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Hyrje_

Në periudhën prej 28 Dhjetor 2018 deri 

më 5 Mars 2019 u zbatua një hulumtim 

me ndihmë të pyetësorit tek ndërmarrjet 

publike në Republikën e Maqedonisë së 

Veriut.

Qëllimi i hulumtimit tek ndërmarrjet 

publike është që përmes analizës 

së procedurave të brendshme dhe 

konstatimit të zbrazëtirave procedurale 

për monitorimin e performansit të 

menaxhmentit të përmirësohet puna 

dhe në mënyrë përkatëse procedurat në 

pikëpamje të praktikave të determinuara 

ndërkombëtare dhe standardeve për 

qeverisje të mirë.

Ndërmarrjet publike si formë organizimi në 

pronësi të shtetit, e cila i kryen shërbimet 

publike janë në përgjithësi temë e analizës 

në ekonomi. Mënyra e organizimit dhe 

veprimit të tyre vazhdimisht vihet në pyetje 

nga aspekti i efikasitetit të tyre, meqë në 

shumë raste ajo ndeshet me postulatet 

themelore komerciale të ndërmarrjeve. 

Prandaj praktikat e mira ndërkombëtare 

janë vendosur në qendër të vëmendjes së 

analizës si udhërrëfyes për menaxhimin e 

ndërmarrjeve publike.

Pyetësori u dërgua në 129 ndërmarrje 

publike nga të cilat 48 ndërmarrje kthyen 

përgjigje të plotë ose jo të plotë në pyetjet.

Para hulumtimit, në fazën e parë,  u 

analizuan të dhënat e kompanive publike 

të cilat janë të qasshme publikisht. Në 

këtë pjesë u mblodhën informacione 

nga faqet e internetit për fushëveprimin 

e punës, shërbimet dhe produktet e tyre 

etj.  Qëllimi i kësaj faze ishte të fitohet një 

pasqyrë e qartë për veprimtarinë, modelin, 

performancat të cilat janë të nevojshme 

për punë të suksesshme të ndërmarrjeve 

si dhe faktorët kyç për sukses.

Në fazën e dytë, u përpilua pyetësori i 

cili përcaktonte indikatorë relevantë për 

menaxhim të mirë në fushat vijuese:

	 Menaxhim dhe qeverisje korporative;

	 Menaxhim i resurseve njerëzore;

	 Furnizime publike;

	 Menaxhim financiar;



IDSCS Shkurtër i politikave No.4 -  Prill 20192

	 Politika/procedura për parandalimin e 

korrupsionit;

	 Planifikim strategjik

Struktura e analizës në vete i përmban 

rezultatet e prezantuara nga hulumtimi, 

gjetjet nga analiza e hulimtimit dhe 

rekomandimet. Rekomandimet kanë të 

bëjnë me gjendjen specifike të kompanisë 

dhe nevojat për vendosje të standardeve 

plotësuese teknike, menaxhuese dhe 

profesionale në operimin, me qëllim të 

ngritjes së cilësisë gjatë veprimit.

Përpos gjetjeve në lëmitë e menaxhimit, 

në fokus të analizës duhej të jepen 

edhe rekomandime për përmirësimin 

e procedurave të brendshme dhe 

zbrazëtirave procedurale për ndjekje 

të performancës së menaxhmentit në 

ndërmarrjet publike. Ashtu, në fund të çdo 

lëmie, është e prezantuar një kornizë me 

indikatorë dhe burime të informacioneve, 

sipas të cilave mund të ndiqet cilësia e 

menaxhimit dhe monitorimi i punës.

Monitorimi i punës ka të bëjë me raportet, 

proceset dhe dokumentet të cilat përdoren 

gjatë monitorimit të performanseve. 

Monitorimi i principeve të qeverisjes së 

mirë përfshin tre elemente kyç: përcaktimin 

e mandateve dhe obligimeve, procedura 

dhe procese të vendosura si dhe rezultate 

nga procedurat, respektivisht indikatorë të 

performancave.

Principet e përgjithshme të menaxhimit 

të mirë të ndërmarrjeve janë në tërësi të 

përdorshme edhe tek ndërmarrjet publike, 

ashtu që secili standard për menaxhim 

të cilësisë është i përdorshëm edhe tek 

ato, ndërkaq për shkak të specifikave të 

caktuara në fund është e dhënë edhe një 

përmbledhje e tyre. Në tо numërohen 

standarde relevante ndërkombëtare 

(ISO) të cilat shfrytëzohen dhe mund të 

ndihmojnë përmirësimi e menaxhimit të 

ndërmarrjeve publike, në pajtueshmëri 

me gjetjet si dhe praktikat e vendosura 

nga (OECD) dhe Banka Botërore (World 

Bank), të cilat në pjesën më të madhe 

janë të përdorshme dhe vlejnë vetëm për 

ndërmarrjet publike.
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Menaxhim	dhe	
qeverisje	korporative
_

Analizë e rezultateve nga hulumtimi me gjetje 

1.Kush është themelues i ndërmarrjes publike?

Autoritetet qendrore (Qeveria, shteti)

Autoritetet komunale (vetëqeverisja lokale)

Gjithsej të anketuar

11

37

48

Në sajë të përgjigjeve të fituara në 

hulumtimin, përqindja e ndërmarrjeve 

publike në ekzemplarin ku si themelues 

paraqitet qeverisja qendrore është 23%, 

ndërsa qeverisja lokale (vetëqeverisja 

lokale) paraqitet si themelues i 

ndërmarrjeve publike tek 77%. Sipas asaj, 

në hulumtimin janë analizuar numër më i 

madh kompanish ku si themelues është 

qeverisja lokale.

2. Sa mbledhje të Bordit drejtues janë mbajtur në vitin 2017?  

Numri mesatar i mbledhjeve të mbajtura

Minimum mbledhje

Maksimum mbledhje

7

0

20

Janë përgjigjur

Gjithsej të anketuar

45

48
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Në vitin 2017 mesatarja e mbledhjeve 

të mbajtura të bordit drejtues është 

7. Ky numër sjell konkluzën se numri 

i mbledhjeve të bordit drejtues është 

mesatarisht në çdo 1,5 muaj. Madje në 

gjysmën e ndërmarrjeve publike, numri i 

mbledhjeve të bordit drejtues është nën 

mesataren prej 7 që tregon funksionimin 

e parregullt të organeve drejtuese në 

ndërmarrjet publike. Vetëm një kompani 

nuk ka mbajtur asnjë mbledhje të bordit 

drejtues me çka vihet në pyetje edhe 

funksionimi ligjor i kompanisë.

Funksionimi njo i rregullt i bordeve 

drejtuese në ndërmarrjet publike e 

vështirëson procesin e sjelljes së 

vendimeve në operimin që në mënyrë 

të drejtpërdrejtë ndikon ndaj efikasitetit 

të veprimit të kompanisë. Gjithashtu, 

mbledhjet jo të rregullta të bordeve 

drejtuese japin mundësi për devijim 

gjatë operimit nga plani dhe strategjia 

e definuar të kompanisë.

3. Sa mbledhje të Bordit mbikëqyrës janë mbajtur në vitin 2017?

Numri mesatar i mbledhjeve të mbajtura 

Minimum mbledhje

Maksimum mbledhje

3,5

0

11

Janë përgjigjur

Gjithsej të anketuar

45

48

Në vitin 2017, mesatarja e mbledhjeve të 

mbajtura të bordit mbikëqyrës është 3,5 

që është nën mesataren e rekomanduar 

prej minimum 5 mbledhje gjatë një viti, 

respektivisht së paku në çdo 3 muaj 

(kuartal) të vitit dhe një plotësuese për 
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5

4. A ekzistojnë procesverbale nga ato mbledhje? 

Numri i ndërmarrjeve ku ekzistojnë

Numri i ndërmarrjeve ku nuk ekzistojnë

45

1

Jnë përgjigjur

Gjithsej të anketuar

46

48

Nga të dhënat konkludohet se në numrin 

më të madh të ndërmarrjeve publike 

ekzistojnë procesverbale nga mbledhjet e 

bordit drejtues apo mbikëqyrës, që është 

edhe obligim ligjor.

Mbajtja e procesverbaleve nga mbledhjet 

mundëson dokumentimin e vendimeve 

dhe konkluzave të sjella në to, të cilat 

përdoren gjatë punës së përditshme të 

ndërmarrjeve publike dhe monitorimit 

përkatës të tyre.

Procesverbalet, gjithashtu, paraqesin 

bazë për realizimin e procesit të revizionit 

dhe kontrollit të zbatimit të aktiviteteve të 

planifikuara.

miratimin e rezultateve nga operimi. Numri 

maksimal i mbledhjeve të mbajura të 

bordit mbikëqyrës në ndërmarrje publike 

është 11, por në 14 ndërmarrje publike 

numri i mbledhjeve të mbajtura të bordit 

mbikëqyrës është 0 ose 1.

Mbajtja jo e rregullt e mbledhjeve të 

bordit mbikëqyrës i cili duhet të ketë 

funksionin kontrollues mbi bordin drejtues 

mund të sjellë mungesë të kontrollit ndaj 

funksionimit të bordit drejtues dhe realizimit 

të planeve dhe qëllimeve të kompanisë.

Zbrazëtira procedurale në menaxhimin me ndërmarrjet 
publike dhe shoqatat në pronësi të plotë shtetërore 
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5.A ka pasur raste, në periudhën prej vitit 2008 deri më sot, kur është ndërprerë 
anëtarësia në BD/BM para skadimit të mandatit të përcaktuar me normë adekuate?

PO

JO

Gjithsej

Të anketuar Përqindja Përgjigj Përqindja Gjithsej

27

14

41

56

29

85

66

34

100

Anketimi i ndërmarrjeve publike tregon 

se tek 56.3% të ndërmarrjeve publike të 

cilët kanë dhënë përgjigje respektivisht 

tek 65.9% nga numri i përgjithshëm i 

ndërmarrjeve publike, ka pasur raste kur 

është ndërprerë anëtarësia në bordin 

drejtues, ose në bordin mbikëqyrës para 

skadimit të mandatit. Tek 29.1% nga 

ndërmarrjet publike të cilat kanë dhënë 

përgjigje respektivisht tek 34% të numrit 

të përgjithshëm të ndërmarrjeve publike 

nuk ka pasur raste të ndërprerjes së 

anëtarësisë në bordin drejtues apo bordin 

mbikëqyrës para skadimit të mandatit.

6.Në qoftë se ka pasur ndërprerje të anëtarësisë para skadimit të mandatit, ju lutemi 
shënoni sa raste të tilla ka pasur në vitet vijuese në periudhën midis 2008-2017?

Pushimi i anëtarësisë 2008-2017

0

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2 4 6 8 10 12 14 16 18
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Në analizën e bërë për pushimin e 

anëtarësisë para skadimit të mandatit 

në periudhën midis vitit 2008 deri në 

vitin 2017 vërehet stabilitet në strukturën 

e bordeve drejtuese dhe bordeve 

mbikëqyrëse të ndërmarrjeve publike në 

tërë periudhën, me përjashtim të v. 2016 

dhe deri në një masë v. 2013.

