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Hyrje dhe 
metodologji_

Analiza e procedurave të brendshme dhe 

të zbrazëtirave procedurale për përcjellje 

të performancës së menaxhmentit në 

ndërmarrjet publike me rekomandime për 

përmirësim zbatohet tanimë viti i dytë me 

radhë dhe është bërë në tremujorin e parë 

të vitit 2020 me ndërmarrjet publike në 

Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Qëllimi i kësaj analize, si dhe e analizës 

së bërë në vitin 2019 është vlerësimi i 

procedurave të brendshme dhe vërejtje e 

zbrazëtirave procedurale për përcjellje të 

performancës së menaxhmentit, si dhe 

rekomandime për tu përmirësuar puna 

dhe në mënyrë përkatëse procedurat nga 

aspekti i praktikave dhe standardeve të 

përcaktuara ndërkombëtare për menaxhim 

të mirë.

Analiza është bërë me aplikimin e dy 

qasjeve. Qasja e parë është identike me 

atë të vitit të kaluar dhe supozonte anketë 

të ndërmarrjeve publike me pyetje në 

të cilat ato dhanë përgjigje në mënyrë 

elektronike. Gjithsej u parashtruan 

gjashtëdhjetë pyetje në gjashtë kategoritë 

vijuese:

	 Menaxhim dhe udhëheqje 

korporatave;

	 Udhëheqje strategjike;

	 Udhëheqje me resurse njerëzore;

	 Furnizime publike;

	 Menaxhim financiar;

	 Politika/procedura për pengim të 

korrupsionit;

Në mënyrë shtesë, në qasjen e parë 

të rezultateve nga ky vit, në mënyrë 

komparative janë dhënë dhe janë 

komentuar rezultatet nga dy vitet e para, 

ku mund të konfirmohen disa rezultate por 

edhe të bëhet këqyrje se ku ka ndryshime 

dhe në cilin drejtim përkatësisht të përcillet 

trendi i ndryshimit.

Duke i pasur parasysh përgjigjet nga viti 



i kaluar dhe trendet e vërejtura në të dy 

vitet, e me qëllim të thellimit të analizës 

dhe të precizimit të saktë të gjetjeve dhe 

problemeve me të cilat ballafaqohen 

ndërmarrjet publike, sivjet si vlerë e 

shtuar e anketës, u bë intervistë gjysmë 

e strukturuar me gjashtë ndërmarrje 

publike. Në qasjen e dytë kishin për qëllim 

që të konfirmojnë ose ti hedhin poshtë 

disa nga gjetjet ku rezultatet nga anketa 

ishin kritike ose nuk kishte informacione 

të mjaftueshme për tu identifikuar 

shkaku i problemit.  Intervistat gjysmë të 

strukturuara u bënë në terren me vizitë të 

ndërmarrjeve komunale dhe me bisedë 

me drejtorët dhe udhëheqësit e sektorëve. 

Gjetjet nga intervista gjysmë e strukturuar 

janë dhënë menjëherë pas rezultateve 

dhe të komenteve pas anketës, duke 

pasur parasysh se pyetjet nga intervistat e 

përcjellin strukturën e pyetjeve nga anketa. 

Kjo analizë paraqet analizë sektoriale e 

ndërmarrjeve publike.

Të dhënat në anketën nga viti 2018 në 

hulumtimin në vitin 2020, përkatësisht për 

vitin 2017 në hulumtimin e vitit 2019, si vite 

të fundit në kohën kur bëhej anketa. 

Ekzemplarët nga pyetjeve për anketën dhe 

pyetjet nga intervista gjysmë e strukturuar 

janë dhënë në shtojcën e kësaj analize. 

Krahas gjetjeve, ky hulumtim jep edhe 

rekomandime për tejkalimin e gjendjeve. 

Rekomandimet gjithashtu e përcjellin 

strukturën e analizës. Rekomandimet janë 

për gjendjen specifike të ndërmarrjeve dhe 

për nevojat për aplikim të standardeve 

teknike, menaxhues dhe profesionale në 

punën, me qëllim të rritjes së cilësisë në 

punën. 

Krahas gjetjeve nga fushat e menaxhimit, 

në fokusin e analizës duhej të jepen 

edhe rekomandime për përmirësim 

të procedurave të brendshme dhe të 

zbrazëtirave procedurale për përcjellje 

të performancës së menaxhmentit në 
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ndërmarrjet publike. Ashtu në fund të 

çdo fushe, është prezantuar kornizë me 

indikatorë dhe burime të informacioneve, 

pas së cilave mund ë përcillet cilësia e 

udhëheqjes dhe përcjellja e punës.

Rekomandimet kanë  bëjnë me relacionet, 

proceset dhe dokumentet që përdoren 

gjatë përcjelljes së performancave. Ato i 

përcjellin parimet e udhëheqjes së mirë në 

tre elemente kyç: vendosje e mandateve dhe 

të obligimeve, vendosje e procedurave dhe 

proceseve, si dhe rezultate nga procedurat 

përkatësisht indikatorë të performancave.
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* Analizat e bëra në vitet 2019 dhe 2020 kanë të bëjnë me të dhëna të mbledhura në vitet 2018 dhe 2019.



Informacione tё
pёrgjithshme pёr
ndёrmarrjet nё
ekzemplarin e anketёs
_

Numër i ndërmarrjeve

Pushtete qendrore (Qeveri, shtet)

Pushtete komunale (vetëqeverisja lokale)

Gjithsej të anketuar që janë përgjigjur

11

37

48

12

2019 2020

41

53

Në bazë të përgjigjeve, të fituara në 

hulumtimin, përqindja e ndërmarrjeve 

publike në ekzemplarin ku si themelues 

paraqitet pushteti qendror në vitin 

2020 është 22.3%, ndërsa pushteti 

lokal (vetëqeverisja lokale) paraqitet si 

themelues i ndërmarrjes publike te 77.7%. 

Sipas asaj, në hulumtimin janë analizuar 

numri më i madh i ndërmarrjeve publike 

ku si themelues është pushteti lokal. 

Duke e pasur parasysh se në vitin 2019 

ekzemplari ka qenë 23% nga pushteti 

qendror me 77% të pushtetit lokal, 

ekzemplari nuk ka shmangie të madhe 

dhe nga ky aspekt është i krahasueshëm.

A zhvillohen veprimtaritë e ndërmarrjes 

përfshijnë tërë territorin e Maqedonisë 

Veriore, përfshijnë rajon, disa komuna 

ose vetëm një komunë?
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5

Në strukturën e ekzemplarit me 

përqindje më të madhe prej 64.15% 

janë ndërmarrjet publike në një komunë, 

ndërsa pas tyre vijojnë ndërmarrjet 

publike në tërë territorin e shtetit me 

pjesëmarrje prej  16.98% dhe në fund 

ndërmarrjet rajonale publike dhe ato 

2020Numër i ndërmarrjeve

Tërë territorin e shtetit (ose pjesë më të madhe)

Rajonale

Dy deri tre komuna

9

5

5

Një komunë

Gjithsej

34

53

që punojnë në dy deri tre komuna me 

pjesëmarrje prej 9.43%. Sipas kësaj 

ekzemplari është reprezentativ sepse 

në pjesën më të madhe e pasqyron 

strukturën e ndërmarrjeve publike në 

Republikën e Maqedonisë së Veriut. 
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Numër i takimeve të Këshillit drejtues ?

Numri mesatar i mbledhjeve të mbajtura 

Minimum mbledhje

7

0

Maksimum mbledhje

Janë përgjigjur

20

45

48

11

2

34

52

53

2019 2020

Gjithsej të anketuar

E konsiderueshme është rritja në numrin 

e mbledhjeve të këshillave drejtues në 

vitin 2020 në krahasim me vitin 2019.  

Mesatarja e mbledhjeve të mbajtura të 

këshillit drejtues është 11 përballë 7 gjë e 

cila paraqet rritje prej 57.14%. Kjo shifër 

sjell në konkluzën se numri i mbledhjeve 

të këshillit drejtues mesatarisht është 

pothuajse një herë në muaj gjë e cila 

është dinamikë e pranueshme. Pa marrë 

parasysh se numri i takimeve është 

indikator kuantitativ i cili nuk e tregon 

kontributin e tyre kualitativ në menaxhimin 

me ndërmarrjet publike, prapëseprapë 

dinamika e takimeve është tregues për 

kyçjen e tyre në punën. 

Edhe një e dhënë e cila udhëzon në 

punën e shpeshtuar e këshillave drejtuese 

Fusha menaxhimi
dhe udhёheqja
korporative
_

Analizё e rezultateve nga anketa
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Numri i takimeve të Këshillit mbikëqyrës?

Numri mesatar i mbledhjeve të mbajtura

Minimum mbledhje

3,5

0

Maksimum mbledhje

Janë përgjigjur

11

45

48

5

0

13

49

53

2019 2020

Gjithsej të anketuar

është nëse në hulumtimin nga viti 2019, 

madje gjysma e ndërmarrjeve publike 

përkatësisht 24 kanë pasur më pak se 7 

takime në vit, në anketën nga viti 2020 ky 

numër është vetëm 12. 

Këto shifra udhëzojnë në funksionim 

më të rregullt të këshillave drejtues gjë 

e cila do të duhet ta lehtësojë procesin 

e marrjes së vendimeve në punën dhe 

drejtpërdrejtë të ndikojë në efikasitetin e 

Në këtë tregues gjithashtu ka përmirësim. 

Përkatësisht në 3,5, ndërsa në hulumtimin 

nga viti 2020 është 5 gjë e cila është 

edhe minimumi i rekomanduar në një vit, 

përkatësisht një mbledhje në çdo 3 muaj 

(tremujor) gjatë vitit dhe një shtesë për 

punë së ndërmarrjes. Prapëseprapë 

këshillat drejtues, përveç vendimeve 

të përshkruara me ligj të cilat duhet ti 

miratojnë në punën e ndërmarrjes, të 

njëjtat janë të obliguara për vendime 

shumë më strategjike dhe kontribut 

cilësor në udhëzimet e përgjithshme të 

zhvillimit të ndërmarrjeve publike. Ky 

aspekt nga puna e tyre është analizuar 

më poshtë në pjesën e hulumtimit në 

terren. 

miratim të rezultateve vjetore të punës. 

Numri maksimal i mbledhjeve të 

mbajtura i këshillave mbikëqyrës në 

ndërmarrjet publike në vitin 2020 është 

13, përkatësisht për 2 më tepër se në 

vitin 2019. 
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Prapëseprapë në madje 14 ndërmarrje 

publike numri është nën numrin 

minimal të rekomanduar prej 5 takime, 

me 5 ndërmarrje publike të cilat nuk 

kanë mbajtur asnjë takim të këshillit 

mbikëqyrës. Nga kjo funksionimi i 

këshillave mbikëqyrës, duke e parë 

Nga të dhënat konkludohet se në numrin 

më të madh të ndërmarrjeve publike 

ekzistojnë proces verbale nga mbledhjet 

e këshillit drejtues ose mbikëqyrës, gjë e 

cila është edhe obligim ligjor. Rezultatet 

përsëriten në hulumtimin nga të dy vitet, 

vetëm numrin e takimeve është nën 

minimumin për të mund tu përmbushur 

rekomandimet për menaxhim të mirë. 

Mbajtja jo e rregullt e takimeve të këshillit 

mbikëqyrës e vë nën pikëpyetje funksionin 

e tyre kontrollues dhe realizimin e planeve 

dhe të qëllimeve të kompanisë.

gjë e cila vetëm e konfirmon saktësinë e të 

dhënave. 

Mbajtja e proces verbaleve nga mbledhjet 

mundëson dokumentim të vendimeve dhe 

të konkluzioneve të miratuara në të njëjtat 

të cilat përdoren në punën e përditshme të 

A ekzistojnë proces verbale nga ato mbledhje?

Numri i ndërmarrjeve ku ekzistojnë

Numri i ndërmarrjeve ku nuk ekzistojnë

3,5

0

Janë përgjigjur

Gjithsej të anketuar

11

45

5

0

13

49

2019 2020
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Anketa e ndërmarrjeve publike tregon 

se ekziston zvogëlim i përqindjes së 

ndërmarrjeve publike ku ka pushuar 

anëtarësia në KD/KM duhet të kontribuojë 

në kontributin e tyre kualitativ në punën 

dhe zhvillimin e ndërmarrjeve publike. 

Prapëseprapë, meqë këto të dhëna janë 

për periudha të ndryshme përkatësisht 

kemi të dhëna kumulative 2008-2017 gjë 

e cila është për një periudhë më të gjatë 

kohore dhe e dhënë për vitin 2018, do 

të jenë të nevojshme të dhëna edhe nga 

tre deri pesë vitet vijuese për të mund 

të përcaktohet trendi përkatësisht 

eventualisht të izolohen dhe të 

konfirmohen korrelacionet me ngjarjet 

të cilat janë të ndërlidhura në mënyrë 

të drejtpërdrejtë me aspekte të cilat 

nuk janë profesionale por politike, si 

ndërrimi i pushtetit e kështu me radhë. 

A ka pasur, në vitin 2018, raste kur ka pushuar anëtarësia në KD/KM para 
skadimit të mandatit të përcaktuar me normë përkatëse?

PO

JO

Janë përgjigjur

Vitet
2008 - 2017 

2008-2017 
Pjesëmarrje

27

14

41

Gjithsej të anketuar 48

65.9%

34.1%

23

26

49

53

46.93%

53.07%

Viti
2018 

2018
Pjesëmarrje

ndërmarrjeve publike dhe përcjellja e 

tyre përkatëse. 

Proces verbalet, gjithashtu, paraqesin 

bazë për realizimin e procesit të revizionit 

dhe kontroll i zbatimit të aktiviteteve të 

planifikuara.
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Shifrat udhëzojnë në stabilitet relativ të 

anëtarësisë në këshillat drejtues në vitin 

2018. Ka gjasa që ndaj këtyre të dhënave 

kontribuon fakti që zgjedhjet lokale që u 

realizuan në vitin 2017 dhe atëherë janë 

bërë ndryshimet më të mëdha në KD/KM. 

Prapëseprapë, siç u konkludua në pyetjen 

paraprake, do të jenë të nevojshme të 

dhëna edhe nga tre deri pesë vitet e 

ardhshme për tu mund të përcaktohet 

trendi përkatësisht të sillën konkluzione 

për këtë aspekt. 

Nëse ka pasur pushim anëtarësisë para kalimit të mandatit, ju lutemi theksoni se 
sa raste të tilla ka pasur në vitin 2018?

Numri minimal i ndërprerjes së anëtarësisë para pushimit të mandatit 

2

viti 2018 

1

Gjithsej anëtarësi të ndërprera para pushimit të mandatit 

5

47

Gjithsej numri i  ndërmarrjeve të cilat janë përgjigjur 

Numri mesatar i ndërprerjes së anëtarësisë para pushimit të mandatit

Numri i ndërprerjes së anëtarësisë para pushimit  të mandatit

Numri maksimal i ndërprerjes së anëtarësisë para pushimit të mandatit

21

Si përcillet zbatimi i vendimeve të KD?

Përmes këshillit mbikëqyrës

Përmes themeluesit

2

4

Përcillet vetë/Nuk përcillet

Proces verbale

14

/

4

5

11

15

Tjetër / 9

Janë përgjigjur 20 44

Gjithsej të anketuar 48 53

2019
hulumtim

2020
hulumtim
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Gjatë analizës së përcjelljes së zbatimit 

të vendimeve të këshillave drejtues në 

ndërmarrjet publike është konstatuar 

se aktualisht numër jashtëzakonisht 

i vogël i ndërmarrjeve publike kanë 

vendosur sistem formal të përcjelljes 

përkatëse të zbatimit të vendimeve të 

këshillit drejtues. Në një pjesë të madhe 

të përgjigjeve që janë dhënë thuhet se 

përcillet zbatimi i vendimeve të KD, e ajo 

është jo-përkatëse dhe nuk udhëzon në 

përcjellje të vazhdueshme sistematike 

dhe në shumë raste ajo varet nga 

drejtori i ndërmarrjes publike. 

