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ABSTRAKT 

Gjatë dekadës së fundit, koncepti i qeverisjes elektronike (e-Qeverisja) ka evoluar, duke rritur cilësinë e 

shërbimeve publike të ofruara ndaj qytetarëve dhe bizneseve. e-Qeverisja sjell rritjen e efektivitetit dhe 

transparencës, reduktimin e burokracive, si dhe përfshirjen e qytetarëve në qeverisje dhe vendimmarrje. 

Numri i projekteve të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), të ndërmarra nga 

institucionet publike është rritur ndjeshëm, ndaj dështimi i qeverisë në menaxhimin e tyre do të 

rrezikonte implementimin me sukses të e-Qeverisjes.  

Qëllimi i këtij studimi është të analizojë praktikat e menaxhimit të projekteve të aplikuara nga 

institucionet publike, gjatë zbatimit të projekteve TIK, në Shqipëri. Metodologjia e përdorur për këtë 

studim është anketimi. Si burim parësor i këtij studimi shërbejnë anketat, ndërsa si burim dytësor 

shërbejnë baza ligjore dhe nënligjore për menaxhimin e projekteve. 

Nga studimi, rezultoi se 65% e projekteve TIK të ndërmarra, gjatë periudhës Janar 2011 – Dhjetor 

2012, kanë qenë të suksesshme, 17% pjesërisht të dështuara dhe 18% të dështuara. Menaxhimi i 

prokurimeve ka nivelin më të lartë të maturimit, ndërsa menaxhimi i riskut ka nivelin më të ulët. 

Faktori kryesor i suksesit të projekteve TIK është mbështetja nga drejtuesit. Bazuar në këto rezultate, 

është propozuar një udhërrëfyes për menaxhimin e projekteve TIK.  

Fjalë kyçe: Administrata Publike Shqiptare, Menaxhimi i Projekteve, Projekte TIK, e-Qeverisje, 

Faktorët Kritike të Suksesit 

ABSTRACT 

Over the last decade, the concept of electronic government (e-Government) has evolved, increasing the 

quality of public services to citizens and businesses. E-Government brings increased efficiency and 

transparency, reduce bureaucracy, citizen involvement in governance and decision making processes. 

Number of projects Information and Communication Technology (ICT), undertaken by public 

institutions has increased significantly; therefore government’s failure to manage them would 

jeopardize the successful implementation of e-Government. 

The purpose of this study is to analyse the project management practices applied by public institutions, 

the implementation of ICT projects in Albania. The methodology used for this study is the survey. As 

the primary source of data is used survey, while as a secondary source is used regulatory framework on 

project management. 

Based on the study 65% of ICT projects undertaken during the period January 2011 - December 2012, 

were successful, 17% partial failure and 18% failure. Procurement management has the highest level of 

maturity, while risk management has the lowest one. The key success factor of ICT projects is the 

leader’s support. Based on these results, it is proposed a roadmap for a successful ICT project 

management.  

Keywords: Albanian Public Administration, Project Management, ICT Projects, e- Government, 

Critical Success Factors 
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HYRJE 

Tanimë, është pranuar ndërkombëtarisht roli i e-Qeverisjes në ofrimin e një qeverisje 

më të mirë, reduktimin e kostove të ofrimit të shërbimeve publike si dhe rritjen e 

qasjes së qytetarëve dhe bizneseve në shërbimet publike. OECD (2001) argumenton 

se angazhimi i qytetarëve në hartimin e politikave është një investim i qëndrueshëm 

në kohë dhe një element thelbësor i mirëqeverisjes. Kjo qasje u ofron qeverive një 

bazë më të gjerë informacioni, perspektivash dhe zgjidhjesh të mundshme si dhe 

përmirëson cilësinë e vendimeve të marra. Gjithashtu, angazhimi i qytetarëve 

kontribuon në forcimin e besimit të publikut në qeverisje, rritjen e cilësisë së 

demokracisë dhe forcimin e kapaciteteve qytetare (OECD 2001). 

Zbatimi i e-Qeverisjes sjell përfitime të konsiderueshme, siç janë forcimi i besimit të 

qytetarëve tek qeveria dhe rritja e efikasitetit, nëpërmjet reduktimit të kohës së 

shpenzuar për përftimin e shërbimeve në rrugë tradicionale ose joelektronike. Disa 

përfitime të tjera, të ofrimit të shërbimeve publike në rrugë elektronike janë: natyra 

interaktive, qasja nga të gjithë, shfrytëzimi i potencialeve të rrjetit me brez të gjerë 

(broadband) si dhe qasja nga shumë platforma.  

Qëllimi i këtij studimi është që të analizojë praktikat e Menaxhimit të Projekteve 

(MP) të aplikuara nga institucionet e Administratës Publike Shqiptare (APSH), gjatë 

implementimit të projekteve të TIK-ut në Shqipëri. Ky punim është një prej studimeve 

hulumtuese të pakta që zhvillohet në Shqipëri dhe që adreson problematikat 

shumëdimensionale të menaxhimit të projekteve TIK, me qëllim përmbushjen e 

objektivave të e-Qeverisjes në vendin tonë.  

Ky studim është organizuar në shtatë kapituj, me përmbajtje si më poshtë: 

- Kapitulli 1 – QËLLIMI, OBJEKTIVAT, PYETJET E KËRKIMIT DHE 

HIPOTEZAT 

Në kapitullin e parë paraqitet qëllimi i përgjithshëm dhe objektivat e punimit 

shkencor. Gjithashtu, në këtë kapitull identifikohen pyetjet e kërkimit, parashtrohen 

hipotezat që do të analizohen si dhe identifikohen kontributet dhe kufizimet e këtij 

punimi, duke prpozuar drejtime për studime të mëtejshme në të ardhmen. 

- Kapitulli 2 – PËRMBLEDHJE E LITERATURËS 

Në këtë kapitull trajtohet rëndësia e menaxhimit të projekteve, duke u fokusuar në 

dallimet që ekzistojnë ndërmjet sektorit privat dhe atij publik. Gjithashtu, 

parashtrohen disa nga metodologjitë më të aplikuara për menaxhimin e projekteve, 

aspektet e menaxhimit të projekteve sipas metodologjisë PMBOK si dhe paraqitet një 

model, me pesë nivele maturimi, për vlerësimin e menaxhimit të projekteve. 

- Kapitulli 3 – METODOLOGJIA E STUDIMIT 
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Përzgjedhja e metodologjisë së studimit është bërë në përputhje me objektivat dhe 

pyetjet e kërkimit shkencor. Në kapitulli 3 analizohen të gjitha fazat e hulumtimit 

nëpërmjet anketës, duke filluar nga projektimi dhe deri tek përpunimi i të dhënave dhe 

analiza e tyre. 

- Kapitulli 4 – MODERNIZIMI I SHЁRBIMEVE PUBLIKE PËRMES TIK 

Në kapitullin 4 është paraqitur një historik i shkurtër në lidhje me zhvillimin e 

shoqërisë së informacionit në vendin tonë, duke identifikuar momentet kyçe të këtyre 

zhvillimeve. Po ashtu, në këtë kapitull paraqitet niveli aktual i zhvillimit të 

shërbimeve elektronike si dhe identifikohen drejtimet potenciale për zhvillim të 

mëtejshëm. Në fund, janë analizuar sfidat dhe aspektet e menaxhimit të projekteve të 

e-Qeverisjes në dy shtete të rajonit, Kroacia dhe Maqedonia 

- Kapitulli 5 – KUADRI LIGJOR DHE NËNLIGJOR I MENAXHIMIT TË 

PROJEKTEVE NË SHQIPËRI 

Në kapitullin 5 janë paraqitur të gjitha hallkat e menaxhimit të projekteve, bazuar në 

legjislacionin e vendit tonë. Fillimisht është analizuar Sistemi i Planifikimit të 

Integruar, i cili është sistemi kyç kombëtar i vendimmarrjes për përcaktimin e 

drejtimeve strategjike dhe shpërndarjen e burimeve. Më pas është analizuar cikli i 

menaxhimit të shpenzimeve publike, i cili zbatohet edhe në rastin e projekteve TIK.  

- Kapitulli 6 – ECURIA E PROJEKTEVE TIK DHE MATURIMI 

Në kapitullin 6 paraqiten rezultatet e studimit. Së pari, është analizuar lidhja që 

ekziston ndërmjet ecurisë së projektit TIK dhe madhësisë, burimit të financimit, 

kohëzgjatjes, madhësisë së grupit të punës, objektit të projektit si dhe metodologjisë 

së aplikuar për menaxhimin e projektit. Gjithashtu, është analizuar niveli i maturimit 

të aspekteve të menaxhimit të projekteve TIK dhe në fund është paraqitur një diskutim 

mbi hipotezat e ngritura. 

- Kapitulli 7 – UDHËRRËFYES DHE PRAKTIKA TË MIRA TË 

MENAXHIMI TË PROJEKTEVE TIK NË APSH 

Pasi janë analizuar faktorët e ecurisë së projekteve dhe niveli i maturimit të 

menaxhimit të tyre, në kapitullin 7 paraqitet një udhërrëfyes për menaxhimin e 

projekteve TIK. Për të ilustruar sa më mirë këto udhëzime, është paraqitur si rast 

studimi, zhvillimi e Portalit Unik Qeveritar, ku analizohen të gjitha aspektet e 

menaxhimit të këtij projekti.  
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KAPITULLI 1 

QËLLIMI, OBJEKTIVAT, PYETJET E KËRKIMIT DHE 

HIPOTEZAT 

1.1. Qëllimi dhe Objektivat e Kërkimit Shkencor 

Vitet e fundit, numri i projekteve TIK në administratën publike është rritur ndjeshëm, 

si rrjedhojë, zbatimi i suksesshëm i tyre përbën një sfidë të guximshme. Gjithashtu, 

edhe më i vështirë po bëhet implementimi i programeve të TIK-ut, të cilat përbëhen 

nga një sërë projektesh individuale ose të ndërlidhura, përfundimi me sukses i të 

cilave përmbushin objektivat e programit. Dështimi i qeverisë në menaxhimin e 

projekteve të mëdha të Teknologjisë së Informacionit (TI) do të rrezikonte 

implementimin me sukses të e-Qeverisjes.  

Qëllimi i këtij studimi është që të analizojë praktikat e Menaxhimit të Projekteve 

(MP) të aplikuara nga institucionet e Administratës Publike Shqiptare (APSH), gjatë 

implementimit të projekteve të TIK-ut në Shqipëri. Punimi kërkimor bazohet 

kryesisht në një studim eksplorues dhe përvojash të institucioneve të përfshira në 

studim. Si pjesë e studimit eksplorues, janë konsultuar të dhënat dhe përshtypjet nga 

të gjitha palët e përfshira në menaxhimin e projekteve të TIK-ut. 

Bazuar në të dhënat e institucioneve të marra në studim, do të përcaktohet niveli i 

përgjithshëm i maturimit të menaxhimit të projekteve të TI-së në administratën 

publike dhe niveli i maturimit të menaxhimit të grupeve të proceseve të veçanta të 

ciklit të jetës së projektit. Gjithashtu, do të analizohen faktorët që ndikojnë në 

implementimin e suksesshëm të projekteve të TI-së në administratën publike. 

Objektivat specifikë të këtij studime mund ti përmbledhim si më poshtë: 

- Analiza e aspekteve të menaxhimit të projekteve, bazuar në standardet dhe 

praktikat më të mira ndërkombëtare; 

- Analiza e kuadrit ligjor dhe nënligjor për menaxhimin e projekteve TIK në 

APSH; 

- Përcaktimi i nivelit të maturimit të menaxhimit të proceseve të ciklit të 

jetës së projekteve TIK në APSH;  

- Përcaktimi dhe vlerësimi i rëndësisë së faktorëve që ndikojnë në suksesin 

apo dështimin e projekteve TIK në APSH; 
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- Përcaktimi i raporteve që ekzistojnë ndërmjet projekteve të suksesshme, 

pjesërisht të dështuara dhe të dështuara; 

- Vlerësimi i lidhjes që ekziston ndërmjet ecurisë së një projekti dhe 

madhësisë, burimit të financimit, metodologjisë së aplikuar, kohëzgjatjes, 

madhësisë së grupit të punës dhe objektit; 

- Propozimin e një udhërrëfyesi për menaxhimin e projekteve TIK në APSH. 

1.2. Pyetjet e Kërkimit Shkencor 

Në sektorin publik të vendeve në zhvillim, potenciali i Teknologjisë së Informacionit 

dhe Komunikimit (TIK), nuk është shfrytëzuar me sukses. Shumë qeveri janë duke u 

përpjekur që të përdorin TIK në bazë të reformave qeveritare dhe programeve të 

zhvillimit ekonomik. Megjithatë, ka shumë qeveri që duhet të institucionalizojnë TIK-

un si një funksion thelbësor të proceseve të përditshme të punës së qeverisë. 

Dështimi i shumicës dërrmuese të projekteve të e-Qeverisjes në vendet në zhvillim, 

ngre pyetje të rëndësishme dhe serioze në lidhje me justifikimin e investimeve të 

mëdha, financiare dhe njerëzore, të bëra për këto projekte. Si mund të bëhen këto 

projekte më të suksesshme dhe më të qëndrueshme në periudha afatgjata kohe? Në 

këtë disertacion, trajtohen aspektet e menaxhimit të projekteve dhe eksploron sfidat që 

hasen, me qëllim tejkalimin e tyre dhe implementimin e suksesshëm të projekteve 

TIK në administratën publike. 

Disa nga pyetjet që adresohen në këtë studim janë si më poshtë: 

1. Cili është niveli i përgjithshëm i maturimit të menaxhimit të projekteve TIK në 

institucionet e Administratës Publike Shqiptare (APSH)? 

2. Cilat janë aspektet e menaxhimit që kanë një nivel të lartë maturimi si dhe ato 

që kanë një nivel të ulët maturimi?  

3. Çfarë raportesh (në %) ekzistojnë ndërmjet projekteve TIK të dështuara, 

pjesërisht të dështuara dhe të suksesshme? 

4. Cilët janë faktorët që ndikojnë në ecurinë e projekteve TIK? 

5. A ka ndonjë lidhje e rëndësidhme ndërmjet ecurisë së projektit TIK dhe 

madhësisë, burimit të financimit, kohëzgjatjes, madhësisë së grupit të punës, 

objektit të projektit, si dhe metodologjisë së aplikuar? 

1.3. Hipotezat e Ngritura 

Hipotezat e ngritura në këtë hulumtim shkencor janë si më poshtë: 
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Hipoteza 1 – Projektet e ndërmarra nga ministritë e linjës kanë më pak gjasa të 

dështojnë, krahasuar me projektet e ndërmarra nga institucionet e tjera qendrore ose 

që varen prej tyre. 

Hipoteza 2 – Numri më i madh i projekteve TIK në administratën publike shqiptare 

ndërmerren për ndërtimin e infrastrukturës TIK. 

Hipoteza 3 – Dialogu i vazhdueshëm me përdoruesin është faktor kritik i suksesit të 

një projekti TIK. 

Hipoteza 4 - Menaxhimi i procedurave të prokurimit ka nivelin më të lartë të 

maturimit.  

1.4. Kontributet dhe Kufizimet e Disertacionit 

Ky punim është një prej studimeve hulumtuese të pakta që zhvillohet në Shqipëri dhe 

që adreson problematikat shumëdimensionale të menaxhimit të projekteve TIK, me 

qëllim përmbushjen e objektivave të e-Qeverisjes në vendin tonë. Prandaj, burimet 

dhe metodologjia e këtij studimi mund të shërbejë si një bazë e mirë referuese dhe 

krahasuese për studime të mëtejshme. 

Punimi mund t’ju vijë në ndihmë punonjësve të njësive TIK apo bizneseve për të 

pasur një vështrim të përgjithshëm në lidhje me ecurinë e projekteve TIK si dhe për  

tu informuar në lidhje me kuadrin rregullator që aplikohet në menaxhimin e 

projekteve TIK të administratës publike shqiptare.   

Studimi është kufizuar në analizën e projekteve të ndërmarra nga institucionet 

qendrore, duke mos marrë në shqyrtim projektet e ndërmarra nga njësitë  e pushtetit 

vendor. Gjithashtu, mbledhja e të dhënave është bërë nëpërmjet anketimit të 

personelit të njësive të TIK-ut, pranë këtyre institucioneve.   

Në të ardhmen, mund të realizohen studime të mëtejshmë, në drejtimet si më poshtë: 

 Rivlerësimi dhe identifikimi i FKS-ve të tjera; 

 Shtrirja e studimit në një numër më të madh institucionesh; 

 Shtrirja e studimit në një periudhë më të gjatë kohe, për të shqyrtuar një 

numër më të madh projektesh; 

 Analiza e ecurisë së projekteve TIK në njësitë e pushtetit vendor; 

 Analiza e impaktit të prokurimit në ecurinë e projekteve TIK; 

 Analiza e riskut në ecurinë e projekteve TI. 
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KAPITULLI 2 

PËRMBLEDHJE E LITERATURËS 

Fjala projekt përdoret shpesh në jetën e përditshme, por jo të gjithë e dinë kuptimin 

apo përkufizimin e saktë të saj. Kerzner (1989) e përkufizon projektin si "një grup 

aktivitetesh dhe detyrash që kanë si qëllim përmbushjen e një objektivi specifik, 

realizohen sipas specifikimeve të dëshiruara, kanë një datë fillimi dhe përfundimi të 

fundme dhe të paracaktuar, kushtëzohen nga burime financiare të kufizuara, për 

realizimin e të cilave nevojiten burime në formë fondesh, njerëzish, pajisjesh dhe 

përfshin të gjitha njësitë funksionale të organizatës". 

Chapman (1997) e përkufizon atë si " një veprimtari e përkohshme e ndërmarrë për të 

krijuar një produkt ose shërbim unik. Zakonisht, projektet kushtëzohen nga kufizime 

dhe rreziqe që lidhen me: koston, afatet kohore apo performancën". 

Instituti i Menaxhimit të Projekteve (Project Management Institute, PMI), SHBA 

(2008) e përkufizon një projekt si "një veprimtari e përkohshme e ndërmarrë për të 

krijuar një produkt, shërbim ose rezultat unik". 

Organizata Qeveritare e Tregtisë (Organization of Government Commerce, OGC), 

Britani e Madhe (2009), e përkufizon një projekt si "një bashkësi unike aktivitetesh të 

koordinuara, me afate fillimi dhe përfundimi të caktuara, të ndërmarra nga një 

individ i vetëm apo grup pune, për të përmbushur objektiva specifike, sipas 

parametrave të caktuara të kohës, kostos dhe performancës, të specifikuara në planin 

e biznesit".  

2.1. Inovacioni Teknologjik në Sektorin Publik dhe Privat 

Noveck (Brookings Institution Press 2009) mendon se teknologjia mund të jetë një 

instrument i rëndësishëm për mirëqeverisjen dhe forcimin e demokracisë. Megjithatë, 

hulumtues të shumtë kanë vënë re se ndërmjet sektorit publik dhe atij privat, 

ekzistojnë disa ndryshime thelbësore, që ndikojnë në menaxhimin e projekteve të 

sektorit publik (IEEE 2009, IEEE 2010, SDC 2005, Rosacker K.M dhe Rosacker R.E 

2010). 

Disa prej dallimeve kryesore që ekzistojnë ndërmjet sektorit publik dhe atij privat, 

janë paraqitur si më poshtë: 
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- Natyra monopolistike; 

- Mungesa e aftësive dhe njohurive të përshtatshme; 

- Numri i madh i palëve të përfshira, shpesh me konflikt interesi ndërmjet 

tyre; 

- Procese burokratike për miratimin dhe zhbllokimin e fondeve, raportimin 

dhe monitorimin e projekteve; 

- Projekte të mëdha dhe komplekse; 

- Ndonjëherë, qëllimet e projektit janë të paqarta ose nuk janë në përputhje 

me misionin dhe objektivat e institucioneve (si psh. zhvillimin kombëtar 

apo sektorial); 

- Varësi dhe ndikime të jashtme të shumta, siç mund të jenë: politikanët, 

qytetarët, organizatat e huaja të financimit, etj; 

- Përgjegjësi dhe llogaridhënie individuale më të reduktuara, nganjëherë 

udhëhiqen nga parimi i "kalimit të topit"; 

- Programe më afatshkurta të planifikimit dhe financimit; 

- I nënshtrohen ligjeve, rregullave dhe monitorimeve më të shumta, 

krahasuar me sektorin privat. 

West dhe Lu (2009), në studimin e tyre të inovacionit teknologjik, kanë identifikuar 

pesë arsye që kanë çuar në implementimin efektiv të tij nga sektori privat. Në mënyrë 

që organizatat, të jenë sa më inovatore, studiuesit përcaktojnë 5 faktorë kyç për 

implementimin e sukseshëm të inovacionit teknologjik: 

a. Inovatorët e suksesshëm shpenzojnë një sasi të konsiderueshme të buxhetit të 

përgjihshëm të tyre në Teknologjinë e Informacionit (TI). 

Kompanitë lider shpenzojnë 2.5% të buxhetit të tyre për teknologjinë, shifër e cila 

është më e lartë se mesatarja prej 1.88%, e raportuar nga agjencitë shtetërore 

(Princeton University Press 2005). Si rrjedhojë, qeveritë duhet të rrisin shpenzimet në 

sektorin e TI-së, në mënyrë që të arrihet produktiviteti i sektori privat.  

b. Inovatorët e suksesshëm kanë në fokus klientin, kërkimin e tregut si dhe i 

marrin në konsideratë sugjerimet e klientëve. 

Kompanitë lider ia atriubojnë inovacionin e suksesshëm teknologjik, kërkimit të 

tregut dhe identifikimit të nevojave të klientit. Bizneset e realizojnë këtë qëllim në 

mënyrë më efikase sesa institucionet qeveritare. 

c. Inovatorët e suksesshëm ofrojnë stimulues që menaxherët dhe grupet 

projektuese të punojnë sëbashku. 