Në vitin 2013 u mbajtën zgjedhje lokale, 

ndërsa në v.2016 zgjedhje parlamentare. 

Numri i madh i ndryshimeve në bordet 

drejtuese dhe bordet mbikëqyrëse 

korrespodon me ndryshimet e partive në 

në qeveri, kur vërehet numri më i madh i 

ndërprerjeve të anëtarësive para skadimit 

të mandatit. Por nëse merret parasysh 

se te jo më pak se 86% ndryshimet janë 

bërë në ndërmarrje publike ku themelues 

është vetëqeverisja lokale, përderisa tek 

14% (apo vetëm në dy ndërmarrje publike) 

ndryshimet janë bërë në ndërmarrje publike 

ku themelues është qeverisja qendrore, 

në vit zgjedhjesh parlamentare, atëherë 

nuk ekziston korelacion pozitiv i paraqitjes 

së ndërprerjes së anëtarësisë si efekt i 

drejtpërdrejtë i zgjedhjeve.

Megjithatë duhet të theksohet se në 

periudhën e shqyrtuar, edhe pse janë 

mbajtur zgjedhje parlamentare dhe lokale, 

nuk ekzistonte ndryshim i partive qeverisëse 

në nivel lokal dhe qendror, dhe rrjedhimisht 

në një mënyrë edhe shpjegohet stabiliteti 

i mandateve në bordet drejtuese dhe 

mbikëqyrëse.

7. Si monitorohet zbatimi i vendimeve të BD? 

Përmes bordit drejtues

Përmes themeluesit

Monitorohet vetë / Nuk monitorohet

2

4

14

Janë përgjigjur

Gjithsej të anketuar

20

48

Zbrazëtira procedurale në menaxhimin me ndërmarrjet 
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Gjatë analizës së monitorimit të zbatimit 

të vendimeve të bordeve drejtuese në 

ndërmarrjet publike është konstatuar 

se një numër jashtëzakonisht i vogël i 

ndërmarrjeve publike bëjnë rregullisht 

monitorimin përkatës të zbatimit të 

vendimeve të bordit drejtues.

Në numrin më të madh të ndërmarrjeve 

publike nuk ekziston akt për autorizim 

të sjelljes së vendimeve në sajë të 

niveleve drejtuese. Mosekzistimi i aktit 

për autorizimin e sjelljes së vendimeve 

kontribuon ndaj uljes së efikasitetit gjatë 

punës, definimit të paqartë të ingerencave 

Në rastet kur kryhet monitorimi i duhur i 

zbatimit të vendimeve të bordit drejtues 

në ndërmarrjen publike ajo në shumicën e 

rasteve bëhet përmes bordit mbikëqyrës 

të ndërmarrjes publike, apo përmes 

themeluesit të ndërmarrjes publike 

(Qeverisjet qendrore dhe lokale).

të veprimit si dhe pamundësi për vlerësim 

të drejtë të punës së niveleve drejtuese në 

ndërmarrjet publike.

Në ato ndërmarrje publike të cilat kanë akt 

për autorizim të sjelljes së vendimeve në sajë 

të niveleve drejtuese, të njëjtën e bëjnë me 

8. A janë të përcaktuara me ndonjë akt autorizimet për sjellje të vendimeve në sajë të 
niveleve drejtuese (niveli I, niveli II, niveli III) sipas Katalogut të pozitave të punës? Në 
qoftë se po, me cilin akt dhe cilat janë autorizimet për secilin nga nivelet? Kush dhe si e 
bën kontrollin mbi zbatimin e autorizimeve?

PO

JO

Gjithsej

Të anketuar Përqindja Gjithsej Përqindja Përgjigje

10

32

42

21

67

88

24

76

100

Pa përgjigje 6 12

Gjithsej të 
anketuar 48 100
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Në ndërmarrjet publike në përgjithësi nuk 

ekzistojnë tregues jofinanciarë për suksesin 

e operimit. Nga përgjigjet e fituara vetëm 

6% nga numri i përgjithshëm i ndërmarrjeve 

publike kanë tregues për suksesin e 

operimit të cilat nuk kanë të bëjnë me 

treguesit financiarë.

Mungesa e treguesve për suksesin 

e veprimit e vështirëson dhe e 

pamundëson procesin e vlerësimit të 

operimit në segmentet të cilat kanë të 

bëjnë me punën operative dhe matjen e 

efikasitetit të punës operative. E njëjta e 

tregon edhe mosekzistimin e sistemeve 

të kontrollit dhe matjes së punës 

operative dhe matjes së efikasitetit dhe 

cilësisë së shërbimeve.

Rregulloren për sistematizimin e vendeve 

të punës.

Gjatë analizës së kontrollit të zbatimit të 

autorizimeve për sjelljen e vendimeve, 

si trup/organ kontrollues në shumicën e 

rasteve është ose drejtori ose themeluesi i 

ndërmarrjes publike.

9. Cilët janë treguesit për suksesshmërinë e ndërmarrjes, e të cilët nuk kanë të bëjnë me 
treguesit financiarë të operimit?

10. A ka përcaktuar drejtori qëllime të cilat duhet ti arrijë gjatë mandatit të tij/saj?

PO

JO

Të anketuar Përqindja Përqindja Përgjigje

34

11

71

23

76

24

Gjithsej

Pa përgjigje 

45

3

94

6

100

Gjithsej të
anketuar

48 100

Zbrazëtira procedurale në menaxhimin me ndërmarrjet 
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Në madje 24% nga numri i përgjithshëm 

i ndërmarrjeve publike drejtori nuk ka 

përcaktuar qëllime të cilat duhet të arrihen 

gjatë mandatit të tij/saj. Rrjedhimisht me 

këtë, ekziston edhe mungesë e planifikimit 

sistematik të qëllimeve në operimin e 

drejtorit në ato ndërmarrje publike. Gjatë 

Nga analiza e bërë vërehet se monitorimi 

i realizimit të qëllimeve të operimit të 

ndërmarrjeve publike në praktikë bëhet 

përmes njoftimeve të rregullta në periudha 

të caktuara kohore ndaj organeve 

menaxhuese si dhe ndaj themeluesve të 

ndërmarrjes publike.

Periudha e njoftimit zakonisht është në 

periudhë tre mujore dhe gjashtë mujore, 

punës së tyre, kjo mungesë e pamundëson 

procesin e monitorimit dhe kontrollit 

të realizimit të planit si dhe vlerësimin 

e drejtë të punës së drejtorit në ato 

ndërmarrje publike sipar kritereve të cilat 

janë profesionale dhe kanë të bëjnë me 

performancat e operimit.

por gjithashtu vërehet edhe njoftim në 

periudhë dymbëdhjetë mujore.

Me qëllim të monitorimit më të saktë të 

realizimit të qëllimeve me çka mundësohet 

reagim në kohë në rast të devijimit nga 

realizimi i qëllimeve të planifikuara, 

rekomandohet monitorimi i qëllimeve në 

ndërmarrjet publike të mos jetë për një 

periudhë më të gjatë se tre muaj.

11. Si monitorohet realizimi i qëllimeve dhe në cilin afat kohor?

12. A ekziston sistem i monitorimit të kënaqësisë së përdoruesve?

PO

JO

Të anketuar Përqindja Përqindja Përgjigje

9

32

19

67

22

78

Gjithsej

Pa përgjigje

41

7

86

14

100

Gjithsej 48 100
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Te 67% të ndërmarrjeve publike të anketuara 

të cilat kanë dhënë përgjigje, përkatësisht 

tek 78% të numrit të përgjithshëm të 

ndërmarrjeve publike nuk ekziston 

sistem për monitorim të kënaqësisë së  

përdoruesve. 

Rrjedhimisht, pjesa më e madhe e 

ndërmarrjeve publike nuk kanë mendim 

të formuar në mënyrë sistematike 

për cilësinë e shërbimeve të veta nga 

ana e përdoruesve final. Në mungesë 

të informacionit për kënaqësinë e 

përdoruesve të shërbimeve të ndërmarrjeve 

publike vihet në pyetje matja e cilësisë dhe 

efikasitetit të operimit të ndërmarrjeve 

publike si dhe planifikimi i duhur i qëllimeve 

dhe strategjisë së ndërmarrjes publike në 

drejtim të përmirësimit të shërbimeve dhe 

serviseve për përdoruesit final.

13. Sa persona nënshkruajnë fletëurdhëresë për punë në fushëveprimin e ndërmarrjes? 
(Për shembull: Fletëurdhëresë për instalim të ujëmatësit, Fletëurdhëresë për prerje etj.?)

Mesatarisht nevojiten dy persona për 

nënshkrimin e fletëurdhëresës në 

fushëveprimin e ndërmarrjes publike. Në 

14 ndërmarrje publike, për nënshkrim 

të fletëurdhëresës në fushëveprimin e 

ndërmarrjes nevojitet vetëm 1 person, 

që paraqet vështirësi gjatë zbatimit të 

proceseve të kontrollit dhe matjes së 

efikasitetit gjatë operimit, përpos në ato 

raste ku natyra e punës nuk lejon ndryshe.

Në rastet ku për shkak të natyrës së punës 

nuk është e mundur të ketë më tepër se 

një person për nënshkrim rekomandohet 

zbatimi i masës plotësuese për të 

vlerësuar aktivitetet e kryera të punës me 

çka do të mund të përmirësohet cilësia 

dhe kontrolli në operimin e ndërmarrjes 

publike.

Zbrazëtira procedurale në menaxhimin me ndërmarrjet 
publike dhe shoqatat në pronësi të plotë shtetërore 



Gjatë operimit të përditshëm të 

ndërmarrjeve publike tek një numër i 

madh i tyre nuk ekzistojnë standarde për 

menaxhimin e cilësisë të cilat zbatohen. 

Nga rezluatet e fituara nga anketa vetëm 

katër ndërmarrje publike kanë zbatuar 

standarde për menaxhimin e cilësisë 

nga të cilat vetëm një ndërmarrje ka 

të vendosur ISO standard, përderisa të 

tjerat kanë të bëjnë me HACCPP dhe 

15. A ua lehtësojnë standardet punën apo ua vështirësojnë?

PO

JO

Të anketuar Përqindja Përqindje e përgjigjeve

16

4

34

8

80

20

Gjithsej

Nuk janë përgjigjur

20

28

42

58

100

Gjithsej NP 48 100

mbrojtjen gjatë punës.

Zbatimi i standardeve për menaxhimin e 

cilësisë duhet të jetë mjet plotësues për 

menaxhimin dhe kontrollin e operimit të 

menaxhimit në ndërmarrjen me të cilën 

mundësohet standardizimi i cilësisë së 

shërbimeve si dhe matje dhe përmirësim i 

proceseve të punës me qëllim të rritjes së 

efikasitetit gjatë operimit.

14. Cilat standarde ndërkombëtare për menaxhimin e cilësisë i keni zbatuar në operimin tuaj?
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16. A keni sistem për menaxhimin e dokumenteve?

PO

JO

22

19

Gjithsej

Pa përgjigje

41

7

Gjithsej NP 48

Nga ndërmarrjet publike të cilat kanë 

zbatuar standarde, 20% prej atyre të cilat 

kanë dhënë përgjigje respektivisht 8% 

nga numri i përgjithshëm i ndërmarrjeve 

publike kanë deklaruar se standardet nuk 

ndihmojnë gjatë operimit.

