 
mbledhjes së të 
dhënave 

Vjetore  

Përshkrim i shkurtër 
i metodologjisë 

Duhet të llogaritet një përqindje. Pjesa e nëpunësve civilë që janë rekrutuar përmes 
procedurave3 të jashtme në nivel të shërbimit civil gjatë vitit, e shprehur si përqindje e 
numrit të përgjithshëm të nëpunësve civilë.  

Formula:  

IRekrutimiJSHT= 

𝑁𝑢𝑚ri i pozitave të lira të plotësuara me konkurs të jashtëm gjatë vitit   x 100  

 
Numri i përgjithshëm i pozitave të lira gjatë vitit  

 

Informata për vlerat 
bazë 

Viti 2014 

Vlera bazë 21% 

Informata për vlerat 
e synuara 

Viti 2017 2020 

Vlera e treguesit 15% 10% 

 

                                                 
3
 Në konkursin e jashtëm në shërbimin civil, kandidatët mund të vijnë nga brenda shërbimit civil, nga degët e tjera 

të sektorit publik ose nga sektorët e tjerë të tregut të punës. Pozita e lirë i referohen pozitës për të cilën është 
shpallur konkurs në ndonjë nga mediat (internet, gazetë zyrtare, buletin, gazetë, etj). Kandidati i referohet çdo 
personi që merr pjesë në konkurs dhe që synon të kaloj përmes procesit të plotësimit të pozitës së lirë.  

 

 



 

 10 

 
 
Titulli i treguesit Përqindja e nëpunësve civilë sipas përkatësisë etnike në shërbimin civil në 

nivel të administratës qendrore krahasuar me kriteret e përcaktuara në ligj 

Objektivi i përgjithshëm ose 
specifik korrespondues 

Objektivi specifik 3 i Objektivit të parë të përgjithshëm 
Organizimi dhe funksionimi i shërbimit civil i cili përfshinë një shërbim civil 
profesional dhe të depolitizuar. Rekrutimi konkurrues, përzgjedhja bazuar në 
meritë dhe kritere të qarta të testimit. Trajnimi i vazhdueshëm dhe i 
nevojshëm. Sistem i vlerësimit të performancës i bazuar në objektivat 
institucionale dhe individuale. 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Raporti për gjendjen në Shërbimin Civil në Kosovë 

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave 

DASHC/DMRAP/MAP  

Shpeshtësia e mbledhjes së 
të dhënave 

Vjetore. Të dhënat mblidhen përmes Raportit Vjetor për Shërbimin Civil gjatë 
tremujorit të parë pas përfundimit të vitit. Raporti i dërgohet Kuvendit deri në 
muajin mars pas përfundimit të vitit.  

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

Përqindja llogaritet si pjesë e nëpunësve civilë sipas përkatësive të ndryshme 
etnike në nivelin qendror të administratës pjesëtuar me numrin e përgjithshëm 
të nëpunësve civilë në nivelin qendror të administratës në Kosovë.  

Formula: 

IEtniciteti=  

𝑁𝑢𝑚ri i nëpunësve civilë sipas përkatësisë etnike në fund të vitit në administratën qendrore  x 100 
Numri i përgjithshëm i nëpunësve civilë në fund të vitit në nivel qendror të administratës 

Bazuar në Ligjin Nr. 03/L –149 për Shërbimin Civil në Republikën e Kosovës, 
Neni 11.3 “Në kuadër të shërbimit civil në institucionet e nivelit qendror 
minimum 10% e posteve duhet të rezervohen për personat të cilët u përkasin 
komuniteteve të cilët nuk janë shumicë në Kosovë dhe që përmbushin kriteret 
specifike të punësimit”.  

 

Informata për vlerat bazë Viti 2014 

Vlera bazë 6.5% 

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2017 2020 

Vlera e treguesit 8% 10% 
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Titulli i treguesit Shkalla se sa ekziston dhe zbatohet në praktikë sistemi i trajnimit për 

nëpunësit civilë (Tregues i SIGMA-s)  

Objektivi i përgjithshëm 
ose specifik 
korrespondues 

Objektivi specifik 4 i Objektivi të parë të përgjithshëm 
 
Sigurimi i qasjes strategjike në zhvillimin e shërbimit civil dhe trajnimin e 
nëpunësve civilë në të gjitha nivelet e administratës publike. 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit 
të performancës 

Raporti vjetor i IKAP/ Raporti për gjendjen në Shërbimin Civil në Kosovë / 
/Raportet vlerësuese të SIGMA-s 

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave 

DMRAP/DASHC/MAP 

Shpeshtësia e mbledhjes 
së të dhënave 

Vjetore/një herë në dy vite: Raporti vlerësues i SIGMA-s 

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

Duhet plotësuar këto tri elemente: 1) është themeluar trajnimi si e drejtë 
dhe detyrë e nëpunësve civilë; 2) rregullisht bëhet vlerësimi i nevojave për 
trajnim (VNT); dhe 3) janë zhvilluar, zbatuar, monitoruar dhe vlerësuar 
planet strategjike të trajnimit për nëpunësit civilë.  