Një nga faktorët kyç në inovacionin teknologjik është orientimi i përshtatshëm i 

stimuluesve organizativ. Bazuar në intervistat e zhvilluara në sektorin publik dhe 

privat, barriera më e madhe ndaj inovacionit është mungesa e dëshirës për të punuar 

sëbashku. Mënyra e vetme për të arritur ekonomitë e shkallës, duke kursyer para dhe 

rritur produktivitetin, është bashkëpunimi ndërinstitucional. 
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d. Inovatorët e suksesshëm studiojnë konkurrentët dhe përcaktojnë mënyrën se si 

të pozicionohen kokë më kokë me konkurrentët e tyre në treg.  

Drejtuesit e kompanive insistojnë në faktin se të kuptosh konkurrentët dhe të njohësh 

‘niche’-n e tyrë në krahasim me kompanitë e tjera, është jetike për implementimin 

efektiv. Institucionet e sektorit publik, në përgjithësi, nuk kanë konkurrentë dhe ju 

mungojnë stimujt e nevojshëm për të mësuar nga institucionet e tjera. Si rezultat, 

institucionet publike, në një masë të gjerë, nuk përshtaten ndaj rrethanave të ndryshme 

në mënyrë që të përvetësojnë praktikat e reja. 

e. Inovatorët e suksesshëm i alokojnë burimet e tyre në bazë të dobisë së 

konsumatorit. 

Së fundi, duhet të ketë pasoja të qartë të inovacionit teknologjik efektiv ose joefektiv. 

Institucionet duhet të marrin në konsideratë përshtypjet e konsumatorit gjatë 

proceseve vendimmarrëse në lidhje me burimet, përndryshe anëtarët e grupit nuk do 

të marrin seriozisht sugjerimet e konsumatorit. Institucionet e sektorit publik mund të 

marrin përshtypjet e konsumatorëve në disa mënyra, siç janë: anketat online, 

komentet si dhe sondazhet sistematike në lidhje me eksperiencat e vizitorëve si dhe 

proceset vendimmarrëse formale. Mekanizmi i përshtypjeve duhet të jetë pjesë e 

vendimmarrjes organizative, në mënyrë që institucionet të cilat marrin përshtypje 

pozitive të përfitojnë një bonus për performacën ekselente.  

2.2. Menaxhimi i Projekteve 

Në të shkuarën, menaxhimi përkufizohej si një aktivitet që lidhej me planifikimin, 

drejtimin dhe kontrollin e një organizate, me qëllim përmbushjen e objektivave 

strategjike dhe operacionale të tij (Fang 2002). 

Menaxhimi i Projektit (MP) përshkruhet si art dhe shkencë, që lidhet me konceptimin, 

planifikimin, projektimin, zbatimin dhe kontrollin e punës, në të gjitha fazat e 

projektit, i ndarë sipas ciklit të jetës së projektit, me qëllim ofrimin e një produkti ose 

shërbimi (IEEE 2009).  

Në shekullin e XX-të, duke qenë se teknologjia dhe industria u bënë gjithnjë e më 

komplekse, menaxhimi i projektit filloi të zhvillohej si një aktivitet i ndryshëm nga 

menaxhimi i përgjithshëm i biznesit. 

Kerzner (1989) e përcakton menaxhimin e projektit si: “Planifikimin, organizimin, 

drejtimin dhe kontrollin e burimeve të kompanisë, për të realizuar një qëllim 

relativisht afatshkurtër, për të përmbushur objektiva specifike”. 

Sipas Chapman (1997), “Proceset që duhet të aplikohen dhe integrohen gjatë 

ekzekutimit të projektit përfshijnë: fillimin, planifikimin, ekzekutimin, monitorimin dhe 

kontrollin, si dhe mbylljen”. OGC (2009) përcakton menaxhimin e mirë të projektit si 

një metodë që: “Do të udhëheqë projektin nëpërmjet një sërë aktivitetesh të 
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kontrolluara, të menaxhuara mirë dhe të qarta, për të arritur rezultatet e 

dëshiruara.”  

Sfidat kryesore të menaxhimit të projektit përfshijnë sfidat specifike të menaxhimit të 

qëllimit, cilësisë, burimeve, kohës dhe buxhetit (PMI 2008; OGC 2009) si dhe sfidat 

organizative të menaxhimit të palëve të përfshira, komunikimit dhe prokurimit të 

projektit.  

Kerzner (2009) propozon ndarjen e një projekti në faza të ndryshme dhe të 

dallueshme, si: planifikimi, zbatimi/ekzekutimi, monitorimi/kontrolli dhe mbyllja. Në 

këtë mënyrë, rezultatet e pritshme të projektit janë sekuenciale, metodologjike, më të 

lehta për tu gjurmuar, është më e lehtë që të zbatohen praktikat më të mira si dhe të 

aplikohen mjete të ndryshme dhe teknologjia.  

2.3. Rëndësia e Menaxhimit të Projekteve TIK 

Duke pasur parasysh rritjen e shpenzimeve financiare të qeverive, uljen e fondeve 

publike për programet e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), si 

rrjedhojë e krizës globale, si dhe rëndësinë e programeve të tilla, është e 

domosdoshme që projektet TIK të planifikohen, zbatohen, kontrollohen dhe mbyllen 

siç duhet, në mënyrë që të përftohen produkte dhe shërbime, brenda afateve të 

dëshiruara (Nilsson 2008).  

Në mënyrë të veçantë, kjo vlen për vendet në zhvillim, të cilat jo vetëm që përballen 

me mungesa më të mëdha të financimeve, në krahasim me vendet e zhvilluara, por 

kemi një rritje e rëndësisë së programeve TIK, për shkak të mangësive të mëdha në 

proceset e tyre të brendshme si dhe cilësinë e shërbimeve të ofruara ndaj qytetarëve 

(InfoDev 2002). 

Në vitin 1998, vendet e OECD-së ranë dakord që të përcaktojnë sektorin TIK si një 

industri prodhimi dhe shërbimesh që shërbejnë për kapjen, transmetimin dhe shfaqjen 

e të dhënave dhe informacionit në mënyrë elektronike (OECD 2002, f.81). 

Ndërkohë, sipas ICT-VentureGate
1
 sektori i ICT mund të ndahet në katër nënsektorë, 

duke përfshirë: 

- Harduerët (elektronikë, mikroelektronikë, etj); 

- Softuerët (programim, integrim dhe aplikime); 

- ‘Outsourcing’ i proceseve të biznesit (‘Call centre’, media dhe menaxhimi 

i përmbajtjes); 

- Telekomunikacionet (Infrastrukturë, rrjetat dhe shërbimet). 

Që prej vitit 1980, shumë vende janë përpjekur që të reformojnë institucionet e tyre 

publike, duke u përballur me presionet e menaxhimit në kushtet e buxheteve të 

reduktuara si dhe për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve të brendshme dhe atyre të 

                                                 
1
 Për më shumë info shiko: http://www.ictventuregate.eu.  

http://www.ictventuregate.eu/
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ofruara ndaj qytetarëve (Heeks et al 1999). e-Qeverisja njihet ndërkombëtarisht si një 

nxitës i mirëqeverisjes, duke ulur kostot operacionale të qeverisë si dhe duke rritur 

aftësinë e qytetarëve dhe bizneseve për të pasur qasje në shërbimet publike, në 

mënyrë efikase dhe efektive (Heeks 1999, UN 2008, UN 2010).  

Konferenca e Kombeve të Bashkuara për Tregtinë dhe Zhvillimin (UNCTAD 2010) si 

dhe agjenci të tjera të zhvillimit kanë provuar se ekziston një korrelacion i drejtë mes 

përdorimit të TIK-ut dhe zhvillimit makroekonomik. Elementët kryesorë të këtij 

korrelacion përfshijnë kontributin që ka sektori TIK në Produktin e Brendshëm Bruto 

(PBB) të vendit, përmes: 

- aktiviteteve ekonomike dhe tregtare;  

- përdorimit të TIK nga qytetarët, që kontribuon në krijimin e një shoqërie më të 

informuar dhe bashkuar;  

- përdorimit të TIK nga qeveria për të mundësuar ofrimin e shërbimeve në 

mënyrë efikase;  

- përmirësimit të transparencës dhe monitorimit efektiv;  

- dhe shfrytëzimit të TIK nga bizneset për të sjellë ndryshime thelbësore në 

proceset e biznesit, siç është zinxhiri i furnizimit, duke çuar në rritjen e 

efiçencës operative.  

Si rrjedhojë, projektet e e-Qeverisjes kanë një rëndësi parësore në proceset kombëtare 

të zhvillimit dhe përmirësimit të standardit të jetesës. 

Janë realizuar një sërë hulumtimesh që analizojnë faktorët kritik të suksesit të 

programeve të e-Qeverisjes (Heeks et al 2008), të cilat kanë përcaktuar hartimin e 

proceseve të mira të përzgjedhjes dhe dorëzimit të projektit, si një nga faktorët 

kryesorë kontribues në suksesin e programeve të e-Qeverisjes. 

2.4. Metodologjitë e Menaxhimit të Projekteve 

Menaxhimi i projekteve ka evoluar si një disiplinë e veçantë, duke u zhvilluar shkolla 

të ndryshme të mendimeve dhe metodave të menaxhimit të projektit si dhe duke 

përcaktuar praktikat më të mira dhe standardet referuese. 

Disa prej tyre mund të cilësohen si pronësi intelektuale, siç mund të përmendim: 

Microsoft Solutions Framework (MSF) të kompanisë Microsoft dhe Rational Unified 

Process (RUP) të kompanisë IBM, të cilat bazohen në gamën e produkteve të ofruara 

nga këto kompani.  

Megjithatë, ekzistojnë disa metodologji të tjera të cilat nuk i përkasin ndonjë produkti 

specifik, por japin një kuadër të gjerë të trajtimit të projekteve dhe programeve. Këtu 

mund të përmendim metodologjinë ‘Project Management Body of Knowledge’, 

PMBOK (PMI 2008), e cila bazohet në praktikat më të mira të menaxhimit të 
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projekteve dhe është botuar nga Instituti i Menaxhimit të Projekteve (PMI), me 

qendër në SHBA. 

Një qasje tjetër e përgjithshme është ‘Projects in Controlled Environments’, 

PRINCE2 (OGC 2009) e hartuar dhe zhvilluar nga Organizata Qeveritare e Tregtisë 

(Organization of Government Commerce, OGC), me qendër në Mbretërinë e 

Bashkuar (MB), si një standard për menaxhimin e projekteve të qeverisë së MB. 

Metoda ka evoluar në një qasje të përgjithshme për menaxhimin e projekteve, e cila 

mund të aplikohet si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Të dyja këto 

organizata, PMI dhe OGC, promovojnë dhe ofrojnë certifikime në lidhje me 

metodologjitë e tyre.  

Logical Framework Approach (LFA) është një tjetër metodologji e përgjithshme e 

cila u zhvillua fillimisht nga USAID dhe tani përdoret gjerësisht nga shumë donatorë 

të huaj, si: Banka Botërore (BB), DFID dhe AusAID (Qeveria Australiane 2005, BB 

2000, Komisioni Europian 2004, SIDA 2004). Ajo përcakton një hierarki logjike të 

ndërlidhjes së qëllimit dhe objektivave me indikatorët, supozimet, risqet, inputet dhe 

outputet. 

Disa autorë (IEEE 2009) i ndajnë metodologjitë, rregullat kuadër, modelet dhe teoritë 

e ndryshme në qasje ‘hard’ dhe ‘soft’. Qasjet e sugjeruara nga PMI dhe OGC (PMI 

2008, OGC 2009), të cilat fokusohen në aktivitetet e planifikimit, zbatimit, kontrollit 

dhe mbylljes së aktiviteteve të projektit, me qëllim menaxhimin e faktorëve të 

trefishtë, qëllimit/cilësisë, kostos dhe kohës së projektit, janë klasifikuar si modele 

'hard'. Ndërsa, në kategorinë e modeleve ‘soft’ përfshihen metodat e tjera, siç janë 

LFA, e-GTPM dhe DPPM, të cilat fokusohen kryesisht në menaxhimin e qëllimit të 

projektit, imapktit, palëve të përfshira, etj (Qeveria Australiane 2005; BB 2000, IEEE 

2009, IEEE 2010, Nilsson 2008). 

2.4.1. Cikli i Jetës së Projektit 

Gjatë analizës së literaturës, janë paraqitur një sërë metodologjish në lidhje me 

menaxhimin e projekteve. Njëkohësisht, duke qenë se pjesa më e madhe e studiuesve 

gjykojnë se grupi i metodave përgjithësuese janë më efikase për tu aplikuar në 

sektorin publik, krahasuar me metodologjitë pronësi intelektuale e kompanive të 

mëdha, gjatë trajnimit të aspekteve të menaxhimit të projekteve jam bazuar kryesisht 

në metodologjitë PMBOK (PMI 2008) dhe Prince2 (OGC 2009). 

Tabelë 1 Krahasimi i aspekteve të menaxhimit sipas PMBOK dhe PRINCE2 

PMBOK® PRINCE2 

Integrimi  
Proceset e Kombinuara, Tematikat, 

Ndryshimet 

Qëllimi, Koha, Kostoja Planet, Rastet e Biznesit, Progresi 

Cilësia 
Cilësia dhe Ndryshimi (Menaxhimi i 

Konfigurimeve) 

Risqet Risqet 
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Komunikimet Progresi 

Burimet Njerëzore Organizimi (e limituar) 

Prokurimet Nuk mbulohet 

 

Siegelaub
2
 ka evidentuar dallimet që ekzistojnë në lidhje me trajtimin e aspekteve të 

menaxhimit të projekteve, të cilat janë paraqitur në tabelën 1. 

Cikli i jetës së projektit është tërësia e fazave nëpër të cilat kalon një projekt nga 

fillimi deri në mbylljen e tij. Fazat mund të zbërthehen sipas objektivave funksionale 

apo të pjesshme, rezultateve ose produkteve të ndërmjetme, objektit të përgjithshëm të 

punës, objektivave specifike apo burimeve financiare në dispozicion. Përgjithësisht, 

fazat kanë afate kohore të përcaktuara. Cikli i jetës ofron kornizën bazë për 

menaxhimin e projektit, pa marrë parasysh punën specifike që do të realizohet.  

 

Figurë 1 Niveli i kostos dhe personelit përgjatë ciklit të jetës së projektit, PMBOK
3
 

Bazuar në PMBOK, projekti mund të paraqitet me anë të strukturës të përgjithshme të 

ciklit të jetës, si më poshtë (shiko figurën 1): 

- Fillimi i projektit; 

- Organizimi dhe përgatitja; 

- Realizimi i punës; 

- Mbyllja e projektit. 

Ndërkohë, bazuar në metodologjinë PRINCE2, që ilustrohet në figurën 2, projekti 

ndahet në katër faza kryesore:  

- Faza përgatitore; 

- Faza fillestare; 

- Fazat e dorëzimeve të pjesshme; 

                                                 
2
Siegelaub J. M. How PRINCE2 Can Complement the PMBOK® Guide and Your PMP. APM Group. 

Marrë më, 12.0.2013, nga: http://www.apmg-international.com.   
3
Burimi: PMBOK, f. 38. 

http://www.apmg-international.com/
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- Faza e dorëzimit final. 

Zakonisht, strukturës së ciklit të jetës i referohemi gjatë komunikimeve me 

menaxherët e nivelit të lartë apo drejtues të tjerë, të cilët janë më pak familjarë me 

detajet e projektit. Kjo paraqitje e nivelit të lartë mund të ofrojë një kornizë të 

përbashkët referimi për krahasimin e projekteve, madje edhe në rastet kur ato kanë 

natyrë të ndryshme. 

 

Figurë 2 Fazat e projekteve, PRINCE2
4
 

2.4.2. Proceset e Menaxhimit të Projektit 

Bazuar në PMBOK, me menaxhim të projektit kuptojmë aplikimin e njohurive, 

aftësive, mjeteve dhe teknikave për të projektuar aktivitetet e projektit me qëllim 

përmbushjen e objektivave të projektit. Aplikimi i njohurive kërkon menaxhimin 

efektiv të proceseve të menaxhimit të projektit. Një proces është një bashkësi 

veprimesh dhe aktivitetesh të ndërlidhura që kryhen për të krijuar një produkt, 

shërbim apo rezultat të specifikuar më parë. Çdo proces karakterizohet nga inputet e 

saj, mjetet dhe teknikat që mund të aplikohen si dhe outputet që realizohen. 

Në mënyrë që një projekt të jetë i suksesshëm, grupi i punës së projektit duhet të:  

- Zgjedhë proceset e duhura për të përmbushjen e objektivave të projektit;  

- Përdorë një qasje të përcaktuar që mund të përshtatet për të përmbushur 

kërkesat;  

- Krijojë dhe mbajë një komunikim dhe angazhim të përshtatshëm me palët e 

përfshira;  

- Të përmbushë kërkesat me qëllim plotësimin e nevojave dhe pritshmërive të 

palëve të përfshira; 

- Të balancojë kushtëzimet konkurruese të fushës së veprimit, planit kohor, 

buxhetit, cilësisë, burimeve dhe risqeve për të prodhuar produktin, shërbimin 

apo rezultatin e specifikuar.  

                                                 
4
 Burimi: APM Group, 2013 
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PMBOK përshkruan natyrën e proceseve të menaxhimit të projektit në aspektin e 

integrimit të proceseve, ndërveprimit dhe qëllimeve të tyre. Proceset e menaxhimit të 

projektit janë grupuar në pesë kategori të njohura si Grupet e Procesit të Menaxhimit 

të Projektit (ose Grupet e Procesit):  

i. Grupi i Proceseve Iniciatore 

Këto procese kryhen për të përcaktuar një projekt të ri ose një fazë të re të një projekti 

ekzistues nëpërmjet marrjes së autorizimit për fillimin e projektit apo fazës.  

ii. Grupi i Proceseve të Planifikimit  

Këto procese shërbejnë për të vendosur qëllimin e projektit, përpunuar objektivat dhe 

përcaktuar radhën e veprimeve që duhet të ndiqen për të arritur objektivat të cilat do 

të përmbushë projekti.  

iii. Grupi i Proceseve të Ekzekutimit  

Këto procese kryhen për të realizuar punën e përcaktuar në planin e menaxhimit të 

projektit, me qëllim përmbushjen e objektivave të projektit.  

iv. Grupi i Proceseve të Monitorimit dhe Kontrollit  

Këto procese shërbejnë për të ndjekur, shqyrtuar dhe rregulluar ecurinë dhe 

performancën e projektit. Gjatë këtyre proceseve identifikohen fushat në të cilat është 

e nevojshme të realizohen ndryshime në plan si dhe ndërmerren ndryshimet përkatëse.  

v. Grupi i Proceseve të Mbylljes  

Këto procese kryhen për të finalizuar të gjitha aktivitetet nëpër të gjitha grupet e 

procesit për të mbyllur zyrtarisht projektin apo fazën në të cilën ndodhet. 

Proceset e menaxhimit të projektit janë paraqitur si elemente diskrete me një ndërfaqe 

të mirëpërcaktuar. Megjithatë, në praktikë ato mbivendosen dhe ndërveprojnë me 

njëra-tjetrën, në mënyra të ndryshme. 

Ekzekutimi i proceseve të menaxhimit të projektit realizohet në mënyrë ciklike dhe 

shumë procese përsëriten gjatë projektit. Natyra integruese e menaxhimit të projektit 

kërkon që Grupi i Procesit të Monitorimit dhe Kontrollit të bashkëveprojë me grupet e 

tjera të procesit, siç tregohet në figurën 3.  
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Figurë 3 Grupet e procesit të menaxhimit të projektit5 

Proceset e Monitorimit dhe Kontrollit ndodhin në të njëjtën kohë me proceset e 

përfshira në grupet e tjera të procesit. Prandaj, Grupi i Procesit të Monitorimit dhe 

Kontrollit është paraqitur si një sfond për katër grupet e tjera të procesit, në figurën 3.  

2.4.3. Aspektet e Menaxhimit të Projekteve 

a. Menaxhimi i Integrimit të Projektit 

Menaxhimi i Integrimit të Projektit përfshin proceset dhe aktivitetet e identifikimit, 

përcaktimit, kombinimit, unifikimit dhe koordinimit të proceseve dhe aktiviteteve të 

ndryshme të menaxhimit të projektit në kuadër të Grupeve të Procesit të Menaxhimit 

të Projektit.  

Në kontekstin e menaxhimit të projektit, integrimi përfshin karakteristikat e 

unifikimit, konsolidimit, komunikimit dhe proceseve integruese që janë vendimtare 

për ekzekutimin e kontrolluar të projektit, nëpërmjet menaxhimit me sukses të 

pritshmërive të palëve të përfshira dhe përmbushjes së kërkesave.  

Menaxhimi i Integrimit të Projektit përfshin marrjen e vendimeve rreth shpërndarjes 

së burimeve, duke bërë kompromise mes objektivave dhe alternativave konkurruese si 

dhe menaxhimin e ndërvarësisë së fushave të njohurive të menaxhimit të projektit. 

Sipas PMBOK, mund të dallojmë 6 procese kryesore të menaxhimit të integrimit të 

projektit, të cilat janë si më poshtë: 

- Zhvillo Grafikun e Projektit  

Procesi i zhvillimit të një dokumenti që autorizon zyrtarisht ekzistencën e një projekti 

dhe që i jep menaxherit të projektit autoritetin për të përdorur burimet organizative në 

aktivitetet e projektit. 

                                                 
5
 Burimi: PMBOK, f. 50.  
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- Zhvillo Planin e Menaxhimit të Projektit  

Procesi i përcaktimit, përgatitjes dhe koordinimit të të gjitha planeve ndihmëse dhe 

integrimi i tyre në një plan gjithëpërfshirës të menaxhimit të projektit. Planet bazë të 

integruara si dhe planet ndihmëse të projektit mund të përfshihen në planin e 

menaxhimit të projektit. 