Arësyeja më e shpeshtë kur standardet 

për menaxhimin e cilësisë janë joefikase 

në punën e përditshme dhe paraqesin 

barrë është kur zbatimi i të njëjtave nuk 

përshtatet me punën faktike respektivisht 

proceset e kompanisë, apo kur standardi 

nuk përshtatet me veprimtarinë e punës së 

kompanisë.

Në anketën e zbatuar për posedimin e 

sistemit për menaxhimin e dokumenteve, 

përgjigje kanë dhënë 85% nga numri i 

përgjithshëm i ndërmarrjeve publike të cilat 

janë pjesë e këtij hulumtimi, respektivisht 

41. Prej tyre, 54% të ndërmarrjeve 

publike kanë sistem për menaxhimin e 

dokumenteve, përderisa 46% nuk kanë 

sistem për menaxhimin e dokumenteve.

Posedimi i një sistemi për menaxhimin 

e dokumenteve ndikon në mënyrë të 

drejtpërdrejtë ndaj efikasitetit të operimit 

të ndërmarrjeve publike, mundëson punë 

të shpejtë dhe të thjeshtë me dokumente 

si dhe mbrojtje plotësuese gjatë punës 

me të njëjtat.
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Mbledhjet e rregullta të bordeve drejtuese 

dhe mbikëqyrëse dhe implementimi 

i sistemit të vlerësimit të bazuar në 

realizimin e planeve dhe qëllimeve të 

definuara është parakusht kyç për cilësi të 

menaxhimit. Para fillimit të çdo mandati 

të drejtorëve, si dhe para çdo viti fiskal, 

duhet të vendosen qëllimet financiare dhe 

Nga analiza e rezultateve të pyetësorit 

anketues për ndërmarrjet publike dhe si në 

pajtueshmëri me gjetjet, për përmirësimin 

jofinanciare të operimit. Më vonë, në sajë 

të këtyre qëllimeve duhet të vlerësohet 

puna dhe performancat e kompanisë, 

drejtorit dhe bordit drejtues. Indikatorët 

do të mundësojnë proces të strukturuar 

të evaluimit në të gjitha nivelet në 

ndërmarrjet publike.

e procedurave dhe proceseve të qeverisjes 

korporative si më të rëndësishme veçohen 

rekomandimet vijuese:

1. Monitorim i realizimit të planeve dhe qëllimeve të definuara dhe matje e 
performancave të operimit përmes indikatorëve për operim të suksesshëm

2. Autorizime për marrje të vendimeve në sajë të niveleve drejtuese dhe kontrollë e 
zbatimit të autorizimeve

Konkluza dhe rekomandime për përmirësimin 
e procedurave të brendshme për monitorimin 
e performancës së menaxhmentin në lëmin e 
qeverisjes korporative

Definimi i qartë i autorizimeve dhe 

kompetencat për vendimmarrjen në 

sajë të niveleve drejtuese në të gjitha 

ndërmarrjet publike do të shpiejë 

deri tek rritja e efikasitetit përmes 

shpërndarjes së detyrave dhe ndarjes së 
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përgjegjësisë. Në mënyrë plotësuese, e 

njëjta duhet të zbatohet së bashku me 

kontrollin e brendshëm dhe të jashtëm 

të autorizimeve, që të sigurohet vleftësia 

e tyre dhe funksionimi sipas asaj që 

është parashikuar. Gjatë çdo centralizimi 

të vendimmrrjes në një pikë, humbet 

efikasiteti, rritet mundësia për gabime 

dhe vendime jocilësore dhe zvogëlohet 

mundësia për kontroll nga më shumë anë.

3. Sondazh i opinionit të shfrytëzuesve finalë

4. Vendosja e standardeve për menaxhimin e cilësisë

Sondazhi i opinionit të shfrytëzuesve 

final të shërbimeve të ndërmarrjeve 

publike dhe definimi i planeve dhe 

masave për përmirësimin e opinionit të 

shfrytëzuesve finalë është pjesë e sistemit 

për përmirësimin e vazhdueshëm të 

cilësisë së operimit. Edhe aq më tepër 

pasi që bëhet fjalë për shërbime publike ku 

shumë prej tyre janë në sajë jokomerciale 

dhe qytetarët nuk kanë alternativë ti 

pranojnë në një vend tjetër, shteti përmes 

ndërmarrjeve publike duhet të vendosë 

sistem me të cilin do të sigurojë që ato 

Vendosja e standardeve për menaxhimin 

e cilësisë do të mundësojë përmirësim 

të cilësisë së operimit dhe rritje të 

të jenë cilësore, në kohë dhe efikase. 

Sondazhi i opinionit të shfrytëzuesve finalë 

është pjesë kyç e atij sistemi.

Përpos hulumtimit të mendimit një herë në 

vit, është e nevojshme të vendoset sistem 

i cili rregullisht do ti pranojë komentet, 

ankesat dhe ankesa të qytetarëve, do 

të bëjë analizë të veprimit në sajë të 

komenteve të pranuara dhe në mënyrë 

adekuate do ta përmirësojë veprimin. 

Sistemi duhet të mundësojë qasshmëri të 

lehtë nga ana e qytetarëve.

efikasitetit të operimit si dhe sjellje të 

vendimeve të bazuara në rezultate reale e 

të matshme. Vendosja e standardeve për 

15Zbrazëtira procedurale në menaxhimin me ndërmarrjet 
publike dhe shoqatat në pronësi të plotë shtetërore 



menaxhimin e cilësisë do të kontribuojë 

edhe për strukturimin dhe përmirësimin 

e monitorimit të zbatimit të vendimeve 

të bordit drejtues në tërësi. Në fund 

standardet për menaxhimin e cilësisë japin 

vazhdimësi dhe e ulin punën vullnetare 

gjatë operimit. Si rekomandim plotësues 

është edhe vendosja e revizionit ndaj 

standardeve tani më të vendosura për 

menaxhimin e cilësisë me qëllim që 

të përmirësohet shfrytëzimi i tyre në 

operimin real.

Kornizë e indikatorëve për monitorim të menaxhimit 
korporativ në ndërmarrjet publike

Indikator#

1

Burimi Koha e monitorimit

Numri i mbledhjeve të bordit drejtues

Numri i mbledhjeve të bordit mbikëqyrës

Procesverbali i bordit 
drejtues

Procesverbali i bordit 
mbikëqyrës

Në nivel mujor

Në nivel mujor

Përcaktimi dhe monitorimi i qëllimeve të 
kompanisë

Përcaktimi dhe monitorimi i qëllimeve të drejtorit

Strategjia e ndërmarrjes

Plani i paraqitur nga 
drejtori dhe i miratuar nga 

bordi drejtues

Çdo 3 muaj

Çdo 3 muaj

Monitorimi i rezultateve financiare Bilancet financiare

2

3

5

4

6 Monitorimi i rezultateve jofinanciare

Kënaqësia e shfrytëzuesve finalë

Raportet operative jofinanciare

Hulumtimi i kënaqësisë të 
shfrytëzuesve finalë

Në nivel mujor

Në vit

Monitorimi i standardeve të punës

Monitorimi i kënaqësisë së të punësuarve

Standard për cilësinë

Raporti për kënaqësinë e të 
të punësuarve

Në vit

Çdo 3 muaj

Revizion i brendshëm i operimit Raporti nga revizioni i 
brendshëm

7

8

10

Revizion i jashtëm i operimit Raporti nga revizioni i jashtëm11

Vlerësim i anëtarëve të bordeve
Vlerësim nga menaxhmenti në 

sajë të procedurës së vendosur të  
brendshme

12

9

Çdo 6 muaj

Në vit

Në vit

Në nivel mujor
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Strategjia
_

Analizë e rezultateve nga hulumtimi me gjetje

Planifikimi strategjik në ndërmarrjet 

publike paraqet aktivitet gjatë të cilit 

kryhet përcaktimi i prioriteteve të 

operimit, definimi i qëllimeve kryesore 

për menaxhimin e resurseve, përforcimi i 

operimeve, përcaktimi i drejtimeve të cilat 

do të jenë qëllime të përbashkëta edhe 

për të punësuarit edhe për themeluesit, 

definimi i rezultateve të pritura nga operimi 

si dhe përshtatje e drejtimit të ndërmarrjes 

si përgjigje ndaj ndryshimit të rrethimit.

Planifikimi strategjik është bazë e cila e 

definon drejtimin e veprimit të ndërmarrjes, 

me fokus qendror në ardhmërinë, dhe në 

atë pikëpamje është pjesë jashtëzakonisht 

thelbësore e menaxhimit të ndërmarrjeve. 

Prandaj më poshtë jepet hulumtimi dhe 

analiza e kësaj pjese të operimit.

1. A keni strategji të ndërmarrjes?

PO

JO

Të anketuar Përqindja Përqindja Përgjigje

17

21

35

44

45

55

Gjithsej

Nuk janë përgjigjur

38

10

79

21

100

Gjithsej 48 100
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Analiza e anketës së zbatuar në lidhje 

me pyetjen se a ka ndërmarrja strategji, 

në madje 43% ndërmarrjeve publike nuk 

kanë strategji të definuar të ndërmarrjes 

që është një e dhënë brengosëse duke 

e pasur parasysh rëndësinë e këtij 

dokumenti.

Nga analiza e bërë e përgjigjeve të 

pranuara konkludohet se ato ndërmarrje 

të cilat kanë strategji të përpunuar, në 

shumicën e rasteve kanë miratuar strategji 

për afat të shkurtë. Vetëm dy ndërmarrje 

publike kanë strategji për afat të mesëm.

Nga pikëpmja e përfshirjes së 

departamenteve në planifikimin 

strategjik nga përgjigjet e pranuara 

mund të konkludohet se në shumicën 

Definimi i strategjisë së ndërmarrjes 

është një nga aktivitetet themelore dhe 

parësore gjatë vendosjes së  qëllimeve 

të ndërmarrjes. Mospasja e strategjisë 

së definuar kontribuon ndaj mospasjes 

së biznes-qëllimeve qartë të definuara të 

operimit dhe mungesës së fokusit gjatë 

relizimit të qëllimeve korporative.

Gjatë definimit të strategjisë 

rekomandohet të definohet strategji në 

afat të shkurtër, të mesëm dhe të gjatë 

me çka mundësohet realizimi i qëllimeve 

afatshkurta duke e pasur parasysh 

strategjinë afatgjate të ndërmarrjes.

e rasteve gjatë procesit të planifikimit 

strategjik ndërmarrjet publike i përfshijnë 

departamentet në procesin e planifikimit, në 

ato në të cilat ekzistojnë kushtet për këtë.

2. Për çfarë periudhe kohore është strategjia e fundit e miratuar? 

3. What is the role of sectors in the process of strategic planning? What is the role of 
management boards in the strategic planning process? What is the role of the CEO in 
the strategic planning process?
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Nga analiza konkludohet edhe se procesi 

i definimit të roleve të bordit drejtues 

dhe drejtorit, më tepër janë role të cilat 

marrin pjesë në planifikimin dhe marrjen e 

vendimeve.