Në rastet kur bëhet ndjekje e drejtë 

e zbatimit të vendimeve të këshillit 

drejtues në ndërmarrjen publike ajo 

më shpesh bëhet përmes këshillit 

mbikëqyrës në ndërmarrjen publike 

ose, ndërkaq përmes themeluesit 

të ndërmarrjeve publike (pushtetet 

qendrore dhe lokale). Prapëseprapë, 

si instrument e dukshmja është rritja 

e përgjigjeve ku përcjellja bëhet me 

proces verbale dhe shqyrtimi i tyre në 

seancat e KD, gjë e cila udhëzon ndaj 

ndryshimit të cilësisë së ndjekjes. 

A përcaktohen me ndonjë akt autorizime për vendim-marrje në sajë zë niveleve 
udhëheqëse (niveli I, niveli II, niveli III sipas Katalogut për pozicionet punuese? 
Nëse po, me cilin akt dhe cilat janë autorizimet për çdo nivel? Kush dhe si e bën 
kontrollin e zbatimit të autorizimeve?

PO

JO

Gjithsej

10

32

42

Gjithsej të 
anketuar

Pa
përgjigje

Numër i 
ndërmarrjeve 

publike

2019 hulumtim 2020 hulumtim

Përqindje 
Gjithsej

Përqindje 
Përgjigje

Numër i 
ndërmarrjeve 

publike
Përqindje 
Gjithsej

Përqindje 
Përgjigje

6

48

20.8

66.7

87.5

12.5

100.0

23.8

76.2

100.0

18

33

51

2

53

35.30

64.70

100.00

33.96

62.27

3.77

100.00
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Në numrin më të madh nga ndërmarrjet 

publike nuk ekziston akt për autorizime të 

miratimit të vendimeve në sajë të niveleve 

udhëheqëse si në vitin 2019 ashtu edhe 

në hulumtimin nga viti 2020. Ky është 

konfirmim i të dhënës nga viti 2019 dh në 

mënyrë shtesë më poshtë është dhënë 

elaborim më i të kësaj të dhëne me 

hulumtim në terren përkatësisht përmes 

intervistave me drejtorët dhe udhëheqësit 

e sektorëve në ndërmarrjet publike.

Mbetet gjetja se mos-ekzistimi i aktit 

për autorizim për sjellje të vendimeve 

kontribuon në zvogëlimin e efikasitetit në 

punën, definimin e paqartë të ingerencave 

në punën, si dhe pamundësi për evaluim të 

drejtë të punës në nivelet udhëheqëse në 

ndërmarrjet publike. 

Në këto ndërmarrje publike të cilat kanë 

akt për autorizim për sjellje në nivelet 

udhëheqëse, të njëjtën e bëjnë me 

Rregulloren për sistematizim të vendeve të 

punës. 

Gjatë analizës së kontrollit të zbatimit të 

autorizimeve, si trup/organ kontrollues më 

shpesh paraqitet ose drejtori ose themeluesi 

i ndërmarrjes publike. Këto gjendje të 

ndërlidhura me ndarjen e autorizimeve 

mbeten të pandryshuara edhe në këtë 

hulumtim. 

Nga ndërmarrjet publike në përgjithësi 

nuk ekzistojnë tregues jo-financiar për 

sukseshmërinë e punës. Nga përgjigjet 

që janë marrë një numër shumë i vogël 

i ndërmarrjeve publike kanë definuar 

tregues për suksesin e punës të cilat nuk 

kanë të bëjnë me treguesit financiar. 

Pjesa e ndërmarrjeve publike të cilat janë 

përgjigjur pozitivisht, gjithashtu në pjesë të 

madhe janë theksuar tregues të cilët janë 

jo-përkatës për matje të suksesit të punës 

së ndërmarrjeve publike. 

Cilët janë treguesit për suksesshmërinë e punës së ndërmarrjes, e të cilët nuk kanë 
të bëjnë me treguesit financiar të punës?
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Nga aspekti i qëllimeve të parashtruara 

nga drejtori/drejtorja që duhet të 

përmbushen në mandatin, vërehet 

përmirësim. Në hulumtimin e vitit 2020 

te 75.47% nga numri i përgjithshëm i 

ndërmarrjeve përkatësisht te 83.3% nga 

ata që kanë dhënë përgjigje ka qëllime të 

parashtruara. Gjendja në hulumtimin e vitit 

të kaluar ka qenë se në 75.6% nga ata që 

kanë dhënë  përgjigje përkatësisht 70.8% 

nga numri i tërësishëm i ndërmarrjeve 

publike drejtori/drejtorja ka parashtruar 

Në lidhje me këtë çështje mbetet konkluzë 

se mungesa e treguesve për suksesin e 

punës e vështirëson dhe pamundëson 

procesin e evaluimit të punës në 

segmentet që kanë të bëjnë me punën 

operative dhe matjen e efikasitetit 

të punës operative. E njëjta e vë në 

pah mos-ekzistimin e sistemeve për 

kontroll dhe matjes së efikasitetit dhe 

cilësisë së shërbimeve.

A ka parashtruar drejtori/drejtorja caqe që duhet ti arrijë në mandatin e tij/saj?

PO

JO

Gjithsej

34

11

45

Gjithsej të 
anketuar

Pa
përgjigje

Numër i 
ndërmarrjeve 

publike

2019 hulumtim 2020 hulumtim

Përqindje 
Gjithsej

Përqindje 
Përgjigje

Numër i 
ndërmarrjeve 

publike
Përqindje 
Gjithsej

Përqindje 
Përgjigje

3

48

70.8

22.9

93.8

6.3

100.0

75.6

24.4

100.0

40

8

48

5

53

75.47

15.09

90.56

9.44

83.3

16.77

100.00

100.00
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qëllime të cilat duhet të arrihen në 

mandatin e tij/saj. Përmirësimi është 

indikativ sepse, në këtë periudhë nuk 

ka pasur ndryshim të madh të numrit 

të drejtorëve/drejtoreve përkatësisht të 

Nga analiza e bërë vërehet se ndjekja 

e përmbushjes së qëllimeve të punës 

së ndërmarrjeve publike në praktikën 

bëhet përmes raportimeve të rregullta 

në periudha të caktuara kohore ndaj 

organeve udhëheqëse dhe ndaj 

themeluesve të ndërmarrjes publike. 

Raportimi bëhet përmes raporteve për 

përmbushje të programit vjetor për 

punë të ndërmarrjeve si dhe raporteve 

financiare tremujore dhe vjetore.

mandateve për tu vërejtur përmirësim i 

konsiderueshëm në këtë të dhënë. Prandaj 

kjo çështje ishte edhe pjesë e hulumtimit 

në terren dhe e njëjta është përfshirë më 

poshtë në mënyrë më të detajuar. 

Periudha e raportimit më shpesh është 

në tre muaj dhe periudhë gjashtëmujore, 

por gjithashtu vërehet edhe raportim në 

periudhë dymbëdhjetë mujore.

Me qëllim të ndjekjes së saktë të 

përmbushjes së qëllimeve me çka 

mundësohet reagim në kohë gjatë 

shmangies nga realizimi i qëllimeve të 

planifikuara, rekomandohet ndjekje të 

qëllimeve në ndërmarrjet publike të mos 

ketë në periudhë më të gjatë se tre muaj.

Si ndiqet përmbushja e qëllimeve dhe në çfarë periudhe kohore?
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Në vitin 2020 te 64.15% nga ndërmarrjet 

e anketuara publike të cilat kanë dhënë 

përgjigje, përkatësisht te 69.38% nga 

numri i përgjithshëm i ndërmarrjeve 

publike nuk ekziston sistem për ndjekje 

të kënaqësisë së shfrytëzuesve. E 

dhëna është mbajtur nga viti 2019 

përkatësisht nuk ka shmangie më të 

rëndësishme në vitin 2020.  Pa marrë 

parasysh që në pajtim me intervistat, 

te disa nga ndërmarrjet publike ku nuk 

sistem formal për ndjekje të kënaqësisë 

së shfrytëzuesve, klientët mund tu 

drejtohen atyre me një formë të ankesës 

ose lëvdatës. Por, prapëseprapë ajo nuk 

nënkupton pasje të sistemit për ndjekje 

formale dhe të rregullt të shfrytëzuesve. 

Në mënyrë shtesë, gjithashtu jo gjithmonë 

ku ekziston kontakt ose vend ku paraqiten 

vërejtjet, lëvdatat ose ankesat, ekziston 

procedurë se si veprohet me to dhe 

përcjellja e tyre deri në zgjidhje. 

Nga kjo mbetet gjetja se pjesa më e 

madhe e ndërmarrjeve publike nuk 

kanë mendim të krijuar sistematik të 

shërbimeve të tyre nga shfrytëzuesit 

përfundimtar. Në mungesë të 

informacionit për kënaqësinë e 

shfrytëzuesve të shërbimeve të 

ndërmarrjeve publike vehet nën pikëpyetje 

matja e cilësisë dhe të efikasitetit të punës 

së ndërmarrjeve publike si dhe planifikim 

A ekziston sistem i ndjekjes së kënaqësisë së shfrytëzuesve?

PO

JO

Gjithsej

9

32

41

Gjithsej NP

Nuk janë 
përgjigjur

Të anketuar

Hulumtim 2019 Hulumtim 2020

Përqindje Përqindje e 
përgjigjeve Të anketuar Përqindje Përqindje e 

përgjigjeve

7

18.8

66.7

85.4

14.6

48

22.0

78.0

100.0

100.0

15

34

49

4

28.30

64.15

92.45

7.55

30.62

69.38

100.00
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Në vitin 2020 në pajtim me anketën 

mesatarisht janë të nevojshëm tre 

persona për nënshkrim të urdhëresës 

për punë nga fusha e punës së 

ndërmarrjes publike. Prapëseprapë 

diapazoni i përgjigjeve është shumë i 

gjerë dhe këtu shikueshmëria mesatare 

duhet të merret me rezervë sepse 

mesatarja është 2. Te dhjetë nga gjithsej 

46 ndërmarrje ka përgjigje se janë të 

nevojshme madje më tepër se pesë 

persona. Prapëseprapë më i shpeshtë 

është rasti ku është i nevojshëm një 

person dhe kjo ndodh te 18 ndërmarrje 

publike, gjë e cila paraqet vështirësi gjatë 

zbatimit të proceseve për kontroll dhe 

matje të efikasitetit gjatë punës, përveç në 

ato raste ku natyra e punës nuk lejon që të 

ndodh ndryshe. 

Në rastet ku për shkak të natyrës së punës 

nuk është e mundur të kihet më tepër se 

një person për nënshkrim rekomandohet 

zbatimi i masës shtesë për vlerësim të 

aktiviteteve të përfunduara punuese me 

çka do të përmirësohej cilësia dhe kontrolli 

i punës së ndërmarrjes publike.

i duhur i qëllimeve dhe të strategjisë 

së ndërmarrjes publike në drejtim të 

përmirësimit të shërbimeve dhe serviseve 

për shfrytëzuesit përfundimtar.

Sa persona nënshkruajnë urdhëresë për punë nga fusha e punës së ndërmarrjes?
(Për shembull: Urdhëresë për instalim të matësit të ujit, Urdhëresë për prerje të 
drurëve dhe ngjashëm?)

Cilat standarde ndërkombëtare për menaxhim me cilësinë i keni 
zbatuar në punën e juaj?

Rezultati edhe në këtë aspekt përsëritet. 

Në punën në vazhdë e sipër të 

ndërmarrjeve publike, te pjesa më e 

madhe e tyre nuk ekzistojnë standarde 
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për menaxhim me cilësinë me të cilën janë 

zbatuar. 

Nga rezultatet që janë marrë nga anketat, 

shtatëmbëdhjetë ndërmarrje publike kanë 

zbatuar standarde për menaxhim me 

cilësinë nga të cilat dymbëdhjetë ISO 9001 

standard, ndërsa të tjerat kanë të bëjnë 

me HACCP dhe mbrojtje gjatë punës, 

mbrojtje të ambientit jetësor e kështu 

me radhë. Gjithashtu, indikative është 

se 53 ndërmarrje publike, vetëm 31 janë 

përgjigjur në këtë pyetje, nga të cilat vetëm 

12 me përgjigje afirmative për çfarë do 

qoftë standardi.

Pa marrë parasysh se zbatimi i 

standardeve për menaxhim me 

cilësinë nuk duhet patjetër të thotë 

se proceset dhe sistemi për punë 

në ndërmarrjet publike zbatohet në 

mënyrë përkatëse, ato prapëseprapë 

paraqesin konfirmim se i njëjti 

kultivohet dhe zbatohet në mënyrë 

të drejtë. Sistemet për menaxhim 

me cilësi dhe standardet duhet të 

jenë mjet shtesë për menaxhim dhe 

kontroll të punës së menaxhmentit 

në ndërmarrjen me çka mundësohet 

standardizimi i cilësisë së shërbimeve 

si dhe matje dhe përmirësim i 

proceseve punuese me qëllim të 

rritjes së efikasitetit në punën.

A ju ndihmojnë apo vështirësojnë standardet në punën?

Nga ndërmarrjet publike të cilat kanë 

zbatuar standarde, pothuajse të 

gjitha janë shprehur se standardet ju 

ndihmojnë në punën, gjë e cila do të 

duhej të jetë tregues se implementimi 

i tyre formal është efikas për proceset 

në punën. Në punën e përditshme ato 

nuk paraqesin barrë kur implementimi 

i të njëjtave përkon me punën faktike 

përkatësisht proceset e kompanisë 

përkatësisht me veprimtarinë dhe 

punën e kompanisë. 
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Në anketën e realizuar për posedim të 

sistemit për menaxhim me dokumentet, 

në vitin 2020 përgjigje kanë dhënë 

vetëm 48% nga numri i tërësishëm i 

ndërmarrjeve publike të cilat janë pjesë 

e këtij hulumtimi, përkatësisht 27. Prej 

tyre, vetëm 37.7% të ndërmarrjeve 

publike kanë sistem për menaxhim me 

dokumente, ndërsa 62.3% nuk kanë 

sistem për menaxhim me dokumente. 

Këtu analiza shënon rezultat dukshëm 

më të keq në raport me vitin 2019, por 

prapëseprapë në pajtim me njohuritë nga 

hulumtimi në terren rezultati në vitin 2020 

më tepër i përgjigjet pasqyrës reale.

Posedimi i sistemit për menaxhim 

me dokumente ndikon në mënyrë të 

drejtpërdrejtë mbi punën e ndërmarrjeve 

publike, mundëson punë të shpejtë dhe të 

thjeshtë me dokumente si dhe mbrojtje 

shtesë gjatë punës me të njëjtat. Në 

mënyrë shtesë, sistemi i menaxhimit me 

dokumentet mundëson edhe ndarje të 

kompetencave me zbatimin e kontrollit 

përkatës si dhe rritje të efikasitetit në 

punën e ndërmarrjes.

A keni sistem për menaxhim me dokumente?