- Drejto dhe Menaxho Punën e Projektit  

Procesi i drejtimit dhe realizimit të punës të përcaktuar në planin e menaxhimit të 

projektit si dhe implementimi i ndryshimeve të miratuara për të arritur objektivat e 

projektit. 

- Monitoro dhe Kontrollo Punën e Projektit 

Procesi i gjurmimit, rishikimit, dhe raportimit të progresit të projektit kundrejt 

objektivave të performancës të përcaktuara në planin e menaxhimit të projektit. 

- Kryej Kontrolle të Integruara të Ndryshimeve 

Procesi i rishikimit të të gjitha kërkesave për ndryshim, aprovimi i ndryshimeve dhe 

menaxhimin e ndryshimeve në rezultatet e pritshme, asetet e procesit organizativ, 

dokumentet e projektit dhe planin e menaxhimit të projektit si dhe komunikimi i 

dispozitave të tyre. 

- Mbyll Projektin ose Fazën 

Procesi i finalizimit të të gjitha aktiviteteve të të gjitha Grupeve të Procesit të 

Menaxhimit të Projektit për të përfunduar zyrtarisht fazën apo projektin.  

b. Menaxhimi i Qëllimit të Projektit 

Menaxhimi i Qëllimit të Projektit përfshin proceset e nevojshme për të garantuar që 

projekti përfshin të gjitha punët e kërkuara dhe vetëm punët e kërkuar, për të 

përfunduar me sukses projektin. Menaxhimi i qëllimit të projektit kryesisht ka të bëjë 

me përcaktimin dhe kontrollin e aspekteve që janë përfshirë në projekt ose jo. 

Proceset e përdorura për të menaxhuar qëllimin e projektit si dhe mjetet dhe teknikat 

mbështetëse, mund të ndryshojnë nga një projekt tek tjetri. Baza për qëllimin e 

projektit është versioni i miratuar i deklaratës së qëllimit të projektit, Struktura e 

Zbërthimit të Punës (WBS) dhe fjalori i saj shoqërues. Kjo bazë mund të ndryshohet 

vetëm përmes procedurave formale të kontrollit të ndryshimeve dhe përdoret si një 

bazë krahasuese gjatë kryerjes së proceseve të Vlerësimit të Qëllimit dhe Kontrollit të 

Qëllimit si dhe proceseve e tjera kontrolluese. 

Përmbushja e qëllimit të projektit matet duke krahasuar punën e kryer me planin e 

menaxhimit të projektit. Përmbushja e qëllimit të produktit matet duke krahasuar 

karakteristikat e produktit me kërkesat e tij.  

Menaxhimi i qëllimit të projektit, përfshin proceset si më poshtë: 

- Planifiko Menaxhimin e Qëllimit 
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Procesi i krijimit të një Plani të Menaxhimit të Qëllimit që dokumenton mënyrën se si 

qëllimi i projektit do të përcaktohet, vlerësohet dhe kontrollohet. 

- Mblidh Kërkesat 

Procesi i përcaktimit, dokumentimit dhe menaxhimit të nevojave dhe kërkesave të 

palëve të përfshira me qëllim përmbushjen e objektivave të projektit. 

- Përcakto Qëllimin 

Procesi i realizimit të një përshkrimi të hollësishëm të projektit dhe produkteve. 

- Krijo Strukturën e Zbërthimit të Punës (WBS) 

Procesi i zbërthimit të rezultateve dhe punës së projektit në komponente më të vogla 

dhe më të menaxhueshme. 

- Vlerëso Qëllimin 

Procesi i formalizimit të pranimit të rezultateve të përfunduara të projektit. 

- Kontrollo Qëllimin 

Procesi i monitorimit të statusit të qëllimit të projektit dhe produkteve si dhe 

menaxhimi i ndryshimeve të qëllimit bazë. 

c. Menaxhimi i Kohës së Projektit  

Menaxhimi i Kohës së Projektit përfshin proceset e nevojshme për përfundimin në 

kohë të projektit. Menaxhimi i kohës së projektit, përfshin proceset si më poshtë:                                                            

- Planifiko Menaxhimin e Skedulit 

Proceset e hartimit të politikave, procedurave dhe dokumentacionit me qëllim 

planifikimin, zhvillimin, menaxhimin, zbatimin dhe kontrollin e skedulit të projektit. 

- Përcakto Aktivitetet 

Procesi i identifikimit dhe dokumentimit të aktiviteteve specifike që do të ndërmerren 

për të përftuar rezultatet e projektit. 

- Radhit Aktivitetet 

Procesi i identifikimit dhe dokumentimit të marrëdhënieve ndërmjet aktiviteteve të 

projektit.  

- Vlerëso Burimet e Aktiviteteve 

Procesi i vlerësimit të tipit dhe sasisë së materialeve, burimeve njerëzore, pajisjeve 

ose mjeteve të nevojshme për të realizuar çdo aktivitet. 

- Vlerëso Kohëzgjatjen e Aktiviteteve 

Procesi i vlerësimit të numrit të periudhave kohore të punës të nevojshme për të 

përfunduar aktivitetet individuale me burimet e vlerësuara. 

- Zhvillo Skedulin 
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Procesi i analizës së kufizimeve të radhës, kohëzgjatjes, burimeve dhe skedulit të 

aktiviteteve për të krijuar modelin e skedulit të projektit. 

- Kontrollo Skedulin 

Procesi i monitorimit të statusit të aktiviteteve të projektit, me qëllim përditësimin e 

progresit të projektit dhe menaxhimin e ndryshimeve të skedulit bazë për të realizuar 

planin.                   

d. Menaxhimi i Kostos së Projektit 

Menaxhimi i Kostos së Projektit përfshin proceset e planifikimit, vlerësimit, 

buxhetimit, financimit, menaxhimin dhe kontrollit të kostove në mënyrë që projekti të 

përfundojë brenda buxhetit të miratuar. Menaxhimi i kostos së projektit, përfshin 

proceset si më poshtë: 

- Planifiko Menaxhimin e Kostos 

Procesi i hartimit të politikave, procedurave dhe dokumentacionit me qëllim 

planifikimin, zhvillimin, menaxhimin, kryerjen dhe kontrollin e kostove të projektit. 

- Vlerëso Koston 

Procesi i përllogaritjes së burimeve monetare të përafërta të nevojshme për 

përfundimin e aktiviteteve të projektit. 

- Përcakto Buxhetin 

Procesi i agregimit të kostove të llogaritura e aktiviteteve individuale ose grupeve të 

punëve për të ndërtuar një bazë të autorizuar kostoje. 

- Kontrollo Koston 

Procesi i monitorimit të statusit të projektit, me qëllim përditësimin e kostove të 

projektit dhe menaxhimin e ndryshimeve të kostos bazë. 

e. Menaxhimi i Cilësisë së Projektit 

Menaxhimi i cilësisë së projektit përfshin proceset dhe aktivitetet e institucionit 

zbatuese që përcaktojnë politikat e cilësisë, objektivat dhe përgjegjësitë në mënyrë që 

projekti të kënaqë nevojat për të cilat është ndërmarrë. Menaxhimi i cilësisë së 

projektit përdor politikat dhe procedurat për të zbatuar, në kontekstin e projektit, 

sistemin e menaxhimit të cilësisë së institucionit, sipas rastit, ajo mbështet aktivitetet e 

përmirësimit të vazhdueshëm të procesit të ndërmarra nga entiteti zbatues. Menaxhimi 

i cilësisë së projektit shërben për të siguruar që kërkesat e projektit, duke përfshirë 

edhe kërkesat e produktit, janë përmbushur dhe janë të vlefshme. Menaxhimi i cilësisë 

së projektit, përfshin proceset si më poshtë: 

- Planifiko Menaxhimin e Cilësisë 

Procesi i identifikimit të kërkesave të cilësisë dhe/ose standardeve për projektin dhe 

rezultatet e tij si dhe dokumentimi i përputhshmërisë së projektit me kërkesat e 

cilësisë. 

- Siguro Cilësinë 



Valmira Osmanaj, M.Sc.                      Menaxhimi i Projekteve TIK në Administratën Publike Shqiptare 

17 

Procesi i auditimit të kërkesave të cilësisë dhe rezultateve të matjeve të konrollit të 

cilësisë për të garantuar që janë përdorur standardet dhe përkufizimet operacionale të 

cilësisë. 

- Kontrollo Cilësinë  

Procesi i monitorimit dhe regjistrimit të rezultateve të zbatimit të aktiviteteve të 

cilësisë për të vlerësuar performancën dhe sugjeruar ndryshimet e nevojshme. 

Menaxhimi i cilësisë së projektit realizohet për të gjitha projektet, pamvarësisht nga 

rezultatet e pritshme të tyre. Matjet dhe teknikat e cilësisë janë specifike, në varësi të 

rezultateve të pritshme të projektit. Sipas standardit ISO 9000 (ISO, 2008), cilësia si 

një performancë apo rezultat i ofruar është shkalla në të cilën tërësia e 

karakteristikave të trashëguara përmbushin kërkesat. 

f. Menaxhimi i Burimeve Njerëzore të Projektit 

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore të Projektit përfshin proceset që organizojnë, 

menaxhojnë dhe drejtojnë grupet e punës së projektit. Këto grupe përbëhen nga 

persona të cilëve u caktohen role dhe përgjegjësi të caktuara për përfundimin e 

projektit. Anëtarët e tyre mund të kenë aftësi të ndryshme, mund të caktohen me kohë 

të të plotë ose të pjesshme dhe mund të shtohen ose hiqen nga grupi gjatë ecurisë së 

projektit. Edhe pse anëtarëve të grupeve të punës së projektit u caktohen role dhe 

përgjegjësi te veçanta, përfshirja e tyre në proceset e planifikimit të projektit dhe 

vendimmarrjes është shumë e dobishme, pasi forcon angazhimin e tyre ndaj projektit. 

Menaxhimi i burimeve njerëzore të projektit, përfshin proceset si më poshtë: 

- Planifiko Menaxhimin e Burimeve Njerëzore 

Procesi i identifikimit dhe dokumentimit të roleve, përgjegjësive, aftësive të kërkuara, 

mënyrës së raportimit si dhe krijimi i një plani për menaxhimin e stafit të projektit. 

- Punëso Ekipin e Projektit 

Procesi i konfirmimit të disponueshmërisë së burimeve njerëyore dhe sigurimi i stafit 

të nevojshëm për përfundimin e projektit 

- Zhvillo Ekipin e Projektit 

Procesi i përmirësimit të kompentencave, ndërveprimit mids anëtarëve të grupeve të 

punës së projektit dhe mjedisit të përgjithshëm, për të rritur performancën e projektit. 

- Menaxho Ekipin e Projektit 

Procesi i ndjekjes së performancës së anëtarëve të grupeve të punës së projektit, 

dhënies së mendimit (feedback), zgjidhjes së problemeve dhe menaxhimit të 

ndryshimeve, me qëllim optimizimin e performancës së projektit. 

g. Menaxhimi i Komunikimeve të Projektit 

Menaxhimi i Komunikimeve të Projektit përfshin proceset e nevojshme për të 

garantuar, në mënyrë të përshtatshme dhe në kohë, planifikimin, mbledhjen, krijimin, 
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shpërndarjen, ruajtjen, nxjerrjen, menaxhimin, kontrollin, monitorimin dhe vënien në 

dispozicion të informacionit të projektit. Komunikimi efektiv krijon një urë lidhëse 

midis aktorëve të ndryshëm të cilët mund ti përkasin kulturave dhe njësive 

organizative të ndryshme, të kenë nivele ekspertize të ndryshme si dhe të kenë 

perspektiva dhe interesa të ndryshme, të cilat ndikojnë në zbatimin e projektit ose 

rezultatet e marra prej tij. Menaxhimi i komunikimeve të projektit, përfshin proceset 

si më poshtë: 

- Planifiko Menaxhimin e Komunikimeve 

Procesi i hartimit të një qasjeje dhe plani të përshtatshëm për komunikimet e projektit, 

bazuar në nevojat dhe kërkesat për informacion të palëve të përfshira dhe aseteve 

organizative të disponueshme. 

- Menaxho Komunikimet 

Procesi i krijimit, mbledhjes, shpërndarjes, ruajtjes, nxjerres dhe vënies në dispozicion 

të informacionit të projektit, në përputhje me planin e menaxhimit të komunikimeve. 

- Kontrollo Komunikimet 

Procesi i monitorimit dhe kontrollit të komunikimeve përgjatë ciklit të jetës së 

projektit për të garantuar që janë përmbushur nevojat për informacion të palëve të 

përfshira. 

h. Menaxhimi i Riskut të Projektit 

Menaxhimi i Riskut të Projektit përfshin proceset e kryerjes së planifikimit të 

menaxhimit të riskut, identifikimin, analizën, planifikimin e përgjigjeve dhe kontrollin 

e risqeve të projektit. Objektivat e menaxhimit të riskut të projektit janë rritja e 

gjasave dhe ndikimit të ngjarjeve pozitive dhe zvogëlimi i gjasave dhe ndikimi i 

ngjarjeve negative në një projekt. Menaxhimi i riskut të projektit, përfshin proceset si 

më poshtë: 

- PlanifikoMexhimin e Riskut 

Procesi i përcaktimit të mënyrës së kryerjes së aktiviteteve të menaxhimit të riskut për 

një projekt. 

- Identifiko Risqet 

Procesi i përcaktimit të risqeve që mund të ndikojnë në projek dhe dokumentimi i 

karakteristikave të tyre. 

- Ndërmerr Analiza Cilësore të Riskut 

Procesi i caktimit të prioriteve të risqeve për analiza ose veprime të mëtejshme, duke 

vlerësuar dhe kombinuar probabilitetin e ndodhjes dhe impaktin e tyre. 

- Ndërmerr Analiza Sasiore të Riskut 

Procesi i analizës numerike të efektit të risqeve të identifikuara në objektivat e 

përgjithshme të projektit.  
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- Planifiko Përgjigjet ndaj Riskut 

Procesi i hartimit të opsioneve dhe veprimeve të nevojshme për të rritur oportunitetet 

dhe reduktuar kërcënimet ndaj objektivave të projektit.  

- Kontrollo Risqet 

Procesi i zbatimit të planeve të përgjigjes ndaj riskut, ndjekjes së risqeve të 

identifikuara, monitorimit të risqeve të mbetura, identifikimin e risqeve të reja dhe 

vlerësimin e efektivitetit të procesit të riskut gjatë gjithë projektit.  

i. Menaxhimi i Prokurimeve të Projektit 

Menaxhimi i Prokurimeve të Projektit përfshin proceset e nevojshme për të blerë ose 

përftuar produktet, shërbimet apo rezultatet e nevojshme, jashtë grupeve të punës së 

projektit. Kjo fazë përfshin proceset e menaxhimit të kontratës dhe kontrollit të 

ndryshimeve, të nevojshme për të zhvilluar dhe administruar kontratat ose urdhërat e 

blerjes, të nxjerra nga anëtarët e autorizuar të grupeve të punës së projektit.  

Gjithashtu, menaxhimi i prokurimeve të projektit përfshin kontrollin e çdo kontrate të 

lëshuar nga palët e treta, në kuadër të nënkontraktimit të detyrimeve të parashikuara 

në kontratën që menaxhohet nga grupet e punës së projektit. Menaxhimi i 

prokurimeve të projektit, përfshin proceset si më poshtë:  

- Plan Planifiko Menaxhimine Prokurimeve 

Procesi i dokumentimit të vendimeve të prokurimit të projektit, duke specifikuar 

qasjen dhe identifikuar operatorët ekonomik potencialë. 

- Realizo Prokurimet 

Procesi i pranimit të ofertave të operatorëve ekonomik, përzgjedhjes së fituesit dhe 

lidhjes së kontratës. 

- Kontrollo Prokurimet  

Procesi i menaxhimit të marrëdhënieve të prokurimeve, monitorimin e zbatimit të 

kontratës dhe kryerjen e ndryshimeve dhe korrigjimeve përkatëse. 

- Mbyll Prokurimet  

Procesi i përfundimit të çdo prokurimi të projektit.  

j. Menaxhimi i Palëve të Përfshira në Projekt  

Menaxhimi i palëve të përfshira në projekt përfshin proceset e nevojshme për të 

identifikuar njerëzit, grupet ose organizatat që mund të ndikojnë ose mund të 

ndikohen nga projekti, për të analizuar pritjet e palëve të përfshira dhe impaktin në 

projekt si dhe për të hartuar strategjitë e duhura të menaxhimit, për të përfshirë 

aktorët, në mënyrë efektive, në proceset e vendimmarrjes dhe zbatimit të projektit. 

Gjithashtu, menaxhimi i palëve të përfshira fokusohet në komunikimin e 

vazhdueshëm me grupet e interesit për të kuptuar nevojat dhe pritjshmëritë e tyre, 
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adresimin e problematikave që ndodhin, menaxhimin e interesave konfliktualë dhe 

nxitjen e angazhimit të aktorëve, në proceset e vendimmarrjes dhe aktivitetet e 

projektit. Përmbushja nevojave dhe pritshmërive të palëve të përfshira duhet të 

menaxhohet si një objektiv kyç i projektit. Menaxhimi i palëve të përfshira të 

projektit, përfshin proceset si më poshtë: 

- Identifiko Palët e Përfshira 

Procesi i identifikimit të njerëzve, grupeve ose organizatave që mund të ndikojnë ose 

mund të ndikohen nga vendimet, aktivitetet ose rezultatet e projektit si dhe analiza e 

dokumentimi i informacionit relavant të interesave, përfshirjes, ndërvarësive, 

influencës dhe impaktin potencial në suksesin e projektit. 

- Planifiko Menaxhimin e Palëve të Përfshira 

Procesi i hartimit të strategjive të përshtatshme menaxhimi për përfshirjen efektive të 

palëve të përfshira përgjatë ciklit të jetës së projektit, bazuar në nevojat, interesat dhe 

impaktin potencial të tyre në suksesin e projektit. 

- Menaxho Angazhimet e Palëve të Përfshira 

Procesi i komunikimit dhe punës me palët e përfshira për të përmbushur 

nevojat/pritshmëritë e tyre, adresimin e problematikave që ndodhin dhe nxitjen e 

angazhimit të aktorëve, në aktivitetet e projektit përgjatë ciklit të jetës së tij. 

- Angazhimet e Palëve të Përfshira 

Procesi i monitorimit të marrëdhënieve të përgjithshme të palëve të përfshira të 

projektit dhe rishikimit të strategjive dhe planeve për përfshirjen e tyre.  

Çdo projekt do të ketë aktorë të cilët ndikohen nga ose mund të ndikojnë, në mënyrë 

pozitive apo negative, në projekt. Disa akotorë mund të kenë ndikim të kufizuar në 

projekt, ndërsa disa të tjerë mund të kenë ndikim të rëndësishëm në projekt dhe 

rezultatet e pritshme të tij. Aftësia e menaxherit të projektit për identifikuare dhe 

menaxhuar këto palë në mënyrën e duhur, mund të bëjë ndryshimin midis suksesit dhe 

dështimit të projektit. 

2.5. Modeli i Maturimit të Menaxhimit të Projekteve  

Në ditët e sotme, ekzistojnë një sërë qasjesh dhe standardesh për të matur nivelin e 

maturimit të menaxhimit të projekteve. Këtu mund të përmendim standardi 

ISO15504
6
 si dhe modelet e maturimit Bootstrap, Trillium dhe CMM (Capability 

Maturity Model).  

Integrimi i Modelit të Maturimit të Aftësive (Capability Maturity Model Integration, 

CMMI) është një qasje për përmirësimin e proceseve që u ofron institucioneve 

elementet themelore të proceseve efektive. CMMI ka pasuar CMM. Ai mund të 

                                                 
6
 Për më tepër shiko: 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=38932.  

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=38932
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shërbejë si një udhëzues për përmirësimin e proceseve për një projekt, një divizion 

ose të gjithë institucionin.  

CMMI ndihmon në integrimin e funksioneve organizative tradicionalisht të veçuara, 

vendosjen e objektivave dhe prioriteteve për përmirësimin e proceseseve, ofrimin e 

udhëzimeve rreth proceseve të cilësisë si dhe shërben si një pikë referimi për 

vlerësimin e proceseve aktuale. Në figurën 4 paraqitet historiku i CMMI, duke 

evidentuar evoluimet e produktet të publikuara. 

 

Figurë 4 Historiku i evoluimit të CMMI
7
 

2.5.1. Nivelet e CMM
8
 

Modeli CMM përbëhet nga pesë nivele. Sipas SEI (Software Engineering Institute), 

besohet se parashikimi, efektiviteti dhe kontrolli i proceseve të organizatës 

përmirësohen nëse kalon nga një nivel i dhënë, në një nivel më të lartë, të këtyre pesë 

niveleve.  

- Niveli 1-rë, fillestar  

Në nivelin e parë të maturimit, zakonisht proceset janë ‘ad-hoc’ dhe institucioni nuk 

siguron një mjedis të qëndrueshëm. Suksesi i tyre varet nga kompetencat dhe 

heroizmat e individëve që punojnë pranë këtyre institucioneve dhe jo në zbatimin e 

proceseve të provuara. Pavarësisht nga ky mjedis ‘ad-hoc’ dhe kaotik, në nivelin e 

parë të maturimit, shpesh institucionet prodhojnë produkte dhe shërbime që 

funksionojnë, megjithatë, ato shpesh tejkalojnë buxhetin dhe afatet e përcaktuara në 

skedulin e projekteve të tyre.  

Institucionet me nivel maturimi 1, karakterizohen nga një prirje për tu angazhuar së 

tepërmi, braktisur proceset në kohë krizash dhe nuk janë në gjendje të përsërisin 

sukseset e tyre të mëparshme. Suksesi i nivelit të 1-rë të maturimit të projektit softuer 

varet nga pasja e burimeve njerëzore të kualifikaur.  