Në praktikën botërore, përpos këtyre roleve 

drejtori ka edhe rol të sigurojë pjesëmarrje 

Rishqyrtimi i strategjisë në ndërmarrjet 

publike mesatarisht bëhet në 11 muaj, që 

është kohë e papërshtatshme dhe më e 

shkurtër se minimalja prej 12 muajsh. Në 

çdo rast nuk duhet të anashkalohet edhe 

fakti se një pjesë e ndërmarrjeve publike 

sipas përgjigjeve të pranuara nuk bëjnë 

të të gjitha departamenteve dhe të 

punësuarve kyç në përpilimin e strategjisë, 

por edhe që ajo të jetë e paraqitur dhe 

e miratuar nga të gjithë të punësuarit 

të cilët do të përpiqen të punojnë dhe 

ti përmbushin qëllimet strategjike të 

kompanisë.

fare rishqyrtim të strategjisë.

Rishqyrtimi i rregullt i strategjisë 

rekomandohet të bëhet te të gjitha 

llojet e strategjive duke përfshirë edhe 

strategjitë afatshkurta (ato që janë për 

afat kohor prej 12 muajsh).

4. Në çfarë afati kohor rishqyrtohet strategjia (në muaj)?

5. A keni miratuar plan aksional për zbatim të strategjisë?

PO

JO

Të anketuarPërqindja Përqindja Përgjigje

12

21

25

44

36

64

Gjithsej

Nuk janë përgjigjur

33

15

69

31

100

Gjithsej 48 100
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Vetëm 25% nga numri i përgjithshëm 

i ndërmarrjeve publike të përfshira në 

hulumtimin kanë miratuar plan aksional për 

zbatimin e strategjisë.

Sipas këtyre rezultateve, pjesa e mbetur 

prej 75% të ndërmarrjeve publike zbatimin 

e strategjisë e bëjnë pa plan aksional të 

miratuar sistematikisht, me çka dukshëm 

zvogëlohet mundësia për arritjen e qëllimeve 

të definuara në strategjinë, monitorimin e 

Edhe përpos numrit relativisht të vogël të 

ndërmarrjeve publike që kanë miratuar plan 

aksional për zbatimin e strategjisë, numri i 

saj dhe në përgjithësi vihet në pyetje se a ka 

operimi për synim plotësimin e saj.

Monitorimi i progresit të zbatimit të 

strategjisë, sipas rezultateve nga analiza 

e bërë në shumicën e rasteve kryhet me 

raporte pjesa më e madhe e së cilave 

janë vjetore. Në atë aspekt rekomandohet 

monitorimi i rregullt i zbatimit të strategjisë 

në periudha prej tre muajsh ku monitorimin 

e kryen bordi mbikëqyrës i ndërmarrjes.

ndërmarrjeve publike tek të cilat ekzistojnë 

tregues për suksesin është prapë se prapë 

më i madh. 46% nga numri i përgjithshëm i 

6. A ekzistojnë tregues të suksesit?

PO

JO

Përqindja përgjigjeTë anketuar Përqindja

22

13

46

27

63

37

Gjithsej

Nuk janë përgjigjur

35

13

73

27

100

Gjithsej NP 48 100
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ndërmarrjeve sipas përgjigjeve të fituara 

kanë tregues për sukses. Ajo tregon në 

faktin se vetëm gjysma e ndërmarrjeve 

publike kanë mënyrë për matje të suksesit 

përmes treguesve për suksesshmërinë, 

tek të cilat duke pasur parasysh se jo 

gjithmonë ekziston strategji afatgjate, jo 

gjithmonë mund të jenë të vendosur drejtë 

zbatimit të së njëjtës.

Duke i vlerësuar veçmas lëmitë, menaxhimi 

dhe planifikimi strategjik është lëmia më pak 

e praktikuar në menaxhimin e ndërmarrjeve 

publike. Edhe pse aktivitetet dhe standardet 

nuk janë të rregulluara me ligj, megjithatë 

plani strategjik paraqet dokument me të 

cilin në organizatën komunikohen qëllimet 

organizative, si ato të arrihen, si dhe të gjitha 

elementet tjera kritike të planifikimit në 

suaza të ndërmarrjes.

Planifikimi i suksesshëm strategjik jo vetëm 

që definon se në cilën kahje do të lëvizë 

ndërmarrja dhe çka nevojitet që të arrihen 

rezultatet e parashikuara por definon se si 

ndërmarrja mund të dijë se a janë të njëjtat 

të arritura.

Rekomandimet për atë se si të përmirësohet 

planifikimi janë drejtëpërdrejtë të ndërlidhura 

me punën e bordit drejtues dhe drejtorit. 

Sistemi i menaxhimit duhet ta përfshijë 

aktivitetin e planifikimit strategjik në 

aktivitetet e rregullta të ndërmarrjes.

Megjithatë për kryerjen e së njëjtës me siguri 

do të nevojitet edhe të ndërtohen kapacitete 

për zbatimin cilësor të planifikimit strategjik, 

përpilimin e strategjisë, monitorimin dhe 

ripërtrirjen e saj.

Konkluza dhe rekomandime për përmirësimin 
e procedurave të brendshme për monitorimin 
e performancit të menaxhmentit në lëminë e 
menaxhimit korporativ
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Kornizë e indikatorëve për monitorim të planifikimit strategjik

Indikator#

1

Burimi Koha e 
monitorimit

Strategjia e vendosur e ndërmarrjes 
për zhvillim gjatë 3-5 viteve

Qëllimet e përcaktuara strategjike dhe 
aktivitetet për përmbushjen e tyre

Dokumenti për plan dhe strategji

Dokumenti për plan dhe strategji

Çdo 6 muaj

Çdo 3 apo 6 muaj

Faktorët e përcaktuar kyç për sukses në 
pajtueshmëri me strategjinë

Indikatorë për suksesin e operimit

Dokumenti për plan dhe strategji

Plani për realizimin e strategjisë

Çdo 3 muaj

Çdo 3 muaj

Iniciativa strategjike Dokumenti për plan dhe strategji

2

3

5

4

Çdo 3 muaj

Menaxhimi me 
resurset njerëzore
_

Analizë e rezultateve nga hulumtimi me gjetje

Në sajë të analizës së përgjigjeve të 

pranuara gjatë hulumtimit të punës 

së përditshme dhe menaxhimit me 

resurset njerëzore të ndërmarrjeve 

publike janë fituar rezultatet dhe 

konkluzat vijuese:

1. A është planifikuar vëllimi i punës për çdo të punësuar?

PO

JO

Të anketuar Përqindja Gjithsej

23

19

55

45

Gjthsej 42
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Tek 45% të ndërmarrjeve publike të cilat 

kanë dhënë përgjigje ka pasur raste kur 

nuk është bërë planifikim i vëllimit të 

punës për çdo të punësuar. Tek 55% të 

ndërmarrjeve publike të cilat kanë dhënë 

përgjigje është bërë planifikim i vëllimit të 

punës të të punësuarve në ndërmarrjet 

publike. Planifikimi i vëllimit të punës 

për çdo të punësuar paraqet bazë për 

vlerësimin, avancimin dhe ulje në pozitën e 

vendit të punës.

Tek 32% të ndërmarrjeve publike të cilat 

kanë dhënë përgjigje, ka pasur raste kur 

të punësuarit nuk kanë qenë të njoftuar 

me qëllimet dhe detyrat e tyre vjetore. Tek 

68% të ndërmarrjeve publike të cilat kanë 

dhënë përgjigje të punësuarit kanë qenë 

Sistemi Menaxhim i performancës 

(Performance management) përfshin 

aktivitete të cilat do të sigurojnë që qëllimet 

e kompanisë vazhdimisht të realizohen 

në mënyrë efikase dhe efektive. Sistemi 

duhet të fokusohet në performancat 

e organizatës, departamenteve dhe të 

punësuarve. Në mënyrë plotësuese, ky 

sistem në korrelacion me stadanardizimin 

e proceseve dhe pozitave të punës duhet të 

japë operime më efikase dhe dukshëm do 

të ndikojë ndaj rezultateve të kompanisë.

të njoftuar me qëllimet dhe detyrat e tyre 

vjetore në ndërmarrjet publike. Qëllimet 

e kompanisë duhet patjetër të jenë të 

ndara midis të punësuarve me çka secili i 

punësuar do të ketë fotografi të qartë se si 

dhe sa merr pjesë ndaj realizimit të tyre.

2. A janë të njoftuar të punësuarit me qëllimet dhe detyrat e tyre vjetore?

PO

JO

Të anketuar Përqindje Gjithsej

17

8

68

32

Janë përgjigjur 25

Gjithsej 48 100
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Rezultatet tregojnë se në 53% të 

ndërmarrjeve publike të cilat janë 

përgjigjur, ka pasur raste kur është bërë 

vlerësim apo revizion vjetor i përmbushjes 

së qëllimeve nga çdo punëtor. Tek 47% e 

ndërmarrjeve publike të cilat kanë dhënë 

përgjigje se nuk është bërë vlerësim apo 

Në përgjithësi ndërmarrjet publike kanë 

sistematizim të vendeve të punës dhe atë 

revizion vjetor i përmbushjes së qëllimeve 

nga çdo punëtor. Jashtëzakonisht e 

lartë është përqindja e ndërmarrjeve 

të ciat nuk mbajnë llogari për qëllimet 

e të punësuarve, dhe me atë nuk kanë 

tendencë të përmirësojnë performancat 

dhe rezultatet e operimit.

tek 98% të ndërmarrjeve publike të cilat 

kanë dhënë përgjigje. 2% të ndërmarrjeve 

4. A është bërë sistematizimi i vendeve të punës?

PO

JO

Të anketuar Përqindja Gjithsej

41

1

98

2

Janë përgjigjur 42 87

Gjithsej 48 100

3.  A bëhet vlerësim apo revizion vjetor i përmbushjes së qëllimeve nga çdo punëtor? 

PO

JO

Të anketuar Përqindje Gjithsej

19

17

53

47

Gjithsej janë përgjigjur 36
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publike të cilat janë përgjigjur, kanë 

thënë se nuk kanë bërë sistematizim të 

vendeve të punës. Me atë ekziston ndarje 

formale e vendeve të punës që është 

Nga anketa e bërë te ndërmarrjet publike 

konkludohet se një numër i vogël i 

ndërmarrjeve publike kanë bërë më shumë 

ndryshime të sistematizimit përderisa 

tek një numër i caktuar i ndërmarrjeve 

publike nuk është bërë fare sistematizimi i 

vendeve të punës. Para se të fillojë procesi 

i përgatitjes së Rregullores duhet të jepet 

përgjigje në pyetjen kyç – a ka nevojë të 

përpilohet rregullore e re apo e ndryshuar/

plotësuar për sistematizimin? Në qoftë 

se në organin është miratuar Rregullore 

e re për organizimin e brendshëm të 

bazë për ndërtimin e sistemit të resurseve 

njerëzore dhe përputhshmëri me praktikat 

dhe standardet sa i përket menaxhimi e 

resurseve njerëzore.

punës ose në rast kur intervenohet në 

përmbajtjen e më tepër se 50% të vendeve 

të punës të determinuara në rregulloren 

ekzistuese të sistematizimit, atëherë është 

mirë të zbatohet procedurë për përpilim 

të Rregullores së re për sistematizimin 

e vendeve të punës. Në të kundërtën, 

nëse nuk ka intervenim në rregulloren për 

organzimin e brendshëm apo intervenimet 

në rregulloren për sistematizimin, janë më 

të pakta, do të mjaftojë të bëhet ndryshimi 

dhe plotësimi i rregullores ekzistuese.