Për secilin element përdoret një vlerësim tre-pikësh: një pikë për 
ekzistimin e legjislacionit primar; dy pikë për zbatimin e tij përmes 
legjislacionit sekondar dhe/ose udhëzimeve përkatëse; dhe tri pikë për 
aplikimin e këtij elementi në praktikë pa ose vetëm me mangësi të vogla.  

 

0 1 2 3 4 5 

Nuk plotësohet 
asnjë nga këto 

elemente 

1-2  
pikë 

3-4  
pikë 

5-6 
pikë 

7-8 
 pikë 

9 
pikë 

 

Informata për vlerat bazë Viti 2014 

Vlera bazë 4 

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2017 2020 

Vlera e treguesit 4.5 5 
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Titulli i treguesit 

 
Përqindja e numrit të nëpunësve civilë që janë trajnuar nga IKAP 
të paktën një herë në vit nga numri i përgjithshëm i nëpunësve 
civilë 

Objektivi i përgjithshëm ose 
specifik korrespondues 

Objektivi specifik 4 i Objektivit të parë të përgjithshëm 
 
Sigurimi i qasjes strategjike në zhvillimin e shërbimit civil dhe 
trajnimin e nëpunësve civilë në të gjitha nivelet e administratës 
publike. 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Raporti vjetor i IKAP-it  

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave 

DMRAP/IKAP/MAP 

Shpeshtësia e mbledhjes së të 
dhënave 

Vjetore  

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

Treguesi llogaritet si përqindje e numrit të nëpunësve civilë që 
janë trajnuar nga IKAP të paktën një herë në vit pjesëtuar me 
numrin e të gjithë nëpunësve civilë në të gjitha nivelet e 
administratës.   
 
Formula:  
 
ITrajnimi= 
 
Numri i nëpunësve civilë që kanë pasur trajnim nga IKAP gjatë vitit të kaluar  
Numri i përgjithshëm i nëpunësve civilë në të gjitha nivelet e administratës publike                        
x 100 

 
 

Informata për vlerat bazë Viti 2014 

Vlera bazë 9.1 % 

Informata për vlerat e synuara Viti 2017 2020 

Vlera e treguesit 15% 20% 
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PROCEDURAT ADMINISTRATIVE DHE OFRIMI I SHËRBIMEVE PUBLIKE ADMINISTRATIVE  
 
Titulli i treguesit Shkalla në të cilën ekziston dhe zbatohet politika e orientuar drejt 

qytetarit në ofrimin e shërbimeve. (Tregues i SIGMA-s)  

Objektivi i përgjithshëm ose 
specifik korrespondues 

Objektivi specifik 1 i Objektivit të dytë të përgjithshëm 
Një kornizë strategjike dhe politikë e bazuar në analizë të detajuar të 
shërbimeve publike administrative përmes zbatimit të Ligjit për Procedurën 
e Përgjithshme Administrative.  
 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Raporti vjetor i Qeverisë/Raporti i MAP-së/Raporti vlerësues i SIGMA-s 

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave 

Departamenti për Menaxhimin e RAP-së 

Shpeshtësia e mbledhjes së të 
dhënave 

Vjetore. një herë në dy vite: Raporti vlerësues i SIGMA-s 

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

Duhet të plotësohen këto elemente: 1) politika e ofrimit të shërbimeve 
është përcaktuar në të paktën njërin prej dokumenteve planifikuese të 
qeverisë; 2) ekziston një listë e shërbimeve publike në nivel të shtetit; 3) 
ekzistojnë mekanizmat për të analizuar dhe shmangur burokracinë në 
procesin e hartimit ligjor; 4) është analizuar projekt-legjislacioni në mënyrë 
që të shmanget burokracia shtesë; 5) në “vitin bazë referues” janë apo ishin 
zbatuar procese sistematike për të thjeshtësuar administratën; 6) kanë 
filluar të zbatohen iniciativa të konsiderueshme reformuese për të 
përmirësuar ofrimin e shërbimit në vitin referues; dhe 7) është krijuar një 
plan gjithëpërfshirës i veprimit për përmirësimin e shërbimeve.  

Një pikë jepet për secilin element të aplikuar.  