PO

JO

22

19

Gjithsej

Pa përgjigje

41

7

48

17

10

27

24

53

2019 2020

Gjithsej NP
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Nga intervistat vërehet se nuk janë të 

gjithë anëtarët e KD/KM pjesë e punës 

së ndërmarrjeve. Ekzistojnë edhe NP të 

cilat kanë vështirësi ti tubojnë anëtarët 

për seancat. Në pjesën më të madhe 

të ndërmarrjeve, agjenda dhe pikat 

për të cilat diskutohet në KD vijnë nga 

drejtori ose menaxhmenti i ndërmarrjes, 

ndërsa anëtarët e KD nuk kontribuojnë 

me iniciativa të veta. Një numër i 

konsiderueshëm i anëtarëve të KD/KM 

nuk kanë ekspertizë të mjaftueshme për 

të ndihmuar me udhëzime dhe këshilla 

në menaxhimin. Në këtë gjendje, krahas 

ndikesës politike gjatë zgjedhjes së 

anëtarëve të KD, me siguri se pengesë 

shtesë për tërheqje të anëtarëve cilësor 

është edhe pagesa e ulët, e cila në disa 

komuna është nën pagën minimale.

Nga ana tjetër çdo NP në komunat 

angazhon anëtarë na KD në komunën. 

Në disa raste, kur bëhet fjalë për komuna 

më të vogla këto pozita konsiderohen aq 

atraktive, është vështirë që të gjenden 

anëtarë përkatës të KD/KM.

 

Numri më i madh i vendimeve dhe agjenda 

e seancave të KD/KM krijohen në NP, gjë 

e cila është praktikë e mirë, por ka nevojë 

për iniciativa dhe ide edhe nga KD/KM, 

posaçërisht për drejtimet strategjike të 

zhvillimit të NP. Nga hulumtimi i bërë në 

terren  mund të sillet konkluzë se KD/KM 

nuk kontribuojnë me iniciativa dhe ide 

në segmentin e zhvillimit të drejtimeve 

strategjike të ndërmarrjes.

Mekanizmat për përcjellje të vendimeve 

nga seancat e KD/KM me sa duket 

janë të vendosura çdokund në bazë të 

dokumenteve të shkruara dhe ato përcillen 

me proces verbale nga seancat. 

Në intervistat konfirmohet se ndërmarrjet 

publike rrallë vendosin indikatorë jo-

financiar ose operativ për suksesshmërinë 

e punës.

Një aspekt shtesë që u analizua në këtë 

fushë, e nuk ishte pjesë e anketës, është 

lloji dhe mënyra e angazhimit të drejtorëve 

të NP. Pa marrë parasysh se në përgjithësi 

Gjetje nga hulumtimi nё terren –
intervistё gjysmё e strukturuar 
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dy modele, me kontratë menaxhuese 

dhe me kontratë për punësim, mungesa 

është që për atë pozicion ata nuk kanë 

qëllime dhe rezultate konkrete zhvillimore 

të cilat duhet ti arrijnë gjatë mandatit të 

tyre. Në atë drejtim, kontratat e tyre për 

angazhim si drejtorë nuk kanë klauzolë  

e cila e lidh performancën e tyre me 

vazhdimin ose ndërprerjen e angazhimit 

të tyre punues. Pa marrë parasysh që KD 

dhe këshilli i komunës  kanë të drejtë ta 

analizojnë punën e tyre dhe të vendosin 

për ndërprerje ose vazhdim, duhet të ketë 

kritere të matshme dhe performanca në 

sajë të të cilave ata do të vlerësohen dhe 

sipas të cilave KD/KM do të vendosin.

Kënaqësia nga shfrytëzuesit nuk 

matet në mënyrë sistematike dhe të 

vazhdueshme. Në pjesën më të madhe 

nga NP vetëm është siguruar kanal ose 

pikë kontakti ku klientët mund ta thonë 

mendimin ose ankesën e vet. Nëse NP 

pranojnë ankesë, kanë mekanizma në 

proceset e veta që ta adresojnë, por jo në 

procedurë formale, gjë cila jep mundësi 

që të mos procedohet për çdonjërën për 

tyre, përkatësisht të mos ndërmerret 

asgjë. 

Standardet për menaxhim me cilësinë 

nuk janë plotësisht të implementuara në 

punën e gjithëmbarshme të ndërmarrjeve, 

por vetëm në segmente të caktuara ku ajo 

është e urdhëruar më shpesh nga trupi 

rregullator. Në ato ndërmarrje ku nuk ka 

trup rregullator për kontroll të punës të 

disa nga shërbimet që i ofron ndërmarrja, 

më shpesh nuk ekzistojnë kurrfarë 

standarde për menaxhim me cilësinë.

Ndërmarrjet publike nuk kanë sistem për 

menaxhim me dokumente e kjo vlen në 

asnjë nga gjashtë ndërmarrjet e vizituara. 

Pa marrë parasysh se fillimisht ata 

mendonin se kanë, gjë të cilën e tregon 

edhe rezultatet nga anketa, në esencë 

kur u sqarua se çfarë paraqet ai sistem, u 

konkludua se ata nuk e posedojnë.
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Nga analiza e rezultateve të pyetësorit 

anketues për ndërmarrjet publike dhe 

intervistat në vazhdimësi me gjetjet, 

për përmirësim të procedurave dhe të 

Mbledhje të rregullta të këshillave drejtues 

dhe mbikëqyrës dhe implementimi 

i sistemit të evaluimit të bazuar në 

realizimin e planeve dhe qëllimeve të 

definuara është dispozitë kyç për cilësi 

në menaxhimin. Para fillimit të çdo 

mandati të drejtorëve, si dhe para çdo viti 

fiskal, patjetër duhet të vendosen qëllime 

proceseve të menaxhimit korporativ si më 

të rëndësishme veçohen rekomandimet 

vijuese:

financiare dhe jo-financiare të punës. 

Më vonë, sipas këtyre qëllimeve duhet 

të vlerësohet puna dhe performancat 

e kompanisë, të drejtorit dhe këshillit 

drejtues. Indikatorët do të mundësojnë 

proces të strukturuar të evaluimit në të 

gjitha nivelet në ndërmarrjet publike. 

Konkluza dhe rekomandime pёr pёrmirёsim tё 
procedurave tё brendshme pёr ndjekje tё
performancёs sё menaxhmentit nё fushёn e
menaxhimit korporativ nga anketa dhe hulumtimi
nё terren me intervista gjysmё tё strukturuara 

1. Ndjekje e realizimit tё planeve dhe qёllimeve tё definuara 
dhe matje e performancave tё punёs pёrmes indikatorёve pёr 
punё tё suksesshme
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Definim i qartë i autorizimeve dhe 

kompetencave për miratim të 

vendimeve sipas niveleve udhëheqëse 

në të gjitha ndërmarrjet publike do 

të sjell në rritje të efikasitetit përmes 

shpërndarjes së detyrave dhe ndarje 

të përgjegjësisë. Në mënyrë shtesë e 

njëjta duhet të zbatohet bashkë me 

kontrollin e brendshëm dhe të jashtëm 

Menaxhimi tre shkallësh korporativ 

është i dizajnuar për tu krijuar balancë 

e obligimeve dhe të autorizimeve me 

kontroll përkatës dhe mbikëqyrje në të 

njëjtën kohë. Prandaj funksionimi i KD/

KM është jashtëzakonisht i rëndësishëm 

për tu udhëhequr ndërmarrja përgjatë 

sfidave gjatë punës. Në atë kuptim 

është me rëndësi që anëtarët e KD/KM 

ti janë të përkushtuar punës dhe të japin 

kontribut cilësor në menaxhimin. Ata janë 

edhe ndihmë edhe kontroll i drejtorëve të 

ndërmarrjeve publike dhe në atë drejtim 

të autorizimeve, për tu siguruar vlerësimi 

i tyre dhe funksionimit sipas asaj që 

është paraparë. Gjatë çdo centralizim 

të vendimmarrjes në një pikë, rritet 

mundësia për gabime dhe vendime 

jocilësore dhe zvogëlohet  mundësia për 

gabime dhe zvogëlohet mundësia për 

kontroll nga më tepër palë.

duhet të punojnë ekskluzivisht në interes 

të ndërmarrjeve.

Për këto shkaqe duhet të mendohet për 

profesionalizimin e anëtarësisë në KD 

dhe/ose bashkimi i disa ndërmarrjeve të 

komunës nga komuna në një KD/KM i cili 

do të punojë në mënyrë të përkushtuar 

dhe cilësore. Gjithashtu si një opsion 

për zgjidhje të problemeve me KD është 

regjionalizimi, përkatësisht të gjitha NP me 

veprimtari të njëjtë ose të ngjashme në një 

rajon (grumbullim i më tepër komunave) 

për tu menaxhuar nga një KD/KM.  Me atë 

2. Autorizime pёr miratim tё vendimeve sipas niveleve dhe kontrolli i 
zbatimit tё autorizimeve

3. Kёshilla profesional dhe tё pёrkushtuar
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Hulumtimi i mendimit të shfrytëzuesve 

të fundit të shërbimeve të ndërmarrjeve 

publike dhe definimi i planeve dhe të 

masave për përmirësim të mendimit të 

shfrytëzuesve përfundimtar  është  pjesë e 

sistemit për përmirësim të vazhdueshëm 

të cilësisë së punës. Aq  më tepër, me 

që bëhet fjalë për shërbime publike ku 

pjesa më e madhe e tyre janë në bazë 

jo-komerciale dhe qytetarët nuk kanë 

alternativë  për ti marrë nga ndonjë vend 

tjetër, shteti përmes ndërmarrjeve publike  

patjetër duhet të vendos sistem me të cilin 

Aplikimi i standardeve për menaxhim me 

cilësinë do të mundësojë përmirësim t[ 

cilësisë në punën dhe rritje të efikasitetit 

në punën, si dhe marrje e vendimeve të 

bazuara në rezultate të matshme reale. 

Aplikimi i standardeve për menaxhim 

do të sigurohet  se ato janë  cilësore, në 

kohë dhe efikase. Hulumtimi i mendimeve 

të shfrytëzuesve përfundimtar është pjesë 

kyç nga ai sistem. 

Krahas hulumtimit të mendimit një herë n[ 

vit, ka nevojë për vendosje të sistemit i cili 

n[ë bazë të rregullt do ti pranojë komentet, 

ankesat dhe parashtresat nga qytetarët, 

do të bëjë analizë e punës në bazë të 

komenteve të fituara dhe në mënyrë 

përkatëse do ta përmirësojë punën. 

Sistemi duhet të mundësojë qasje të lehtë 

për qytetarët.

me cilësinë do të kontribuojë edhe për 

strukturimin dhe përmirësimin e zbatimit 

të vendimeve të këshillit drejtues në tërësi. 

Në fund standardet për menaxhim me 

cilësinë japin vazhdimësi dhe e zvogëlojnë 

punën vullnetare. Si rekomandim shtesë 

4. Hulumtimi i mendimeve tё shfrytёzuesve tё fundit

5. Aplikim i standardeve pёr menaxhim me cilёsinё

do të arrihej edhe sinergji në punën e NP 

nga komuna të ndryshme, si dhe këmbim 

i përvojave dhe praktikave më të mira në 

veprimtarinë në të cilën i japin shërbimet.
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Matricë për indikatorë për përcjellje të menaxhimit 
korporativ të ndërmarrjeve publike

Indikator#

1

Burim Koha e ndjekjes

Numri i mbledhjeve tё kёshillit drejtues

Numri i mbledhjeve tё kёshillit drejtues

Proces verbal nga kёshilli drejtues

Proces verbal nga kёshilli bikёqyrёs

Nё nivel mujor

Nё nivel mujor

Vendosje dhe ndjekje e qёllimeve tё kompanisё 

Vendosje dhe pёrcjellje e qёllimeve tё drejtorit

Strategji e ndërmarrjes 

Plani i parashtruar nga drejtori dhe i 
miratuar nё kёshillin drejtues

Çdo 3 muaj

Çdo 3 muaj

Pёrcjellje e rezultateve financiare Bilance financiare

2

3

5

4

6 Pёrcjellje e rezultateve jo-financiare

Kёnaqёsia e shfrytёzuesve pёrfundimtar

Raporte jo-financiare operative

Hulumtim i kёnaqёsisё së shfrytё
zuesve pёrfundimtar

Nё nivel mujor

Nё vjet

Ndjekje e standardeve tё punёs

Ndjekje e kёnaqёsisё sё tё punёsuarve

Standard pёr  cilёsinё

Raport pёr kёnaqёsinё e tё 
punёsuarve

Nё vjet

Çdo 3 muaj

Revizioni i brendshёm i punёs Raport nga revizioni i 
brendshëm

7

8

10

Revizioni i jashtёm i punёs Raport nga revizioni i jashtёm11

Evaluimi i anёtarёve tё kёshillave
Evaluimi i menaxhmentit sipas 

procedurёs sё vendosur tё 
brendshme

12

9

Nё çdo 6 muaj

Nё vjet

Nё vjet

Nё nivel mujor

është aplikimi i revizionit në standardet 

tanimë të aplikuara për menaxhim me 

cilësinë me qëllim të përmirësimit të 

shfrytëzimit të tyre në punën reale.  
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Menaxhimi strategjik me ndërmarrjet 

publike paraqet aktivitet me ç’rast bëhet 

definimi i prioriteteve në punën, definim 

të qëllimeve kryesore për orientim të 

resurseve, fuqizim të operacioneve, 

definim të drejtimeve të cilat do të jenë 

qëllime të përbashkëta edhe për të 

punësuarit edhe për themeluesit, definim 

të rezultateve të pritura të punës si dhe 

përshtatje e drejtimit të ndërmarrjes si 

përgjigje për ndryshimin e ambientit.

Planifikimi strategjik është bazë e 

cila e definon drejtimin e punës së 

ndërmarrjes, me fokus të përqendruar 

në ardhmërinë dhe nga ai aspekt është 

pjesë esencialisht e jashtëzakonshme 

e menaxhimit të ndërmarrjes. Prandaj 

më poshtë është dhënë hulumtimi dhe 

analiza e kësaj pjese të punës.

Fusha e
menaxhimit
strategjik
_

Analizё e rezultateve nga anketa

A keni strategji të ndërmarrjes?

PO

JO

Gjithsej

Të anketuar Strukturë
përqindje

17

21

38

Nuk janë përgjigjur 10

44.7%

55.3%

100% 100%

25

17

42

11

Gjithsej 48 53

59,52%

40,48%

Të anketuar Strukturë
përqindje

2019 2020
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Analizë e anketës së zbatuar në raport me 

pyetjen nëse ndërmarrja ka strategji, në 

vitin 2020 është mbajtur niveli prej 40.48% 

në raport me  43% nga ndërmarrjet publike 

në vitin 2019 të cilët nuk kanë strategji 

të definuar në ndërmarrjen. Kjo është e 

dhënë brengosëse duke e pasur parasysh 

rëndësinë e këtij dokumenti për punën e 

gjithëmbarshme.

Nga analiza e bërë të përgjigjeve që janë 

marrë konkludohet se ato ndërmarrje 

që kanë përpiluar strategji, në pjesën 

më të madhe kanë miratuar dokument 

i cili është program për punë për një vit 

dhe nuk paraqet strategji. Vetëm nëntë 

ndërmarrje publike kanë strategji afatgjate 

të ndërmarrjes për më tepër vite.

Definimi i strategjisë së ndërmarrjes 

është një nga aktivitetet themelore 

piknisëse gjatë vendosjes së qëllimeve 

të ndërmarrjes. Mospasja e strategjisë 

së definuar kontribuon për mungesë 

të biznes qëllimeve të definuara qartë 

në punën dhe mungesë të fokusit gjatë 

realizimit të qëllimeve korporative.

Gjatë definimit, strategjia rekomandohet 

të definohet strategji në afat të mesëm 

dhe të gjatë me çka mundësohet 

përgatitje e në afat të shkurtër dhe 

realizim të qëllimeve në afat të shkurtër 

duke e pasur strategjinë afatgjate të 

ndërmarrjes.