5. Sa herë është ndryshuar sistematizimi gjatë 6 viteve të fundit 
(nga 2012 deri më sot)?

PO < 3 herë

PO > 3 herë

Të anketuar Përqindja Gjithsej

25

13

59.5

30.5

JO 4 10

Gjithsej 42 87.5
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The analysis over a period of 10 

consecutive years shows that out of a 

total of 39 surveyed public enterprises, 

only in 48% of surveyed enterprises the 

number of employees has insignificantly 

increased, wheres in 52% of surveyed 

public enterprises the number of 

employees has decreased. 

6. Numri i paraqitur i të punësuarve me gjendjen më 31.12 në periudhën 2008-2017

Rritje

Ulje

Të anketuar Përqindje Gjithsej

19

20

48.75

51.25

Gjithsej 39 82.25

7. Sa të punësuar kanë qenë të avancuar në periudhën 2008-2017? 

Avancimi i të punësuarve

0

2017

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Nga grafiku i paraqitur shihet se shkalla 

e avancimit të të punësuarve rritet, që do 

të thotë se ekziston stimulimi i kuadrove, 

i cili megjithatë sipas numrit të personave 

të cilët janë avancuar, ka të bëjë me 

një numër të vogël të të punësuarve. 

Në periudhën nga 2008-2017 në një pjesë 

të vogël të ndërmarrjeve publike është bërë 

zhvendosje e të punësuarve nga pozitë 

Procedura e avancimit ka për qëllim tu 

mundësojë nëpunësve administrativë 

përparim në karierë, respektivisht 

kalimin prej pozitave më të ulëta 

të punës në më të larta dhe është 

instrument për motivim.

më e lartë në atë më të ulët. Punëdhënësit 

kanë ndikim të madh ndaj karierës së të 

punësuarve.

8. Sa të punësuar janë zhvendosur në pozitë më të ulët të punës në periudhën 2008-2017?

Të punësuar të cilët janë zhvendosur në pozitë më të ulët të punës

0
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2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

1 2 3 4 5 6
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Vetë implementimi i sistemit për menaxhimin 

e resurseve njerëzore dhe menaxhimi i 

suksesshëm do tu sigurojë të punësuarve 

ambient të volitshëm profesional, si dhe 

mbajtjen e tyre dhe zhvillimin e mëtejmë të 

kapaciteteve të të punësuarve.

Përmes implementimit të konceptit për 

menaxhimin e resurseve njerëzore pritet të 

arrihet efektet vijuese:

• Përputhshmëri e plotë e menaxhimit të 

resurseve njerëzore me dispozitat e Ligjit për 

sistematizimin e brendshëm, para së gjithash 

në pjesën e kompetencave të punës;

• Definim i vendeve të punës, në përputhje 

me klasifikimin e vendeve të punës;

• Planifikim, zhvillim dhe monitorim i 

vazhdueshëm i trajnimit për nëpunësit 

publikë në pajtueshmëri me nevojat;

• Praktikim më i shpeshtë i procedurës për 

avancim të të punësuarve pasi që shumë 

pak përdoret në praktikë. Avancimi i të 

punësuarve duhet të bëhet në sajë të 

kritereve dhe procedurave objektive.

Konkluza dhe rekomandime për përmirësimin e procedurave 
të brendshme për monitorimin e performancës së menaxh-
mentit në lëminë e menaxhimit të resurseve njerëzore

Kornizë e indikatorëve për monitorimin e menaxhimit 
me resurset njerëzore në ndërmarrjet publike

Indikator#

1

Burimi Koha e
monitorimit

Vëllimi i planifikuar i punës për çdo të punësuar

I njoftoni të punësuarit me qëllimet dhe detyrat 
e tyre vjetore

Procesverbali nga organi për 
Menaxhimin e resurseve njerëzore

Procesverbali nga organi për 
Menaxhimin e resurseve njerëzore

Në nivel vjetor

Në nivel vjetor

Vlerësim apo revizion vjetor i përmbushjes së 
qëllimeve nga çdo punëtor

Sistematizimi i vendeve të punës

Strategjia e ndërmarrjes

Strategjia e ndërmarrjes

Çdo 3 muaj

Çdo 3 muaj

Procedura disiplinore të ngritura në vitet vijuese

2

3

5

4

6 Monitorim i standardeve të punës

Monitorim i kënaqësisë së të punësuarve

Standardi për cilësi

Raporti për kënaqësinë e të 
punësuarve

Në nivel vjetor

Çdo 3 muaj7

Në nivel vjetorProcesverbali nga organi për 
Menaxhimin e resurseve njerëzore
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Menaxhim
financiar		
_

Analizë e rezultateve nga hulumtimi me gjetje

Rezultatet financiare të një kompanie 

mund të analizohen nga dy aspekte. 

Aspekti i parë janë praktikat e qeverisjes 

së mirë të cilat e mundësojnë qeverisjen e 

mirë ndërsa i dyti janë vetë performancat. 

Më poshtë do të analizohen vetëm 

praktikat dhe në atë pikëpamje vendosja, 

funksionimi dhe zbatimi i tyre. Analiza 

ka për qëllim ta kuptojë praktikën, 

procedurat dhe sjelljen e cila mund 

të përmirësohet dhe t’u adaptohet 

praktikave më të mira të njohura 

aktualisht. Për çdo pyetje është dhënë 

koment i cili duhet të japë indicie se ku 

ekziston hapësirë për përmirësim dhe/

apo ndryshim të praktikave të vendosura.

1. Sa ditë mesatarisht e keni vonuar pagesën e obligimeve ndaj 
furnizuesve në vitin 2017?

Vonesa më e gjatë e pagesës së obligimeve ndaj 
furnizuesve në ditë për vitin 2017

445

10

62,035

28Janë përgjigjur

Gjithsej të anketuar 48

Vonesa më e shkurtër e pagesës së obligimeve ndaj 
furnizuesve në ditë për vitin 2017

Mesatarja e ditëve të vonesës së  pagesës së 
obligimeve ndaj furnizuesve
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Mesatarja e vonesës së pagesës së 

obligimeve ndaj furnizuesve mbi afatin 

e kontraktuar është 62 ditë dhe duke 

e pasur parasysh afatin ligjor prej 60 

ditësh vonesa mesatare e ndërmarrjeve 

publike është dy herë mbi të lejuarën. Prej 

gjithsej 28 ndërmarrjeve publike të cilat 

janë përgjigjur, 7 janë mbi mesataren me 

vonesë jashtëzakonisht të madhe, te disa 

prej tyre më tepër se një vit. Këto gjetje 

e tregojnë ekzistimin e praktikave jo 

të drejta afariste ndaj kompanive tjera 

dhe ndaj furnizuesve të ndërmarrjeve 

publike. Arsyet për praktikën e këtillë 

mund të kërkohen në operimin jo-

rentabil të kompanive dhe mungesën e 

likuiditetit për servisimin e obligimeve 

në kohë.

2. Sa ditë keni mesatarisht vonesë të inkasimit të kërkesave nga blerësit për vitin 
2017? A keni procedurë për inkasim me detyrim dhe si sillet vendimi për ngritje të 
inkasimit me detyrim?

Vonesa më e gjatë e inkasimit të kërkesave nga 
blerësit për vitin 2017?

775

15

89,74

27Janë përgjigjur

Gjthsej të anketuar 48

Vonesa më e shkurtër e inkasimit të kërkesave nga 
blerësit për vitin 2017?

Mesatarja e ditëve të vonesës së pagimit të obligimeve ndaj 
furnizuesve

3. A keni procedurë për inkasim me detyrim dhe si sillet vendimi për fillim 
të inkasimit me detyrim?

Kanë procedurë për inkasim me detyrim 30

10

40

48Gjithsej të anketuar

Nuk kanë procedurë për inkasim me detyrim 

Janë përgjigjur
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Vonesa mesatare e inkasimit të kërkesave 

nga blerësit mbi afatin e përcaktuar 

me marrëveshje është pothuajse 90 

ditë dhe duke e pasur parasysh afatin 

ligjor prej 60 ditësh, vonesa mesatare e 

inkasimit të kërkesave tek ndërmarrjet 

publike është tre muaj mbi të lejuarën. 

Prej gjithsej 27 ndërmarrjeve publike të 

cilat janë përgjigjur 6 janë mbi mesataren 

me vonesë jashtëzakonisht të gjatë, tek 

disa prej tyre është më tepër se dy vite. 

Nga këto gjetje vërehet se këto praktika 

afariste nuk sigurojnë  menaxhim të 

mirë të kompanive. Inkasimi i parregullt i 

kërkesave ndikon ndaj likuiditetit dhe ndaj 

rezultatit final financiar me çka në mënyrë 

të drejtpërdrejtë ndikohet negativisht ndaj 

performancave respektivisht bëhet dëm. 

Në lidhje me këtë është jashtëzakonisht 

e rëndësishme që procedurat e inkasimit 

të kërkesave të kontrollohen dhe 

përmirësohen pasi që 30 prej gjithsej 40 

ndërmarrjeve publike kanë deklaruar se 

kanë procedurë për inkasim me detyrim. 

Megjithatë, asnjëra prej kompanive të cilat 

kanë deklaruar se kanë procedurë për 

inkasim me detyrim nuk janë përgjigjur në 

pyetjen se si sillet vendimi për inkasim me 

detyrim, që tregon se procedura nuk njihet 

mjafueshëm, e njëjta nuk praktikohet 

shpesh dhe mjaftueshëm, si edhe se 

ndoshta procedura nuk është mjaft mirë 

e vendosur dhe e precizuar dhe disa 

elemente kyç për zbatimin e saj mungojnë.

4. Ju lutemi shënoni të hyrat, të dalat dhe borxhet e ndërmarrjes për vitet 
vijuese 2015, 2016, 2017

Numri i ndërmarrjeve të cilat kanë realizuar humbje në së paku 
në njërin prej tre viteve

16

8

11,33

28Janë përgjigjur

Gjithsej të anketuar 48

Numri i ndërmarrjeve të cilat realizojnë humbje në të tre vitet

Numri mesatar i ndërmarrjeve të cilat realizojnë humbje në një vit 
(mesatarja nga 2015, 2016 dhe 2017)

19,66Numri mesatar i ndërmarrjeve të cilat kanë borxhe në një vit
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Ndërmarrjet publike edhe pse kryejnë 

shërbime të cilat mund të jenë 

joprofitabile, ato duhet të tentojnë të jenë 

rentabile. Analiza e hulumtimit tregon se 

numri i ndërmarrjeve të cilat kanë realizuar 

humbje në njërin prej 3 viteve të fundit 

është 16 respektivisht 57,15% nga numri 

i përgjithshëm i ndërmarrjeve të cilat janë 

përgjigjur. Analiza plotësuese e trendit 

tregon se një numër i madh i ndërmarrjeve 

në vazhdimësi kanë rezultate negative, 

në këtë rast sipas hulumtimit 8 prej 

gjithsej 28 apo 28,56% kanë humbje 

në të tri vitet. Nëse këtyre treguseve ua 

bashkangjesim edhe treguesin për borxhe 

tek 20 ndërmarrje nga numri i njejtë i 

përgjithshëm i ndërmarrjeve publike, mund 

të konkludojmë se ato janë një barrë e 

konsiderueshme ndaj buxhetit qendror 

dhe buxhetit të vetëqeverisjes lokale. 