0 1 2 3 4 5 

Nuk plotësohet 
asnjë nga këto 

elemente 

1-2 pikë 3-4 
pikë 

5 pikë 6 pikë 7 pikë 

  

Informata për vlerat bazë Viti 2014 

Vlera bazë 1 

Informata për vlerat e synuara Viti 2017 2020 

Vlera e treguesit 2 3.5 
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Titulli i treguesit Shkalla se sa ekziston dhe aplikohet korniza ligjore për administratë të mirë. 

(Tregues i SIGMA-s)  

Objektivi i përgjithshëm 
ose specifik korrespondues 

Objektivi specifik 2 i Objektivit të dytë të përgjithshëm 
 
Është kompletuar dhe zbatohet korniza ligjore dhe nënligjore për ofrimin e 
shërbimeve publike, procedurat administrative dhe kontrolli i cilësisë së tyre.  
 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Raporti vjetor i Ministrisë së Administratës Publike/ Raporti vlerësues i SIGMA-s 

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave 

DMRAP/MAP 

Shpeshtësia e mbledhjes 
së të dhënave Vjetore. një herë në dy vite:  Raporti vlerësues i SIGMA-s 

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

Duhet të plotësohen këto nëntë elemente: 1) ekziston ligji për procedurat e 
përgjithshme administrative dhe ai ka një fushëveprim të gjerë; rregulloret e 
veçanta janë të kufizuara dhe ekziston një listë e rregulloreve të veçanta; 2) 
parimet kyçe të sjelljes së mirë administrative janë përkufizuar në legjislacionin 
për procedurat administrative; 3) në legjislacion sigurohet e drejta për tu dëgjuar 
para vendimit përfundimtar; 4) autoriteteve u kërkohet të theksojnë arsyet e 
vendimeve dhe të informojnë për të drejtën për ankesë; 5) janë përcaktuar 
rregullat procedurale dhe substanciale për ndryshimin, pezullimin ose 
shfuqizimin e një akti administrativ; 6) zbatohen mekanizma për mbështetjen e 
zbatimit të legjislacionit (trajnimi, udhëzimet, etj.); dhe 7) korniza ligjore e 
procedurave administrative zbatohet në praktikë nga të gjitha organet e 
administratës shtetërore4.  

Elementi 2 ka një vlerë maksimale prej tri pikësh. Një pikë jepet për të gjitha 
elementet e tjera të zbatuara. Një pikë për elementin 7 mund të jepet vetëm 
nëse plotësohen elementet 1 deri në 5.  

0 1 2 3 4 5 

Nuk plotësohet asnjë 
nga këto elemente 

1-2 pikë 3-4 pikë 5-6 pikë 7-8 pikë 9 pikë 

 

Informata për vlerat bazë Viti 2014 

Vlera bazë 2 

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2017 2020 

Vlera e treguesit 3 3.5 

 

                                                 
4
 Nëse plotësohen elementet 1 deri në 5, duhet të bëhet një analizë e mostrës e cila duhet të analizojë një mostër 

vendimesh: tri vendime administrative negative lidhur me regjistrimin e një kompanie; tri vendime negative lidhur 
me refuzimin për të dhënë qasje në informata publike. Këto vendime duhet të verifikohen se a i përmbajnë këto 
elemente: paraqitjen e bazës ligjore, dhënien e arsyeve për vendim, informatat për të drejtën dhe procedurën e 
ankesës.   
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Titulli i treguesit Baza ligjore për njësinë e shërbimeve është krijuar dhe struktura është 

plotësuar me personel 

Objektivi i përgjithshëm 
ose specifik korrespondues 

Objektivi specifik 3  i Objektivit të dytë të përgjithshëm 
 
Janë themeluar mekanizmat dhe kapacitetet institucionale për menaxhimin, 
planifikimin, monitorimin, vlerësimin dhe realizimin të shërbimeve publike. 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Raporti vjetor i Ministrisë së Administratës Publike 

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave 

DMRAP/MAP 

Shpeshtësia e mbledhjes 
së të dhënave 

Vjetore  

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 
 

Duhet të plotësohen këto elemente: 1. Ekziston baza ligjore për strukturën 
përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve, 2) ekziston struktura përgjegjëse për 
ofrimin e shërbimeve dhe ajo ka personel të mjaftueshëm 3) personelit që 
merret me agjendën e ofrimit të shërbimeve u janë mbajtur trajnime; 4) është 
përcaktuar agjenda afatmesme për përmirësimin e ofrimit të shërbimeve, 5) 
struktura e ofrimit të shërbimeve është operacionale dhe jep rezultatet e saj  
 
Të gjitha elementeve u jepet vlera e një pike.  
 