Për cilën periudhë ka të bëjë strategjia e miratuar?
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Nga aspekti i kyçjes së sektorëve në planifikimin 

strategjik, nga përgjigjet që kanë marrë mund 

të konkludohet se më shpesh në procesin e 

planifikimit strategjik ndërmarrjet publike i 

përfshijnë sektorët me procesin e planifikimit, 

në ato ku ka kushte për atë. 

Procesi i definimit të roleve të këshillit drejtues 

dhe të drejtorit, në masë më të madhe kanë të 

bëjnë me rolet që marrin pjesë në procesin e 

Revidimi i strategjisë në ndërmarrjet publike 

mesatarisht bëhet në 11 muaj, gjë e cila është 

kohë jo-përkatëse dhe më e shkurtër nga 12 

muajve minimal. Gjithsesi nuk duhet lënë 

anësh edhe fakti se një pjesë e ndërmarrjeve 

publike sipas përgjigjet që janë marrë aspak 

nuk bëjnë revidim të strategjisë të planit vjetor e 

prandaj edhe këto rezultate korrespondojnë me 

përgjigjet.

planifikimit dhe të miratimit të vendimeve.

Në praktikën e menaxhimit të mirë, krahas 

këtyre roleve drejtori më shpesh ka edhe rol ë 

të sigurojë pjesëmarrje të të gjitha sektorëve 

dhe të punësuarve kyç në hartimin, si dhe 

se strategjia do të prezantohet dhe do të 

përkrahet nga të gjithë të punësuarit të cilët 

do të përpiqen të punojnë dhe ti përmbushin 

qëllimet strategjike të kompanisë.

Revidimi i rregullt i strategjisë rekomandohet 

të bëhet te të gjitha llojet e strategjive 

përfshirë edhe te strategjitë afatshkurtra (ato 

që kanë të bëjnë me 12 muaj). 

Pesë kompani, gjë e cila gjithashtu është jo-

përkatëse, e revidojnë strategjinë në 24 muaj 

e më tepër. Ky është një afat i gjatë kohor dhe 

është jo-përkatës për shkak të ndryshimeve 

dinamike në rrethimin.   

Në sa kohë revidohet strategjia (në muaj)?

Cili është roli i sektorëve në procesin e planifikimit strategjik? Cili është roli i 
këshillit drejtues në procesin e planifikimit strategjik? Cili është roli i drejtorit në 
procesin strategjik?
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A keni miratuar plan aksionar për zbatim të strategjisë?

PO

JO

Gjithsej

Të anketuar Strukturë
përqindje

12

21

33

Nuk janë përgjigjur 15

36.4%

63.6%

100% 100%

15

19

34

19

Gjithsej 48 53

44.12%

55.88%

2019 2020

Të anketuar Strukturë
përqindje

Pa marrë parasysh se përqindja e 

ndërmarrjeve të cilat kanë sjellë plan 

aksionar për realizim të strategjisë u rrit 

në 44.12%% nga numri i tërësishëm i 

ndërmarrjeve publike është e përfshirë 

me hulumtimin, prapëseprapë ai është 

ende i ulët. 

Në pajtim me këto rezultate, pjesa e 

mbetur prej 55.88% nga ndërmarrjet 

publike zbatimin e strategjive e bëjnë 

pa plan të miratuar sistemor, me çka në 

mënyrë të konsiderueshme zvogëlohet 

mundësia për arritje të qëllimeve të 

definuara në strategjinë, ndjekjen e saj 

dhe në përgjithësi sillet nën pikëpyetje 

nëse puna është e orientuar drejt 

përmbushjes së saj.

Ndjekja e progresit të zbatimit të 

strategjisë, sipas rezultateve nga 

analiza e bërë më shpesh realizohet 

me raportet dhe në mbledhjet të cilat 

në pjesën më të madhe janë vjetore 

ose janë raporte nga mbledhje të 

sektorëve të caktuara, të cilat jepen 

prej kohës në kohë. Nga ai aspekt 
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A ekzistojnë tregues të?

PO

JO

Gjithsej

22

13

35

Nuk janë përgjigjur 13

62.9%

37.1%

100% 100%

37

6

43

10

Gjithsej NP 48 53

86.04%

13.95%

2019 2020

Të anketuar Strukturë
përqindje Të anketuar Strukturë

përqindje

Edhe përkundër numrit relativisht të 

vogël të ndërmarrjeve publike që kanë 

miratuar plan aksionar për zbatim 

të strategjisë, numri i ndërmarrjeve 

publike te të cilët ekzistojnë tregues 

për suksesin prapëseprapë është tejet 

i lartë. 86.04% nga numri i tërësishëm 

i ndërmarrjeve, sipas përgjigjeve 

që janë marrë kanë tregues për 

suksesshmëri. Kjo e vë në pah faktin 

se ndërmarrjet publike kanë mënyra që 

ta masin suksesin përmes treguesve 

për suksesshmëri. Prapëseprapë 

në hulumtimin  në terren gjatë 

intervistave, u konstatua gjendje e 

ndryshme faktike. 

rekomandohet përcjellje e rregullt e 

zbatimit të strategjisë në periudha 

prej tre muaj me ç’rast ndjekjen e 

bën këshilli drejtues dhe mbikëqyrës 

në ndërmarrjen dhe për ato shkaqe 

përgatiten raporte të posaçme për 

përmbushjen e planit aksionar të 

strategjisë. 
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Njëlloj edhe në anketën konfirmohet 

gjetja se NP në një pjesë të vogël kanë 

hartuar strategji për periudhë afatmesme 

dhe afatgjate. Në pjesën më të madhe 

ata hartojnë plan/program për punë për 

vitin e ardhshëm. Pa marrë parasysh se 

ky program në vete përmban edhe plan  

për punësime, investime dhe aktivitete 

të cilat do të ndërmerren në NP, më tej 

ka edhe indikatorë të suksesshmërisë, 

prapëseprapë periudha kohore për të 

cilën hartohet dhe mos-ekzistimi i planit 

të vërtetë shumëvjeçar për zhvillim, e bën 

të pamjaftueshëm dhe të ndryshëm nga 

strategjia.

Strategji  përpilojnë vetëm NP të cilat 

kanë obligim ligjor nga trupi rregullator 

dhe atë vetëm në pjesët e ndërmarrjes 

e cila është e rregullator nga ndonjë 

rregullator. Në pjesët e tjera kjo nuk 

ndodh. 

Përfshirja e njësive të posaçme 

organizative – sektorëve në përpilimin 

e tyre është e kënaqshme, por ajo që 

mund të vërehet është mungesa e 

kontributit cilësor dhe të udhëzimeve 

nga KD/KM. Puna e tyre në masë të 

madhe është vetëm adoptimi dhe 

miratimi. 

Vlen të vërehet se sipas mendimit të 

drejtorëve dhe të punësuarve, këshillat 

drejtues rrallë herë iniciojnë dhe 

miratojnë vendime të cilat nuk janë 

në interes të punës së NP dhe jashtë 

strategjisë së përcaktuar përkatësisht 

planit/programit për punë, pa marrë 

parasysh se kjo ishte vënë në pah nga 

disa prej tyre se ekzistojnë disa raste të 

caktuara të tilla. Më shpesh këtu bëhet 

për punësime shtesë.

Realizimi i planeve vjetore ndiqet, sepse 

mes të tjerave është edhe obligim ligjor, 

por prapëseprapë te strategjitë kjo është 

më pak e theksuar. 

Gjetje nga hulumtimi nё terren –
intervista gjysmё tё strukturuara
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Duke i vlerësuar veç e veç fushat, 

udhëheqjen strategjike midis fushave 

më pak të praktikuara në menaxhimin e 

ndërmarrjeve publike. Pa marrë parasysh 

që aktivitetet dhe standardet nuk janë 

të rregulluara me ligj, prapëseprapë 

plani strategjik paraqet dokument me 

të cilin në organizatën komunikohen 

qëllimet organizative, si ato të arrihen, si 

dhe të gjitha elementet e tjera kritike të 

planifikimit në kuadër të organizatës.

Planifikimi i suksesshëm strategjik jo 

vetëm që definon se në cilin drejtim 

ndërmarrja do të lëviz dhe çfarë është e 

nevojshme për tu përmbushur rezultatet 

e parapara por definohet se çfarë është e 

nevojshme për tu përmbushur rezultatet 

e parapara por definohet se si ndërmarrja 

do të mund të nëse të njëjtat janë arritur. 

Planifikimi strategjik te ndërmarrjet 

publike të cilat japin  shërbime për 

të cilat janë të nevojshme investime 

kapitale që janë me rëndësi të posaçme.

Rekomandimet se si i njëjti të 

përmirësohet janë të lidhura 

drejtpërdrejtë me punën e këshillit 

drejtues dhe të drejtorit. Sistemi i 

menaxhimit aktivitetin e planifikimit 

strategjik duhet patjetër ta përfshijë në 

aktivitetet e rregullta të ndërmarrjes. 

Prapëseprapë për realizimin e të 

njëjtës me siguri do të nevojitet edhe të 

sigurohen kapacitete për zbatim cilësor 

të planifikimit, përpilim të strategjisë, 

përcjellje dhe përtëritje të saj.

Konkluzione dhe rekomandime pёr pёrmirёsim
tё procedurave tё brendshme pёr ndjekje tё 
performancёs tё menaxhmentit nё fushёn e
udhёheqjes strategjike nga anketa dhe hulumtimi
nё terren me intervistё gjysmё tё strukturuar
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Matricë e indikatorëve për përcjellje të 
planifikimit strategjik 

Indikator#

1

Burim Koha e ndjekjes

Strategji e vendosur për zhvillim për 3-5 vite

Qëllime të vendosura dhe aktivitete për 
përmbushjen e tyre

Dokument për plan dhe strategji

Dokument për plan dhe strategji

Çdo 6 muaj

Çdo 3 ose 6 muaj

Faktor të vendosur kyç në 
pajtim me strategjinë

Indikatorë për sukses në punën

Dokument për plan dhe strategji

Plan për realizim të strategjisë

Çdo 3 muaj

Çdo 3 muaj

Iniciativa strategjike Dokument për plan dhe strategji

2

3

5

4

Çdo 3 muaj
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Fusha menaxhim me 
resurse njerёzore
_

Analizё e rezultateve nga anketa

Në bazë të analizës nga përgjigjet që 

janë marrë gjatë hulumtimit të punës 

në vazhdë e sipër dhe menaxhim me 

Të dhënat përsëriten në këtë pjesë 

në të dy hulumtimet, përkatësisht në 

afro 45% të ndërmarrjeve publike të 

cilat kanë dhënë përgjigje nuk është 

bërë planifikimi i vëllimit të punës për 

të punësuar. Në 55% nga ndërmarrjet 

publike të cilat kanë dhënë përgjigje 

është bërë planifikim i vëllimit të të 

punësuarve në ndërmarrjet publike. 

resurset njerëzore të ndërmarrjeve 

publike janë  marrë rezultatet dhe 

konkluzionet vijuese:

Planifikimi i vëllimit të punës për çdo 

të punësuar paraqet bazë për vlerësim, 

avancim dhe zmbrapsje nga vendi i 

punës. Gjithashtu ajo është edhe bazë 

për nevojën për punësime të reja ose 

racionalizime eventuale të numrit të të 

punësuarve.

Sistemi menxhment i performancave 

A është planifikuar vëllimi i punës për të punësuar?

PO

JO

Gjithsej

Të anketuar Përqindje
Gjithsej

23

19

42

54.7%

45.2%

87.5% 92.45%

27

22

49

55.11%

44.89%

Të anketuar Përqindje
Gjithsej

2019 2020
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Pa marrë parasysh se përqindja e 

ndërmarrjeve të cilat nuk i njoftojnë të 

punësuarit në vitin 2020 është zvogëluar 

prej 32% në afro 20% prapëseprapë 

është e lartë përqindja e ndërmarrjeve 

që nuk i njoftojnë të punësuarit me 

qëllimet dhe detyrat e tyre vjetore. Në 

80% të ndërmarrjeve publike të cilat 

kanë dhënë përgjigje të punësuarit 

kanë qenë të  njoftuar me qëllimet dhe 

detyrat e tyre vjetore në ndërmarrjet 

publike. Prapëseprapë në hulumtimin në 

terren u konstatua se ajo nuk është rast 

përkatësisht qëllimet e kompanisë nuk 

janë të ndara për të punësuar me çka çdo 

i punësuar do të ketë pasqyrë të qartë se 

si dhe sa merr pjesë në realizimin e tyre. 

E vetmja gjë që është bërë është ndarja e 

detyrave punuese në pajtim me planin e 

sistematizimit.

 (Performance management) përfshin 

aktivitete të cilat do të sigurojnë që 

qëllimet e kompanisë vazhdimisht 

të realizohen në mënyrë efikase dhe 

efektive. Sistemi duhet të jetë i fokusuar 

në performancat e organizatës, të 

sektorëve dhe punësuarve. Në mënyrë 

shtesë, ky sistem në korellacion me 

normimin e proceseve dhe pozitave 

punuese duhet të japë operacione më 

efikase dhe në mënyrë të konsiderueshme 

në rezultatet e kompanisë.

A janë të njoftuar të punësuarit me qëllimet dhe detyrat vjetore?

PO

JO

Gjithsej janë përgjigjur

Të anketuar Përqindje
Gjithsej

17

8

25

68%

32%

100% 100%

39

10

49

79.59%

20.41%

Të anketuar Përqindje
Gjithsej

2019 2020
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Rezultatet tregojnë se 59.19% nga 

ndërmarrjet publike të cilat kanë dhënë 

përgjigje, bëjnë vlerësim ose revizion 

vjetor të përmbushjes së qëllimeve 

për çdo të punësuar. Në 40.81% nga 

ndërmarrjet publike të cilat kanë dhënë 

përgjigje, nuk është bërë vlerësim 

ose revizion vjetor të përmbushjes 

së qëllimeve për të punësuar. Pa marrë 

parasysh se përqindja nga hulumtimi i kaluar 

është zvogëluar prapëseprapë ai mbetet 

jashtëzakonisht e lartë në ndërmarrjet 

të cilat nuk mbajnë llogari për qëllimet 

e të punësuarve, e me atë nuk synojnë 

drejtë përmirësimit të performancave  dhe 

rezultateve e gjithëmbarshme të punës. 

A bëhet vlerësim ose revizion vjetor për përmbushje të qëllimeve për çdo të punësuar?

19

17

36

52.7%

47.2%

75% 92.45%

29

20

49

59.19%

40.81%

2019 2020

PO

JO

Gjithsej janë përgjigjur

Të anketuar Përqindje
Gjithsej Të anketuar Përqindje

Gjithsej

A kanë bërë sistematizim i vendeve të punës?

PO

JO

Janë përgjigjur 

Të anketuar Përqindje
Gjithsej

41

1

42

97.6%

2.38%

87.5% 92.45%

47

2

49

Gjithsej 48 100% 100%53

95.91%

4.09%

Të anketuar Përqindje
Gjithsej

2019 2020
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Në përgjithësi ndërmarrjet publike kanë bërë 

sistematizim të vendeve të punës dhe në atë 

mbi 95% nga ndërmarrjet publike kanë dhënë 

përgjigje se nuk është bërë sistematizim i 

vendeve të punës. Rreth 4% të ndërmarrjeve 

publike kanë dhënë përgjigje se nuk është 

bërë sistematizim i vendeve të punës. Me atë 

ekziston  ndarje formale të pozitave punuese 

Nga anketa e bërë të ndërmarrjeve publike 

konkludohet se një numër i vogël nga 

ndërmarrjet publike kanë bërë më tepër se 2 

ndryshime në sistematizimin. Prapëseprapë 

dhe përshkrime të vendeve punuese gjë 

e cila është bazë për ndërtim të sistemit 

për resurse njerëzore dhe harmonizim 

me praktikat dhe standardet në raport me 

menaxhimin e resurseve njerëzore. Me 

që për shkak se sistematizimi është edhe 

obligim ligjor, ndërmarrjet publike në masë 

të madhe e respektojnë. 