Në atë aspekt, praktikat për mbulimin e 

humbjeve tek këto ndërmarrje duhet të 

vendosen mbi baza të cilat do të mundësojnë 

përmirësim të efikasitetit dhe rentabilitetit 

gjatë operimit, edhe pse në disa raste bëhet 

fjalë për shërbime publike të cilat jepen në 

bazë jokomerciale respektivisht shteti duhet 

ta mbulojë dallimin midis çmimit preferencial 

të shërbimit apo produktit në interes të 

qytetarëve dhe harxhimeve për mundësimin, 

respektivisht krijimin e tyre.

Praktika e deritanishme për mbulimin e 

humbjeve operative përmes pagesave të 

drejtpërdrejta nga buxheti qendror dhe buxheti 

i vetëqeverisjes lokale në shumë totale, pa 

ekzistim të një metodologjie për llogaritje të 

shumës maksimale e cila mund të mbulohet 

dhe pa llogaritje të çmimit të kushtimit të 

shërbimit, e shtyp nxitjen e ndërmarrjeve 

publike për përmirësim të vazhdueshëm të 

efikasitetit dhe rentabilitetit gjatë operimit. 

Respektivisht paraqet rrezik moral se praktika 

e këtillë do të përsëritet siç edhe është e 

dukshme nga hulumtimi.
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Në përputhje me analizën dhe gjetjet nga 

menaxhimi financiar, mund të vërehen 

më shumë situata të cilat janë apo nuk 

janë të lidhura në mënyrë të drejtpërdrejtë 

me financat, por kanë rol jashtëzakonisht 

të rëndësishëm në menaxhimin e 

ndërmarrjeve publike.

Vendosja e disiplinës financiare dhe fiskale 

Me vonesën e pagesës ndaj furnizuesve 

të vetë, ndërmarrjet publike në mënyrë 

të drejtpërdrejtë ndikojnë ndaj punës së 

tyre dhe likuiditetit, e me atë edhe ndaj 

likuiditetit të ekonomisë në përgjithësi. 

Komunikimi aktiv me blerësit, analizë e 

përqindjes së rrezikut për blerës problematikë, 

aktivizim i instrumenteve për inkasimin e 

në ndërmarrjet publike e ul varësinë 

e tyre nga shteti me çka njëkohësisht 

nxitet përmirësimi i menaxhimit, e 

me atë edhe performansat. Prandaj 

rekomandimet vijuese, edhe pse 

drejtpërsëdrejti të lidhura me financat, 

nga zbatimi i tyre do të ketë dobi më të 

gjerë edhe shteti dhe qytetarët.

Është jashtëzakonisht e rëndësishme 

që furnizimet të planifikohen në pajtim 

me planin për furnizime, fluksin e parave 

dhe mundësitë e ndërmarrjes publike.

kërkesave. Përmirësi i procedurës për inicim 

të inkasimit me detyrim dhe aktivim i saj 

automatik pa miratim nga disa nivele.

Konkluza dhe rekomandime për përmirësimin e 
procedurave të brendshme për monitorim të performancës 
së menaxhmentin në lëminë e menaxhimit financiar

1. Zvogëlimi i numrit të ditëve mesatare të obligimeve ndaj furnizuesve

2. Zvogëlimi i numrit të ditëve mesatare të kërkesave nga blerësit
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INga analiza është e dukshme se 

ndërmarrjet publike në një pjesë të madhe 

realizojnë humbje edhe atë në vazhdimësi. 

Shërbimet publike mund të kenë nevojë 

për financim nga buxheti të cilat janë 

jashtë praktikave të zakonshme buxhetore. 

Megjithatë, duhet të ekzistojnë përkufizime 

buxhetore të cilat në rast të rezultateve të 

dobëta financiare të ndërmarrjeve publike, 

të cilat punojnë nën linjën e efikasitetit, 

mund të nxisin ndryshim në strukturën 

menaxhuese. Në qoftë se bëhet fjalë për 

kompani të cilat punojnë sipas kushteve 

komerciale, performancat e këtilla të 

dobëta mund të rezultojnë në mbylljen e 

kompanisë, ndryshimin e strukturës së 

pronarëve apo huamarrje plotësuese. 

Mirëpo, pasi që bëhet fjalë për dhënien 

e shërbimeve të rëndësishme publike, 

përkufizimet buxhetore për mbulimin e 

humbjeve mund të kompomitohen dhe 

me atë të shpërfillen, por pashmangshëm 

do të duhej të reflektohet në ndryshimin e 

strukturës menaxhuese.

Linja e efikasitetit duhet të përcaktohet 

përmes formalizimit të këtyre shërbimeve 

publike. Prandaj duhet të definohen disa 

hapa në rregullativin apo legjislacionin për 

kryerjen e këtyre shërbimeve, ku nuk do të 

kompromitohet efikasiteti i pjesëmarrësve 

të tjerë të tregut.

Hapat janë si vijojnë: 

•  Përcaktimi dhe llogaritja e harxhimeve 

për dhënien e shërbimit publik, 

respektivisht linja e efikasitetit 

•  Financimi i harxhimeve përmes 

transferëve të posaçme buxhetore në 

ndërmarrjet publike, duke siguruar se 

harxhimet janë të shënuara edhe në 

buxhetin edhe në raportet financiare të 

ndërmarrjeve publike

•  Monitorimi i rezultateve prej 

shërbimeve publike që të ruhet 

transparenca dhe të sigurohet 

relevanca dhe efikasiteti i tyre.

3. Monitorim dhe menaxhim me barrën fiskale dhe rrezikun 
potencial fiskal të ndërmarrjeve publike
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Korniza e indikatorëve për monitorimin 
e menaxhimit financiar

Indikator#

1

Burimi Koha e
monitorimit

Ndërlidhje e planit të furnizimeve me 
planin e të hyrave e të dalave të mjeteve 

monetare dhe rezultateve financiare

Raporte financiare për 
mbledhje të bordit drejtues, 
raporte kuartale financiare

Çdo 3 muaj

Zvogëlim i mesatares së ditëve për 
obligime ndaj furnizuesve

Raporte financiare për 
mbledhje të bordit drejtues, 
raporte kuartale financiare

Çdo 3 muaj2

3

4

Zvogëlim i mesatares së ditëve të 
kërkesave nga blerësit

Raporte financiare për 
mbledhje të bordit drejtues, 
raporte kuartale financiare

Çdo 3 muaj

Monitorim i rezultateve nga shërbimet 
publike dhe harxhimeve operative që të 

ruhet transparenca dhe të sigurohet 
rvlefshmëria dhe efikasiteti i tyre

Raporte për mendimet e 
shfrytëzuesve dhe raporte 

financiare
Çdo 3 muaj

Politika/procedura 
për parandalimin e 
korrupsionit	
_

Analizë e rezultateve nga hulumtimi me gjetje

Menaxhimi me sistemin për 

parandalimin e korrupsionit ka për 

qëllim tu ndihmojë ndërmarrjeve publike 

në luftën kundër korrupsionit tek të 

punësuarit e vetë dhe ta vlerësojë rrezikun 

nga praktikat korruptive në operimet e 

veta. Hulumtimi i këtyre aspekteve është i 

paraqitur më poshtë. 
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Të dhënat nga hulumtimi tregojnë se prej 

39 ndërmarrjeve vetëm 3 respektivisht 

vetëm 8% kishin vendosur politikë për 

korrupsionin që tregon se niveli i zbatimit 

është shumë i ulët, e kompanitë nuk 

janë të informuara dhe nuk e njohin 

vlerën dhe nevojat për vendosje të 

politikës për parandalimin e korrupsionit 

te nërmarrjet publike. Plotësisht ato 

që janë përgjigjur se kanë vendosur 

politikë për parandalimin e korrupsionit, 

vetëm 1 ndërmarrje e ka shënuar emrin 

e dokumentit që është 3%. Rezultat 

jashtëzakonisht i ulët për një aktivitet i 

cili paraqet bazë për ndërtimin e sistemit 

për parandalimin e korrupsionit.

1. A keni ngërthyer/vendosur/miratuar politikë për parandalimin e 
korrupsionit? Ju lutemi shënoni emrin e politikës, respektivisht dokumentit me 
të cilin e keni vendosur politikën për parandalimin e korrupsionit?

Numri i ndërmarrjeve të cilat kanë vendosur politikë për 
parandalimin e korrupsionit

3

36

39Janë përgjigjur

Gjithsej të anketuar 48

Numri i ndërmarrjeve të cilat nuk kanë vendosur politikë për 
parandalimin e korrupsionit

2. A keni person të autorizuar për paraqitjen e korrupsionit? A punon ai person në 
zyrë të posaçme, të izoluar nga të punësuarit e tjerë, me hyrje të posaçme për palët?

Numri i ndërmarrjeve të cilat kanë person të autorizuar për 
paraqitjen e korrupsionit

5

34

39Janë përjigjur

Gjithsej të anketuar 48

Numri i ndërmarrjeve të cilat nuk kanë person të autorizuar për 
paraqitjen e korrupsionit
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87% të ndërmarrjeve publike nuk kanë 

emëruar persona për paraqitjen e 

korrupsionit, respektivisht pjesa më e 

madhe. Kjo çështje tregon se përpos 

mospasjes së mekanizmit formal, 

politikës për parandalimin e korrupsionit, 

ndërmarrjet publike nuk kanë as pjesë 

të pjesshme të politikës, e as nuk kanë 

praktika të cilat zakonisht duhet të 

ndihmojnë në atë drejtim. Është e 

dukshme edhe mungesa e elementeve 

të cilat mundësojnë vendosje të sistemit 

për parandalimin e korrupsionit, si për 

shembull zyrë e posaçme për personin 

e emëruar, pasi që nga pesë ndërmarrjet 

të cilat kanë person të emëruar, vetëm 

një person punon në zyrë të izoluar nga 

punëtorët e tjerë.