- Niveli 2-të, të përsëritshme  

                                                 
7
 Burimi: Buchholtz dhe Cordes, 2003. 

8
 SEI (2013). Marrë më, 12.03.2012, nga: http://www.sei.cmu.edu/reports/09tr001.pdf 

http://www.tutorialspoint.com/cmmi/cmmi-maturity-levels.htm
http://www.sei.cmu.edu/reports/09tr001.pdf
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Në nivelin e dytë të maturimit, sukseset e projektit janë të përsëritshme. Proceset 

mund të mos përsëriten për të gjitha projektet e ndërmarra nga institucioni, por ky i 

fundit mund të përdorë disa koncepte bazë të menaxhimit të projektit për të 

menaxhuar koston dhe skedulin.  

Disiplina e procesit shërben për të siguruar zbatimin e praktikave ekzistuese gjatë 

periudhës së stresit. Në rastet kur këto praktika janë hartuar, projektet realizohen dhe 

menaxhohen në përputhje me planet e tyre të dokumentuara. Statusi i projektit dhe 

ofrimi i shërbimeve janë të dukshme për menaxherët, në momente të caktuara (për 

shembull, përmbushjen e detyrave të mëdha).  

Proceset bazë të menaxhimit të projektit, janë hartuar për të menaxhuar koston, afatet 

kohore dhe funksionalitetet. Disiplina e proceseve minimale aplikohet për të 

përsëritur sukseset e projekteve të mëparshme, të aplikuara në fusha të ngjashme. 

Megjithatë, ekziston një risk i konsiderueshëm i tejkalimit të kostove dhe afateve të 

parashikuara. 

- Niveli 3-të, të përcaktuara 

Në nivelin e tretë të maturimit, institucioni ka hartuar procedura standarde, të cilat 

përmirësohen me kalimin e kohës. Këto procese standarde garantojnë konsistencën në 

të gjitha nivelet organizative. Për çdo projekt hartohen proceset përkatëse, bazuar në 

procedurat standarde të institucionit dhe udhëzimeve për përshtatjen e tyre.  

Stafi menaxherial i institucionit përcakton objektivat e proceseve të bazuara në 

procedurat standarde të saj si dhe garanton që këto objektiva të adresohen siç duhet. 

Niveli i dytë dhe niveli i tretë, dallohen nga fusha e veprimit të standardeve, 

përshkrimet e procesit dhe procedurave. Në nivelin e dytë, standardet, përshkrimet 

dhe procedurat mund të jenë të ndryshme për faza specifike të procesit, të një projekti 

konkret. Ndërsa, në nivelin e tretë, standardet, përshkrimet dhe procedurat e një 

projekti hartohen duke përshtatur procedurat standarde të institucionit sipas natyrës së 

projektit apo strukturave organizative. 

- Niveli 4-rt, të menaxhuara 

Menaxherët, mund të kontrollojnë në mënyrë efektive zhvillimin e një projekti, duke 

përdorur matje të sakta. Në veçanti, ata mund të identifikojnë mënyrat për të 

korrigjuar dhe përshtatur proceset për projekte specifike, pa pasur humbje të cilësisë 

apo pa devijuar nga specifikimet. Institucionet në këtë nivel vendosin objektiva 

sasiorë rreth cilësisë si për proceset e projektit ashtu dhe mirëmbajtjen e tij. 

Nënproceset përzgjidhen për të kontribuar në performancën e përgjithshme të 

procesit. Ato kontrollohen duke përdorur teknika statistikore si dhe teknika të tjera 

sasiore. Dallimi kryesor midis nivelit të tretë dhe të katërt është parashikueshmëria e 

performancës së procesit. Në nivelin e katërt të maturimit, performanca kontrollohet 

me anë të teknikave statistikore dhe mund të parashikohet në mënyrë sasiore. Ndërsa, 

në nivelin e tretë të maturimit, performanca e proceseve mund të parashikohet vetëm 

në parametra cilësore.  
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- Niveli 5-të, të optimizuara 

Niveli i 5-stë i maturimit fokusohet në përmirësimin e vazhdueshëm të performancës 

së procesit. Institucionet kanë përcaktuar objektiva sasiore të përmirësimit të 

performancës, rishikohen vazhdimisht për të reflektuar ndryshimet e objektivave 

funksionale të institucionit si dhe përdoren si kritere për menaxhimin e përmirësimeve 

të proceseve. Efektet e përmirësimeve të ndërmarra të proceseve maten dhe 

vlerësohen kundrejt objektivave sasiore të përmirësimit të procesit. Që të dyja, 

proceset e përcaktuara dhe bashkësia proceseve standarde të institucionit janë objekt i 

përmirësimeve të matshme. Optimizimi i proceseve që janë të adaptueshme dhe 

novatore varet nga pjesëmarrja e një fuqie punëtore të fuqizuar si dhe nga vlerat dhe 

objektivat e institucionit. Aftësia e institucionit për t'iu përgjigjur me shpejtësi 

ndryshimeve dhe mundësive të reja është përmirësuar nëpërmjet metodave që 

përshpejtojnë dhe zgjerojnë njohuritë. 

Një dallim i rëndësishëm që ekziston mes nivelit të maturitetit 4 e nivelit të maturimit 

5 është lloji i variacionit të procesit që adresojnë. Në nivelin e maturimit 4, fokusi 

është në trajtimin e shkaqeve të veçanta të ndryshimit të procesit dhe ofrimin e 

parashikimeve statistikore të rezultateve. Edhe pse proceset mund të sjellin rezultate 

të parashikuara, ato mund të jenë të pamjaftueshme për të arritur objektivat e 

vendosura. Në nivelin e maturimit 5, adresohen shkaqet e zakonshme të variacionit të 

procesit dhe ndryshimi i tyre për të rritur performancën me qëllim përmbushjen e 

objektivave sasiore të përcaktuara për përmirësimin e proceseve  

Në versionet e fundit të CMMI, të SEI, vihet re përcaktimi i një niveli të ri, ‘niveli 0’, 

që njihet si ‘jo i plotë’. Ka mendime të ndryshme rreth këtij niveli, disa mendojnë se 

ai është i tepërt apo i parëndësishëm, por disa të tjerë mendojnë se ky nivel është i 

rëndsishëm. Ka dhe nga ata që mendojnë se është e rëndësishme që të përcaktohen 

nivele negative, në mënyrë që të paraqiten mjedise që janë jo vetëm indiferente por 

dhe jo produktive. 

Ndërkohë, PMI ka publikuar OPM3 (PMI 2008), një dokument që përshkruan 

standardet për menaxhimin e projekteve dhe modelet e maturimit të menaxhimit të 

projektit. Ky standard mund tju vijë në ndihmë institucioneve që të kuptojnë 

maturimin e menaxhimit të projektit si dhe rëndësinë e tyre potenciale në çdo aspekt 

të aktiviteteve të tyre. Ato mund të vlerësojnë gjendjen aktuale të maturimit si dhe 

nëse dëshirojnë të përmirësojnë nivelin e maturimit, OPM3 shërben si një udhërrëfyes 

që mbështet këtë aktivitet. 

Duke qenë se OPM3 është hartuar nga grupe ekspertësh të menaxhimit të projekteve, 

të sektorëve të ndryshëm nga 35 vende, ai mund të aplikohet për çdo lloj organizate, 

pamvarësisht nga madhësia dhe tipi, si dhe në çdo industri, dukë përfshirë ndërtimin, 

teknologjinë e informacionin, shërbimet financiare, institucionet qeveritare, industrinë 

prodhuese, etj. 

Sipas OPM3, një model maturimi është një kuadër konceptual, e përbërë nga 

komponente që përcaktojnë maturimin në fushën e interesit, menaxhimi i projektit 
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organizacional. Maturimi i menaxhimit të projektit organizacional mund të 

përkufizohet si shkalla në të cilën institucionet praktikojnë menaxhimin e projektit 

organizacional.  

Progresi i rritjes së maturitetit të projektuar në OPM3 konsiston në dimensione të 

ndryshme, ose mënyra të ndryshme të trajtimit të maturimit të institucionit, të 

paraqitura në figurën 5.  

 

Figurë 5 Maturimi i Menaxhimit të Projektit Organizacional
9
 

Një dimension ka të bëjë me trajnimin e praktikave më të mira të lidhura me fazat 

progresive të përmirësimit të procesit, nga standardizimi tek matjet, kontrolli dhe në 

fund përmirësimi i vazhdueshme. Një dimension tjetër përfshin progresin e praktikave 

më të mira të lidhura me secilën nga domenet, së pari duke adresuar menaxhimin e 

projekteve, më pas menaxhimin e programit dhe së fundi menaxhimin e portofolit 

Gjithashtu, në mes të këtyre dimensioneve qëndron progresioni i aftësive 

inkrementale që të çojnë tek secila praktikë e mire. Në tërësi, këto tre dimensione 

përbëjnë një pikë referimi të vlefshme kur një institucion kërkon të vlerësojë 

maturimin e saj në menaxhimin e projektit organizacional dhe të hartojë plane për 

përmirësimin e saj. OPM3 qëllimisht u projektua pa pasur një sistem të përgjithshëm 

‘nivelesh’ maturimi. Përcaktimi i niveleve të maturimit specifike mund të jetë 

relativisht e drejtpërdrejtë nëse progresioni i maturimit është një dimensional. 

Ndërkohë OPM3 është shumë dimensionale. Përtej 3 dimensioneve të paraqitura në 

figurën e mësipërme, kategorizohen aftësitë në lidhje me 5 grupet e proceseve të 

menaxhimit të projekteve: Fillimit, Planifikimit, Ekzekutimit, Kontrollit dhe Mbylljes, 

duke mundësuar vlerësimin e 4 dimensioneve të maturimit. 

2.5.2. Përfitimet e CMMI 

CMMI është një paketë e cila kontribuon në përmirësimin e procesit pasi ofron 

praktikat e fundit më të mira për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e një produkti apo 

                                                 
9
 Burimi: PMI 2008 
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shërbimi. Praktikat më të mira CMMI u vinë në ndihmë institucioneve, për qëllimet si 

më poshtë: 

- Ndërlidhjen në mënyrë të qartë të aktiviteteve të menaxhimit dhe atyre 

inxhinierike me objektin e tyre të veprimtarisë; 

- Në zgjerimin dhe shikueshmërinë e fushës së veprimit, ciklit të jetës së 

produkit dhe aktiviteteve inxhinierike për të garantuar që produkti ose 

shërbimi përmbush pritshmëritë e klientit;  

- Përfshirjen e mësimeve të nxjerra nga fusha të tjera të praktikave më të 

mira (p.sh., matjet, menaxhimin e riskut dhe menaxhimin e furnitorëve);  

- Zbatimin e praktikave të niveleve të larta të maturimit;  

- Adresimin e funksioneve organizative shtesë, kritike të produkteve dhe 

shërbimeve të tyre; 

- Arritjen e përputheshmërisë së plotë me standardet përkatëse ISO. 

Gjithashtu, përfitime të tjera të proceseve që bazohen në CMMI përfshijnë: 

- Përmirësimi i parashikimit të skedulit dhe buxhetit; 

- Përmirësimi i afateve kohore të ciklit; 

- Rritja e produktivitetit; 

- Permirësimi i cilësisë (e përllogaritur nga defektet); 

- Rritja e kënaqësisë së klientëve; 

- Përmirësimi i moralit të punonjësve; 

- Rritja e kthimit të investimit; 

- Ulja e kostos së cilësisë. 

2.6. Menaxhimi i Projekteve në Sektorin Publik 

Menaxhimi i projekteve ne sektorin publik, edhe pse ngjason me sektorin privat përsa 

i përket fazave të menaxhimit të projektit, proceseve, mjeteve dhe teknologjive, has 

disa sfida unike. Sayre (1953) dhe Allison (1992) argumentojnë se nuk ekzistojnë 

ngjashmëri të qenësishme midis institucioneve publik dhe bizneseve, si rrjedhojë 

praktikat dhe njohuritë e menaxhimit të projekteve të aplikuara në sektorin privat janë 

krejtësisht të papërshtatshme për tu aplikuar në sektorin publik. 

Studiues të tjerë kanë propozuar përcaktimin e një kuadri rregullator dhe metodologjie 

specifike si dhe përmirësimin e kuadrit ligjor të menaxhimit të projekteve që aplikohet 

në sektorin privat, për të menaxhuar sa më mirë mjedisin dhe sfidat unike të sektorit 

publik (IEEE 2009, IEEE 2010, Nilsson 2008), megjithatë, këto propozime nuk janë 

testuar rigorozisht në situata konkrete.  

Sarantis (IEEE 2009, IEEE 2010) propozon një menaxhim projekti të orientuar nga 

qëllimi dhe të bazuar në njohuritë, Nilsson (2008) propozon përdorimin e Arkitekturës 
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së Ndërmarrjes (Enterprise Architecture, EA) për menaxhimin e projekteve 

"technochange“, Yang dhe Wang (2009) fokusohen në menaxhimin e flukseve të 

informacionit në sektorin publik, ndërsa Cats-Baril (Cats-Baril dhe Thompson 1995) 

dhe Stuckenbruck (1987) propozojnë modifikimin e metodologjive të menaxhimit të 

projekteve që aplikohen të sektorin privat, për tu aplikuar më pas në sektorin publik.  

Heeks (2008), duke iu referuar një hulumtimi të zgjeruar, të realizuar në lidhje me 

suksesin e projekteve në sektorin publik, argumenton se 35% e projekteve TIK të 

sektorit publik në të gjithë botën, mund të konsiderohen totalisht të dështuara, 50% 

pjesërisht të dështuara dhe vetëm 15% të suksesshme. Gjithashtu, një studim i BB 

(Neto et al 2005) vlerëson se në vendet më pak të zhvilluara, në shumicën e rasteve të 

aplikimit të TIK në sektorin publik, projektet rezultojnë totalisht ose pjesërisht të 

dështuara. Sipas këtij studimi, një nga faktorët që i atribuohet këtij dështimi është 

planifikimi ose konceptimi i varfër i projektit.  

Prandaj, është e domosdoshme që të zgjidhen metodologjitë e duhura për menaxhimin 

e projekteve dhe në të njëjtën kohë, të identifikohen dhe adresohen, faktorët kyç që 

mund të ndikojnë në ecurinë e projekteve.  

Megjithatë, duhet pasur parasysh se çdo shtet dhe institucion ka një kontekst të 

ndryshëm lokal dhe organizativ, nuk rekomandohet zbatimi tërësor i metodologjive 

standarde, por ato duhet të përshtaten në përputhje me specifikat e vendeve ku do të 

zbatohen (IEEE 2009, Stuckenbruck 1987, Arnaboldi, Azzone, Savoldelly et al 2004).  

Pavarësisht nga metodologjia e përzgjedhur, ka disa faktorë të përbashkët dhe të 

rëndësishëm të cilët ndikojnë dukshëm në mënyrën sesi projekti koncepohet, 

planifikohet, zbatohet dhe kontrollohet. Këta faktorë kritik të suksesit përfshijnë 

menaxhimin e aspekteve të ndryshme, duke përfshirë njerëzit, proceset dhe 

teknologjinë (Cats-Baril dhe Thompson 1995). 

Në sektorin publik, në shumë raste, komponente specifike të produkteve ose 

shërbimeve, sigurohen nëpërmjet kontraktimit të operatorëve ekonomik, që operojnë 

në treg. Për më tepër, për shkak të shfrytëzimit të fondeve publike, duhen pasur 

parasysh aspektet që lidhen me efikasitetin dhe transparencën si dhe të ndiqen 

udhëzime të përpikta të prokurimeve që aplikohen në rastet e financimit nga buxheti i 

shtetit (Fang 2002, Cats-Baril dhe Thompson 1995). 

Në rastet e menaxhimit të projekteve të mëdha apo institucioneve të sektorit publik, të 

bazuara në projekte, sugjerohet të krijohet Zyra e Menaxhimit të Projekteve (ZMP) 

ose Njësia e Menaxhimit të Projekteve (NjMP), me qëllim standardizimin, rritjen e 

transparencës si dhe informimin e menaxherëve të lartë. Një nga detyrat kryesore të 

ZMP/NJMP është përcaktimi dhe rishikimi i standardeve të proceseve që lidhen me 

menaxhimin e projektit të institucioneve qeveritare. Ajo standardizon dhe bazohet në 

parimin e ripërdorimit gjatë zbatimit të projekteve. Gjithashtu, kjo zyrë asiston në 

përgatitjen e dokumentacionit, certifikatave, zbatimit të praktikave të mira në 

menaxhimin e projektit, rritjen e kapaciteteve dhe sigurimin e burimeve duke ofruar 
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një vizibilitet më të lartë të procesit të menaxhimit të projekteve individuale (SDC 

2005).   

2.7. Faktorët Kritik të Suksesit  

Në vendet e industrializuara, rezulton se 20-30% e projekteve të Teknologjisë së 

Informacionit futen në kategorinë e projekteve të dështuara, 30-60% në kategorinë e 

projekteve pjesërisht të dështuara dhe vetëm një numër i vogël projektesh futet në 

kategorinë e projekteve të suksesshme (Heeks, 2003). Ndërkohë, në lidhje me 

projektet e sektorit publik, Heeks (2003) ka arritur në konkluzionin se më shumë se 

35% e projekteve TIK në sektorin publik mund të cilësohen të dështuara, 50% 

pjesërisht të dështuara dhe vetëm 15% të suksesshme. Nëse i referohemi Charette 

(2005), projektet e mëdha dështojnë 3-5 herë më shpesh se projektet e vogla. 

Një dështim i tillë mund të pengojë rritjen ekonomike dhe cilësinë e jetës dhe kostoja 

e dështimit mund të bëhet katastrofike për organizatat që mbështeten në sistemet e 

Teknologjisë së Informacionit, të cilat po bëhen gjithnjë e më të mëdha, më të 

integruara dhe më të shtrenjta.  

Ndërkohë, që shumë studiues gjykojnë se një numër i madh dështimesh të ditëve të 

sotme mund të shmangen, pasi shumë prej projekteve dështojnë për shkak të 

rrethanave të parashikueshme dhe organizatat duhet t’i kushtojnë më shumë vëmendje 

këtyre faktorëve me qëllim që të shmangin dështimet (Avison dhe Wood-Harper 

1990, Bentley 2002, Berkun 2005, Broder 1999, Curtis 1998, Lam 2003, Radosevich 

1999). 

Në tabelën e mëposhtme paraqiten, në mënyrë të përmbledhur, disa nga arsyet dhe 

shkaqet e dështimit të projekteve, sipas Heeks (2003). 

Tabela 2 Arsyet e dështimit të projekteve 

Hartimi i Projektit  Mungesa e një plani projekti solid; 

 Qëllimi dhe objektivat nuk janë përcaktuar qartë. 

Qëllimi (Fusha e zbatimit)  Planifikim i papërshtatshëm dhe përcaktimi jo i qartë i fushës së 

zbatimit të projektit; 

 Përmbushja e pritshmërive të konsumatorit dhe objektivave të 

fitimit të biznesit; 

 Mungesa e një sistemi për kontrollin e ndryshimeve. 

Kosto  Parashikime të pasakta të projektit dhe tejkalimi i afateve dhe 

kostove të përllogaritura. 

Koha  Afate kohore dhe detyra jo realiste dhe mos vendosja e 

prioriteteve; 

 Mungesa e angazhimit të stafit menaxherial. 



 

Valmira Osmanaj, M.Sc.                      Menaxhimi i Projekteve TIK në Administratën Publike Shqiptare 
   

 

28 

Komunikimi  Komunikim jo i shpeshtë ndërmjet grupit të punës së projektit 

dhe palëve të përfshira. 

Cilësia  Mungesa e kapaciteteve, procese testimi jo të përshtatshme dhe 

mos përmbushja e pritshmërive. 

Risku  Mungesa e autoritetit për të tejkaluar pengesat dhe injoruar 

shenjat paralajmëruese të projektit; 

 Kontrolli i dobët mbi ‘outsourcing’. 

Prokurimet  Specifikimi i kërkesave të dobëta duke çuar në rezultate të 

padëshiruara të prokurimeve. 

Burimet Njerëzore  Menaxhim i dobët i pritjeve, roleve dhe përgjegjësive 

 Menaxhimi jo efikas i burimeve; 

 Mungesa e mbështetjes institucionale; 

 Mospërfshirja e përdoruesve; 

 Konflikt midis palëve të interesuara. 

 

Menaxhimi i duhur i projekteve softuerike, do të mundësonte arrijen e tre kritereve 

tradicionale të suksesit: realizimi i projektit me buxhetin e parashikuar, brenda afateve 

kohore të parashikuara dhe përmbushja e kërkesave të përdoruesve (PMI 2006).  

Nga analiza e literaturës rezulton se ka shumë projekte që nuk përmbushin dot një ose 

disa nga këto kritere. Bazuar në raportin e Standish Group (1995) gjatë një studimi të 

të 8380 projekteve softuerike, të ndërmarra nga 365 kompani, rezultoi se 31% e 

projekteve u pezulluan, 53% e projekteve të përfunduara kishin tejkaluar buxhetin në 

nivelet 189% dhe vetëm 16% e projekteve të përfunduara, u realizuan në kohë dhe 

brenda buxhetit të parashikuar. Nuk ka asnjë dyshim që vitet e fundit roli i menaxherit 

të projektit është bërë shumë më profesional. Morris et al (2006, fq 711) e përshkruan 

profilin e menaxherit të projektit si “gjysmë-profesion” ose “profesion i 

komercializuar”. Sauer dhe Cuthbertson (2003, fq 17) e karakterizojnë qasjen para-

profesionale kështu: “Rritja e profesionalizmit, në masë të gjerë, ka ardhur nëpërmjet 

rritjes së anëtarësimeve në organizatat profesionale”. Për shembull, instituti PMI, i 

cili u krijua në 1969, në vitin 1974 ka pasur rreth 1,000 anëtarë dhe në vitin 1983 

kishte 4000 (Wideman, 2001). Deri në qershor 2010, kishte rreth gjysmë milion 

anëtarë nga 185 vende, duke përfshirë më shumë mbi 381.000 menaxherë projektesh 

të certifikuar. Ndëkohë, në nëntor të vitit 2012, PMI kishte më shumë se 650.000 

anëtarë dhe profesionistë të certifikuar. Kur Sauer dhe Cuthbertson (2003) realizuan 

një studim shumë të gjerë të lexuesve të ‘Computer Weekly’, në fund të vitit 2002, një 

nga pyetjet e tyre ishte se sa të mirëpërgatitur ishin menaxherët e projekteve TIK, në 

krahasim me pesë vjet më parë. Rezultatet treguan se kishte një përmirësim të 

konsiderueshëm me 53%, duke u përgjigjur më mirë apo shumë më mirë.  