47.72% kanë bërë një ose dy ndryshime 

të sistematizimit gjë e cila udhëzon 

në planifikimin e pamjaftueshëm të të 

planifikuarve dhe të proceseve punuese.  

Sa herë ka ndryshuar sistematizimi në vitin 2018?

PO ≤ 2 herë

PO > 2 herë

Të anketuar Përqindje Gjithsej

21

3

47.72%

6.81%

JO 20 45.47%

Gjithsej 44 83.01%
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Numër i të punësuarve sipas sistematizimit për vitin 2018 në raport me numrin e të 
punësuarve për momentin. 

Diferenca në numrin e të 
punësuarve +/- 10  të punësuar

Numër i ndërmarrjeve publike Përqindje Gjithsej

21

8

39.61%

15.09%

15 28.30%

0

Diferenca në numrin e të 
punësuarve +/- 20 të punësuar

Diferenca në numrin e të 
punësuarve ≥ +/- 20 të punësuar

Nuk ka dallim

44 83.01%Gjithsej

Para se të fillojë procesi i përgatitjes së 

Rregullores duhet të jepet përgjigje në 

çështjen kyç – a ka nevojë për sjellje 

të rregullores së re ose të ndryshuar/

plotësuar për sistematizim? Nëse 

në organin është miratuar Rregullore 

e re për organizim të brendshëm të 

punës ose në rastin kur intervenohet 

në përmbajtjen të më tepër se 50% të 

vendeve të punës të përcaktuara në 

rregulloren ekzistuese për sistematizim, 

atëherë është mirë të zbatohet procedura 

për përpunimin  e Rregullores së re për 

sistematizim të vendeve të punës. Në 

të kundërtën, nëse nuk ka intervenim në 

rregulloren për organizimin e brendshëm 

ose, ndërkaq, intervenimet në rregulloren 

për sistematizim janë me vëllim më të 

vogël, do të mjaftojë që të bëhet ndryshim 

dhe plotësim të rregullores ekzistuese.
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Analiza tregon se numri i të punësuarve në 

sistematizimet janë ose të dimensionuara  

në masë të tepërt, sepse numri i paraparë i 

sistematizimeve është në mënyrë drastike 

më i madh nga numri faktik i të punësuarve, 

ose parashikojnë numër më të ulët të të 

punësuarve gjë e cila është mungesë e 

harmonizimit të sistematizimeve. Te  28% 

përqind të ndërmarrjeve dallimi në numrin 

e të punësuarve dhe atyre të paraparë 

në sistematizimin është për më tepër se 

20 punëtorë, ndërsa në të njëjtën kohë 

nuk ekziston përputhje mes numrit të të 

punësuarve dhe atyre të paraparë te asnjë 

ndërmarrje. 

Pa marrë parasysh  se kjo dukuri vjen për 

shkaqe të ndryshme, si për shembull hapje 

e vendeve të punës të cilat do të plotësohen 

sipas nevojës, prapëseprapë e vë në pah 

njohjen e pamjaftueshme të proceseve 

të punës dhe të vëllimit të punës për çdo 

të punësuar. Problem shtesë, është ajo 

se MSHIA i janë dhënë kompetenca për 

miratim të sistematizimeve me karakter 

të ndryshëm të institucioneve. Në sektorin 

publik, e posaçërisht në ndërmarrjet 

publike, nevojitet që sistematizimit 

të kontrollohen nga themeluesit dhe 

institucionet/organizimet kompetente me 

njohje të biznes proceseve.

Në mënyrë shtesë, në pasqyrën e 

plotë të kësaj dukurie duhet të merret 

parasysh edhe ndërrimi i shpeshtë i 

sistematizimeve, gjë e cila e vë në pah 

planin jo-përkatës operativ he strategjik të 

zhvillimit dhe të nevojave të ndërmarrjeve 

publike. 

Sa të punësuar kanë marrë avancim në vitin 2018? 

Nuk ka pasur avancime

Numër i ndërmarrjeve publike Përqindje Gjithsej

25

6

69.44%

16.66%

2 5.55%

3

1-3 të avancuar

4-10  të avancuar

Mbi 10

36 67.92%Gjithsej

8.33%
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Nga tabela e paraqitur shihet se 

shkalla e avancimit të të punësuarve 

është shumë e ulët, gjë e cila edhe nuk 

përdoret ky instrument. Ajo do të thotë 

se nuk ekziston stimulim i kuadrove, 

gjykuar sipas numrit që kanë qenë të 

avancuar. Kjo gjendje është edhe e lidhur 

ngushtë me gjetjen se nuk ekziston 

matje e vëllimit të punës për çdo të 

punësuar dhe me vendosjen e qëllimeve 

Në vitin 2018 te pjesa më e madhe 

87.5% nuk ka pasur kurrfarë zhvendosje. 

Njëlloj edhe si për avancimet e dhëna 

tregon se ky instrument pothuajse 

nuk përdoret. Në një pjesë të vogël 

të ndërmarrjeve publike është bërë 

vjetore. Procedura e avancimit ka për 

qëllim ka për qëllim që tu mundësojë 

të punësuarve avancim në karrierë, 

përkatësisht kalim nga vendet më të 

ulta të punës në ato më të larta dhe 

është instrument për motivim. Në atë 

drejtim punëdhënësit do të duhet të kenë 

ndikimi më të madh mbi karrierën e të 

punësuarve, por në ndërmarrjet publike 

sikur nuk ekziston zhvillimi i karrierës.

zhvendosje e të punësuarve nga niveli 

më i lartë në vend më të ulët pune. 

Shkaqet për gjendjen do të mund të 

jenë të shumta, e prandaj përmes 

intervistave ato janë të intervistuara 

në mënyrë përkatëse. 

Në vitin 2018 sa të punësuar janë zhvendosur në vend më të ulët të punës? 

Nuk  ka pasur zhvendosje në 
vend më të ulët pune

Numër i ndërmarrjeve publike Përqindje Gjithsej

28

2

87.5%

6.24%

1 3.13%

1

1-3 zhvendosje në vend 
më të ulët pune

4-10  zhvendosje në 
vend më të ulët pune

Mbi 10 zhvendosje në 
vend më të ulët pune

32 60.37%Gjithsej

3.13%
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Gjithashtu numri tejet i vogël i procedurave 

disiplinore mund të vënë në pah dy shkaqe. 

Shkaku i patë është se ky instrument 

është se të punësuarit me vetëdije dhe 

me përkushtim i kryejnë detyrat punuese. 

E dyta është se ky instrument nuk 

funksionon për shkaqe të ndryshme. 

Prandaj kjo dukuri u adresua në 

intervistat në terren me përfaqësuesit e 

ndërmarrjeve publike.

Sa procedura disiplinore janë ngritur në vitin 2018?

Nuk ka pasur procedura 
disiplinore

Numër i ndërmarrjeve publike Përqindje Gjithsej

28

2

87.5%

6.24%

1 3.13%

1

1-3 procedura
disiplinore

4-10  procedura
disiplinore

Mbi 10 procedura
disiplinore

32 60.37%Gjithsej

3.13%
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Gjetjet nga intervista korrespondojnë 

me rezultatet nga anketa. Në përgjithësi 

fusha më e dobët e punës në NP është 

Menaxhimi me resurset njerëzore. Më 

me rëndësi është që të mos planifikohet 

vëllim i punës për çdo të punësuar dhe 

nuk parashtrohen plane vjetore për 

të punësuar. Gjatë punës së tyre, kjo 

mungesë e pamundëson procesin e 

ndjekjes dhe të kontrollit të realizimit të 

planit, si dhe evaluim i drejtë i punës sipas 

kritereve të cilat janë profesionale dhe janë 

të lidhura me performancat e punës.

Përshtypja e përbashkët e të gjithëve 

është se nuk kanë probleme me numrin 

e të punësuarve dhe kjo nuk do të ishte 

pengesë për realizimin cilësor të punës. 

Presionin më të madh e të gjithëve është 

se nuk kanë probleme me numrin e 

të punësuarve dhe se ajo nuk ka qenë 

pengesë për realizim cilësor të punës. 

Presion më të madh për punësim e 

ndiejnë nga këshillat drejtues dhe këshillat 

e komunave, dhe ajo është për kuadër 

administrativ. 

Zhvillimi i të punësuarve, avancimi i 

tyre dhe zhvendosja në pozita më të 

ulta është pjesa e cila funksionon më 

së paku. Sistemi i paramenduar që ti 

mbrojë të punësuarit nga ndikesa politike 

është shumë rigid dhe nuk lejon zhvillim 

në karrierë. Në pjesën më të madhe të 

punësimeve dhe të avancimeve janë për 

shkaqe të cilat nuk janë të ndërlidhura me 

performancën në vendin e punës dhe me 

kualifikimet.

Ndërmarrje të caktuara të cilat janë në 

komunat ku mundësitë për punësim janë 

më të mëdha dhe standardi jetësor më i 

lartë, tanimë ballafaqohet me problemin 

e tërheqjes së kandidatëve cilësor për 

pozita pune. Do të jetë jashtëzakonisht e 

rëndësishme që NP të punojnë në strategji 

Gjetje nga hulumtimi nё terren –
intervistё gjysmё e strukturuar 
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për optimizmin e të punësuarve në të 

njëjtën kohë me bërjen e vendeve të 

punës më atraktive, sepse në një të 

ardhme të afërt do të ballafaqohen me 

mungesë të kuadrit cilësor. Punësimi 

i kuadrit profesional në pjesën e 

ndërmarrjeve të intervistuara tanimë 

paraqesin problem real.

Vetë implementimi i sistemit të 

menaxhimit me resurse njerëzore 

dhe menaxhim të suksesshëm do tu 

sigurojë të punësuarve ambient të 

volitshëm profesional, si dhe ruajtja 

dhe zhvillimi i mëtejmë i kapaciteteve 

të punëtorëve.

Me implementimin e konceptit për 

Plane për trajnime dhe zhvillim të të 

punësuarve përpilohen shumë rrallë, 

ndërsa duhet të jenë pjesë e pa lënë 

anësh e zhvillimit dhe të avancimit të të 

punësuarve , por edhe pjesë e sistemit 

për motivimi dhe shpërblim.

menaxhim me resurset njerëzore pritet 

që të arrihen efektet vijuese:

• Harmonizimi i plotë i menaxhimit me 

resurse njerëzore me dispozitat e 

Ligjit për sistematizim të brendshëm, 

para së gjithash në pjesën e 

menaxhimit me resurset njerëzore të 

kompetencave punuese;

Konkluzione dhe rekomandime pёr pёrmirёsim 
tё procedurave tё brendshme pёr pёrcjellje tё 
performancёs qё menaxhmentit nё fushёn e
menaxhimit me resurse njerёzore nga anketa dhe 
hulumtimi nё terren me intervistё gjysmё tё strukturuar
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• Planifikimi i vëllimit të punës dhe të 

qëllimeve për çdo të punësuar; 

• Definimi i vendeve të punës, në 

pajtim me klasifikimin e vendeve 

të punës, planifikimin e drejtë të 

proceseve punuese,  me atë edhe 

numrin e shkathtësive dhe të 

kualifikimit të të punësuarve;

• Planifikimi i zhvillimit të karterës 

dhe trajnim i vazhdueshëm i shkathtësive 

të nëpunësve publik në pajtim me nevojat 

e ndërmarrjeve;

• Lëvizshmëri më e madhe vertikale dhe 

horizontale përkatësisht avancim dhe 

ri-shpërndarje e të punësuarve, motivim 

dhe shpërblim sepse ajo shumë pak 

përdoret në praktikë. Avancimi i të 

punësuarve duhet të jetë në bazë të 

kritereve dhe procedurave objektive.

Matrica e indikatorëve për përcjellje të menaxhimit me 
resurset njerëzore në ndërmarrjet publike

Indikator#

1

Burim Kohë e ndjekjes

Vëllim i planifikuar për të punësuar

Njohje e të punësuarve me qëllimet dhe 
detyrat e tyre vjetore

Proces verbal nga organi për 
Menaxhim me resurset njerëzore 

Proces verbal nga organi për 
Menaxhim me resurset njerëzore

Në nivel vjetor

Në nivel vjetor

Vlerësim ose revizion vjetor i përmbushjes 
së qëllimeve për të punësuar

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 Përcjellje  e standardeve të punës

Përcjellje e kënaqësisë së të punësuarve

Standard për cilësinë

Raport për kënaqësinë e të 
punësuarve

Në nivel vjetor

Çdo 3 muaj7

Në nivel vjetorProces verbal nga organi për 
Menaxhim me resurset njerëzore
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Fusha e
menaxhimit
financiar   
_
Analizё e rezultateve nga anketa

Rezultatet financiare të një kompanie 

mund të analizohen nga dy aspekte. 

Aspekti i parë janë praktika  për 

menaxhim të mirë të cilat e 

mundësojnë menaxhimin e mirë 

ndërsa i dyti janë vetë performancat. 

Më poshtë do të analizohen vetëm 

praktikat dhe nga ky aspekt vendosja 

e tyre, funksionimi dhe zbatimi. 

Analiza ka për qëllim që të njihet me 

praktikën, procedurat dhe sjelljen gjë 

e cila mund të përmirësohet dhe të 

përshtatet me praktikat më të mira të 

njohura për momentin. Për çdo njërën 

nga pyetjet është dhënë koment i cili 

duhet të ndikojë se ku ekziston hapësirë 

për përmirësim dhe/ose ndryshim të 

praktikave të vendosura. 

Sa ditë mesatarisht keni vonesë në pagesën e 
obligimeve ndaj furnizuesve?

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

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

Mesatarisht ditë të vonesës të pagesave të 
obligimeve ndaj furnizuesve

445

10

62,035

365

2019 2020

1

41

39

53

Janë përgjigjur

Gjithsej të anketuar

28

48
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Vonesa mesatare e pagesës së 

obligimeve nga furnizuesit mbi afatit 

të kontraktuar është 41 ditë dhe është 

përmirësim në krahasim me vitin e 

kaluar kur pagesa  ka qenë 61 denarë 

mesatarisht është në afat prej 60 ditësh, 

por shumë nga ndërmarrjet publike 

kanë vonesë shumë më të madhe 

se ajo që është e lejuar. Te 11 nga 

gjithsej 39 ndërmarrje publike të cilat 

janë përgjigjur janë mbi mesataren me 

vonesë jashtëzakonisht të madhe, te disa 

prej tyre mbase edhe një vit. Këto gjetje 

i vënë në pah praktikat jo-fer afariste 

ndaj kompanive të tjera dhe furnizuesve 

të ndërmarrjeve publike. Shkaqet për 

praktikën e këtillë mund të kërkohen 

në punën jo-rentabile e kompanive dhe 

mungesa e likuiditetit për servisim në 

kohë të obligimeve. 

Sa ditë mesatarisht keni vonesë të pagesës së 
kërkesave nga blerës? A keni procedurë për pagesë 
me detyrim dhe si sillet vendim për inicimin e pagesës 
me detyrim?