3.1 A bëni vlerësim të rrezikut nga korrupsioni?

Numri i ndërmarrjeve të cilat nuk bëjnë vlerësim të rrezikut nga 
korrupsioni

35

1

36Janë përgjigjur

Gjithsej të anketuar 48

Numri i ndërmarrjeve të cilat nuk bëjnë vlerësim të rrezikut nga 
korrupsioni

3.2  A keni miratuar plan aksional për mënjanimin e rreziqeve nga korrupsioni?

Numri i ndërmarrjeve të cilat nuk kanë miratuar plan aksional 
për mënjanimin e rreziqeve nga korrupsioni

34

2

36Janë përgjigjur

Gjithsej të anketuar 48

Numri i ndërmarrjeve të cilat kanë miratuar plan aksional për 
mënjanimin e rreziqeve nga korrupsioni
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Vetëm një ndërmarrje bën vlerësimin 

e rrezikut nga korrupsioni edhe pse 

paraprakisht tre ndërmarrje kishin të 

miratuar politikë për parandalimin e 

korrupsionit. Vlerësimi i rrezikut nga 

korrupsioni është mjet në sajë të të cilit 

duhet të vendosen mekanizmat themelore 

dhe fokusi i aktiviteteve në ndërmarrjet 

Pesë ndërmarrje prej gjithsej 35 të 

cilat janë përjigjur në këtë pyetje kanë 

bërë kontrollë se sa ndiqen politikat 

antikorruptive të ndërmarrjes, që 

shprehur në përqindje është 14% dhe të 

njëjtat e kanë shënuar datën kur është 

bërë revizioni i fundit. Rezultatet në një 

publike me të cilat do të parandalohet 

dukuria e korrupsionit, respektivisht do të 

dekurajohen të punësuarit të ndërmarrin 

aktivitete të cilat kanë të bëjnë me 

korrupsionin. Rrjedhimisht edhe plani 

aksional sillet në një numër tejet të vogël 

të ndërmarrjeve publike në hulumtimin, 

respektivisht vetëm në dy ndërmarrje.

pjesë të vogël janë në kundërthënie 

me numrin e kompanive të cilat kanë 

vendosur politikë për parandalimin e 

korrupsionit pasi që numri i tyre është 3 

por megjithatë konkluza e përgjithshme 

vërteton se niveli i përgjithshëm është 

jashtëzakonisht i ulët.

4. Has the internal audit ever conducted a check to what extent anticorruption 
policies of the enterprise are followed? If yes, when did the last check take place?  

Number of enterprises that have not conducted a check as to what 
extent anticorruption policies of the enterprise are followed? 

30

5

35Have responded

Total number of respondents 48

Number of enterprises that have conducted a check as to what 
extent anticorruption policies of the enterprise are followed?
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5. Në çfarë mënyre i informoni të punësuarit për politikat dhe procedurat për parandalimin 
e korrupsionit? Kur për herë të fundit janë informuar respektivisht trajnuar të punësuarit në 
temën „luftë kundër korrupsionit“? Ju lutemi shënoni datën (vitin)?

Numri i ndërmarrjeve të cilat i informojnë të punësuarit në çfarë do 
mënyre për politikat dhe procedurat për parandalimin e korrupsionit

15

2

17Janë përgjigjur

Gjithsej të anketuar 48

Numri i ndërmarrjeve të cilat nuk i informojnë të punësuarit për 
politikat dhe procedurat për parandalimin e korrupsionit

Gjithashtu, në lidhje me informimin e të 

punësuarve për politikat dhe procedurat 

për parandalimin e korrupsionit, numri i 

ndërmarrjeve të cilat kanë paraqitur se 

i informojnë të punësuarit në çfarë do 

mënyre është më i madh se ndërmarrjet 

të cilat kanë paraqitur se kanë politikë 

për parandalimin e korrupsionit që 

kanë emëruar person apo bëjnë plan 

aksional. Prej gjithsej 17 ndërmarrjeve 

të cilat janë përgjigjur, 15 i informojnë 

që është pjesë jashëzakonisht e madhe 

dhe në to dominon informimi gjatë 

mbledhjeve, kolegiumeve dhe njoftime 

të të punësuarve në mënyrë elektronike 

apo tabelës për shpallje. Megjithatë ato 

janë vetëm 15 prej gjithsej 48 të cilat janë 

përgjigjur, ashtu që numri i atyre që janë 

përgjigjur është tejet i vogël.

Datë të njoftimit të fundit apo trajnimit për 

luftë kundët korrupsionit kanë paraqitur 

vetëm 3 kompani prej atyre të cilat kanë 

deklaruar se të punësuarit informohen, që 

tregon se ndonëse kompanitë ndonjëherë i 

informojnë të punësuarit, ajo nuk bëhet në 

mënyrë sistematike dhe të organizuar gjë 

për të cilën tregon pyetja e dytë.
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Gjetjet tregojnë se elementet dhe kërkesat 

thelbësore të sistemit për parandalimin 

e korrupsionit në ndërmarrjet publike, 

tek pjesa më e madhe e tyre nuk janë të 

vendosura. Gjendja, sipas analizës është 

rezultat i joinformimit dhe mosnjohjes 

së dobisë nga vendosja e sistemit të 

parandalimit të korrupsionit i cili duhet 

E njëjta mund të bëhet edhe përmes 

komunikimit të drejtpërdrejtë 

të kërkesave në ligjin kundër 

korrupsionit përmes takimeve 

informative, mbledhjeve, trajnimeve 

ti vendosë mekanizmat themelore dhe 

fokusin e aktiviteteve në ndërmarrjet 

publike, me të cilat do të parandalohet 

dukuria e korrupsionit, respektivisht 

do të dekurajohen të punësuarit të 

ndërmarrin aktivitete që kanë të bëjnë 

me korrupsionin. Më specifikisht, 

rekomandimet lëvizin në kornizat vijuese:

apo rekomandimeve për vendosje të 

Standardit ISO 37001 i cili është standardi 

i parë ndërkombëtar për menaxhim me 

sistemin kundër korrupsionit.

Konkluza dhe rekomandime për përmirësimin 
e procedurave të brendshme për monitorim të 
performancës së menaxhmentit në lëminë e politikave/
procedurave për parandalimin e korrupsionit

1. Vendosje e një sistemi i cili do të sigurojë zbatim të politikave dhe 
praktikave për parandalimin e korrupsionit tek ndërmarrjet publike 

2. Vendosje e kërkesave të ligjit/standardit në procedurat për revizion të 
brendshëm dhe të jashtëm si obligim dhe në sajë të asaj përpilim i një 
plani aksional për përmbushjen e tij/tyre.
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3. Fushatë e targetuar për ndërmarrjet publike në lidhje me kërkesat e politikës 
për parandalimin e korrupsionit dhe dobia nga zbatimi i së njëjtës.

Fushata duhet të ketë për audiencë të 

synimit drejtorët dhe anëtarët e bordeve 

drejtuese dhe mbikëqyrëse, pasi që në 

rradhë të parë duhet atyre tu ndihmohet 

në menaxhimin dhe parandalimin e 

aktiviteteve korruptive.

Kornizë e indikatorëve për monitorimin e 
politikave/procedurave për parandalimin e korrupsionit

Indikator#

1

Burimi Koha e
monitorimit

Autorizim i një personi për paraqitjen e 
korrupsionit dhe përmbushja e minimumit 

të kërkesave për funksionimin e tij
Dokumente të brendshme 

të kompanisë

Dokumente të brendshme 
të kompanisë

Një herë në vit

Politikë e vendosur për parandalimin e 
korrupsionit dhe azhurnimi përkatës i saj

Një herë në vit2

3

4

Përpilimi i vlerësimit të rrezikut nga 
korrupsioni? A keni miratuar plan aksional 
për mënjanimin e rreziqeve nga korrupsioni

Një herë në vit

Vendosje e kërkesave të ligjit/standardin 
në procedurat për revizion të brendshëm 

dhe të jashtëm
Një herë në vit

Dokumente të brendshme 
të kompanisë

Dokumente të brendshme 
të kompanisë
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Furnizime
publike	
_

Analizë e rezultateve nga hulumtimi me gjetje

Sistemi për menaxhimin e furnizimeve 

publike udhëhiqet kryesisht nga 

kërkesat ligjore, në pajtueshmëri me 

ligjin për furnizime publike sipas të 

cilit funksionojnë ndërmarrjet publike. 

Ndonëse nuk ka praktika më të mira 

dhe standarde specifike për këtë lëmi, 

megjithatë parimet themelore për 

Sipas ligjit bordi drejtues ka për detyrë 

ta miratojë planin vjetor për furnizime, 

megjithatë një pjesë e konsiderueshme prej 

40,9% janë përgjigjur se planin e miraton 

drejtori. Përqindja e lartë ndoshta është për 

shkak se drejtori merr pjesë në procedurën 

e të miratuarit, por me siguri për shkak të 

menaxhimin e ndërmarrjeve dhe sistemet 

për cilësinë në pjesën më të madhe i 

mbulojnë procedurat të cilat duhet të 

zbatohen gjatë zbatimit të aktiviteteve nga 

lëmia e furnizimeve publike. Më poshtë 

janë paraqitur rezultatet nga hulumtimi 

dhe gjetjet përkatëse.

mosinformimit të atyre të cilët janë përgjigjur në 

pyetësorin e kanë shënuar drejtorin si të vetmin 

për miratimin/sjelljen e planit për furnizime 

publike. Ndërkaq, ekziston edhe mundësia që tek 

një numër i madh i ndërmarrjeve të jetë vendosur 

një praktikë e cila nuk është në pajtim me ligjin 

dhe ajo duhet të ndryshohet.

1. Kush e sjell planin vjetor për furnizime publike?

44Janë përgjigjur

Gjithsej të anketuar 48

26Bordi drejtues

Drejtori i ndërmarrjes publike 18
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2. Sa herë është ndryshuar plani për furnizime publike në vitin 2017? (ju 
lutemi shënoni 0 në qoftë se nuk ka pasur ndryshime)

6Dy herë 

Tri herë 2

20Asnjë herë 

Një herë 10

44Gjithsej të anketuar

2Më shumë herë

Janë përgjigjur 40

Pjesa më e madhe e ndërmarrjeve publike, 

75% nuk e kanë ndryshuar ose e kanë 

ndryshuar një herë planin për furnizime 

publike gjatë vitit të fundit që tregon se 

furnizimet kanë qenë mirë të planifikuara 

dhe ekziston disiplinë e lartl financiare. Për 

Përhershmëria e komisionit nga një anë 

mund të rezultojë në kuadro me përvojë 

dhe cilësor në zbatimin e furnizimeve 

fotografinë e plotë në këtë pikëpamje 

mungon edhe përqindja e përmbushjes 

së planit të furnizimeve, por megjithatë 

përqindja e lartë e stabilitetit të planeve 

i plotëson kërkesat e praktikës së 

menaxhimit të mirë.

publike dhe është kërkesë në verzionet 

e mëparshme të Ligjit për furnizime 

publike të cilat më nuk janë të vlefshme. 

3. A keni komision të përherhëm për furnizime publike apo komisioni 
formohet për çdo furnizim veçmas?

40Janë përgjigjur

Gjithsej të anketuar 48

Komision i ndryshueshëm

Komision i përhershëm 16

42
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Edhe pse periudha kohore e analizuar 

është tetë vite, vetëm tek katër 

ndërmarrje ka pasur rast kur ndonjë 

anëtar i komisionit është mënjanuar nga 

vendimmarrja për shkak të mundësisë 

së ekzistimit të ndeshjes së interesave, 

që është vetëm 9,3% prej numrit të 

përgjithshëm të ndërmarrjeve të cilat 

janë përgjigjur. Është indikative se tek të 

katërtat, vetëm nga një herë ka ndodhur 

përjashtim dhe vetëm tri herë është 

nënshkruar deklaratë për përjashtim. 