J. F. Rockart (1979) përcakton faktorët kritik të suksesit (FKS) si faktorë që do të 

garantojnë suksesin në një fushë specifike të veprimtarisë, në rast se menaxheri i 
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projektit i kushton atyre vëmendjen e duhur. Gjithashtu, nëse këta faktorë shpërfillen, 

këto veprimtari janë të prirura të dështojnë. Boynton dhe Zmud (1984) realizuan 

kërkimet e tyre në lidhje me formimin e FKS-ve nëpërmjet rasteve studimore. 

Kërkimi i tyre dëshmoi se dy prej FKS-ve janë mbështjetja menaxheriale dhe “një 

qasje pozitive dhe një dialog i vazhdueshëm me përdoruesin”. Që prej asaj kohe, 

shumë hulumtues kanë studiuar FKS për menaxhimin e projekteve (Delano 1998, 

Dobbins dhe Donnelly 1998, Pinto dhe Slevin 1987, White dhe Fortune, 2002). Secili 

prej tyre ka arritur në përfundime të ndryshme nga njëri-tjetri, por të gjithë sëbashku 

kanë arritur në një përfundim, se faktori kritik i suksesit të projektit është përdoruesi. 

Pinto dhe Slevin (1987) hartuan një listë me 10 faktorë kritik të suksesit të projekteve, 

të të gjitha llojeve. Që prej asaj kohe, ata në mënyrë të vazhdueshme kanë testuar dhe 

verifikuar FKS-të e tyre në studime të mëtejshme (Pinto dhe Slevin 1987, Pinto dhe 

Slevin 1988). Studimi i tyre vuri në pah tre faktorë që influencojnë në mënyrë të 

veçantë përftimin e nivelit të lartë të kënaqësisë së përdoruesit: 

- Konsultimi me klientin (duke dëgjuar në mënyrë aktive klientin dhe duke 

diskutuar pritshmëritë e tyre reale); 

- Pranimi nga ana e klientit (duke e bindur klientin se ia vlen që të 

realizohen shpenzimet dhe të përballen vështirësitë që hasen gjatë 

realizimit të projektit); 

- Komunikimi (duke informuar klientin, duke i ofruar mundësinë për të 

paraqitur përshtypjet e tyre, duke kërkuar të dhëna). 

2.8. Sfidat e Vendeve në Zhvillim 

Bazuar në një studim të Ndou (2004) sfidat kryesore, të identifikuara në analizën e 

rasteve studimore për zhvillimin dhe zbatimin e-Qeverisjes në vendet në zhvillim, 

janë si më poshtë: 

- Infrastruktura TIK (e-Gatishmëria, njohuritë kompjuterike dhe pajisjet e 

telekomunikacionit); 

- Kuadri rregullator dhe politikat (legjislacioni); 

- Zhvillimi i kapitalit njerëzor dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës (aftësitë, 

kapaciteti, arsimi dhe të mësuarit); 

- Menaxhimi i ndryshimit (kultura dhe rezistenca për të ndryshuar); 

- Partneriteti dhe bashkëpunimi (partneriteti publik/privat, komuniteti dhe 

krijimi i rrjetit); 

- Strategjia (vizioni dhe misioni); 

- Roli i lidershipit (të motivojë, të përfshijë, të ndikojë dhe të mbështesë). 

Investimet në infrastrukturë paraqiten si një nga sfidat kryesore të vendeve në 

zhvillim. Ato ofrojnë shërbimet bazë për industrinë dhe familjet (Martini dhe Leo 



 

Valmira Osmanaj, M.Sc.                      Menaxhimi i Projekteve TIK në Administratën Publike Shqiptare 
   

 

30 

1996), inputet kyçe në ekonomi (Threadgold 1996) dhe një faktor thelbësor në 

aktivitetin dhe rritjen ekonomike (East Asia Analytical Unit 1998).  

Së fundmi, në investimet e infrastruktutës, ndër të tjera, përfshihet edhe 

telekomunikacioni, të cilat, së bashku me investime të tjera fikse, dallohen nga një 

sërë karakteristikash të përbashkëta (Grimsey dhe Lewis 2002) si: 

- Shtrirja në kohë 

Infrastruktura është afatgjatë dhe i nënshtrohet një procesi të gjatë 

administrimi. 

- Nuk janë fluide 

Duke mos qenë të njëtrajtshme, pamundësia për t'i ndarë projektet e 

infrastrukturës bën që të ketë një numër të limituar zëvendësuesish në treg. 

- Kërkojnë shumë kapital 

Projektet janë të një shkalle të lartë dhe tejet të ingranura. 

- Përcaktimi i vlerës 

Është e vështirë që të përcaktohet vlera e këtyre projekteve për shkak të 

taksave, procedurave të përcaktimit të çmimit, opsioneve të ndërlidhura (Dixit 

dhe Pindyck 1994, Adam 1996) dhe garancive. 

Lidhur sa më sipër, vlerësimi i projekteve është një aktivitet kompleks dhe i 

specializuar. Janë identifikuar 10 risqe që hasen në çdo projekt që lidhet me 

infrastrukturën (Chapman dhe Ward 1997, Kerzner 1989, Smith dhe Walter 1990, 

Thobani 1998): 

- Risqet teknike, për shkak të dështimeve inxhinierike dhe projektuese; 

- Risqet në ndërtim, për shkak të teknikave të gabuara, rritjes së kostos dhe 

vonesave në realizimin e ndërtimit; 

-  Risqeve operacionale, për shkak të kostove të larta operacionale dhe të 

mirëmbajtjes; 

- Risqet e të ardhurave, si psh në rastet e rënies drastike të fluksit ose 

dështimit në sigurimin e burimeve, ndryshimet e shpeshta të çmimeve dhe 

kërkesës për produktet dhe shërbimet e ofruara (si psh. minerale, hapësira 

zyrash, etj) çojnë në pamjaftueshmëri të të ardhurave; 

- Risqet financiare që burojnë nga flukset e papërshtatshme të të ardhurave 

dhe kostove financiare; 

- Risqet nga forcat madhore, që përfshijnë luftërat si dhe katastrofat apo 

aktet e tjera; 

- Risqet rregullatore/politikave, për shkak të ndryshimeve ligjore dhe 

politikave të papërshtatshme të qeverisë; 

- Risqet mjedisore, për shkak të impakteve të papërshtatshme dhe risqeve të 

mjedisit; 
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- Pamundësia për të financuar projektet, për shkak të dështimit të projektit 

që vijnë si pasojë e kombinimit të arsyeve të mësipërme. 
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KAPITULLI 3 

METODOLOGJIA E STUDIMIT 

Sipas Collis dhe Hussey (2003) qëllimi i një hulumtimi është që të rishikojë ose 

sintetizojë njohuritë ekzistuese, të hetojë rrethanat ose problemet ekzistuese, të ofrojë 

një zgjidhje ndaj problemeve, të eksplorojë dhe analizojë çështjet më të përgjithshme, 

të ndërtojë ose krijojë procedura apo sisteme të reja, të shpjegojë fenomene të reja, të 

ofrojë njohuri të reja ose një kombinim i tyre.  

Metodologjia e përdorur për këtë studim është anketimi që i përket metodave 

pozitiviste të kërkimit. Këto metoda kanë si qëllim identifikimin, matjen dhe 

vlerësimin e çdo fenomeni dhe dhënien e shpjegimeve racionale rreth tyre.  

Ky hulumtim ka në themel kërkimin deskriptiv dhe analitik. Kërkimi deskriptiv 

shërben për të identifikuar dhe klasifikuar aspektet e menaxhimit të projekteve TIK në 

administratën publike shqiptare (APSH). Në këto raste teknika kuantitative janë 

përdorur për të mbledhur, analizuar dhe sintetizuar të dhënat. Ndërsa, kërkimi analitik 

është përdorur për të identifikuar faktorët si dhe analizuar ndikimin e tyre në zbatimin 

e projekteve TIK. 

Si burim parësor i këtij studimi shërben anketa, ndërsa si burim dytësor shërben baza 

ligjore dhe nënligjore për menaxhimin e projekteve TIK të ndërmarra nga 

institucionet e APSH, intervistat e zhvilluara me persona që kanë role kyçe në 

menaxhimin e projekteve TIK si dhe raportet e ndryshme mbi zhvillimin e e-

Qeverisjes në Shqipëri.  

Procesi i anketimit ka kaluar në katër faza: projektimi i anketës, zhvillimi i 

instrumentit të anketës, realizimi i anketës si dhe analiza e të dhënave dhe paraqitja e 

rezultateve. 

3.1. Projektimi i Anketës 

Sipas Levy dhe Lemeshow (1999), projektimi i anketës përfshin dy hapa. Së pari, 

duhet të zhvillohet një plan i përcaktimit të kampionit. Ky plan përshkruan qasjen që 

do të përdoret për të zgjedhur kampionin, mënyrën se si do të përcaktohet madhësia e 

kampionit dhe zgjedhja e metodave nëpërmjet të cilave do të administrohet anketimi. 

Metodat e anketimit përfshijnë intervistat ballë për ballë ose nëpërmjet telefonit, si 

dhe dërgimi i pyetësorëve me postë ose nëpërmjet postës elektronike (Salant dhe 
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Dillman, 1994, fq. 3). Së dyti, duhet të përcaktohen procedurat e analizës së 

popullatës, bazuar në të dhënat e kampionit dhe nivelin e besueshmërisë së këtyre 

vlerësimeve. 

Në paragrafët e mëposhtëm janë trajtuar tre elementet kyçe të hartimit të anketës: 

përzgjedhja e kampionit, përcaktimi i madhësisë së kampionit dhe zgjedhja e metodës 

së përshtatshme për realizimin e anketimit. 

- Përzgjedhja e Kampionit 

Salant dhe Dillman (1994) mendojnë se një nga parakushtet për përzgjedhjen e 

kampionit është përcaktimi i popullatës së synuar, sa më qartë që të jetë e mundur (fq. 

58). Popullata e këtij studimi janë institucionet e Administratës Publike Shqiptare në 

nivel qendror. Ndërsa, kampioni i përzgjedhur janë të gjitha institucionet të cilat kanë 

ndërmarrë projekte në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit 

(TIK), gjatë periudhës Janar 2011 - Dhjetor 2012.  

- Madhësia e Kampionit 

Për të përcaktuar kampionin e përshtatshëm dhe realizuar hulumtimin shkencor, janë 

ndërmarra dy faza anketimesh. Në fazën e parë, përfaqësuesit e njësive TIK të 70 

institucioneve të administratës publike, në nivel qendror, janë pyetur nëse janë 

përfshirë në ndonjë projekt TIK, të realizuar pranë institucionit të tyre, gjatë periudhës 

Janar 2011 - Dhjetor 2012. Për të pasur një kampion sa më përfaqësues, janë marrë në 

pyetje drejtuesit e njësive TIK, pasi mundësitë për përfshirjen e tyre në disa projekte 

janë më të mëdha si dhe vlerësimi i aspekteve të ndryshme të menaxhimit të 

projekteve do të bazohej në eksperiencën e tyre me disa projekte.  

Në përfundim të kësaj faze, rezultoi se përfaqësuesit e 26 institucioneve kishin marrë 

pjesë në një ose disa projekte TIK. Si rrjedhojë, kampioni i marrë në studim përbëhet 

nga 26 institucione. 

- Metoda e Anketimit 

Salant dhe Dillman (1994) vënë në dukje se përzgjedhja e metodës së anketimit 

përcaktohet nga burimet e disponueshme. Pyetësorët e shkruar mund të shpërndahen 

nëpëmjet postës së thjeshtë ose postës elektronike. Pyetësorët verbalë përfshijnë 

intervistat ballë për ballë ose nëpërmjet telefonit. Intervista ballë për ballë është një 

mjet fleksibël me anë të cilit mund të vërejmë ndryshimin e intonacionit, gjesteve dhe 

aspekte të tjera të ‘gjuhës së trupit’. Një intervistues i aftë mund të marrë informacion 

shtesë nga përgjigjet e dhëna duke vëzhguar ‘gjuhën e trupit’ e të anketuarit (Isaac & 

Michael 1997, fq. 140).  

Salant and Dillman (1994) mbështesin metodën hibride që kombinon disa metoda 

anketimit. Së pari, kjo qasje përdor metodën më të mirë për të arritur një shkallë të 

lartë përgjigjesh me koston më të ulët të mundshme. Më pas, përdor metoda të tjera 

për të përmirësuar shkallën e përgjigjeve, duke rritur shpenzimet e anketimit. 

Zakonisht, pyetësorët e shkruar janë metoda e parë e përdorur në studimet që bazohen 

në metodat hibride të anketimit, e ndjekur më pas nga pyetësorët verbale. Autorët 
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verejnë se metodat hibride, përgjithësisht, pasqyrojnë një shkallë më të lartë 

përgjigjeje, krahasuar me anketimet që bazohen në një metodë të vetme anketimi 

(f.50). 

Për të realizuar studimin është përdorur metoda hibride, duke kombinuar pyetësorët e 

shkruar me intervistat ballë për ballë ose nëpërmjet telefonit. Pyetësorët e shkruar janë 

dërguar me e-mail si dhe është publikuar një formular eletronik, në adresën: 

https://docs.google.com/forms/d/1ngfU8DJgQrnjlg1QM4d05DHQPWrFXZDA9cRX

cteVo90/viewform.   

3.2. Zhvillimi i Instrumentit të Anketimit 

Zhvillimi i instrumentit të anketimit duhet të paraprihet nga disa parakushte. Së pari, 

duhet të përcaktohet me kujdes fokusi i studimit. Së dyti, duhet që objektivat e 

studimit të jenë të përkthyera në faktorë të matshëm që kontribuojnë në atë fokus 

(Salant & Dillman 1994, fq 77-78). Së treti, duhet që hulumtuesi të zotërojë njohuritë 

dhe të jetë i përgatitur mirë mbi temën e studimit (f.99). Së fundi, studimi duhet të 

administrohet në mënyrë të vazhdueshme (Fowler, 1995, p. 3). 

Rekomandohet që instrumentet e hulumtimit të zhvillohen nga ekspertë të shkencave 

ekzakte. Levy dhe Lemeshow (1999) mendojnë se duhet të merret mendimi i një 

eksperti të statistikës në lidhje me procedurat që do të përdoren për të garantuar 

cilësinë e të dhënave të mbledhura nga instrumenti si dhe për të siguruar që 

instrumenti i përdorur është i përshtatshëm për të përpunuar dhe analizuar të dhënat. 

Parimisht, duhet të garantohet hartimi i pyetjeve të duhura. Sipas Fowler (1995, 

f.2):“Një pyetje e mirë është ajo pyetje që merr si përgjigje tregues të besueshëm dhe 

të vlefshëm të një dukurie që duam të përshkruajmë”. 

Duke qenë se studimi ka për qëllim që të analizojë nivelin e maturimit të 

institucioneve në menaxhimin e projekteve TIK dhe përcaktimin e faktorëve që 

ndikojnë në ecurinë e një projekti, gjatë hartimit të pyetjeve janë analizuar të gjitha 

aspektet që kanë të bëjnë me menaxhimin të projekteve, të trajtuara gjerësisht në 

kapitujt 4 dhe 5. 

3.3. Tipet e Pyetjeve të Pyetësorit  

Për të realizuar studimin është hartuar pyetësori si dhe janë realizuar intervista gjysëm 

të strukturuara, me qëllim kontrollin e përgjigjeve të dhëna nëpërmjet pyetësorit si 

dhe marrjen e një informacioni më të detajuar rreth pyetjeve specifike.  

Pyetësori që iu është vënë në dispozicion përfaqësuesve të njësive TIK në 

institucionet e administratës publike, përbëhet nga 3 seksione:  

- Niveli i maturimit të menaxhimit të projekteve TIK; 

- Faktorët e Kritik të Suksesit të Projektit; 

https://docs.google.com/forms/d/1ngfU8DJgQrnjlg1QM4d05DHQPWrFXZDA9cRXcteVo90/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ngfU8DJgQrnjlg1QM4d05DHQPWrFXZDA9cRXcteVo90/viewform
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-  Informacione të tjera. 

Pyetësori përmban tipe të ndryshme pyetjesh, si: pyetje të hapura, pyetje të mbyllura, 

me alternativa të renditura apo të parenditura, etj. Pyetjet e hapura u japin mundësi të 

të anketuarve të përgjigjen me fjalët e tyre. Ato u shërbejnë studiuesve që të zbulojnë 

ide të cilat nuk mund të transmetohen me mënyra të tjera dhe që janë të dobishme kur 

kërkohet një hulumtim më i thellë i ideve (Salant & Dillman 1994, f.81).  

Në anketë janë përfshirë pyetje të hapura, të anketuarve iu është kërkuar të 

përcaktojnë numrin e projekteve TIK në të cilat janë përfshirë, gjatë periudhës Janar 

2011 - Dhjetor 2012 si dhe ti ndajnë ato sipas ecurisë që kanë pasur.  

Ndërsa, në rastin e pyetjeve të mbyllura i anketuar kufizohet në përzgjedhjen e një 

apo disa alternativave të parashtruara (McIntyre 1999, fq. 75). Për pyetjet e mbyllura 

të renditura, kërkohet që i anketuarti të shqyrtojë çdo përgjigje të mundshme në 

mënyrë të pavarur nga zgjedhjet e tjera. Një nga qasjet më të lehta, si për të anketuarin 

që do të përgjigjet ashtu dhe për hulumtuesit që do të analizojë të dhënat, është 

përdorimi i pyetjeve me përgjigje të vazhdueshme, ku mund të përmendim shkallët 

Likert apo intervalet numerike.  

Për të marrë një rezultat sa më të strukturuar, në pyetësor janë përfshirë disa pyetje të 

mbyllura. Seksioni i parë i pyetësorit që ka të bëjë me nivelin e maturimit të 

menaxhimit të projekteve TIK, përbëhet tërësisht nga pyetje të mbyllura. I anketuari 

duhet të zgjedhë një nga 5 nivelet e renditura të maturimit, për të cilat është dhënë 

përkufizimi si më poshtë: 

Niveli i 5-të i Maturimit 

(Më i larti) 

Procese të optimizuara. 

Të gjitha proceset e menaxhimit të projektit janë të përcaktuara, të 

matshme dhe përmirësohen vazhdimisht. 

Niveli i 4-rt i Maturimit 

 

Procese empirikisht të menaxhuara. 

Të gjitha proceset e menaxhimit të projektit janë të përcaktuara dhe të 

matshme. 

Niveli i 3-të i Maturimit 

 

Procese të menaxhuara 

Shumica e proceseve të menaxhimit të projektit janë të përcaktuara dhe 

përdoren nga shumica e njerëzve.  

Niveli i 2-të i Maturimit 

 

Procese të përcaktuara. 

Proceset themelore janë të përcaktuara dhe përdoren shumicën e kohës. 

Niveli i 1-rë i Maturimit 

(Më i ulëti) 

Procese fillestare. 

Zbatohen pak ose nuk zbatohen fare procese formale dhe/ose të 

dokumentuara. 

Në rast se i anketuari nuk ndjehej i sigurtë në përcaktimin e një niveli specifik, i është 

dhënë mundësia që të zgjedhë alternativën ‘NA’, nuk aplikohet ose nuk e di. ashtuNë 

të njëjtën mënyrë, në rastet e përcaktimit të ndikimit që kanë pasur faktorë të 

ndryshëm në suksesin apo dështimin e një projekti, janë përfshirë pyetje me 

alternativa të shkallës Likert. 
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Tipi i dytë i pyetjeve të mbyllura është pyetja e mbyllur me zgjedhje të parenditur 

(Salant & Dillman 1994, p. 83), për të cilat i anketuari duhet të krahasojë përgjigjet e 

mundshme dhe të zgjedhë njërën prej tyre. Këto lloj pyetjesh përdoren për të renditur 

elementet sipas preferencës.  

Ndërsa, tipi i tretë i pyetjeve me fund të mbyllur është pyetja pjesërisht e mbyllur, në 

të cilën i anketuari krahason përgjigjet e mundshme dhe më pas ose mund të zgjedhë 

njërën prej tyre, ose zgjedh alternativën "të tjera" dhe shkruan përgjigjen që dëshiron. 

Salant dhe Dillman (1994) kanë vënë re se shumica e të anketuarve zgjedhin një nga 

përgjigjet e parashtruara kur ju drejtohen pyetje të tilla (f.84). 

3.4. Realizimi i Anketës  

Faza e tretë e procesit të anketimit është ekzekutimi ose përdorimi i instrumentit të 

anketës. Salant dhe Dillman (1994) theksojnë rëndësinë e ruajtjes së konfidencialitetit 

të përgjigjeve individuale dhe raportimi i rezultateve të anketës vetëm në tërësi. 

Ruajtja e anonimitetit si dhe paraqitja e rezultateve në tërësi, duke mos evidentuar 

institucione konkrete, ka qenë një nga garancitë kryesore që iu ka dhënë të të 

anketuarve më shumë besim për t’iu përgjigjur me sinqeritet pyetjeve të pyetësorit. 

Një aspekt tjetër i etikës është të pranohet se pjesëmarrja në anketim duhet të jetë në 

mënyrë vullnetare, hulumtuesit mund të inkurajojnë pjesëmarrjen pa ushtruar presion 

apo detyruar pjesëmarrësit (f.9). Ka pasur përfaqësues institucionesh, të 5 

institucioneve të administratës publike, të cilët nuk kanë kthyer përgjigje.  