Vonesë më e gjatë e pagesës së kërkesave nga 
blerës për 

Vonesë më e shkurtër e pagesës së kërkesave nga 
blerës për 

Mesatarisht ditë të vonesës për pagesë të obligimeve 
ndaj furnizuesve 

775

15

89,74

757

2019 2020

1

109

39

53

Janë përgjigjur

Gjithsej të anketuar

27

48

32Kanë procedurë për pagesë me detyrim 30

16Nuk kanë procedurë për pagesë me detyrim 10

48Janë përgjigjur 40

53Gjithsej të anketuar 48
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Vonesa mesatare e pagesës së kërkesave 

nga blerësit mbi afatit të kontraktuar është 

rritur mesatarisht prej përafërsisht 90 ditë 

në 109 ditë. Duke e pasur parasysh afatin e 

paraparë ligjor prej 60 ditë, vonesa mesatare 

e kërkesave për pagesë të ndërmarrjeve 

është pothuajse katër muaj katër muaj 

nga ajo që është lejuar. Nga gjithsej 39 

ndërmarrje publike të cijat janë përgjigjur 10 

mbi mesataren me vonesë jashtëzakonisht 

të madhe, ndërsa në disa prej tyre edhe 

më tepër se dy vjet. Këto gjetje i vënë në 

pah praktikat afariste të cilat nuk sigurojnë 

menaxhim të mirë të kompanive. Pagesa jo 

e rregullt e kërkesave ndikon në likuiditetin 

dhe rezultatin përfundimtar financiar me 

çka në mënyrë të drejtpërdrejtë ndikohet 

në mënyrë negative në performancat 

përkatësisht i bëhet dëm kompanisë. Në atë 

drejtim është tejet me rëndësi që procedurat 

për pagesë (inkasim) të kërkesave të 

kontrollohet dhe të përmirësohet  sepse 

32 nga gjithsej nga gjithsej 48 ndërmarrje 

publike janë shprehur se kanë procedurë 

për pagesë me detyrim. Prapëseprapë, 

asnjë nga kompanitë që janë shprehur se 

kanë procedurë për pagesë me detyrim 

nuk janë përgjigjur në pyetjen se si 

miratohet për pagesë me detyrim, gjë e 

cila mund të vë në pah se procedura nuk 

njihet aq sa duhet, e njëjta nuk praktikohet 

shpesh dhe në mënyrë të mjaftueshme, 

si dhe se ka gjasa që procedura të mos 

ketë e vendosur mirë dhe e saktësuar 

dhe se mungojnë disa elemente kyç për 

zbatimin e saj. Në mënyrë shtesë është 

jashtëzakonisht me rëndësi që procedura 

të ngritet me automatizëm, përkatësisht 

se nuk i nënshtrohet miratimit për çdo  

debitor veç e veç. 

2020
Ju lutemi theksoni të hyrat, shpenzimet dhe huatë 
e ndërmarrjes

Numri i ndërmarrjeve të cilat kanë realizuar humbje në vitin 2018 

Janë përgjigjur

Gjithsej të anketuar

26

36

53
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Ndërmarrjet publike, pa marrë parasysh se 

realizojnë shërbime të cilat mund të jenë 

jo-fitimprurëse, duhet të synojnë që të jenë 

rentabile. Analiza e hulumtimit tregon se 

numri i ndërmarrjeve të cilat kanë realizuar 

humbje në vitin 2018 është 9 përkatësisht 

25% nga numri i tërësishëm i ndërmarrjeve 

të cilat janë përgjigjur e ato janë 36. 

Nëse në këtë tregues, e bashkëngjisim 

edhe treguesin e borxheve përkatësisht 

huave te 26 ndërmarrje nga numri i njëjtë 

i përgjithshëm të ndërmarrjeve publike, 

mund të konkludojnë se ato janë ngarkesë 

e konsiderueshme e buxhetit qendror dhe 

buxhetin e vetëqeverisjes lokale, sepse 

praktika është që ato humbje të mbulohen 

pikërisht nga ato burime. Nga ky aspekt, 

praktikat për  mbulim të humbjeve te këto 

ndërmarrje patjetër duhet të vendosen në 

baza të cilat do të mundësojnë përmirësim 

të efikasitetit dhe të rentabilitetit në 

punën, pa marrë parasysh se në disa raste 

bëhet fjalë për shërbime publike të cilat 

jepen në bazë jo-komerciale përkatësisht 

shteti patjetër duhet ta mbulojë dallimin 

nga  çmimi preferencial i shërbimit ose 

të prodhimit në interes të qytetarëve 

dhe shpenzimeve për mundësimin 

përkatësisht krijimin e tyre. 

Praktika e deritanishme për mbulim 

të humbjeve operative me pagesa të 

drejtpërdrejta nga buxheti qendror 

dhe buxheti i vetëqeverisjes lokale në 

shumë të përgjithshme, pa ekzistimin e 

metodologjisë për përllogaritje të shumës 

maksimale e cila mund të mbulohet dhe 

pa përllogaritje të çmimit të kostos së 

shërbimit, e shtyp shtytjen e ndërmarrjeve 

publike për përmirësim të vazhdueshëm 

të efikasitetit dhe rentabilitetit të punës. 

Përkatësisht paraqet rrezik moral se 

praktika e këtillë do të përsëritet gjë e cila 

është e dukshme edhe nga hulumtimi.
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Menaxhimi financiar është një nga fushat 

më të mira të menaxhimit financiar në 

NP. Kjo është për shkak të dispozitave të 

definuara në mënyrë të përpiktë të cilat 

nuk lejojnë suaza të gjera të veprimit. 

Prapëseprapë krahas pyetjeve nga anketa, 

aspekte të caktuara të menaxhimit 

financiar kanë hapësirë për përmirësim. Si 

më të rëndësishme ndahen ato vijueset.  

Procedurat për pagesë me detyrim 

duhet të iniciohen me automatizëm pa 

seleksionim shtesë nga cili do qoftë të 

punësuar ose udhëheqës. Praktika tregon 

se pa marrë parasysh se për shumicën 

e debitorëve procedura iniciohet me 

automatizëm, prapëseprapë ekzistojnë 

miratim dhe seleksionim nga drejtorët 

dhe/ose ndonjërit nga udhëheqësit e 

sektorëve.

Për dhënie të sponosorizimeve dhe të 

donacioneve më shpesh vendosin këshillat 

drejtues, por NP nuk kanë miratuar 

rregullore me kritere për lartësinë 

maksimale, dedikimin, kush i aprovon 

ato etj. Gjithashtu nuk ka një buxhet të 

definuar për këto aktivitete në fillim të 

vitit, kështu që fondet sigurohen ad hok.

Është konstatuar edhe azhurnim jo i 

rregullt i çmimoreve të shërbimeve të 

cilat i ofrojnë NP një periudhë më të 

gjatë kohore, ndërsa në të cilën është e 

dukshme se çmimi i prodhimtarisë është 

rritur me rritje të pagës minimale. 

Prapëseprapë duket se pjesa më 

e rëndësishme paraqet mospasje 

e përllogaritjes për shpenzimet e 

dhënies së shërbimit, përkatësisht të 

shpenzimeve për prodhimet e shitura.  

Pa marrë parasysh se disa nga NP 

e përpilojnë në ndonjë formë e cila 

përmban elemente nga kjo përllogaritje 

për shkak të trupave rregullatore, 

prapëseprapë është e nevojshme që të 

bëhet kjo përllogaritje për tu ditur çmimi i 

Gjetje nga hulumtimi nё terren–
intervistё gjysmё e strukturuar 
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Konkluzione dhe rekomandime pё pёrmirёsim
tё procedurave tё brendshme pёr ndjekje tё 
performancave tё menaxhmentit nё fushёn e
menaxhimit financiar nga anketa dhe hulumtimi
nё terren me intervistё gjysmё tё strukturuar

vërtet i kostos. Ajo është bazë për të gjitha 

përllogaritjet e mëtejme dhe për aktivitetet 

zhvillimore, ndërsa si pjesë më qenësore 

nëse komuna dëshiron që qytetarëve 

të vet tu japë ndonjë nga shërbimet/

prodhimet e NP me çmime të cilat do të 

kenë prioritet social, për të ditur saktësisht 

se çfarë pjese duhet të mbulohet duke 

mos qenë me atë rast e dëmtuar. Me 

atë nuk do të stimulohet puna joefikase 

dhe jo-ekonomike, ndërsa do të mund të 

Në pajtim me analizën dhe gjetjet nga 

menaxhimi financiar, mund të shqyrtohen 

më tepër gjendje të cilat drejtpërdrejtë 

janë ose nuk janë të ndërlidhura me 

financat, por kanë rol jashtëzakonisht në 

menaxhimin e ndërmarrjeve publike. 

Vendosja e disiplinës financiare dhe fiskale 

në ndërmarrjet publike e zvogëlon varësinë 

definohen edhe qëllime shtesë në punën 

për kontroll dhe optimizim të shpenzimeve 

për prodhimet e shitura. 

Gjithashtu kjo përllogaritje do të sigurojë 

shumë të saktë gjatë angazhimit të 

mjeteve të NP në qëllime të cilat nuk janë 

nga veprimtaria e ndërmarrjes, gjë e cila 

tani nuk ndodh. Si për shembull aksione, 

ngjarje humanitare, sponsorizime, tubime 

të ndryshme e të tjera.

e tyre nga shteti me çka në të njëjtën 

kohë nxitet përmirësimi në menaxhimin, 

dhe me atë edhe të performancave. 

Prandaj rekomandimet vijuese, pa marrë 

parasysh se janë të lidhura në mënyrë 

të drejtpërdrejtë me financat, nga 

implementimi i tyre do të ketë përfitimi më 

të gjerë edhe shteti edhe qytetarët.
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1. Zvogёlim i ditёve mesatare 
tё obligimeve ndaj 
furnizuesve

Me vonesë të pagesës ndaj furnizuesve 

të vet, ndërmarrjet publike ndikojnë 

në mënyrë të drejtpërdrejtë në punën 

e tyre dhe likuiditetin, ndërsa me atë 

edhe në likuiditetin e tërë ekonomisë. 

Jashtëzakonisht është e rëndësishme 

që furnizimet të planifikohen në pajtim 

me planin për furnizime, ardhjen e 

parave dhe mundësive të ndërmarrjes 

publike.

2. Zvogёlim i ditёve mesatare 
tё kёrkesave nga blerёsit

Komunikimi aktiv me blerësit, analiza 

e vlerësimit për rrezik për blerës 

problematik, aktivizimi i instrumenteve 

për pagesë të kërkesave. Përmirësimi 

i procedurave për inicim të pagesës së 

dhunshme të kërkesave dhe aktivizimi 

automatik i tyre pa miratim në më tepër 

nivele.

3. Pёrcjellje dhe menaxhim 
me barrёn fiskale dhe 
rrezikun potencial fiskal tё 
ndёrmarrjeve publike

Nga analiza është e dukshme se 

ndërmarrjet publike në masë të madhe 

realizojnë humbje e kjo ndodh në mënyrë 

të vazhdueshme. Shërbimet publike 

mund të kenë nevojë për financim nga 

buxheti të cilat janë jashtë nga praktikat e 

zakonshme buxhetore. Prapë të cilave në 

rast të rezultateve të këqija financiare të 

ndërmarrjeve publike, të cilat punojnë nën 

linjën e efikasitetit, mund të shkaktojnë 

ndryshim të strukturës udhëheqëse. Nëse 

bëhet fjalë për kompani të cilat punojnë 

sipas kushteve komerciale, performancat 

e tilla të këqija mund të thonë mbyllje 

të kompanisë, ndryshim të strukturës 

pronësore ose kredimarrje plotësuese. 

Prapëseprapë, meqë bëhet fjalë për 

dhënie të shërbimeve të rëndësishme 

publike, kufizimet buxhetore për mbulim të 

humbjeve mund të komprometohen dhe 

me atë të luhen anësh, por kjo pa dyshim 
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do të duhej të reflektohet në ndryshimin e 

strukturës menaxhuese.

Linja e efikasitetit duhet të përcaktohet 

përmes formalizimit të këtyre shërbimeve 

publike. Prandaj ka nevojë që të 

definohen disa hapa në zbatimin e këtyre 

shërbimeve, ku nuk do të komprometohet 

efikasiteti i pjesëmarrësve të tjerë të tregut.

 

4. Pёrcaktimi i kritereve 
dhe kompetencave pёr 
dhёnie tё donacioneve dhe 
sponsorizimeve

5. Pёrcaktimi i kostos sё saktё 
tё kushtimit tё prodhimeve/
shёrbimeve dhe pёrllogaritje 
e tё gjitha shpenzimeve tё 
ndёrlidhura me to

6. Harmonizimi i rregullt i 
shёrbimeve nё pajtim me 
shpenzimet pёr dhёnie tё 
shёrbimeve 

Hapat janë siç vijon: 

• Definim dhe përllogaritje e 

shpenzimeve për dhënie të shërbimit 

publik përkatësisht linja e efikasitetit

• Financimi i shpenzimeve përmes 

transfertave speciale buxhetore 

dërguar ndërmarrjeve publike, duke 

siguruar se shpenzimet janë të 

theksuara edhe në buxhetin dhe në 

raportet financiare të ndërmarrjeve 

publike 

• Ndjekja e rezultateve nga shërbimet 

publike për ta ruajtur transparencën 

dhe për ta siguruar relevancën dhe 

efikasitetin e tyre.

51Analizё e procedurave tё brendshme dhe e zbrazёtirave procedurale te ndёrmarrjet publike 
dhe analizё e thelluar sektoriale i gjashtё ndёrmarrjeve komunale



Matricë e indikatorëve për ndjekje të menaxhimit financiar

Indikator#

1

Burim Kohë e ndjekjes

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

mjeteve në patra dhe financiare

Raporte financiare për 
mbledhje të këshillit drejtues, 
raporte tremujore financiare

Çdo 3 muaj

Zvogëlim i ditëve mesatare të 
obligimeve ndaj furnizuesve

Raporte financiare për 
mbledhje të këshillit drejtues, 
raporte tremujore financiare

Çdo 3 muaj2

3

4

Zvogëlim i ditëve mesatare të kërkesave 
ndaj blerësve

Raporte financiare për 
mbledhje të këshillit drejtues, 
raporte tremujore financiare

Çdo 3 muaj

Ndjekje e rezultateve nga shërbimet 
publike dhe shpenzime operative për tu 
ruajtur transparenca dhe për tu siguruar 

relevanca dhe efikasiteti i tyre 

Raporte për mendim të 
shfrytëzueseve dhe raporte 

financiare
Çdo 3 muaj

Fusha Politika/
procedura 
pёr pengim tё 
korrupsionit 
_

Analizё e rezultateve nga anketa

Menaxhim me sistemin për pengim të 

korrupsionit ka për qëllim që tu ndihmojë 

ndërmarrjeve publike në luftën kundër 

korrupsionit te të punësuarit e vet dhe 

ta vlerësojë rrezikun nga praktikat 

korruptuese në operacionet e veta. 

Hulumtimi i këtyre aspekteve është 

prezantuar më poshtë. 
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Të dhënat nga hulumtimi tregojnë se 

prej 46 ndërmarrje publike vetëm 9 

përkatësisht vetëm 19,56% kanë vendosur 

politikë për korrupsion gjë e cila tregon 

se niveli i zbatimit është shumë i ulët, 

pa marrë parasysh se shënohet rritje 

e caktuar në përqindje nga viti i kaluar. 

Prapëseprapë hulumtimi tregon se 

kompanitë nuk janë të informuara dhe nuk 

e vërejnë vlerën dhe nevojat për vendosje 

të politikës për pengim të korrupsionit në 

ndërmarrjet publike. Në mënyrë shtesë 

ato që janë përgjigjur se kanë miratuar 

politika për pengim të korrupsionit, 

vetëm një ndërmarrje e ka paraqitur 

dokumentin e rregullt. Të gjithë të tjerët 

kanë paraqitur dokumente të cilat nuk 

përkojnë me lëndën e dokumentit. Ky 

është rezultat tejet i ulët për aktivitet e 

cila paraqet bazë për ndërtim të sistemit 

për pengim të korrupsionit, obligim i cili 

ekziston një periudhë më të gjatë kohore.  

A keni vendosur politika për pengim për korrupsionit? Ju lutemi 
theksoni emrin e politikës, përkatësisht të dokumentit me të cilin e keni 
vendosur politikën për pengim të korrupsionit?