0 1 2 3 4 5 

Nuk plotësohet 
asnjë nga këto 

elemente 

1 
pikë 

2 
pikë 

3  
pikë 

4  
 pikë 

5  
pikë 

 
 

Informata për vlerat bazë Viti 2014  

Vlera bazë 0   

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2017 2020 

Vlera e treguesit 
Struktura e themeluar dhe 
e plotësuar me legjislacion 

(3)  

5 
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Titulli i treguesit Numri i sistemeve të integruara elektronike sipas kornizës së 

interoperabilitetit   

Objektivi i përgjithshëm 
ose specifik korrespondues 

Objektivi specifik 4 i objektivit të dytë të përgjithshëm 
 
Zhvillimi dhe integrimi i sistemeve elektronike në masë progresive bazuar në 
kornizën e interoperabilitetit.  
 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Raporti vjetor i Ministrisë së Administratës Publike 

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave 

DMRAP/ASHI/MAP 

Shpeshtësia e mbledhjes 
së të dhënave 

Vjetore  

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

Ky tregues matet në bazë të numrit të sistemeve elektronike që janë të 
integruara në Plarformën e Interoperabilitetit pjesëtuar me numrin e 
përgjithshëm të sistemeve ekzistuese funksiopnale. të bazuara në ketë 
Platformë.  
 
Formula:  
IInterop= 
Numri i përgjithshëm i sistemeve elektronike që janë integruar në Plarformën e Interoperabilitetit x 100/ 
numri i përgjithshëm i sistemeve elektronike që duhet të integrohen bazuar ne numrimn e pergjithshem tëe 
sistemeve ekzistuese (80 sisteme)    

 

Informata për vlerat bazë Viti 2015 

Vlera bazë 
Platforma e Interoperabilitetit ende nuk është 

zhvilluar. Tani rreth 5% e sistemeve kryesore lidhen 
përmes ueb sherbimeve shërbimeve të rrjetit [ueb] 

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2017 2020 

Vlera e treguesit 

31 % te sistemeve te 
integruara. 

Mbi 80% e sistemeve të 
integruara përmes 

platformës së 
interoperabilitetit 
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Titulli i treguesit Numri i qendrave të vetme të shërbimit (one-stop-shops) që ofrojnë 

shërbime për më shumë se tri institucione të ndryshme publike. (Tregues i 
SIGMA-s)  

Objektivi i përgjithshëm 
ose specifik korrespondues 

Objektivi specifik 5 i objektives së dytë të përgjithshme 
Ofrimi i shërbimeve për qytetarë në një qendër të vetme të shërbimit (one-
stop-shops). 
 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Raporti vjetor i Ministrisë së Administratës Publike/ Raporti vlerësues i SIGMA-s 

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave 

DMRAP/MAP 

Shpeshtësia e mbledhjes 
së të dhënave 

Vjetore  

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

Numri i qendrave të vetme të shërbimit (one-stop shops) (apo pikat e  vetme 
të kontaktit) të cilat ofrojnë shërbime për më shume se tre ( të paktën katër) 
institucione të ndryshme (të administratës shtetërore). Nëse ekzistojnë disa 
degë  të qendrave të njëjta të vetme të shërbimit, të gjitha numërohen si një 
tërësi. Portali i e-Qeverisjes po ashtu llogaritet si një tërësi. 

Informata për vlerat bazë Viti 2014 

Vlera bazë 1 

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2017 2020 

Vlera e treguesit 3 6 
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Titulli i treguesit Numri i shërbimeve të ofruara përmes qendrave të vetme të shërbimit 

(one-stop-shops). (Tregues i SIGMA-s)  

Objektivi i përgjithshëm ose 
specifik korrespondues 

Objektivi specifik 5 i objektivit të dytë të përgjithshëm  
Ofrimi i shërbimeve për qytetarë në një qendër të vetme të shërbimit (one-
stop-shops). 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Raporti vjetor i Ministrisë së Administratës Publike/ Raporti vlerësues i 
SIGMA-s 

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave 

DMRAP/MAP 

Shpeshtësia e mbledhjes së 
të dhënave 

Vjetore. një herë në dy vite: Raporti vlerësues i SIGMA-s 

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

Ky tregues llogaritet duke mbledhur numrin e shërbimeve të ofruara nga të 
gjitha qendrat e vetme të shërbimit (one- stop shops).  