Levy & Lemeshow (1999, fq.7) thekson se duhet të realizohet një anketim pilot, për të 

testuar instrumentin dhe procedurat, përpara se të realizohet anketimi tek i gjithë 

kampioni. Anketimet mund të vlerësohen në dy mënyra. Së pari, pyetjet e anketës 

mund të vlerësohen duke zhvilluar diskutime me grupet e fokusi, intervista njohëse 

për të përcaktuar se sa mirë i kuptojnë pyetjet të të anketuarit dhe si i formulojnë ata 

përgjigjet e tyre. Së dyti, zhvillohen teste pilote të anketës në terren (Fowler 1995, f. 

5). Testimi në terren i instrumentave lehtëson grumbullimin e të dhënave dhe analizën 

(Isaac & Michael, 1997 fq. 137). Pasi ka përfunduar testimi në terren, kryhet anektimi 

dhe grumbullohen, kodohen dhe përpunohen të dhënat. 

Përpara se të realizohej anketa në të gjithë kampioinin, janë përzgjedhur 3 institucione 

pilote, përfaqësuesit e të cilave i janë përgjigjur pyetjeve. Në bazë të përgjigjeve të 

marra si dhe takimeve të zhvilluara me ta, janë bërë korrigjimet dhe modifikimet e 

duhura në pyetësor, në mënyrë që pyetjet të jenë sa më të qarta për të anketuarit. 

Anketat janë zhvilluar gjatë periudhës Mars - Qershor 2013.  
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3.5. Analiza e të Dhënave dhe Paraqitja e Rezultateve 

Faza e fundit e procesit të anketimit ka të bëjë me analizën e të dhënave dhe 

paraqitjen e rezultateve, i cili është një element shumë i rëndësishëm për suksesin dhe 

besueshmërinë e një studimi. Isaac dhe Michael (1997) mbështesin përdorimin e 

mjeteve të automatizuara për mbledhjen e të dhënave për të lehtësuar hedhjen në 

tabela dhe përpunimin e të dhënave (f.137). Ndërkohë, Lucas (1991) nxit përdorimin 

e statistikave jo parametrike kur madhësia e kampionit të anketimit është e vogël 

(f.278). 

Një pjesë e mirë të dhënave janë mbledhur në mënyrë elektronike, nëpërmjet 

formularit elektronik të publikuar. Duke qene se pyetësori përbëhet nga dy pjesë 

kryesore, janë përdorur analizat deskriptive ose përshkruese si dhe analizat statistikore 

parametrike për të realizuar studimin. 

Duke qenë se, qëllimi kryesor i studimit është analiza e faktorëve që ndikojnë në 

ecurinë e një projekti, për të realizuar analizën statistikore është përdorur Regresi 

Logjik i Renditur (Ordinal Logistic Regresion). Të dhënat janë analizuar nëpërmjet 

paketës softuerike SPSS (Paketa Statistikore pë Shkencat Sociale, Statistical Package 

for the Social Sciences) ver 22, të kompanisë IBM. 

Gjithashtu, si pjesë e metodologjisë së përzgjedhur, u morën në shqyrtim edhe 

dokumentat e institucioneve të cilat përfshijnë planet strategjike dhe operacionale të 

menaxhimit të projekteve TIK, politikat, procedurat dhe raportet e Institucionit.  
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KAPITULLI 4 

MODERNIZIMI I SHЁRBIMEVE PUBLIKE PËRMES TIK 

Bazuar në sondazhin e e-Qeverisjes së Kombeve të Bashkuara, të vitit 2012, vërejmë 

se Kroacia është vendi i parë në Ballkanin Perëndimor që ka pasur renditjen më të 

mirë përgjatë viteve 2010 dhe 2012, duke u ngjitur me 5 pozicione në renditjen 

globale, referuar në tabelën 3.  

Tabelë 3 Renditja e vendeve të Ballkanit Perëndimor sipas Indeksit të e-Qeverisjes
10

 

 2010 2012 

Total eShërbime ePjesëmarrje Total eShërbime ePjesëmarrje 

Shqipëria  85 75 86 86 93 101 

Bosnja dhe 

Hercegovina 

74 91 135 79 104 162 

Kroacia 35 41 25 30 40 55 

Maqedoni 52 71 55 70 88 93 

Mali i Zi 60 74 76 57 86 50 

Serbia 81 110 135 51 51 63 

           

Kjo renditje bazohet në indeksin e gadishmërisë së e-Qeverisjes, që vlerëson 

kapacitetin dhe vullnetin e vendeve për zhvillimin e e-Qeverisjes nëpërmjet 

përdorimit të TIK-ut. Ky është një indeks i përbërë që bazohet në indeksin e 

prezencës në web, indeksin e infrastrukturës së telekomunikacionit dhe indeksin e 

zhvillimit të burimeve njerëzore.  

Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina dhe Maqedonia kanë pasur një rënie në pozicionin 

e renditjes të vitit 2012, krahasuar me vitin 2010. Ndërkohë, Serbia dhe Mali i Zi kanë 

pasur një përmirësim të ndjeshëm në renditje. 

ReSPA (2013) ka identifikuar një sërë barrierash që janë tipike për vendet e Ballkanit, 

të cilat reflektojnë eksperiencën globale, në fazat e zhvillimit që ato ndodhen. Disa 

nga barrierat e identifikuara përfshin: 

- Mungesa e vullnetit administrativ; 

- Planifikimi i dobët; 

- Mentaliteti ‘Silo’
11

 ndërmjet departamenteve dhe ministrive; 

                                                 
10

 Burimi: UN, E-Government Survey 2012 
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- Justifikimi i kostove, nëse kostot do të tejkalohen nga përfitimet; 

- Mungesa e bazës ligjore, problemet teknike dhe siguria. 

Gjithashtu, aspekte si: realizimi i matjeve të sakta, identifikimi i Indikatorëve Kyç të 

Performancës (KPI), pasja e proceseve të përshtatshme pune si dhe realizimi i 

analizave të kosto-përfitimit, janë shumë të rëndësishme për mbarëvajtjen e një 

organizate. Mjafton që të sjellim në vëmendje faktin se vendet të cilat renditen të 

parat në sondazhet e e-Qeverisjes, janë Korea, Australia, Mbretëria e Bashkuar, 

Holanda dhe Danimarka, të cilat janë vende që i kanë kushtuar një rëndësi të madhe 

mjeteve dhe teknikave të avancuara për realizmin e matjeve, për vite me radhë. 

4.1. Modernizimi i Shёrbimeve Publike nё Shqipёri 

Vitet e fundit, situata në sektorin e komunikimeve elektronike të vendit tonë është 

përmirësuar ndjeshëm. Duke iu referuar shifrave të publikuara nga Autoriteti i 

Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP 2013), në fund të vitit 2012, numri i 

pajtimtarëve celularë aktivë, pajtimtarë që kanë përdorur shërbimet celulare në 3 

muajt e fundit, arriti në 3.5 milion, që përbën një rritje me 14% në krahasim me vitin 

2011, dhe numri i përdoruesve aktive për 100 banorë ishte 125%, përafërsisht i njëjtë 

me nivelin mesatar të vendeve të BE-së.   

Ndërkohë, numri i pajtimtarëve të telefonisë fikse në fund të vitit 2012, pati rënie me 

rreth 27’000 apo 8% në krahasim me vitin 2011. Rënia erdhi për shkak të reduktimit 

të numrit të pajtimtarëve të ALBtelecom, operatorit kryesor të telefonisë fikse. 

Gjithashtu, vihet re një rritje e numrit të pajtimtarëve me akses në Internetin 

broadband. Numri total i pajtimtarëve me akses në Internetin broadband, në fund të 

vitit 2012, arriti në rreth 215’000, që përbën një rritje prej rreth 24% në krahasim me 

vitin 2011.  

Numri i pajtimtarëve me akses në Internetin broadband për 100 banorë është 7.6%, 

krahasuar me 6.2 % që ishte në fund të vitit 2011. Numri i pajtimtarëve familjarë me 

akses në broadband (fiks dhe celular) ishte rreth 200 mijë apo afërsisht 27% e 

familjeve.  

Numri i përdoruesve celularë që përdorin teknologjinë GPRS/EDGE (2.5 G) në 2012, 

arriti në rreth 1.4 milion nga 1.2 milion në 2011, që përbën një rritje me 15%.  

Bazuar në rezultatet e fundit të censusit (INSTAT 2012), rreth 28,5% e Njësive 

Ekonomike Familjare (NjEF) në Shqipëri kanë linjë të telefonisë fikse në banesë, të 

përqendruara kryesisht në zonat urbane. NjEF-të që kanë të paktën një person që ka 

në zotërim aparat celular përbëjnë 86,8% të totalit.  

                                                                                                                                            
11

 I referohet situatës së një organizatë në të cilën departamente apo sektorë të caktuar nuk duan të 

ndajnë informacionin me njësitë e tjera të së njëjtës organizatë. 
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Rreth 20,0% e NjEF-ve në shkallë vendi kanë në zotërim një kompjuter, nga të cilat 

82,3% ndodhen në zonat urbane dhe 17,7% në zonat rurale. Ndërkohë, në vitin 2001, 

numri i NjEF-ve që kishin një kompjuter ishin më pak se 2,0%.  

Përsa i përket lidhjes së Interntit, rezulton se 12,35% e NjEF-ve në shkallë vendi kanë 

në zotërim një lidhje Internet. 

Në dekadën e fundit, në Shqipëri, janë ndërmarrё njё sёrё angazhimesh për krijimin e 

një shoqërie informacioni. Në prill të vitit 2003, u miratua strategjia e parë kombëtare 

për Teknologjinë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK), me anë të Vendimit të 

Këshillit të Ministrave (VKM) nr. 216, datë 10.4.2003, e cila përcakton një sërë 

masash prioritare për zhvillimin e TIK-ut në Shqipëri.  

Në tetor të vitit 2007 u nënshkrua eSEE Agenda+, së bashku me vendet e tjera të 

Europës Juglindore. Kjo axhendë e përbashkët rajonale u nënshkrua nën frymën e 

planit të veprimit të Bashkimit Europian për shoqërinë e informacionit, i2010.  

Angazhimet e ndërmarra në këto dy dokumenta përbënin një sfidë të madhe për 

Shqipërinë, duke marrë parasysh gjendjen e zhvillimit të sektorit të TIK-ut në 

Shqipëri, në atë kohë (AKSHI 2008).  

Në zbatim të VKM-së nr. 248, datë 27.04.2007, “Për Krijimin e Agjencisë Kombëtare 

të Shoqërisë së Informacionit”, të ndryshuar, Agjencia Kombёtare e Shoqёrisё sё 

Informacionit (AKSHI) është institucioni përgjegjës qё ndjek angazhimet e Shqipёrisё 

nё fushёn e Shoqёrisё sё Informacionit (KM 2009).  

 

Figurë 6 Arritjet kryesore të zhvillimit të TIK në Shqipëri 

Mbas vitit 2007, TIK njohu një zhvillim të ndjeshëm dhe një rol të rëndësishëm 

luajtën financimet e realizuara nga donatorë të huaj si: Banka Botërore, USAID, 

UNDP, etj., të cilët vlersuan potencialin strategjik të përdorimit të TIK-ut në 

zhvillimin e vendit tonë.  

USAID, nëpërmjet programeve Sfida e Mijëvjeçarit I
12

 dhe II
13

, financuan një sërë 

reformash dhe projektesh në fushën e TIK-ut, ku mund të përmendim prokurimet 

elektronike, regjistrimin dhe licencimin e biznesit, taksën elektronike, etj. Në figurën 

6 janë paraqitur disa nga arritjet kryesore të viteve të fundit në sektorinTIK. 

                                                 
12

Për më shumë, shiko: http://www.mcc.gov/pages/countries/program/albania-threshold-program.  
13

 Për më shumë, shiko: http://www.mcc.gov/pages/countries/program/albania-ii-threshold-program.  

http://www.mcc.gov/pages/countries/program/albania-threshold-program
http://www.mcc.gov/pages/countries/program/albania-ii-threshold-program
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Bazuar në sondazhet e e-Qeverisjes të Kombeve të Bashkuara (United Nations [UN] 

2003, UN 2004, UN 2005, UN 2008, UN 2010, UN 2012), gjatë dhjetë viteve të 

fundit, indeksi i gadishmërisë së e-Qeverisjes për Shqipërinë, ka pësuar nje rritje të 

qëndrueshme, nga 0.311 në vitin 2003, në 0.5161 në vitin 2012 (figurë 7). 

 

Figurë 7 Indeksi i gadishmërisë së e-Qeverisjes
14

 

Bashkimi Evropian ka përcaktuar 20 shërbimet bazë të e-Qeverisjes, të cilat grupohen 

në shërbime Qeveri - Qytetarë (G2C) dhe Qeveri - Biznes (G2B). Pёr tё analizuar 

nivelin e sofistikimit tё shёrbimeve bazё publike, janё marrё nё studim faqet e 

Internetit të institucioneve publike, përgjegjëse për ofrimin e tyre. 

Metodologjia e pёrdorur pёr të vlerёsuar nivelin e sofistikimit të shërbimeve bazë 

publike nё vendin tonё ёshtё modeli me 5 nivele tё zhvillimit dhe sofistikimit 

(Komisioni Europian [KE] 2007), i cili vlerëson se si qytetarët dhe bizneset 

ndërveprojnë me institucionet publike për të përftuar shërbimet. Në vija të 

përgjithshme, 5 nivelet e sofistikimit përcaktohen si më poshtë: 

Niveli 1 - Informacioni, institucioni publik që ofron shërbimin ose njësia 

administrative përkatëse publikon informacionin e përgjithshëm dhe liston 

dokumentacionin që nevojitet për përftimin e shërbimit, në një faqe Interneti të 

aksesueshme. 

Niveli 2 – Ndërveprimi i njëanshëm, institucioni publik ose njësia 

administrative përkatëse ofron mundësinë e shkarkimit të formularëve dhe printimit të 

tyre në letër për të filluar procedurën e përftimit të shërbimit, në mënyrë 

joelektronike. 

Niveli 3 - Ndërveprimi i dyanshëm, institucioni publik ose njësia 

administrative përkatëse publikon një formular zyrtar elektronik dhe ofron mundësinë 

e plotësimit të të dhënave, duke realizuar fillimin e procedurës së përftimit të 

shërbimit në mënyrë elektronike. 

Niveli 4 - Transaksioni, institucioni publik ose njësia administrative përkatëse 

ofron mundësinë e trajtimit të plotë të procedurës së përftimit të shërbimit në mënyrë 

elektronike, përmes faqes së Internetit. 

                                                 
14

 Burimi: UNPAN: E-Government Survey 2003, 2004, 2005,2008, 2010, 2012. 
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Niveli 5 - Targetizimi, institucioni publik ose njësia administrative përkatëse 

ofron mundësinë e plotësimit të formularëve, trajtimin e procedurës si dhe njoftimin e 

vlerësimit përmes faqes së Internetit. Aplikanti nuk ka nevojë të ndjekë asnjë 

procedurë tjetër shkresore formale. 

Në vitin 2010 është realizuar një vlerësim i nivelit të sofistikimit të shërbimevë 

publike, për 20 shërbimet bazë publike. Për të bërë një analizë krahasuese të 

maturimit të shërbimeve publike, janë paraqitur në një diagramë, niveli i sofistikimit 

të shërbimeve, bazuar në rezultatet e studimit të vitit 2010 dhe 2013. Gjithashtu, janë 

evidentuar dhe nivelet maksimale të sofistikimit të shërbimeve.  
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Figurë 8 Shërbimet Qeveri – Qytetar (G2C), 2010 – 2013 

Siç mund të dallohet lehtësisht nga figura 8, në vitin 2013, shërbimi i kërkimit për 

punë ka pësuar rritjen më të madhe, me 2 nivele, krahasuar me nivelin e sofistikimit të 

vlerësuar në vitin 2010. 
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Figurë 9 Shërbimet Qeveri – Biznes (G2B), 2010 – 2013 
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Përsa i përket shërbimeve që institucionet publike ofrojnë ndaj bizneseve, në figurën 

9, vërehet se ka një numër të madh shёrbimesh qё ofrohen nё nivel transaksioni, në 

njё ose dy drejtime.  

Kёtu mund tё listojmё shёrbimet qё kanё tё bёjnё me detyrimet tatimore dhe 

doganore, prokurimet publike si dhe deklarimin online të statistikave tё biznesit. 

Kontributet shoqёrore dhe paraqitja e statistikave nga biznesi, kanё pёsuar rritjen mё 

tё madhe tё nivelit tё sofistikimit. Ndёrkohё, lejet mjedisore dhe regjistrimi i biznesit, 

nuk ofrohen ende nё nivel transaksioni. 

4.2. Praktikat e Vendeve të Rajonit 

Për të analizuar sfidat dhe aspektet e menaxhimit të projekteve të e-Qeverisjes në 

rajon janë marrë në studim dy shtete, Kroacia dhe Maqedonia. Arsye e përzgjedhjes 

së Kroacisë është bërë duke marrë parasysh faktin se ky shtet tashmë është një vend 

anëtar i BE-së si dhe është vendi i parë në ballkan, përsa i përket e-Qeverisjes
15

. 

Ndërkohë, Maqedonia është duke hasur të njëjtat vështirësi që po has Shqipëria në 

zhvillimin e e-Qeverisjes. 

4.2.1. Kroacia 

Qeveria Kroate ka hartuar objektivat e e-Qeverisjes në administratën shtetërore për 

periudhën 2011-2015, bazuar në Planin e Veprimit të e-Qeverisjes së BE-së 2011-

2015. Gjithashtu, Kroacia merr pjesë në Zgjidhje Ndërvepruese për Administratën 

Publike Europiane (Interoperability Solutions for European Public Administrations, 

ISA), me qëllim përshtatjen e kuadrit ligjor të ndërveprimit me atë të BE-së. 

Përsa i përket përdorimit të e-Qeverisjes, vërehet se përgjatë vitit 2011, 21% e 

qytetarëve kanë marrë informacion nga autoritetet publike dhe 10% kanë plotësuar një 

formular zyrtar ndaj autoriteteve publike. Këto shifra edhe pse janë më të lartat në 

rajon, janë shumë të ulëta në raport me ato të vendeve të BE-së. Kështu, për po të 

njëjtën periudhe, 78% e danezëve kanë marrë informacion nga autoritetet publike dhe 

64% kanë plotësuar një formular zyrtar ndaj autoriteteve publike. 

ReSPA (2013) ka sugjeruar që Qeveria Kroate ti kushtojë vëmendje të veçantë 

menaxhimit të ndryshimeve, planifikimit të projekteve dhe zhvillimit të proceseve të 

punës në rastet kur është e nevojshme, si për të mbështetur proceset e e-Qeverisjes në 

administratë, po ashtu edhe garantimin e një kuadri ligjor dhe politikash për të 

mbështetur një strategji realiste, por ambicioze e cila mund të sigurojë bashkëpunimin 

ndërmjet ministrive dhe departamenteve.  

                                                 
15

 Kjo analizë bazohet në raportin: ReSPA (2013). Regional Comparative eGovernment Study, në 

Shtojcën 1 të këtij studimi si dhe informacioneve dytësore të siguruara nëpërmjet intervistave me 

zyrtarë të këtyre vendeve. 
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Shërbimet dhe aplikacionet e e-Qeverisjes duhet të bazohen në standarde teknike dhe 

politika të mirëpërcaktuara dhe publikuara më parë si dhe në zbatim të kuadrit ligjor. 

Gjithashtu, duhet ti kushtohet vëmendje zhvillimit të aftësive dhe kapaciteteve si në 

administratën publike por dhe publikun e gjerë. Në këtë kuadër duhet të ndërmerren 

fushata ndërgjegjësuese në shërbimin civil si dhe shoqërinë civile 

Përsa i përket menaxhimit të projekteve të TIK, Qeveria Kroate nuk ka një kuadër 

ligjor dhe nënligjor specifik që e rregullon atë. Metodologjitë e përdorura për 

projektet TIK janë metodologji të përgjithshme dhe mund të përcaktohen në varësi të 

tipit të projektit dhe burimit të financimit. 

Çdo institucion krijon grupet e punës së projekteve, përgjegjëse për menaxhimin e 

projekteve konkrete, por nuk ka njësi organizative permanente që merren me zbatimin 

e projekteve. Përjashtim bëjnë projektet TIK të cilat financohen nga Banka Botërore 

(BB), pasi për menaxhimin e këtyre projekteve ekzston një njësi permanente që 

merret me menaxhimin e projektit në përputhje me rregullat e BB.  

Gjithashtu, Qeveria Kroate nuk ka një Zyrë Qendrore për Menaxhimin e Projekteve. 

4.2.2. Maqedonia 

Në Maqedoni është miratuar Strategjia Kombëtare e e-Qeverisjes 2010-2012. 

Strategjia Kombëtare ePërfshirja u miratua në vitin 2011 dhe Strategjia Kombëtare 

për Reformën e Administratës Publike u miratua në vitin 2010. Rishikime dhe 

ndryshimet ligjore, si ligji për menaxhimin elektronik dhe materialet arkivore janë dy 

ndër nismat ligjore të ndërmarrë vitet e fundit. 

Në vitin 2012 është krijuar Ministria e Shoqërisë së Informacionit dhe Administratës, 

një institucion qendror koordinues, përgjegjës për zbatimin e iniciativave dhe 

sistemeve të qendërzuara si dhe përgjegjës për menaxhimin dhe reformën e 

administratës publike në Maqedoni. Megjithatë, në përgjithësi, udhëheqës dhe 

përgjegjës për zbatimin e e-Shërbimeve apo aplikimeve të e-Qeverisjes janë 

autoritetet përkatëse. 

Qeveria Maqedonase, ka ndërmarrë një nismë shumë të rëndësishme që synon 

përmirësimin e klimës së biznesit për sektorin TIK si dhe nxitjen e përdorimit të TIK-

ut nga qytetarët dhe bizneset. Kjo nismë konsiston në reduktimin e TVSH-së nga 

vlera e përgjithshme 18%, në vlerën 5%, për pajisjet e TIK-ut. Aplikimi i praktikave 

të tilla në vendin tonë do të nxiste zhvillimin dhe fuqizimin e sektorit TIK si dhe 

qasjen e TIK nga një masë më e gjerë përdoruesish. 