Numër i ndërmarrjeve të cilat 
kanë të vendosura politika për 
pengim të korrupsionit 

Janë përgjigjur

2019
Përqindje e 

pjesëmarrjes

3

36

39

7.69%

92.31%

9

36

46

Gjithsej të anketuar 48 53

19.56%

80.44%

2020
Përqindje e 

pjesëmarrjes

Numër i ndërmarrjeve të cilat 
nuk kanë të vendosura politika 
për pengim të korrupsionit
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83,68% nga ndërmarrjet publike janë 

përgjigjur se nuk kanë përcaktuar persona 

për paraqitje të korrupsionit përkatësisht 

kjo ndodh në pjesën më të madhe të 

rasteve. Indikative është se vetëm në 

8 prej tyre kanë të caktuar person, por 

ato 8 ndërmarrje  publike nuk përputhen 

me ato 9 ndërmarrje publike të cilat 

janë  përgjigjur se kanë vendosur për 

anti-korrupsion dhe e kanë theksuar 

dokumentin. Kjo tregon se edhe tek ata 

të cilat së paku formalisht kanë vendosur 

politika për pengim të korrupsionit, te ata 

sistemi nuk funksionon sepse mungon 

një element i rëndësishëm, përkatësisht 

person për paraqitje. Te të tjerat krahas 

mospasjes së mekanizmit formal, 

politikë për pengim të korrupsionit, 

ndërmarrjet publike nuk kanë zbatuar 

as pjesë të pjesshme të politikës, as që 

kanë praktika të cilat zakonisht duhet të 

ndihmojnë në atë drejtim. E dukshme 

është mungesa edhe të elementeve të 

cilat mundësojnë vendosje të sistemit 

dhe politikës për pengim të korrupsionit, 

si për shembull zyrë e veçantë për 

personin e përcaktuar, sepse nga tetë 

ndërmarrjet të cilat kanë caktuar person, 

vetëm dy persona punojnë në zyrë të 

izoluar nga punësuarit e tjerë. 

A keni person të autorizuar për paraqitje të korrupsionit? A punën ky person në 
zyrë të veçantë, të izoluar nga të punësuarit e tjerë, me hyrje të veçantë për palët?

Numër i ndërmarrjeve të cilat kanë person të autorizuar për 
paraqitje të korrupsionit 

Janë përgjigjur

9

36

46

Gjithsej të anketuar 53

19.56%

80.44%Numër i ndërmarrjeve të cilat nuk kanë person të 
autorizuar për paraqitje të korrupsionit
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Vetëm shtatë ndërmarrje bën vlerësim të 

rrezikut nga korrupsioni pa marrë parasysh 

se paraprakisht kanë miratuar politikë për 

pengim të korrupsionit. Dhe ato sërish nuk 

janë të njëjtat ndërmarrje. 

Vlerësimi i rrezikut nga korrupsioni 

është mjet në bazë të të cilës duhet të 

vendosen mekanizmat themelore dhe 

fokusi i aktiviteteve në ndërmarrjet publike 

me të cilat do të pengohet paraqitja e 

korrupsionit, përkatësisht do të dekurajohen 

të punësuarit që të ndërmarrin aktivitete të 

cilat janë të ndërlidhura me korrupsionin. 

Si vijim edhe plani aksionar miratohet në 

një numër shumë të vogël të ndërmarrjeve 

publike nga hulumtimi, përkatësisht vetëm 

në tre ndërmarrje.

A bëni vlerësim të rrezikut nga korrupsioni? A keni miratuar plan aksionar për 
mënjanimin e rreziqeve nga korrupsioni?

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

Janë përgjigjur

35

1

36

2019 2020

Gjithsej të anketuar 48

Numër i ndërmarrjeve të cilat bëjnë vlerësim të 
rrezikut nga korrupsioni 

Numër i ndërmarrjeve të cilat nuk kanë paraqitur 
plan aksionar për mënjanim të rreziqeve nga 
korrupsioni 

Janë përgjigjur

34

2

36

Gjithsej të anketuar 48

39

7

46

53

25

3

28

53

Numër i ndërmarrjeve të cilat kanë paraqitur plan 
aksionar për mënjanim të rreziqeve nga korrupsioni 
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Tetë ndërmarrje nga gjithsej 44 që janë 

përgjigjur në këtë pyetje kanë bërë kontroll 

se sa ndiqen politikat anti-korruptuese 

të ndërmarrjes, gjë e cila e shprehur 

në përqindje është 18.18% , ndërsa 

vetëm shtatë prej tyre e kanë shënuar 

datën kur për herë të fundit është bërë 

revizioni. Rezultatet në pjesë të vogël janë 

kundërthënëse me numrin e kompanive 

të cilat kanë vendosur politika për pengim 

të korrupsionit sepse numri i tyre është 3, 

por prapëseprapë konkluzë e përgjithshme 

konfirmohet se niveli i përgjithshëm është 

jashtëzakonisht i ulët.

A ka bërë ndonjëherë revizioni i brendshëm kontroll se sa ndiqen politikat 
anti-korruptive të ndërmarrjes? Nëse po, kur ka qenë kontrolli i fundit?
Ju lutemi shënoni datë (vit). 

Numër i ndërmarrjeve të cilat nuk kanë bërë kontroll se 
sa ndiqen politikat anti-korruptuese të ndërmarrjes?

Janë përgjigjur

30

5

35

2019 2020

Gjithsej të anketuar 48

Numër i ndërmarrjeve të cilat kanë bërë kontroll se sa 
ndiqen politikat anti-korruptuese të ndërmarrjes? 

36

8

44

53
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Gjithashtu, sa i përket informimit të të 

punësuarve për politikat dhe procedurat 

për pengim të korrupsionit, numri i 

ndërmarrjeve që kanë paraqitur se 

kanë politikë për pengim të korrupsionit 

kanë caktuar person ose bëjnë plane 

aksionare. Nga gjithsej 19 ndërmarrje të 

cilat janë përgjigjur, 15 i informojnë, gjë 

e cila është pjesëmarrje tejet e lartë dhe 

në to dominon informimi në mbledhje, 

kolegjiume dhe informimi i të punësuarve 

në mënyrë elektronike ose përmes tabelës 

për shpallje. Prapëseprapë ato janë vetëm 

15 ndërmarrje nga gjithsej 53 të cilat janë 

përgjigjur, kështu që numri i atyre që janë 

përgjigjur nga ekzemplari i plotë është 

mjaft i ulët. 

Datë të raportimit të fundit ose të trajnimit 

për luftë kundër korrupsionit kanë dërguar 

vetëm 4 kompani nga ato të cilat janë 

deklaruar se të punësuarit informohen, 

gjë e cila tregon se pa marrë parasysh se 

ndërmarrjet nga ndonjë herë i informojnë 

të punësuarit, ajo nuk bëhet në mënyrë 

sistematike dhe të organizuar të cilën gjë e 

vë në pah pyetja e dytë. 

Me rëndësi është të theksohet se vetëm 

një nga 53 ndërmarrjet e anketuara 

është përgjigjur se i ka të zbatuara të 

gjitha elementet e sistemit për pengim të 

korrupsionit dhe ka paraqitur emra dhe data 

të aktiviteteve dhe të dokumenteve. 

Në çfarë mënyrë i informoni të punësuarit për politikat dhe procedurat për pengim të 
korrupsionit? Kur për herë të fundit janë të informuar përkatësisht të trajnuar të 
punësuarit në temën “luftë kundër korrupsionit”? Ju lutemi shënoni datë (vit). 

Numër i ndërmarrjeve të cilat i informojnë të punësuarit 
përmes çfarë do qoftë rruge për politikat dhe 
procedurat për pengim të korrupsionit 

Janë përgjigjur

15

2

17

2019 2020

Gjithsej të anketuar 48

Numër i ndërmarrjeve të cilat nuk i informojnë të 
punësuarit përmes çfarë do qoftë rruge për politikat 
dhe procedurat për pengim të korrupsionit  

15

4

19

53
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Gjetjet tregojnë se elementet dhe 

kërkesat bazë të sistemit për pengim 

të korrupsionit në ndërmarrjet publike, 

nuk është vendosur te pjesa më 

e madhe e ndërmarrjeve. Gjendja, 

sipas analizës ka të bëjë me mos-

informimin dhe për shkak të mos-

njohjen e përfitimit nga aplikimi i 

sistemit për pengim të korrupsionit i 

cili duhet ti vendos mekanizmat bazë 

dhe fokusin e aktiviteteve në ndërmarrjet 

publike, me të cilat do të pengohet 

paraqitja e korrupsionit, përkatësisht 

do të dekurajohen të punësuarit që 

të ndërmarrin  aktivitete që janë të 

ndërlidhura me korrupsionin. Në mënyrë 

specifike, rekomandimet lëvizin në 

kornizat vijuese:

Konkluzione dhe rekomandime pёr pёrmirёsim tё 
procedurave tё brendshme pёr ndjekje tё performancёs 
sё menaxhmentit nё fushёn e politikave/procedurave pёr 
pengim tё korrupsionit nga anketa dhe hulumtimi nё terren 
me intervistё gjysmё tё strukturuar

Rezultatet nga anketa ishin jo-konsistente 

në pikëpamje në pikëpamje të përgjigjeve 

për politika anti-korruptuese. Ajo ishte 

edhe nxitja që kjo fushë të jetë pjesë e 

hulumtimit në  terren për tu përcaktuar 

gjetjet e sakta. Supozimi se me intervistë 

të drejtpërdrejtë do të zgjidhen dilemat 

sepse do të mund saktë të sqarohet se 

çfarë parasupozojnë kërkesat ligjore për 

masa për anti-korrupsion.

U konstatua se asnjë nga ndërmarrjet 

e vizituara nuk ka aplikuar sistem për 

ballafaqim me korrupsionin. Ky sistem 

do të thotë sjellje të politikës në nivel 

të ndërmarrjes, e cila procedurat e 

brendshme të punës do ti plotësojë me 

mekanizma për parandalim të korrupsionit. 

Prej këtu  duhet edhe të fillojnë aktivitetet 

me NP për aplikimin e sistemit për pengim 

të korrupsionit.

Gjetje nga hulumtimi nё terren –
intervistё gjysmё e strukturuar
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E njëjta mund të bëhet përmes 
komunikimit të drejtpërdrejtë të kërkesave 
të ligjit për anti-korrupsion përmes 
takimeve informative, mbledhjeve, 

1. Vendosje e sistemit i cili do tё sigurojё zbatim tё
 politikave dhe tё praktikave pёr pengim tё korrupsionit
 nё ndёrmarrjet publike.

2. Vendosja e kёrkesave tё ligjit/standardit nё procedurat 
pёr revizion tё brendshёm dhe tё jashtёm si obligim dhe 
nё bazё tё asaj hartimi i planit aksional pёr pёrmbushjen 
e saj/tё tyre.

3. Fushata e orientuar ndaj ndёrmarrjeve publike pёr kёrkesat e 
politikёs pёr pengim tё korrupsionit dhe pёrfitimi i zbatimit tё 
tё njёjtёs.

Fushata duhet të orientohet ndaj 
drejtorëve dhe anëtarëve të këshillave 
drejtues dhe mbikëqyrës, sepse në vend 

trajnimeve ose rekomandimeve për 
aplikimi i Standardit ISO 37001 i cili 
është standardi i parë ndërkombëtar për 
menaxhim me sistemin e antikorrupsionit.

të parë atyre duhet tu ndihmohet në 
menaxhimin dhe pengimin e aktiviteteve 
korruptuese. 

Matricë e indikatorëve për ndjekje të politikave/procedurave 
për pengim të korrupsionit 

Indikator#

1

Burim Kohë e ndjekjes

Autorizim i personit për paraqitje të 
korrupsionit dhe përmbushje të minimumit të 

kërkesave për funksionimin e tij 
Dokumente interne të

kompanisë

Dokumente interne të
kompanisë

Një herë në vit

Politikë e vendosur për pengim të 
korrupsionit dhe azhurnimi i saj përkatës Një herë në vit2

3

4

Vlerësim i hartuar i rrezikut nga korrupsioni: 
A keni miratuar plan aksionar për 

mënjanimin e rreziqeve nga korrupsioni
Një herë në vit

Vendoje e standardeve të ligjit/standardit 
në procedurat për revizion të brendshëm 

dhe të jashtëm 
Një herë në vit

Dokumente interne të
kompanisë

Dokumente interne të
kompanisë
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Fusha
Furnizime publike 
_

Analizё e rezultateve nga anketa

Sistemi i menaxhimit të furnizimeve 

publike kryesisht është i udhëhequr nga 

kërkesat ligjore, në pajtim me ligjin për 

furnizime publike të cilit i nënshtrohen 

ndërmarrjet publike. Pa marrë parasysh se 

nuk ka praktika dhe standarde më të mira 

specifike për këtë fushë, prapëseprapë 

parimet themelore për menaxhim me 

ndërmarrjet dhe sistemet për cilësi në 

pjesë më të madhe i mbulojnë procedurat 

të cilat duhet të zbatohen gjatë realizimit 

të aktiviteteve në fushën e furnizimeve 

publike. Më poshtë janë shfaqur rezultatet 

e hulumtimit dhe gjetjet përkatëse.

Kush e sjell planin vjetor për furnizime publike?

Këshilli drejtues

Janë përgjigjur

2019
Përqindje e 

pjesëmarrjes

26

18

44

59.09%

41.91%

41

7

48

Gjithsej të anketuar 48 53

85.42%

14.48%

2020
Përqindje e 

pjesëmarrjes

Drejtori i ndërmarrjes publike
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Sipas ligjit, këshilli drejtues është i obliguar 

për miratim të planit vjetor për furnizime, 

prapëseprapë në vitin 2019 ka pasur pjesë 

të madhe prej 40,9% të cilët janë përgjigjur 

se planin e miraton drejtori. Në hulumtimin 

e këtij viti ndryshimi është i konsiderueshëm 

drejtë përgjigjes së saktë, gjë e cila  vë në 

pah se sipas të gjitha gjasave respektohet 

procedura ligjore dhe me përsëritjen e të 

njëjtës është kontribuar për përcaktimin e 

procesit të saktë.  Përqindja e ulët e atyre që 

janë përgjigjur se është drejtori, me siguri 

ka të bëjë me shkakun se drejtori merr 

pjesë në procedurën e miratimit, por për 

shkak të mos-informimit të atyre të cilët i 

janë përgjigjur pyetësorin e kanë theksuar 

drejtorin si  të vetmin për adoptim/miratim 

të planit për furnizime publike.