Informata për vlerat bazë Viti 2014 

Vlera bazë 45 

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2017 2020 

Vlera e treguesit 30 100 

 

                                                 
5
 Shërbimet e ofruara përmes qendrës së vetme të shërbimit përfshijnë: certifikatat e biznesit, numrat fiskalë, 

numrat e TVSH-së dhe certifikatat e importit dhe eksportit.  
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Titulli i treguesit Shkalla e publikimit të informatave për shërbimet publike në faqet e 

internetit të institucioneve krahasuar me numrin përgjithshëm të 
shërbimeve të  ofruara për çdo institucion6 

Objektivi i përgjithshëm ose 
specifik korrespondues 

Objektivi specifik 6 i Objektivit të dytë të përgjithshëm 
Informimi i vazhdueshëm  i qytetarëve për zhvillimin dhe ofrimin e 
shërbimeve publike,  dhe për të drejtat dhe mënyrat e realizimit të tyre.  
 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Raporti vjetor i Ministrisë së Administratës Publike/ Agjencia për 
Teknologjinë Informative 

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave 

DMRAP/ASHI/MAP 

Shpeshtësia e mbledhjes së 
të dhënave 

Vjetore    

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

Treguesi llogaritet duke pjesëtuar numrin e faqeve të internetit të mbajtura 
sipas Udhëzimit Administrativ (MAP) Nr. 01/2015 për Faqet e Internetit të 
Institucioneve Publike me numrin e përgjithshëm të faqeve të internetit të 
institucioneve të administratës shtetërore të obliguara për të mbajtur faqet 
e internetit sipas këtij Udhëzimi administrativ (për kushtet lidhur me 
shërbimet administrative).  
 
IPublicinf= 
Numri i përgjithshëm i faqeve të internetit të institucioneve që mbahen bazuar në Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2015  x 100% 

Numri i përgjithshëm i faqeve të internetit të institucioneve që janë të obliguara të mbajnë faqet e tyre të internetit sipas 
Udhëzimit Administrativ Nr. 01/2015 

 
Në kriterin për këtë tregues ne i referohemi vetëm kërkesave lidhur me 
shërbimet administrative publike. Udhëzimi Administrativ i MAP nr. 
01/2015, neni 9. për kërkesat lidhur me shërbimet publike administrative 
kërkon që faqet e internetit të institucioneve publike duhet të përmbajnë 
këto  informacione:  
9.1.11. shënimet për CV-të e menaxherëve të lartë të institucionit publik; 
9.1.12. emrin, numrin e telefonit zyrtar dhe e-mail adresën e shefit të 
njësisë së institucionit;  
9.1.13. informacione tabelare lidhur me të gjitha lejet ekzistuese dhe 
licencat e lëshuara, të pezulluara apo të revokuara nga institucioni publik siç  
përcaktohen me ligjin në fuqi  për sistemin e lejeve dhe licencave dhe 
shërbimet e tjera  të ofruara nga një institucion publik, përfshire edhe të 
gjitha informatat e ruajtura rezervë (backup) apo marrjen e shërbimeve;  
9.1.14. listën e hollësishme të shërbimeve të ofruara nga institucioni për 
publikun, siç janë: licencat, lejet, autorizimet, certifikatat apo shërbimet e 
tjera publike, duke përfshirë:  

1.14.1. procedurat dhe kushtet për marrjen e këtyre shërbimeve;  
1.14.2. dokumentacionin e kërkuar dhe kostot për ofrimin e shërbimeve; 
1.14.3. formularin e aplikimit për çdo shërbim dhe udhëzimet  për 
plotësimin e aplikacionit;  
1.14.4. afatet e obligueshme kohore për t’u përgjigjur për shërbimin e 
kërkuar;  

                                                 
6 Informacioni i publikuar për shërbimet publike përfshin adresën ku ofrohen shërbimet, zyrtarin përgjegjës, listën e 
shërbimeve të ofruara, procedurat dhe kushtet, kostot e shërbimeve të ofruara, kohëzgjatjen e shërbimeve të  
ofruara, të drejtën e ankesës në rast së pranuesi i shërbimeve nuk është i kënaqur me cilësinë e shërbimeve të 
ofruara.  
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1.14.5. afatin kohor dhe organin ku duhet paraqitur ankesat, në rast të 
refuzimit të përgjigjes ose mos-ofrimit të shërbimit brenda afatit të 
detyrueshëm ligjor; 

 

Informata për vlerat bazë Viti 2015a 

Vlera bazë Të sqarohet   

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2017 2020 

Vlera e treguesit 80% 100% 
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Titulli i treguesit Pjesa e institucioneve të cilat zhvillojnë në mënyrë të rregullt anketën 

për nivelin e kënaqshmërisë së konsumatorit (të paktën çdo dy vite). 
(Tregues i SIGMA-s)  

Objektivi i përgjithshëm ose 
specifik korrespondues 

Objektivi specifik 7 i Objektivit të dytë të përgjithshëm  
Janë krijuar mekanizmat dhe instrumentet e nevojshme për matjen e 
opinionit publik për cilësinë dhe mundësinë e qasjes në shërbimet 
publike  

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Raporti vjetor i Ministrisë së Administratës Publike/ Raporti vlerësues i 
SIGMA-s   

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave 

DMRAP/MAP 

Shpeshtësia e mbledhjes së të 
dhënave 

Vjetore  

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

Ky tregues llogaritet duke pjesëtuar numrin e institucioneve publike (të 
administratës shtetërore) ku zhvillohen anketat për kënaqshmërinë e 
konsumatorit në baza të rregullta (të paktën çdo dy vite) me numrin total 
të institucioneve publike (të administratës shtetërore), e duke e 
shumëzuar me 100.  