Edhe pse sipas ligjit duhet të 

zbatohet procedurë për kontrollimin e 

vërtetësisë së deklaratave, vetëm në 

një rast procedura është zbatuar. Seti i 

indikatorëve të shënuara tregon se me 

siguri dispozita ligjore në pjesën më 

të madhe të ndërmarrjeve publike nuk 

është zbatuar dhe nevojiten përpjekje 

të mëtutjeshme për zbatimin e plotë 

të saj.

4. A keni pasur deri më tani në periudhën midis 2010 dhe 2018 raste ku 
ndonjë person nga komisioni është mënjanuar/përjashtuar  nga 
vendimmarrja për shkak të mundësisë të ekzistimit të ndeshjes së interesave?

Sa herë ka ndodur ajo? Në sa prej rasteve personi ka nënshkruar deklaratë 
për mënjanim/përjashtim? Në përgjithësi, sa herë është zbatuar procedurë 
për kontrollë të vërtetësisë së deklaratave të nënshkruara nga anëtarëe e 
komisioneve se nuk kanë ndeshje të interesave?

43Janë përgjigjur

Gjithsej të anketuar 48

Numri i ndërmarrjeve të cilat kanë pasur raste

Numri i ndërmarrjeve të cilat nuk kanë pasur raste 39

4

Për sigurim të paanshmërisë dhe 

nënshtrim më të ulët ndaj ndikimeve 

nga furnizuesit, praktika si dhe zgjidhja 

pozitive ligjore tregojnë përparësitë e 

formimit të komisioneve të ndryshme 

për çdo furnizim publik që edhe është 

rasti tek 60% e ndërmarrjeve publike 

të përfshira në hulumtimin. Megjithatë, 

40% të ndërmarrjeve të cilat kanë një 

komision duhet ta ndryshojnë praktikën, 

në qoftë se mundësitë e lejojnë atë në 

pikëpamje të numrit të të punësuarve, 

kapaciteteve, profesionalitetit të 

kuadrove etj.
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5. A shfrytëzoni shërbime nga furnizues të jashtëm në veprimtarinë e 
ndërmarrjes? A ka analizë të justifikimit të furnizimit të tillë?

43Janë përgjigjur

Gjithsej të anketuar 48

Numri i ndërmarrjeve të cilat shfrytëzojnë

Numri i ndërmarrjeve të cilat nuk shfrytëzojnë 31

12

6. Who decides about the procurement of services which are part of the 
activity of the enterprise?

9Other

Have responded 40

Total number of respondents 48

Management board 

CEO of the public enterprise 20

11

Vetëm 12 ndërmarrje publike respektivisht 

27,9% shfryzëzojnë shërbime nga 

furnizues të jashtëm për veprimtarinë 

e ndërmarrjes dhe tek tetë prej tyre ka 

analizë për justifikimin e furnizimit të tillë. 

Bordi drejtues ka për detyrë miratimin e 

planit vjetor për furnizime dhe rrjedhimisht 

me këtë edhe për blerjen e shërbimeve 

të cilat janë pjesë e veprimtarisë së 

ndërmarrjes. Megjithatë, një pjesë e 

Përqindja e analizave të zbatuara është 

i mjaftueshëm në 66,6% apo në 2/3 e 

rasteve edhe pse do të duhej të jetë sa më 

i madh dhe furnizimet e llojit të këtillë të 

jenë plotësisht të mbuluara me analiza.

konsiderueshme prej 50% janë përgjigjur 

se vendos drejtori i ndërmarrjes publike. 

Përqindja e lartë ndoshta është për arsye 

se drejtori merr pjesë në procedurën e 

miratimit, por me siguri edhe për shkak 
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të mosinfirmimit të atyre të cilët janë 

përgjigjur në pyetësorin ose është 

vendosur një praktikë e cila nuk 

korrespondon me obligimin ligjor 

që vendimi të sillet nga bordi drejtues. 

Por, nëse ekziston praktika siç tregojnë 

rezultatet nga pyetësori, do të duhet 

patjetër të ndryshohet.

Gjatë kryerjes së furnizimeve publike, 

ndërmarrjet publike duhet ti respektojnë 

parimet themelore dhe ekonominë pasi 

që ato paraqesin segment të rëndësishëm 

të daljeve kapitale dhe operative të çdo 

ndërmarrjeje publike. Obligimet ligjore 

për furnizime publike duhet të rezultojnë 

në ngushtimin e hapësirës për sjellje 

subjektive të organeve kontraktuese 

Për sigurim të paanshmërisë dhe 

nënshtrimin më të ulët ndaj ndikimeve 

nga ana e furnizuesve është e nevojshme 

dhe keqpërdorimeve gjatë harxhimit të 

mjeteve publike, nga njëra anë, por edhe 

në proces më të lehtë dhe më efikas të 

kryerjes së furnizimeve publike, nga ana 

tjetër.

Ndonëse pjesa më e madhe e këtyre 

dispozitave respektohet tek ndërmarrjet 

publike,  megjithatë theksi i përmirësimit 

duhet të vihet në këto aspekte vijuese:

që anëtarët e komisioneve të cilat i 

zbatojnë furnizimet publike të mos 

jenë të përhershëm, respektivisht të 

Konkluza dhe rekomandime për përmirësimin 
e procedurave të brendshme për monitorimin 
e performancit të menaxhmentit në lëminë e 
furnizimeve publike

1. Formimi i komisioneve të ndryshme për çdo furnizim publik te ndërmarrjet publike
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ndryshohen. Për funksionimin e këtij 

parimi, më shumë të punësuar në 

ndërmarrjet publike duhet të jenë të 

trajnuar për zbatimin e furnizimeve publike 

që të shmanget rreziku nga procedura 

jocilësore dhe të paqëllimshme. Trajnimet 

Në planet vjetore për trajnim, të cilat duhet 

të jenë aktivitet i departamenteve për 

menaxhimin me resurset njerëzore duhet 

duhet të zbatohen edhe nga byroja për 

furnizime publike, kompani konsulente 

dhe më tej dituria të shpërndahet brenda 

në ndërmarrjen që sistemi të jetë i 

qëndrueshëm.

të planifikohet pjesëmarrje në këto 

ngjarje për zbatimin e duhur të risive.

2. Ndjekje e rregullt e ndryshimeve ligjore në pjesën e furnizimeve publike dhe planifikim i 
pjesëmarrjes në trajnime, seminare dhe ligjerata për përputhshmëri të ndryshimeve në kohë

Kornizë e indikatorëve për monitorim të furnizimeve publike

Indikator#

1

Burimi Koha e monitorimit

Numri i të punësuarve të trajnuar për zbatim 
të procedurës për furnizime publike dhe 

numri i komisioneve të formuara
Dokumente të brendshme të 

kompanisë

Dokumente të brendshme të 
kompanisë

Një herë në vit

Plan për trajnime për furnizime publike 
me numrin e të punësuarve të cilët duhet 

të marrin pjesë
Një herë në vit2

3
Numri i ndryshimeve të përvetësuara si 

rezultat i përputhshmërisë me ligjin Çdo 3 muajDokumente të brendshme të 
kompanisë
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Zorica	Smilevska është Menaxhere  për 

resurse njerëzore dhe përgjegjëse  për 

organizim, qëndrueshmëri dhe avancim 

të resurseve njerëzore, si dhe për sigurim 

të harmonizimit ligjor. Në të njëjtën kohë 

është edhe Auditor i miratuar për më 

tepër standarde midis të cilave: Sistem 

për menaxhim me cilësinë ISO 9001:2018, 

Sistem për menaxhim me anti-korrupsion 

ISO 37001:2016 e kështu me radhë. Ka të 

kryer fakultet juridik dhe studime pas-

diplomike nga fusha e të drejtës afariste.

Riste	Jurukovski është drejtor 

komercial i obliguar për punë operative të 

kompanisë, projekte zhvillimore afariste 

dhe me përvojë shumëvjeçare punuese 

të menaxhimit korporativ. Është autor i 

më tepër planeve investuese dhe fizibiliti 

studimeve. Është magjistër për biznes 

administratë dhe posedon specializim 

nga fusha e ekonomisë politike  dhe të 

biznesit.

Informacion rreth 
autorëve	_

Informacion mbi
IDSCS_

IDSCS është think tank - organizatë civile 

që hulumton zhvillimin e qeverisjes së 

mirë, shtetin e së drejtës dhe integrimin 

evropian të Maqedonisë. IDSCS ka për 

mision ndihmën e angazhimit qytetar në 

vendimmarrje dhe për të forcuar kulturën 

pjesëmarrëse politike. Duke zhvilluar 

vlerat liberale, IDSCS kontribuon në 

bashkëjetesën midis diversitetit.

Informatat kontaktuese për IDSCS
-
Adresë: Str. Miroslav Krlezha No.

52/1 /2, 1000 Shkup 

Telefoni / Fax: +389 2 3094760 

E-Mail: contact@idscs.org.mk



Informacione rreth 
projektit_

Projekti “Drejt qeverisjes së mirë në 

ndërmarrjet shtetërore dhe organet e 

pavarura shtetërore” (Improved good 

governance of state owned enterprises 

and independent state bodies) financohet 

nga Mbretëria e Bashkuar përmes 

Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar. 

Projekti analizon performancën e 

ndërmarrjeve publike, ndërmarrjeve 

shtetërore dhe organeve të pavarura 

shtetërore në lidhje me atë se sa 

adekuate janë menaxhimi dhe procedurat 

e menaxhimit dhe vlerëson nëse 

ka procedura të cilat krerët e këtyre 

institucioneve i bëjnë rezistent ndaj 

klientelizmit dhe korrupsionit. Qëllimi 

është të iniciohen ndryshime në kulturën 

qeverisëse të institucioneve të synuara 

që do të kontribuonin në zhvillimin e tyre 

afatgjatë dhe të qëndrueshëm dhe do të 

siguronin bazë për raportim më të mirë të 

brendshëm.

Dejan	Llazarov është i punësuar si 

Menaxher për certifikim e në të njëjtën 

kohë është edhe auditor i miratuar për 

më tepër standarde siç janë: Sistem për 

menaxhim me cilësinë ISO 9001:2018, 

Sistem për menaxhim me ambientin 

jetësor ISO 14001:2015, Sistem për 

siguri dhe shëndet gjatë punës ISO 

45001:2018, Sistem për menaxhim 

me sigurinë e informacioneve ISO 

27001:2013 si dhe sisteme të tjera 

të shumta. Ka kryer studime post-

diplomike për Ekonomi dhe biznes 

menaxhment në fushën e statistikës së 

avancuar, ekonomisë së shpërndarjes 

së resurseve.

Dejan	Ivanovski është anëtar i 

drejtorisë me aktivitete në  menaxhimin 

korporativ dhe strategjik të kompanive. 

Ka përvojë shumëvjeçare në kompani 

ndërkombëtare dhe në punën në biznes 

projektet, zhvillimin e tregjeve të reja 

dhe raporte me klientët. Është magjistër 

i biznes administratës.



Link_

Ky publikim është në dispozicion në:
-		
https://idscs.org.mk/mk/portfolio/analiza-

proceduralni-praznini-vo-upr-alb/ 
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