Sa herë ka ndryshuar plani për furnizime publike në vitin 2017?
(Ju lutemi shënoni 0 nëse nuk ka pasur ndryshime)

Asnjë herë

Dy herë

2019
Përqindje e 

pjesëmarrjes

20

10

6

50%

25%

16

10

8

Tri herë 2 4

Më tepër herë 2 7

Janë përgjigjur 40 45

Gjithsej të anketuar 48 53

35.55%

22.23%

2020
Përqindje e 

pjesëmarrjes

Një herë

15%

5%

5%

17.78%

8.88%

15.56%

61Analizё e procedurave tё brendshme dhe e zbrazёtirave procedurale te ndёrmarrjet publike 
dhe analizё e thelluar sektoriale i gjashtё ndёrmarrjeve komunale



Pjesa më e madhe e ndërmarrjeve 

publike, 57% nuk e kanë ndryshuar ose 

e kanë ndryshuar vetëm një herë planin 

për furnizime dhe disiplinë të fortë 

financiare. Por duke e shikuar në krahasim 

me vitin e kaluar, rezultati shënon rënie 

të ndërmarrjeve publike të cilat e kanë 

Konsistenca e komisionit nga njëra anë 

mund të rezultojë në kuadër me përvojë 

dhe cilësor në zbatimin e furnizimeve 

publike dhe është kërkesë nga versionet 

e kaluara të Ligjit për  furnizime publike 

të cilat janë jashtë nga vlefshmëria e 

tyre. Për sigurim të pa anshmërisë dhe 

ekspozimit më të ulët ndaj ndikesave 

nga furnizuesve, praktika si dhe zgjidhja 

ndryshuar për furnizime publike vetë 

një herë apo asnjë herë. Në mënyrë të 

konsiderueshme është rritur përqindja 

e atyre që e kanë ndryshuar më tepër 

herë, gjë e cila është dukuri negative, 

posaçërisht në procedurën e cila zbatohet 

më shumë vite. 

pozitive ligjore i vënë në pah avantazhet 

në formimin e komisioneve të ndryshme 

për çdo furnizim  publik, gjë e cila ndodh te  

56.60% nga ndërmarrjet publike të përfshira 

në hulumtimin. Prapëseprapë, 33.40% 

të ndërmarrjeve edhe në shifër absolute 

përsëriten ndërmarrjet publike të cilat kanë 

një komision. Nga aspekti ligjor dhe nga 

aspekti funksional jashtëzakonisht është e 

Дали имате постојана комисија за јавни набавки или комисијата се формира 
за секоја набавка посебно?

Различна комисија

Oдговориле

2019
Процент на 

учество

24

16

40

60%

40%

30

15

45

Вкупно испитаници 48 53

56.60%

33.40%

2020
Процент на 

учество

Постојана комисија
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Rezultati përsëritet edhe në vitin 2020, 

pa marrë parasysh se periudha kohore e 

cila është analizuar në anketën e kaluar 

është tetë vjet, ndërsa sivjet vetëm një vit. 

Vetëm te katër ndërmarrje ka pasur rast 

kur ndonjë person nga komisioni  është 

përjashtuar nga vendim-marrja për shkak 

të mundësisë për ekzistimin e konfliktit të 

interesave, gjë e cila është vetëm 8.53% 

nga të gjitha ndërmarrjet publike të cilat 

janë përgjigjur. Indikative është se vetëm 

te tre nga të ketër ndërmarrjet ku ka pasur 

përjashtim është nënshkruar deklaratë 

për përjashtim. Pa marrë parasysh se 

ligji imponon që të zbatohet procedurë 

për kontroll të vërtetësisë së deklaratave, 

procedura nuk është zbatuar te të njëjtat 

ndërmarrje, por te tre ndërmarrje të tjera, 

të cilat janë përgjigjur se te ato nuk ka 

pasur përjashtim. 

Seri i përgjigjeve të vëna në pah orienton 

në mos-zbatimin dhe mosnjohjen e 

dispozitës ligjore nga ana e pjesës më 

të madhe të ndërmarrjeve publike dhe 

nevojën për përpjekje të mëtejme për 

zbatimin e saj të plotë është indikative.

A keni pasur rast në vitin 2018 në të cilin ndonjë person nga komisioni
është përjashtuar nga vendim-marrja për shkak të mundësisë së ekzistimit të 
konfliktit të interesave?

Sa herë ka ndodhur ajo? Në sa nga rastet ka nënshkruar deklaratë për 
përjashtim? Shikuar në përgjithësi, sa herë është zbatuar procedura për 
kontrollim të vërtetësisë së deklaratave të nënshkruara nga anëtarët e 
komisioneve se nuk kanë konflikt të interesave?

Numër i ndërmarrjeve të
cilat kanë pasur raste

Janë përgjigjur

2019
Përqindje e 

pjesëmarrjes

4

39

43

9.30%

90.70%

4

44

47

Gjithsej të anketuar 48 53

8.51%

91.49%

2020
Përqindje e 

pjesëmarrjes

Numër i ndërmarrjeve të
cilat nuk kanë pasur raste 

rëndësishme që të ndryshojë kjo praktikë, 

gjithsesi nëse mundësohet nga aspekti 

i numrit të të punësuarve, kapacitetet, 

ekspertizës së kuadrit e kështu me radhë.
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Në vitin 2020, 26 ndërmarrje publike 

përballë vetëm 12 ndërmarrjeve 

publike në vitin 2019 kanë shfrytëzuar 

shërbime nga një furnizues të jashtëm 

për veprimtarinë e ndërmarrjes. Nga 

26 të cilat kanë shfrytëzuar, te 16 ka 

analiza për arsyeshmëri të furnizimit 

të tillë. Përqindja e analizave të 

zbatuara është e kënaqshme 61,53% 

ose në pothuajse 2/3 nga rastet. 

Gjithsesi se kjo përqindje duhet të 

synojë të jetë afër deri të 100% dhe 

furnizimet të këtij lloji tërësisht të 

mbulohen me analiza.  

A përdorni shërbime nga furnizuesi i jashtëm për veprimtarinë e 
ndërmarrjes? A ka analizë të arsyeshmërisë për furnizimin e tillë?

Numër i ndërmarrjeve të
cilat shfrytëzojnë

Janë përgjigjur

2019
Përqindje e 

pjesëmarrjes

12

31

43

27.90%

72.10%

26

23

49

Gjithsej të anketuar 48 53

60.46%

39.54%

2020
Përqindje e 

pjesëmarrjes

Numër i ndërmarrjeve të
cilat nuk shfrytëzojnë

Kush vendos për furnizim të shërbimeve të cilat janë në veprimtarinë e ndërmarrjes?

Këshilli drejtues

Të therë 

2019
Përqindje e 

pjesëmarrjes

11

20

9

27.5%

50%

22.5%

7

31

7

Janë përgjigjur 40 45

Gjithsej të anketuar 48 53

15.55%

15.55%

68.90%

2020
Përqindje e 

pjesëmarrjes

Drejtori i ndërmarrjes publike
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Këshilli drejtues është i obliguar për 

miratimin e planit vjetor për furnizime e 

si rrjedhojë të kësaj edhe për furnizime të 

shërbimeve të cilat janë në veprimtarinë 

e ndërmarrjes. Prapëseprapë, një pjesë 

e konsiderueshme prej 68.90% janë 

përgjigjur se vendos drejtori i ndërmarrjes 

publike. Përqindja e lartë përsëritet edhe 

sivjet. Pa marrë parasysh se kjo ka të 

bëjë me shkakun që drejtori merr pjesë 

në procedurën e marrjes së vendimit, por 

sipas të gjitha gjasave edhe për shkak 

të  mos-informimit të atyre të cilët e 

kanë përgjigjur pyetësorin. Kjo praktikë 

e vendosur e cila nuk korrespondon me 

obligimin ligjor që këshilli drejtues të 

vendos, do të duhet të kontrollohet dhe 

nëse nuk zbatohet gjatë punës, padyshim 

duhet të ndryshojë. 

Te furnizimet publike, gjendja është 

e kundërt me atë nga masat për anti-

korrupsion. Në fakt, te të cilat ndërmarrje 

të cilat u vizituan, procedura dhe aktivitetet 

zhvillohen sipas asaj se si është zgjidhur 

në ligj, përkatësisht këshilli drejtues është 

i obliguar për miratim të planit vjetor 

për furnizime dhe formohen komisione 

të ndryshme për çdo furnizim publik. Si 

rrjedhojë të kësaj, me siguri rezultatet 

e ndryshme janë për shkak të mos-

informimit të personave të cilët e kanë 

plotësuar anketën.

Në mënyrë shtesë, shumë rrallë NP 

shfrytëzojnë shërbime nga furnizues të 

jashtëm të cilët janë nga veprimtaria  e 

ndërmarrjes. Kur bëhet aho, bëhet në sajë 

të analizës paraprakisht të bërë dhe ka hyrë  

në planin vjetor për furnizime publike të cilin 

e miraton këshilli drejtues.

Vetë ligji dhe sistemi për furnizime publike 

zbatohet tanimë vite me radhë, shteti 

zbaton kontrolle, ndërsa furnizimet publike 

janë temë e iniciativave të shumta qytetare, 

madje edhe vetëdija është në nivel të lartë.

Gjetje nga hulumtimi nё terren –
intervistё gjysmё e strukturuar
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Gjatë kryerjes së furnizimeve publike, 

ndërmarrjet publike patjetër duhet ti 

respektojnë parimet themelore dhe 

ekonominë sepse ato paraqesin segment 

të rëndësishëm të shpenzimeve kapitale 

dhe operative të çdo ndërmarrje publike. 

Obligimet ligjore për furnizime publike 

duhet të rezultojnë me hapësirë të 

zvogëluar të organeve kontraktuese dhe 

keqpërdorimeve në shpenzimin e mjeteve 

publike, nga njëra anë por edhe me 

proces më të lehtë dhe më efikas të 

kryerjes së furnizimeve publike, nga ana 

tjetër. 

Pa marrë parasysh se pjesa më e madhe 

e këtyre dispozitave respektohen në 

ndërmarrjet publike, prapëseprapë theksi 

duhet të vendoset në disa aspektet 

vijuese:

Konkluzione dhe rekomandime pёr pёrmirёsim tё 
procedurave tё brendshme pёr ndjekje tё performancёs
sё menaxhmentit nё fushёn e furnizimeve publike

Për sigurimin e paanshmërisë dhe 

ekspozimit më të vogël në ndikesa 

të furnizuesve nevojitet që anëtarët e 

komisioneve të cilët i realizojnë furnizimet 

publike të mos të jenë anëtarë të 

vazhdueshëm, përkatësisht të ndërrohet. 

Për funksionimin e këtij parimi, shumica 

e të punësuarve në ndërmarrjet publike 

detyrimisht duhet të jenë të trajnuar për 

1. Formimi i komisioneve tё ndryshme pёr çdo furnizim publik nё 
ndёrmarrjet publike

2. Ndjekja e rregullt e ndryshimeve ligjore nё pjesёn e furnizimeve 
publike dhe tё planifikimit tё vijimit tё trajnimeve, seminareve 
dhe ligjёratave pёr harmonizim nё kohё me ndryshimet

zbatimin e furnizimeve publike 

për tu mënjanuar rreziku nga 

procedura jocilësore dhe gabime të 

pa qëllimshme. Trajnimet duhet të 

zbatohet edhe nga byroja, kompanitë 

konsulente dhe më tej dituria të 

shpërndahet brenda në ndërmarrjen 

me qëllim që sistemi të jetë i 

qëndrueshëm. 
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Në planet vjetore për trajnime, të cilat 

duhet të jenë aktivitet i sektorëve për 

menaxhim me resurset njerëzore 

Duke i parë veç e veç fushat dhe 

praktikat në ndërmarrjet publike, mund 

të konkludohet se ku ekziston obligim 

ligjor dhe ku funksionimi është i definuar 

mirë dhe i mbikëqyrur nga trupi dhe/

ose inspektorati, në pjesën më të madhe 

masat e përshkruara respektohen. 

Ashtu edhe në fushën e menaxhimit me 

financat, furnizimet publike dhe në pjesën 

më ë vogël në menaxhimit korporativ, 

ndiqen rekomandimet nga standardi për 

menaxhim të mirë. 

Në fushat për të cilat nuk ekziston obligim 

ligjor, për të cilat është  e nevojshme 

përpjekje dhe angazhim nga trupat 

menaxhues dhe të cilat duhet ta gjejnë 

patjetër duhet të planifikohet vizitë e 

këtyre ngjarjeve për implementimin e 

duhur të risive. 

dallimin e vërtetë në menaxhimin e mirë 

dhe performancës së NP, atje shumë pak 

përmbushen standardet për menaxhim 

të mirë. 

Duket se për zbatimin e tyre se mungon 

liri politike nga këshillat e komunave dhe 

KD/KM, kapacitet për krijimin, nga ana 

e menaxhmentit të NP dhe kapacitet 

për zbatim nga të punësuarit. Është 

tejet e rëndësishme që të punohet në 

këto fusha për tu përmirësuar puna dhe 

performanca e ndërmarrjeve publike 

bë fushat e menaxhimit strategjik, 

menaxhimit me resurse njerëzore dhe 

politikat/procedurat për pengim të 

korrupsionit.

Matricë e indikatorëve për ndjekje të furnizimeve publike

Indikator#

1

Burim Kohë e ndjekjes

Numër i të punësuarve për zbatimin e 
procedurës për furnizime publike dhe 

numri i komisioneve të formuara
Dokumente interne të 

kompanisë

Dokumente interne të 
kompanisë

Një herë në vit

Plan i trajnimeve për furnizime publike me 
numër të të punësuarve të cilët duhet ti 

vijojnë 

Një herë në vit2

3 Numër i ndryshimeve të aplikuara si 
rezultat e harmonizimin me ligjin 3 herë në muajDokumente interne të 

kompanisë
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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



Zorica Smilevska është Menaxhere 

për resurse njerëzore për organizim, 

mirëmbajtje dhe avancim të resurseve 

njerëzore, si dhe sigurim të harmonizimit 

ligjor. Në të njëjtën kohë është miratuar 

Auditor për më tepër standarde midis të 

cilave: Sistem për menaxhim me cilësinë 

ISO 9001:2015, Sistem për menaxhim me 

ambientin njerëzor ISO 14001:2015, Sistem 

për siguri dhe shëndet gjatë punës ISO 

45001:2018, Sistem për menaxhim të anti-

korrupsionit ISO 37001:2016 e kështu me 

radhë. Ka kryer fakultet juridik dhe studime 

pasdiplomike nga fusha e të drejtës afariste 

Riste Jurukovski është drejtor komercial  i 

obliguar për punë operative të kompanisë, 

projekte zhvillimore afariste dhe përvojë 

shumëvjeçare punuese në fushën e 

menaxhimit korporativ. Ai është autor i 

një numri të madh të planeve investuese 

dhe të fizibiliti studimeve. Magjistër është 

për biznes administratë dhe posedon 

specializimi nga fusha e ekonomisë 

evropiane politike dhe të biznesit.

Dejan Llazarov është i punësuar si 

Menaxher për certifikim e në të njëjtën kohë 

është edhe auditor i autorizuar për më tepër 

standarde siç janë: : Sistem për menaxhim 

me cilësinë ISO 9001:2015, Sistem për 

menaxhim me ambientin njerëzor 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 shumë sisteme të 

tjera. Ka kryer studime pasdiplomike për 

Ekonomi dhe biznes menaxhment në fushën 

e statistikës së avancuar, ekonominë e 

shpërndarjes së resurseve.

Informacion rreth 
autorëve _



Link_

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

analize-e-procedurave-te-brendshme-dhe-

e-zbrazetirave-procedurale-te-ndermarrjet-

publike-dhe-analize-e-thelluar-sektoriale-i-

gjashte-ndermarrjeve-komunale/

Informacione pёr 
projektin_

Projekti “Drejtë menaxhimit të mirë në 

ndërmarrjet shtetërore dhe trupat e 

pavarura” (Improved good governance of 

state owned enterprises and independent 

state bodies) është i financuar nga 

Mbretëria e bashkuar përmes Qeverisë 

së Mbretërisë së bashkuar. Projektin e 

analizon përformancën e ndërmarrjeve 

publike, ndërmarrjeve në pronësi 

shtetërore dhe trupat e pavarura shtetërore 

në raport me përshtatjes së    menaxhimit 

të tyre dhe  të procedurave menaxhues 

dhe bën vlerësim të asaj se ekzistojnë 

procedura të cilat udhëheqësit e këtyre 

institucioneve i bëjnë të qëndrueshëm 

në klientelizëm dhe korrupsion. Qëllimi 

është inicimi i ndryshimeve në kulturën 

menaxhues të institucioneve të cilat janë 

qëllim të cilat do të kontribuonin drejt 

zhvillimit të tyre afatgjatë, të qëndrueshëm 

dhe do të kishin mundësuar një bazë për 

raportim më të mirë të brendshëm.
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