Informata për vlerat bazë Viti 2015 

Vlera bazë 0% 

Informata për vlerat e synuara Viti 2017 2020 

Vlera e treguesit 6 institucione ose 5%  50% 
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ORGANIZIMI I ADMINISTRATËS SHTETËRORE DHE LLOGARIDHËNIA  
 

Titulli i treguesit 
Shkalla se sa është racionale dhe koherente struktura e përgjithshme e 
ministrive dhe organeve të tjera vartëse të qeverisjes qendrore. (Tregues i 
SIGMA-ës) 

Objektivi i përgjithshëm ose 
specifik korrespondues 

Objektivi specifik 1 i Objektivit të tretë të përgjithshëm  
Kompletimi i kornizës ligjore për organizmin e PA për të gjitha tipologjitë e PA, 
bazuar në politika dhe legjislacion si dhe në pajtim me LOAP 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Raporti vjetor i Ministrisë së Administratës Publike/ Raporti vlerësues i SIGMA-
s 

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave 

DMRAP/MAP 

Shpeshtësia e mbledhjes së 
të dhënave 

Vjetore. një herë në dy vite: Raporti vlerësues i SIGMA-s 

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

Duhet të plotësohen këto pesë elemente: 1) rregulloret përkufizojnë 
tipologjinë/llojet e të gjitha organizatave shtetërore; 2) statusi i organeve 
autonome është i qartë dhe i rregulluar në mënyre koherente; 3) rregullat që 
qeverisin marrëdhëniet ndërmjet ministrive dhe organeve raportuese janë të 
qarta dhe koherente; 4) funksionet kyçe të bërjes së politikave mbesin në 
ministri; dhe 5) ministritë kanë përgjegjësi të caktuara për drejtimin dhe 
kontrollin e organeve raportuese, përfshirë skemat për menaxhimin e 
performancës.  

Për secilin element jepet një pikë. Për elementin 3, janë të mundshme deri në 
dy pikë (një për ekzistimin e rregullave, një për zgjidhjet koherente në tërë 
administratën publike).  

0 1 2 3 4 5 

Nuk 
plotësohet 

asnjë nga këto 
elemente 

1-2  
pikë 

3 
pikë 

4  
pikë 

5  
pikë 

6 
 pikë 

 

Informata për vlerat bazë Viti 2014 

Vlera bazë 1 

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2017 2020 

Vlera e treguesit 2.5 4 
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Titulli i treguesit  Mesatarja  e niveleve hierarkike në një ministri tipike. (treguesi i SIGMA-ës) 

Objektivi i përgjithshëm 
ose specifik 
korrespondues 

Objektivi specifik 1 i objektivit të tretë të përgjithshëm 
Kompletimi i kornizës ligjore  për organizimin e PA për të gjitha tipologjitë e PA 
bazuar në politika dhe legjislacion si dhe në pajtim me LOAP  

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit 
të performancës 

Raporti vjetor i Ministrisë së Administratës Publike/ Raporti vlerësues i SIGMA-s 

Institucioni përgjegjës 
për mbledhjen e të 
dhënave 

DMRAP/MAP 

Shpeshtësia e 
mbledhjes së të 
dhënave 

Vjetore. një herë në dy vite: Raporti vlerësues i SIGMA-s 

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

Numri përfshin të gjitha nivelet nga ministri deri në njësinë më të vogël në një 
ministri tipike (por jo punonjësit individualë). Sekretari i përgjithshëm llogaritet si 
nivel i veçantë.  Zëvendësministrat llogariten si nivel i veçantë, por vetëm nëse ata 
mbikëqyrin formalisht të paktën një departament  apo njësi tjetër. Kabinetet 
politike nuk llogariten si nivel hierarkik, pasi ato i ofrojnë mbështetje ministrit.  

Informata për vlerat 
bazë 

Viti 2015 

Vlera bazë 4 

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2017 2020 

Vlera e treguesit 4 4 
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Titulli i treguesit Numri i nëpunësve civilë ndaj të cilëve janë ndërmarrë masa për shkeljen e 

dispozitave të etikës dhe anti-korrupsionit.  