Maqedonia has disa pengesa ligjore dhe rregullatore për e-Qeverisjen, duke përfshirë 

ligje të vjetra jo të përafruara dhe mungesa e bazës ligjore për të mbështetur në 

mënyrë aktive zhvillimet e e-Qeverisjes. Mungesa e akteve nënligjore që udhëzojnë 

dhe mbështesin zbatimin e ligjeve në fushën e-Qeverisjes, vështirësohet edhe më tej 

nga fakti që eksperët eIT-së dhe ekspertët ligjorë nuk ‘flasin të njëjtën gjuhë’. Në këtë 
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rast, Maqedonia do të mund të përfitonte nga ekspertiza profesionale e jashtme për 

zhvillimin e kornizës ligjore dhe rishikimimin e ligjeve ekzistuese në përputhje me 

kërkesat e e-Qeverisjes. 

Në administratën publike vihet re mungesa e besimit dhe bashkëpunimit midis 

institucioneve, duke çuar në mungesën e ndërveprimit të sistemeve. 

Qeveria maqedonase duhet të rrisë ndërgjegjësimin për përfitimet reale nga zbatimi i 

e-Qeverisjes, parë si në këndvështrimin institucional ashtu dhe përspektivën e 

përdoruesit. Për këtë qëllim mund të përdoren qasje dhe media të ndryshme për të 

shpjeguar se si të përdoren shërbimet ekzistuese të e-Qeverisjes, të drejtat dhe 

detyrimet e përdorimit të shërbimit, mbrojtjen e të dhënave, krimit kibernetik dhe 

ofrimi i asistencës (helpdesk) si për nëpunësit civil, ashtu dhe për qytetarët dhe 

bizneset. Rrjetet sociale mund të jetë një mjet i vlefshëm në këtë rast, pasi ato nxisin 

shkëmbimin e njohurive.  

Gjithashtu, do të ishte shumë e dobishme, që të hartohen tregues të përshtatshëm dhe 

të ndërmerren sondazhe specifike të e-Qeverisjes, duke përfshirë monitorimin e 

performancës, në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe ato të BE-së.  

Përsa i përket menaxhimit të projekteve TIK, Qeveria Maqedonase nuk ka një kuadër 

ligjor dhe nënligjor specifik që e rregullon atë. Metodologjitë e përdorura për 

projektet TIK janë metodologji të përgjithshme, si PMBOK, Prince2, ITIL, të cilat 

përcaktohen në varësi të tipit të projektit dhe burimit të financimit.  

Për më tepër, vihet re mungesa e njohurive dhe eksperiencës në planifikimin e mirë të 

buxhetit të e-Qeverisjes dhe projekteve TI. Sistemi i pagesës dhe shpërblimeve për 

administratën nuk tërheq ekspertët për të aplikuar për vende pune në administratë, 

duke i dekurajuar ata.  

Mospërfshirja e të gjitha palëve përkatëse (departamenteve dhe përdoruesve) gjatë 

projektimit të aplikimeve të e-Qeverisjes, rezulton në përcaktimin e nevojave dhe 

kërkesave në mënyrë të papërshtatshme.  
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KAPITULLI 5 

KUADRI LIGJOR DHE NËNLIGJOR I MENAXHIMIT TË 

PROJEKTEVE NË SHQIPËRI 

5.1. Sistemi i Planifikimit të Integruar 

Sistemi i Planifikimit të Integruar (SPI) është sistemi kyç kombëtar i vendimmarrjes 

për përcaktimin e drejtimeve strategjike dhe shpërndarjen e burimeve. Qëllimi kryesor 

i SPI-së është të shmangë copëzimin dhe përsëritjen mes politikave kryesore të 

qeverisë dhe proceseve të planifikimit financiar. SPI u miratua nga Qeveria Shqiptare 

më 10 nëntor të vitit 2005 me anë të VKM nr. 692, i cili përbëhej nga një grup 

parimesh operative që siguron realizimin, në mënyrë sa më të efektshme dhe të 

harmonizuar, të planifikimit dhe monitorimit të politikave të qeverisë në tërësi. Pesë 

proceset kryesore që përbëjnë Sistemin e Planifikimit te Integruar, janë: Strategjia 

Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim, Programi Buxhetor Afatmesëm (PBA) – 

përfshirë Menaxhimin e Investimeve Publike, Programi i Qeverisë, Integrimi 

Evropian, Asistenca e Huaj. 

- Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim  

Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI) adreson rëndësinë në rritje 

të integrimit Evropian në drejtimin e axhendave politike dhe përcaktimin e alokimit të 

burimeve. SKZHI paraqet drejtimin politik nga periudha afatmesme drejt asaj 

afatgjatë për qeverinë gjatë një horizonti planifikues 7-vjeçar. Ajo krijohet mbi një 

vision kombëtar dhe një grup të plotë strategjish sektoriale dhe ndër-sektoriale. 

Strategjia kombëtare përcakton politika të përballueshme dhe të arritshme në secilin 

sektor për lëvrimin e qëllimeve të politikës së Qeverisë. Strategjitë sektoriale 

përfshijnë angazhime politike strategjike nga Programi i Qeverisë, kërkesat për 

integrim në Evropë, si dhe prioritetet më të rëndësishme në fushën e investimeve 

publike apo të asistencës së huaj. Strategjitë ndërsektoriale mbulojnë angazhime 

politike të cilat shtrihen në disa njësi të qeverisjes qendrore.  

Strategjitë Sektoriale të Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim përfshijnë 

një kostim të përgjithshëm të politikave gjatë periudhës afatmesme-afatgjatë sipas 

disa skenarëve të financimit. Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim përfshin 

informacion mbi implikimet financiare të të gjitha strategjive sektoriale dhe ndihmon 

manovrimet me shpenzimet publike për të garantuar që strategjitë janë të 
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përballueshme në tërësinë e tyre. Strategjitë sektoriale sigurojnë bazën politike për 

Programin Buxhetor Afatmesëm. 

Strategjia Ndërsektoriale për Shoqërinë e Informacionit 2008-2013
16

, mbështetet në 

modelet dhe praktikat më të mira europiane, përsa i përket objektivave dhe zgjidhjeve 

të parashikuara, gjithnjë duke marrë në konsideratë karakteristikat specifike të 

shoqërisë dhe ekonomisë shqiptare. Qëllimi i kësaj strategjie është të rishikojë dhe të 

koordinojë detyrimet që lindin nga angazhimet e marra për krijimin e shoqërisë së 

informacionit me qëllim që të sigurohet përmbushja e përgjegjësive nga të gjithë 

aktorët në mënyrë të koordinuar. Strategjia konsideron si faktor kyç të suksesit për 

formimin dhe zhvillimin e shoqërisë së informacionit rritjen e përdorimit të 

teknologjive të informacionit dhe shikon zhvillimin e infrastrukturës për teknologjinë 

e informacionit si çelësin e zbatimit të suksesshëm të saj. 

- Programi Buxhetor Afatmesëm 

Programi Buxhetor Afatmesëm siguron që alokimet e buxhetit të reflektojnë 

prioritetet politike gjatë një periudhe afatmesme (3-vjeçare) duke bërë një lidhje të 

drejtpërdrejtë midis alokimit të buxhetit dhe objektivave të politikës së programit. Ai 

bën kombinimin e përshtatshëm midis alokimeve për investime dhe shpenzime 

korente dhe midis qeverisjes qendrore dhe asaj lokale. Horizonti kohor 3-vjeçar për 

planifikimin e shpenzimeve lejon një parashikueshmëri më të lartë në alokimet e 

ardhshme të burimeve.  

Për herë të parë, në Nëntor të vitit 1999, qeveria shqiptare mori vendimin për 

përgatitjen e një dokumenti të tillë. Përgatitja e dokumentit të parë filloi në Shkurt të 

vitit 2000 me përgatitjen e PBA 2001- 2003. 

- Programi i Qeverisë 

Qëllimet e politikës të paraqitura në programin e qeverisë sigurojnë drejtimin dhe 

arsyen për zhvillimin në kuadër strategjik kombëtar. Gama e gjerë e objektivave të 

politikës dhe aktiviteteve që do t’i mbështesin këto qëllime do të reflektohet në 

strategjitë sektoriale dhe Programin Buxhetor Afatmesëm. 

Përgatitja e Programit Buxhetor Afatmesëm, siguron që qëllimet e politikës dhe 

iniciativat e përcaktuara në Programin e Qeverisë të kostohen dhe zbatohen. Për të 

siguruar efiçencën dhe efektivitetin në operimin e Sistemit te Planifikimit të Integruar, 

qëllimet e politikës së Programit të Qeverisë dhe ato të strategjive sektoriale dhe 

Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim që duhet të kordinohen mirë. 

- Integrimi Europian 

Angazhimet e Shqipërisë për Integrim Evropian janë përcaktuar në Marreveshjen e 

Stabilizim Asocimit (MSA) midis Qeverisë së Shqipërisë, Komisionit Evropian dhe 

vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Përveç kësaj, Partneriteti i dytë Evropian u 

lançua nga Komisioni Evropian në Nëntor 2005, mbi bazën e raporteve vjetore që 

                                                 
16

 AKSHI (2009). Strategjia Ndërsektoriale për Shoqërinë e Informacionit, Marrë më, 10.02.2012 nga: 

http://www.akshi.gov.al.  

http://www.akshi.gov.al/
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vlerësojnë progresin e Shqipërisë në Marreveshjen e Stabilizim Asocimit. Ai 

përcakton prioritetet afatshkurtra dhe afatmesme me qëllim që Shqipëria të arrijë një 

integrim gradual në Bashkimin Evropian. 

Integrimi Evropian kërkon ndryshime të rëndësishme në qeverisje, ekonomi, sistemin 

e drejtësisë dhe administratën publike të Shqipërisë. Për të realizuar këto angazhime, 

Qeveria zhvilloi Planin Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim 

Asociimit i cili identifikon masat ligjore, politike, institucionale dhe në drejtim të 

kapaciteteve për periudha afatshkurtër (1-2 vjet) dhe afatmesme (3-4 vjet). 

Këto kërkesa ndihmojnë në formulimin e strategjive sektoriale dhe ndër-sektoriale. 

Nga ana tjetër, procesi i Programit Buxhetor Afatmesëm i përkthen këto kërkesa në 

produkte dhe sasi produktesh për t’u siguruar që ato janë të përballueshme dhe të 

realizueshme me një kosto efektive. Njësitë e qeverisjes qendrore monitorojnë 

progresin e bërë në realizimin e kërkesave të integrimit Evropian si pjesë një plani më 

të gjerë monitorimi, pra, duke harmonizuar kërkesat për raportim dhe afatet kohore.  

- Menaxhimi i Investimeve Publike 

Proceset e përgatitjes së projekteve, zbatimit dhe përfundimit formojnë ciklin e 

menaxhimit të projektit i cili lidhet ngushtë me fazat e hartimit dhe rishikimit të 

politikës dhe planifikimit strategjik në ciklin e Menaxhimit të Shpenzimeve Publike. 

- Menaxhimi i Asistencës së Huaj 

Sistemi i Planifikimit te Integruar ndihmon gjithashtu vendim-marrjen në një nivel 

strategjik në lidhje me tipin dhe madhësinë e asistencës së huaj që nevojitet. Strategjia 

Kombëtare për Zhvillimi e Integrim dhe strategjitë sektoriale identifikojnë fushat ku 

nevojitet asistenca e huaj, në përputhje me qëllimet dhe objektivat e politikës së 

Qeverisë. Qeveria angazhohet pastaj në dialog me donatorët rreth mbështetjes në 

dispozicion dhe preferencave të donatorëve për të mbështetur programe dhe projekte 

të veçantë të identifikuar nga Qeveria. 

Katër faktorët kryesorë të suksesit të Sistemit te Planifikimit te Integruar, janë:  

i. Përcaktimi i angazhimeve politike siç janë reflektuar në Programin e Qeverisë 

dhe reagimi ad hoc ndaj çështjeve të paparashikuara që mund të dalin. 

ii. Përkthimi i këtyre angazhimeve në prioritete politike të përfshira në 

Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim.  

Angazhimet politike në Programin e Qeverisë sigurojnë bazën për rishikimin e 

strategjive kombëtare dhe sektoriale, përfshirë qëllimet e politikës. Proceset e 

strategjisë kombëtare dhe sektoriale janë pjesë e fazës së Hartimit dhe Rishikimit të 

Politikës së procesit të menaxhimit të shpenzimeve publike.  

iii. Lidhja e alokimeve buxhetore me prioritetet politike brenda një kuadri realist 

burimesh si pjesë e Programit Buxhetor Afatmesëm.  

Sistemi i Planifikimit te Integruar, është sistemi kryesor vendim-marrës kombëtar për 

përcaktimin e drejtimit strategjik dhe alokimit të burimeve. 
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iv. Monitorimi i lëvrimit të produkteve dhe arritjes së objektivave dhe vlerësimi i 

kësaj performance kundrejt synimeve politike të specifikuara në SKZHI dhe 

dokumente të tjerë kryesorë politikë të tillë si Plani i Veprimit për Partneritet 

Evropian.  

Produktet monitorohet mbi një bazë vjetore ku raportohet kundrejt objektivave të 

përcaktuara në Planet e Integruara të Ministrive. Objektivat monitorohen gjatë një 

periudhe më të gjatë, duke reflektuar kështu kohën relativisht më të gjatë që kërkohet 

për arritjen e impakteve të politikave. 

Në mënyrë që procesi SPI, metodologjia dhe produktet e tij të kuptohen dhe të 

zbatohen sa më mirë në të gjitha hallkat e qeverisë, është krijuar një Fond Besimi 

i SPI-së me angazhime nga donatorë të ndryshëm dhe nga i cili mund të përfitojnë të 

gjitha ministritë e linjës. Fondi i Besimit Multi-donator menaxhohet nga Banka 

Botërore dhe synon ndërtimin e kapaciteteve mbështetëse për zbatimin e SPI-së. 

5.2. Strukturat Organizative  

a. Këshilli i Ministrave është institucioni më i lartë vendim-marrës për 

propozimet kryesore politike, përfshirë strategjitë kombëtare, sektoriale dhe 

ndërsektoriale, buxhetin e shtetit dhe të gjitha ligjet për zbatimin e tyre.  

Qeveria ka ngritur dy Komitete ndërministrore dhe një departament të ri për të 

mbikëqyrur zbatimin e SPI-së. 

Kuadri i planifikimit dhe monitorimit të gjerë SPI është drejtuar nga këto struktura 

institucionale të rëndësishme: 

b. Komiteti i Planifikimit Strategjik 

Komiteti i Planifikimit Strategjik (KPS) - një komitet ndërministror i kryesuar nga 

Kryeministri, përcakton politikën e qeverisë, përparësitë fiskale dhe rishikon planet e 

ministrisë për të ofruar këto përparësi. Këtu përfshihen: 

- përcaktimi i prioriteteve politike dhe drejtimeve strategjike brenda një 

kuadri të shëndoshë fiskal në fillim të procesit vjetor të planifikimit; 

- vendimet për alokimin ndër-sektorial të burimeve (tavanet e përgatitjes së 

Programit Buxhetor Afatmesem) gjatë një periudhe afatmesme; 

- shqyrtimin e draftit të Programit Buxhetor Afatmesem përpara përgatitjes 

së buxhetit të shtetit; dhe 

- shqyrtimin e raporteve periodike të progresit kundrejt angazhimeve të 

Sistemit të Planifikimit të Integruar. 

c. Komiteti i Modernizimit të Qeverisë 

Komiteti i Modernizimit të Qeverisë (KMQ) - një komitet ndërministror i kryesuar 

nga zëvendës kryeministri miraton metodologjitë e SPI-së dhe monitoron zbatimin e 

SPI-së.  
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d. Grupi për Menaxhimin Strategjik  

Grupi për Menaxhimin Strategjik (GMS), operon në çdo njësi të qeverisjes së 

përgjithshme. Grupi për Menaxhimin Strategjik është përgjegjës për menaxhimin, 

garantimin e cilësisë dhe monitorimin e zbatimit të Sistemit të Planifikimit të 

Integruar brenda njësisë përkatëse.  

Në varësi të çështjeve për diskutim nga Grupi për Menaxhimin Strategjik në momente 

të ndryshme kohore, zyrtarë të tjerë mund të thërriten në këtë grup. Ky grup mund të 

krijojë grupe të tjera pune në nivel sektori ose programi për një punë më të fokusuar, 

për shembull, Grupet e Menaxhimit të Programeve të përdorura në procesin e 

Programit Buxhetor Afatmesëm. 

Nëpunësi Autorizues është Kordinatori i Sistemit të Planifikimit të Integruar për 

njesinë e qeverisjes qendrore. Kordinatori shërben si pika e kontaktit të njësisë së 

qeverisjes qendrore për Departamentin e Bashkërendimit të Strategjive dhe 

Kordinimit të Ndihmës së Huaj në Këshillin e Ministrave mbi çështje që lidhen me 

Sistemin e Planifikimit te Integruar. 

5.3. Cikli i Menaxhimit të Shpenzimeve Publike 

Të gjitha projektet të cilat financohen nga buxheti i shtetit, i nënshtrohen ciklit të 

Menaxhimit të Shpenzimeve Publike. Në fillim të çdo viti, miratohet një kalendar i 

Planifikimit të Integruar që përcakton afatet kryesore për proceset kryesore politike 

dhe financiare. 

Në përputhje me nenin 24 të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e 

sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, Ministri i Financave, pas miratimit 

nga Këshilli i Ministrave të vlerësimeve dhe parashikimeve makroekonomike dhe 

buxhetore, brenda muajit shkurt të çdo viti kalendarik miraton dhe dërgon për zbatim 

në njësitë e qeverisjes së përgjithshme udhëzimin për përgatitjen buxhetit. Udhëzimi 

përmban:  

- tavanet përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm;  

- transfertat e pakushtëzuara për njësitë e qeverisjes vendore; 

- procedurat dhe afatet e përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm dhe 

të projektbuxhetit vjetor;  

- rregullat për ndarjen apo delegimin e funksioneve ndërmjet njësive të 

qeverisjes qendrore dhe njësive të qeverisjes vendore; 

- mënyrat e llogaritjes së transfertave, të pakushtëzuara dhe të kushtëzuara, 

për njësitë e qeverisjes vendore. 

Gjithashtu, në mbështetje të nenit 24, të Ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për 

menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe në zbatim të nenit 6, 

gërma ç, nenit 16 të Ligjit nr.10296, datë 08.07.2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe 
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Kontrollin”, Ministri i Financave, miraton dhe dërgon për zbatim në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme udhëzimin “Për Procedurat Standarde të Përgatitjes së 

Programit Buxhetor Afatmesëm”. 

Këtij udhëzimi i bashkëlidhen edhe shtojcat të cilat trjatojnë aspekte të veçanta të 

procedurës së përgatitjes së PBA-së. Më poshtë do të listohen, shtojcat e këtij 

udhëzimi, të grupuara në dy komponente 

- Paraqitja skematike e përmbledhur e procedurave të këtij udhëzimi jepet 

në formën e gjurmës së auditimit për përgatitjen e programit buxhetor 

afatmesëm, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e këtij udhëzimi, 

respektivisht: 

o Shtojca 1 – Gjurma e Auditit për Procedurat e përgatitjes së 

programit buxhetor afatmesëm (Marrëdhëniet Ndërinstitucionale) 

o Shtojca 2 - Gjurma e Auditit për Procedurat e përgatitjes së 

programit buxhetor afatmesëm (Njësitë e Qeverisjes së 

Përgjithshme) 

- Procedurat e detajuara për përgatitjen e kërkesave buxhetore jepen në 

shtojcat bashkëlidhur këtij udhëzimi, respektivisht: 

o Shtojca 3 – Proceset Kryesore të Sistemit të Planifikimit të 

Integruar 

o Shtojca 4 - Rishikimi i Politikës së Programit 

o Shtojca 5 - Procedurat e Planifikimit të Shpenzimeve të Programit 

o Shtojca 6 - Procedurat e Menaxhimit të Investimeve Publike 

o Shtojca 7 – Menaxhimi i Riskut dhe Strategjia 

o Shtojca 7 A – Formati i Regjistrit te Riskut 

Në figurën 10, paraqitet cikli i menaxhimit të shpenzimeve publike, që ndërlidhet me 

ciklin e menaxhimit të projektit. 
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Figurë 10 Proceset kryesore të Sistemit të Planifikimit të Integruar
17

 

Procedurat e Menaxhimit të Investimeve Publike përcaktojnë ciklin e projekteve të 

investimeve, si dhe të gjitha hapat që duhet të ndërmerren për përgatitjen e 

propozimeve për projekte investimi.  

Ministria e Financave e përcakton projektin si “një/ose grup aktivitetesh të cilat 

realizojnë një/ose më shumë produkte në një afat kohor të caktuar si pjesë e 

programeve të shpenzimeve publike”. Projektet mund të kërkojnë si shpenzime 

kapitale ashtu edhe shpenzime korente, këto të fundit si gjatë fazës kryerjes së 

investimit ashtu edhe pas kohës së përfundimit të tij.  

Në figurën 11 paraqiten fazat e ciklit të Menaxhimit të Investimeve Publike (MIP). 

 

Figurë 11 Cikli i Menaxhimit të Investimeve Publike  

                                                 
17

 Burimi: MF (2013) Shtojca 3, Proceset kryesore të Sistemit të Planifikimit të Integruar, f3. 
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Proceset dhe procedurat e secilës fazë të ciklit janë të rëndësishme sepse sigurojnë 

faktin që projekti do të menaxhohet në mënyrë efektive dhe do të arrijë qëllimin e tij.  