Objektivi i përgjithshëm 
ose specifik 
korrespondues 

Objektivi specifik 2 i Objektivit të tretë të përgjithshëm 
Forcimi i sistemit për monitorimin e zbatimit të parimeve të etikës dhe 
integritetit në administratën publike.  

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Raporti për gjendjen në Shërbimin Civil në Kosovë   

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave 

DMRAP/DASHC/MAP 

Shpeshtësia e mbledhjes 
së të dhënave 

Vjetore 

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

Treguesi  mund të matet duke krijuar databazën me të dhëna në baza vjetore me 
të gjithë nëpunësit civilë për të cilët vendimi për shkeljen e dispozitave të etikës 
dhe anti-korrupsionit i referohen përkufizimeve të përcaktuara në ligjin për 
shërbimin civil,  në kodin e etikës për nëpunësit civilë dhe në dispozitat përkatëse 
që kanë të bëjnë me çështjet kundër korrupsionit.  
 
IEtika= 
Formula: 
Numri i nëpunësve civilë për të cilët aplikohet ky përkufizim. 

Informata për vlerat bazë Viti 2015 

Vlera bazë 0 

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2017 2020 

Vlera e treguesit Regjistri i krijuar Regjistri freskohet çdo vit 
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Titulli i treguesit Indeksi i perceptimit të korrupsionit i Transparency International 

Objektivi i përgjithshëm 
ose specifik 
korrespondues 

Objektivi specifik 2 i Objektivit të tretë të përgjithshëm 
 
Përmirësimi i mekanizmave për qasje në dokumente publike dhe informata 
 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Raporti i Transparency International 

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave 

DMRAP/MAP 

Shpeshtësia e mbledhjes 
së të dhënave 

Vjetore  

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

Niveli i perceptuar i korrupsionit në sektorin publik në shoqëri në shkallën nga 0 
deri në 100, ku 0 nënkupton se vendi perceptohet si shumë i korruptuar dhe 
100 nënkupton se vendi perceptohet si shumë i pastër.  

Formula:  

Vlerësimi i vendit në Indeksin vjetor të Transparency International për 
Perceptimin e Korrupsionit  

Informata për vlerat bazë Viti 2016 

Vlera bazë 33 

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2017 2020 

Vlera e treguesit Trend në përmirësim  Trend në përmirësim 
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Titulli i treguesit Pjesa e kërkesave për informacione publike të refuzuara nga autoritetet publike 

në një vit të caktuar. (Tregues i SIGMA-s) 

Objektivi i përgjithshëm 
ose specifik 
korrespondues 

 
Objektivi specifik 3 i Objektivit të tretë të përgjithshëm 
Përmirësimi i mekanizmave për qasje në dokumente dhe informata publike.  
 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit të 
performancës 

Raporti vjetor i ZKM-së për zbatimin e Ligjit për Qasje Publike në Dokumentet 
Zyrtare 

Institucioni përgjegjës për 
mbledhjen e të dhënave 

DMRAP/MAP/ZKM 

Shpeshtësia e mbledhjes 
së të dhënave 

Vjetore  

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

Ky tregues llogaritet duke pjesëtuar numrin e kërkesave për informata publike 
të refuzuara me numrin e përgjithshëm të kërkesave për informata publike që 
u janë parashtruar autoriteteve publike, duke e shumëzuar pastaj atë me 100. 
Nëse ka në dispozicion të dhëna për kërkesa për informata publike të cilat nuk 
kanë marrë përgjigje, ato duhet të trajtohen si kërkesa të refuzuara.   

Informata për vlerat bazë Viti 2014 

Vlera bazë 4.6% 

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2017 2020 

Vlera e treguesit 3.8% 3.0% 
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Titulli i treguesit Përqindja e institucioneve publike që mbajnë faqe të internetit në përputhje 

me kërkesat ligjore 

Objektivi i përgjithshëm 
ose specifik 
korrespondues 

Objektivi specifik 3 i Objektivit të tretë të përgjithshëm  
 
Përmirësimi i mekanizmave për qasje në dokumente dhe informata publike.  
 

Burimi i të dhënave për 
monitorimin e treguesit 
të performancës 

Raporti vjetor i Ministrisë së Administratës Publike/ Raporti vlerësues i SIGMA-s 

Institucioni përgjegjës 
për mbledhjen e të 
dhënave 

ASHI/DMRAP/MAP  

Shpeshtësia e mbledhjes 
së të dhënave 

Vjetore  

Përshkrim i shkurtër i 
metodologjisë 

Treguesi llogaritet duke pjesëtuar numrin e faqeve të internetit të cilat mbahen 
në pajtim me Udhëzimin Administrativ (MAP) Nr. 01/2015 për Faqet e Internetit 
të Institucioneve Publike me numrin e përgjithshëm të institucioneve të 
administratës shtetërore që janë të obliguara të mbajnë faqe të internetit sipas 
këtij Udhëzimi Administrativ, duke e shumëzuar pastaj me 100.   

IPublicinf OFFDOCS= 
Numri i përgjithshëm i faqeve të internetit të institucioneve që mbahen bazuar në Udhëzimin administrativ Nr. 01/2015     x 100% 

Numri i përgjithshëm i faqeve të internetit të institucioneve të obliguara të mbajnë faqe të internetit sipas UA Nr .01/2015 

 
Në kriteret për ketë tregues ne i referohemi vetë kërkesave lidhur me shërbimet 
administrative. Udhëzimi Administrativ i MAP-së Nr. 01/2015, neni 9, për 
kërkesat lidhur me shërbimet administrative publike kërkon që faqet e internetit 
të institucioneve duhet ë përmbajnë këto informata:  
Neni 9  
Përmbajtja e faqes së internetit  
1. Ueb faqet e institucioneve publike duhet të përmbajnë, duke përfshirë, por 
duke mos u kufizuar:  
1.1. Stemën e Republikës së Kosovës dhe emërtimin zyrtar të institucionit;  
1.2. Adresën e plotë të institucionit;  
1.3. Numrin e telefonit dhe adresën e email-it për kontakt;  
1.4. Planin e punës për vitin kalendarik të institucionit; 
1.5. Misionin dhe funksionet e institucionit, duke përfshirë edhe ato të 
institucioneve në varësi;  
1.6. Skemën organizative të institucionit, duke përfshirë edhe atë të 
institucioneve në varësi;  
1.7. Legjislacionin bazë për organizimin, funksionimin dhe funksionet e 
institucionit përkatës;  
1.8. Projekt aktet normative për qëllim të konsultimit publik, në pajtim me 
normat ekzistuese ligjore për procesin e hartimit të legjislacionit;  
1.9. Të dhënat e përditësuara për veprimtarinë publike të institucionit;  
1.10. Strategjitë dhe dokumentet të tjera të politikave të miratuara, në fushën e 
veprimit dhe funksionimit të institucionit publik;  

1.11. Të dhënat për biografitë e udhëheqësve të lartë të institucionit publik; 
1.12. Emrin, numrin e telefonit zyrtar dhe adresën e e-mail-it të drejtuesve të 
njësive brenda institucionit;  
1.13. Informata në formë të tabelës lidhur me të gjitha lejet dhe licencat 
ekzistuese që janë lëshuar, pezulluar ose revokuar nga institucioni publik, siç 
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është përcaktuar në ligjin në fuqi për sistemin e lejeve dhe licencave si dhe 
shërbimet të tjera që ofrohen nga institucioni publik, duke përfshirë të gjitha 
informatat mbështetëse të aplikimit apo marrjes së shërbimit; 
 1.14. Listën e hollësishme të shërbimeve që ofron institucioni për publikun, si: 
licenca, leje, autorizime, certifikata, vërtetime apo shërbime publike të tjera, ku 
do të përfshihen edhe: 
1.14.1. procedurat dhe kushtet e përfitimit të tyre;  
1.14.2. dokumentacioni i nevojshëm dhe kostoja për realizimin e shërbimit; 
1.14.3. formulari i aplikimit për çdo shërbim dhe udhëzuesi i plotësimit të tij; 
1.14.4. afati i detyrueshëm për të marrë përgjigje për shërbimin e kërkuar; 
1.14.5. afati dhe organi, ku bëhet ankimi, në rast refuzimi të përgjigjes, apo të 
mos ofrimit të shërbimit në afatin e detyrueshëm ligjor;  
1.15. Raportet vjetore të institucionit;  
1.16. Buxheti i miratuar vjetor;  
1.17. Të dhënat për shpenzimet e institucionit;  
1.18. Arkivi elektronik i informacioneve për institucionin;  
1.19. Forumin për komunikim me publikun (qytetarët), për marrjen opinioneve 
për tema të caktuara;  
1.20. Planin vjetor të prokurimit publik dhe  
1.21. Të dhëna të tjera të parashikuara në ligj 
 
2. Ueb faqja e institucionit publik gjithashtu duhet të ketë:  
2.1. Hartën e Faqes (strukturën e faqes);  
2.2. Lidhja (linku) me portalin shtetëror dhe ueb faqet e institucioneve vartëse; 
2.3. Lidhjen (linkun) me Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. 

Informata për vlerat 
bazë 

Viti 2014 

Vlera bazë 29% 

Informata për vlerat e 
synuara 

Viti 2017 2020 

Vlera e treguesit 70% 90% 

 
 
 

 
 

 