- Identifikimi i projektit është procesi i identifikimit e shqyrtimit të ideve për 

projekte investimi; 

- Vlerësimi dhe përgatitja e projektit është procesi i analizës dhe vlerësimit 

të efektivitetit ekonomik dhe financiar, si dhe i mundësisë së realizimit të 

projektit;  

- Aprovimi dhe financimi i projektit është faza në të cilën projekti 

shqyrtohet/aprovohet për financim nëpërmjet procesit të përgatitjes të 

kërkesave buxhetore të Programit Buxhetor Afatmesëm të njësisë së 

qeverisjes së përgjithshme përkatëse; 

- Zbatimi i projektit është faza në të cilën projekti zbatohet dhe realizohen 

outputet e tij;  

- Monitorimi i zbatimit të projektit është faza e ciklit gjatë së cilës ndiqet 

ecuria e zbatimit fizik të investimit dhe informacioni i dërgohet Thesarit 

për zbatimin financiar të projektit (kontabilizimi i shpenzimeve); 

- Raportimi i projekteve, vlerësimi dhe auditimi është faza e ciklit në të cilën 

raportohet për zbatimin fizik dhe financiar të projektit. Ky informacion i 

dërguar testohet kundrejt rregullave financiare dhe realizimit të treguesve 

të performancës së projektit. 

Aktualisht, nuk ka asnjë kuadër rregullator të veçantë për menaxhimin e investimeve 

apo menaxhimin e projekteve TIK, në administratën publike të vendit tonë. Për shkak 

të specifikave dhe dinamikës së sektorit TIK, është e domosdoshme që për këto 

investime të hartohet një udhëzim i përbashkët i Ministrit të Financave si dhe 

Ministrit që mbulon TIK.  

Në zbatim të pikës 6 të udhëzimit plotësues nr.1/1, për zbatimin e buxhetit të vitit18, 

specifikohet se:  

“Fondet për projekte të reja të investimeve dhe blerjen e pajisjeve elektronike, të cilat 

nuk e kanë ndjekur ciklin e planifikimit të investimeve publike, dhe që lidhen me 

Teknologjinë e Informacionit, bëhen efektive pas konfirmimit nga Agjensia Kombëtare 

e Shoqerise së Informacionit.”  

Në fakt ky formulim lë vend për interpretim, pasi specifikon vetëm rastet ‘të cilat nuk 

e kanë ndjekur ciklin e planifikimit të investimeve publik’, duke mos e bërë detyrues 

konfirmimin e AKSHI-t në lidhje me të gjitha investimet TIK.  

Në zbatim të pikës 3/e, të VKM-së nr. 248, datë 27.04.2007, "Për Krijimin e 

Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit", të ndryshuar, me qëllim 

zbatimin efektiv të standardeve ndërkombëtare dhe europiane, të adoptuara, dhe 

                                                 
18

 Udhëzim plotësues i Ministrisë së Financave nr. 1/1, datë 19.2.2013 “PËR ZBATIMIN E BUXHETIT 

TË VITIT 2013”. 
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bashkërendimin e projekteve në fushën e TIK -së, Kryeministria, ministritë dhe 

institucionet, në varësi të Këshillit të Ministrave, Kryeministrit/ministrit, në të gjitha 

rastet, marrin mendimin e AKSHI-t, për:  

- Specifikimet teknike të prokurimeve, të realizuara me fonde të buxhetit të 

shtetit, hua dhe/ose grante të dhëna nga donatorë; 

- Procedurat që kanë lidhje me pojektpropozime/projekt e të ndryshme, 

dhurata apo ndihma materiale. 

Lidhur sa më sipër, Ministri për ITIK ka hartuar udhëzimin nr. 2 datë 2.9.2013 i 

Ministrit për ITIK "Për standardizimin e hartimit të Termave të Referencës për 

projektet TIK në administratën publike" dhe ka si pjësë përbërëse të saj, anekset si më 

poshtë: 

- Aneksi 1 - "Terma reference për projektet TIK"; 

- Aneksi 2 - "Mirëmbajtje për projektet TIK, hardware dhe software"; 

- Aneksi 3 - "Kërkesë për blerjen e pajisjeve hardware TIK". 

Prokurimet publike (PP) janë një nga aspektet rregullatore dhe teknike të 

mirërregulluara në vendin tonë. Kuadri i ri ligjor i prokurimeve publike përfshin: 

- Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar; 

- Rregullat për Prokurimin Publik; 

- Dokumentat Standarte; 

- Udhëzime; 

Llojet e prokurimeve për të cilat zbatohet ligji, përfshijnë: 

- Mallrat, blerja, leasing, qiraja ose blerja me këste; 

- Shërbimet, kur kërkohen shërbime nga persona ose organizata; 

- Punët, projektimi dhe ekzekutimi i punëve të ndërtimit dhe inxhinierisë 

civile. 

Raporte
19

 të ndryshme vlerësojnë se kuadri i ri legjislativ në fushën e prokurimeve 

është: 

- I vlefshëm në mbarë vendin; 

- Nxit konkurencën; 

- Përforcohet përmes organit të rishikimit për PP; 

- Zbatohet dhe ruhet nga APP; 

- Është harmonizuar me legjislacionin e BE-së. 

Gjithashtu, një aspekt tjetër i menaxhimit të projekteve që duhet të rregullohet është 

edhe menaxhimi i burimeve njerëzore në një projekt TIK. Aktualitsht, caktimi i 

punonjësve në një projekt realizohet nëpërmjet urdhërit të titullarit. Megjithatë, në 

shumë raste në urdhërin e ngritjes së grupit të punës, nuk përcaktohet roli dhe detyrat 

                                                 
19

 USAID (2008). Materialet e trainimit të prokurimit publik. Marrë më 15.03.2014, nga:  

http://www.lgpa.al/files/Albanian_Public_Procurement_report.pdf.  

http://www.lgpa.al/files/Albanian_Public_Procurement_report.pdf
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e secilit. Nëpërmjet këtyre urdhërave përcaktohet vetëm kryetari dhe anëtarët e grupit 

të punës, të cilët kanë të njëjtat detyrime, përmbushjen e qëllimit për të cilin është 

ngritur grupi i punës. 

Një bazë e mirë referuese për funksionet TIK mund të shërbejë VKM nr. 778, datë 

7.11.2012, “Për miratimin e standardeve të përgjithshme, minimale, të personelit 

NjTIK për strukturimin organizativ të Njësive të Teknologjisë së Informacionit e të 

Komunikimit”. Nëpërmjet kësaj VKM-je përcaktohen 21 funksione TIK, një pjesë e 

të cilave mund të aplikohen edhe në rastin e menaxhimit të projekteve TIK. 

Gjithashtu, është e rëndësishme që pranë institucioneve publike qendrore, të cilat janë 

përgjegjëse për implementimin e projekteve TIK, të ngrihen zyrat e menaxhimit të 

projekteve. 
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KAPITULLI 6 

ECURIA E PROJEKTEVE TIK DHE MATURIMI 

6.1. Faktorët që Ndikojnë në Mbarëvajtjen e Projekteve TIK 

6.1.1. Përshkrimi i Ecurisë së Projekteve  

Në periudhën kohore Janar 2011-Dhjetor 2012, nga institutucionet e administratës 

publike pjesë e këtij studimi, rezulton që të jenë ndërmarrë 135 projekte TIK, nga të 

cilat 88 (65%) rezultojnë të kenë qenë të suksesshme, 23 (17%) pjesërisht të dështuara 

dhe 24 (18%) të dështuara.  

Në figurën 12, paraqitet shpërndarja e projekteve sipas ecurisë së tyre. 

 

Figurë 12 Shpërndarja e dendurive relative të ecurisë së projekteve 

Për të analizuar faktorët kyç të suksesit të projekteve, janë shqyrtuar 53 projekte të 

ndërmarra nga 26 institucionet e administratës publike, pjesë e këtij studimi.  

Qëllimi kryesor është që të analizojmë ecurinë e projekteve në raport me madhësinë, 

burimin e financimit, zbatuesit, kohëzgjatjen, madhësinë e grupit të punës, objektin 

dhe metodologjinë e aplikuar për menaxhimin e projektit.  

Në tabelën 4 paraqitet shpërndarja e projekteve sipas llojit të institucionit, të ndarë në 

dy kategori, ministri dhe jo ministri. 
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Pjesa më e madhe e projekteve TIK, janë ndërmarrë nga institucione qendrore jo 

ministri, megjithatë ajo që lehtësisht vihet re është se në rastin e ministrive kemi një 

përqindje më të madhe të projekteve të dështuara. 

Tabelë 4 Suksesi i projekteve sipas Institucionit 

 Ministri Total 

Jo Po 

Ecuria e 

projektit 

I dështuar Nr 1 2 3 

%  2,8% 11,8% 5,7% 

Pjesërisht i 

dështuar 

Nr 11 6 17 

%  30,6% 35,3% 32,1% 

I suksesshëm Nr 24 9 33 

%  66,7% 52,9% 62,3% 

 

Total 

Nr 36 17 53 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Për të ilustruar këtë fakt, në figurën 13, të mëposhtme janë paraqitur përqindjet 

kumulative të ecurisë së projekteve. 

.  

Figurë 13 Shpërndarja e përqindjeve kumulative të ecurisë së projekteve 

Vërehet se në rastin e ministrive 11,8% e projekteve kanë rezultuar të dështuara 

kundrejt nivelit 2,8% për institucionet e tjera qendrore. Gjithashtu, 47% e projekteve 
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të ndërmarra nga ministritë kanë rezultuar pjesërisht të dështuara ose të dështuara 

kundrejt nivelit 33,3% për institucionet e tjera qendrore.  

Një nga arsyet se pse projektet e ndërmarra nga ministritë kanë një normë më të lartë 

dështimi është numri i madh i palëve të përfshira në këto projekte, të cilat shpeshherë 

kanë interesa të kundërta nga njëra-tjetra. 

6.1.2. Ecuria e Projekteve sipas Objektit 

Studime të shumta argumentojnë se në vendet në zhvillim, pjesa më e madhe e 

projekteve kryhen për qëllime infrastrukture. Për të analizuar nëse mund të themi të 

njëjtën gjë për vendin tone, në varësi të objektit të projektit TIK kemi evidentuar 

kategoritë e mëposhtme të projekteve: 

- Shërbime IT (Aplikime të personalizuara, mirëmbajtje, suport, etj); 

- Paketa softuerë (Licenca Microsoft, Oracle, SAP, etj); 

- Pajisje zyre (Kompjuter, laptop, skaner, fotokopje, printer, etj); 

- Pajisje rrjeti (Switch, router, firewall); 

- Sisteme, server dhe kujtesë (storage). 

Në figurën 14, paraqitet shpërndarja e projekteve TIK sipas kategorive.  

 

Figurë 14 Shpërndarja e dendurive relative të projekteve sipas objektit 

Siç mund të shikohet edhe nga grafiku, pjesa më e madhe e projekteve, 38 (71,7%) 

kanë si objekt shërbimet IT, 6 (11,3%) projekte kanë si objekt paketat softuerë dhe po 

6 (11,3%) projekte kanë si objekt sisteme, server dhe kujtesë.  

Në total, vetëm 9 (17%) projekte janë ndërmarrë në infrastrukturë, duke përfshirë 

pajisje zyre, pajisje rrjeti, sisteme, server, kujtesë, etj.  

Figura 15, paraqet shpërndarjen e dendurive relative të projekteve sipas madhësisë 

dhe objektit të tyre. Vihet re se të gjitha projektet në infrastrukturë kanë vlerë më të 

madhe se 25,000€. 
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Megjithatë, konstatojmë se në rastin e projekteve që kanë si objekt shërbimet IT, kemi 

normën më të ulët të suksesit të projekteve me 53%, e ndjekur nga projektet me objekt 

paketat softuerë me 67%.  

 

 

Figurë 15 Shpërndarja e dendurive relative të projekteve sipas madhësisë dhe objektit 

Disa nga arsyet potenciale të dështimit të projekteve me objekt shërbimet IT janë: 

kompleksiteti më i madh i shprehur në raport me buxhetin e projektit, numrin e madh 

të personave të përfshirë në projekt, kohëzgjatjen më e madhe për implementimin e 

tyre, etj.  

Një faktor tjetër i rëndësishëm është dështimi i hartimit të kuadrit ligjor dhe 

rregullator, të cilat çojnë në shtyrjen e afateve të projekteve TIK në sektorët përkatëse.  

Gjithashtu, në rastin e projekteve të shërbimeve IT dhe paketave softuerike, të cilat 

implementohen për një periudhë relativisht më të gjatë kohe, shanset për ndërmarrjen 

e ndryshimeve ligjore dhe nënligjore që ndikojnë në rezultatet e pritshme të projektit, 

janë më të mëdha.  

6.1.3. Metodologjitë e Aplikuara në Menaxhimin e Projekteve  

Në grafikun e mëposhtëm, figurë 16, paraqitet shpërndarja e projekteve TIK sipas 

metodologjive të aplikuara për menaxhimin e tyre. 

Vërehet që ka një mbizotërim absolut të përdorimit të metodologjisë tradicionale, që 

njihet ndryshe dhe si metodologjia ‘Waterfall’, në menaxhimin e projekteve TIK, të 

cilët përbëjnë 81.8% të rasteve. Më pas vijnë metodologjia PMBOK, 5,7%, RUP dhe 

ITIL me 3,8% dhe metodologjitë e tjera me rradhë.  
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Në gjykimin tim, metodologjia tradicionale është më e përdorura pasi ka një 

ngjashmëri të madhe me ciklin e menaxhimit të investimeve publike. Siç do e shohim 

edhe në çështjen 6.1.6, pjesa më e madhe e projekteve të marra në studim (64%) 

financohen nga buxheti i shtetit.  

 

 

Figurë 16 Shpërndarja e dendurive relative të projekteve sipas metodologjisë 

Gjithashtu, një arsye tjetër potenciale e normës së ulët të aplikimit të metodologjive 

dhe standardeve ndërkombëtare të menaxhimit të projekteve mund është mungesa e 

njohurive të duhura rreth tyre, nga ana e stafit përgjegjës për menaxhimin e projekteve 

TIK në administratë. 

6.1.4. Ecuria e Projekteve sipas Madhësisë 

Në figurën 17, paraqitet shpërndarja e projekteve TIK sipas madhësisë. Vërehet që ka 

një mbizotërim absolut të projekteve me vlerë të madhe, 25,000 €-150,000 €, të cilët 

përbëjnë 43% të rasteve.  

 

Figurë 17 Shpërndarja e projekteve sipas madhësisë 
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Më pas vijnë projektet shumë të mëdha (25%), me vlerë më të madhe se 150,000€ dhe 

projektet me vlerë të mesme (19%), 10,000€-25,000€.  

Lidhur me ecurinë e projektit në raport me madhësinë, nga grafiku 18, vërehet se 

projektet shumë të vogla, me vlerë deri më 3000€, kanë një nivel më të lartë suksesi, 

krahasuar me kategoritë e tjera të projekteve.  

 

Figurë 18 Shpërndarja e ecurisë së projekteve sipas madhësisë 

Disa nga arsyet kryesore të suksesit të projekteve shumë të vogla, mund të cilësojmë 

periudha relativisht afatshkurtër e implementimit të tyre dhe menaxhimi i tyre nga një 

grup i vogël pune. 

6.1.5. Përshkrimi i Ecurisë së Projekteve sipas Burimit të Financimit 

Në figurën 30, paraqitet shpërndarja e projekteve TIK sipas burimit të financimit. 

Vërehet që ka një mbizotërim absolut të projekteve të financuara nga buxheti i shtetit, 

të cilat përbëjnë 52,3% të projekteve të financimit tërësisht nga buxheti i shtetit dhe 

64,2%
20

 të rasteve kur shteti ka qenë kontribues në projekte.  

Më pas vijnë projektet e financuara nëpërmjet granteve (29,2%) dhe projektet e 

financuara nëpërmjet kredive ose huave (15,4%).  

                                                 
20

 Në disa raste projektet e financuara nëpërmjet granteve, kredive dhe huave mund të 

komplementohen dhe me kontribut të shtetit shqiptar. Gjithashtu, në zbatim të Dekretit të Presidentit 

Nr.1582, datë 15.08.1996, për rastet e marrëveshjeve financiare të ratifikuara në Kuvend ose të 

miratuara nga Qeveria në formën e granteve, parashikohet mospërdorimi i burimeve financiare të 

huaja për të paguar taksa e tatime, duke përfshirë tatimin mbi vlerën e shtuar. Si rrjedhojë, duke qenë 

se tatimi i paguar ju rimbursohet financuesve të huaj, nga administrata tatimore, kjo vlerë përbën 

kontributin e shtetit shqiptar në realizimin e projektit. 
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Figurë 19 Shpërndarja e projekteve sipas burimit të financimit 

Lidhur me ecurinë e projektit në raport me burimin e financimit, nga grafiku 20, 

vërejmë se projektet e financuara nga grantet kanë një normë më të lartë suksesi, në 

nivelin 68,4%, krahasuar me kategoritë e tjera të projekteve. Projektet e financuara 

nga buxheti i shtetit, që përbëjnë dhe burimin kryesor të financimit të projekteve në 

administratën publike shqiptare kanë një normë suksesi prej 64,7%. Gjithashtu, nga 

grafiku i mëposhtëm vërehet se projektet e financuara nga kreditë apo huatë kanë 

nivelin më të lartë të dështimit, përkatësisht dështimit të plotë, në nivelin 10% si dhe 

dështimit të pjesëshëm, në nivelin 40%.  

 

Figurë 20 Shpërndarja e ecurisë së projekteve sipas burimit të financimit 

Norma më e lartë e suksesit të projekteve të financuara nëpërmjet granteve mund të 

vijë si rezultat i një sërë faktorësh si: aplikimi i procedurave dhe metodologjive të 
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përshtatshme për menaxhimin e projekteve, kontraktimi i ekspertëve të fushës të 

dedikuar dhe të specializuar për analizën, monitorimin dhe vlerësimin e projektit, 

aplikimi i procedurave të kontrollit të përcaktuara mirë, etj. Gjithashtu, në shumicën e 

rasteve, projektet e financuara nga donatorët e huaj në vendin tonë, janë projekte të 

cilat janë implementuar më parë në vende të tjera si dhe kanë rezultuar të suksesshme.  

6.1.6. Përshkrimi i Ecurisë së Projekteve sipas Kohëzgjatjes 

Në figurën 21, paraqitet shpërndarja e projekteve TIK sipas kohëzgjatjes. Vërehet se 

ka një mbizotërim të projekteve me kohëzgjatje 3-9 muaj, në nivelin 38%.  

 

Figurë 21 Shpërndarja e dendurive relative të projekteve sipas kohëzgjatjes 

Më pas vijnë projektet me kohëzgjatje mbi 15 muaj, me 25%, projektet me 

kohëzgjatje 9-15 muaj, me 24% dhe projektet me kohëzgjatje 1-3 muaj, që përbëjnë 

vetëm 13% të rasteve.  

 

Figurë 22 Shpërndarja e përqindjeve kumulative të ecurisë sipas kohëzgjatjes 
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Përsa i përket ecurisë së projektit në raport me kohëzgjatjen, grafiku 22 paraqet 

përqindjet kumulative të projekteve sipas kategorive të kohëzgjatjes. Vërehet se 

projektet me kohëzgjatje më të vogël se 15 muaj kanë një normë më të lartë dështimi, 

të plotë ose të pjesshëm, në krahasim me projektet me kohëzgjatje mbi 15 muaj. 

Në figurën 23, paraqitet denduria relative e ecurisë së projekteve për secilën kategori 

të kohëzgjatjes së projekteve. Vihet re se projektet me normë më të lartë dështimi, në 

nivelin 14%, i përkasin kohëzgjajtjes 1-3 muaj. 

 

Figurë 23 Shpërndarja e dendurive relative të ecurisë së projekteve sipas kohëzgjatjes 

Nëse i referohemi çështjes 6.1.5, kishim që projektet shumë të vogla kishin normën 

më të lartë të suksesit, ndërsa nga figura 23 vërejmë se projektet me kohëzgjatje të 

vogël kanë normën më të lartë të dështimit dhe me rritjen e kohëzgjatjes së tij, rriten 

shanset që projekti të jetë i sukseshëm.  

Logjikisht, duhet të ekzistonte një korelacion i drejtë midis kohëzgjatjes së projektit 

dhe kompleksitetit të tij, pra në këtë rast madhësisë së tij. Fakti që ky korelacion i 

drejtë nuk ekziston tregon se parashikimi jo i përshtatshëm i afateve kohore, ka një 

implikim të drejtpërdrejtë në mbarëvajtjen e projektit. 

Në praktikë, shumë institucione dështojnë në realizimin e një plani të përshtatshëm 

kohor, për arsye të ndryshme si: mungesa e kapaciteteve profesionale dhe mjeteve për 

ta bërë këtë, nxitja nga ana e drejtuesve të institucioneve që të ketë rezultate sa më të 

shpejta për tu bërë publike dhe për të fituar popullaritet tek publiku si dhe në disa 

raste, detyrimi për përfundimin e projektit dhe shlyerjen e detyrimeve financiare ndaj 

operatorëve ekonomik, brenda të njëjtit vit buxhetor, në të kundërt fodet e 

parashikuara për këtë qëllim ‘digjen’. 
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6.1.7. Përshkrimi i Ecurisë së Projekteve sipas Zbatuesit 

Në tabelën e mëposhtme paraqitet shpërndarja e projekteve TIK sipas zbatuesit të 

projektit, duke evidentuar këto raste të zbatimit të projektit: 

- zbatimi i projektit nga vetë institucioni; 

- kontraktimi i një kompanie të huaj; 

- kontraktimi i një kompanie vendase. 

Gjithashtu, janë marrë parasysh rastet e bashkëpunimit të kompanive vendase me ato 

të huaja.  

Siç mund të shihet edhe nga tabela 5, rreth 75% e projekteve TIK zbatohen nëpërmjet 

kontraktimit të operatorëve ekonomik vendas dhe të huaj. Vërehet se ka një 

mbizotërim, në nivelin 70,7%, të projekteve për zbatimin e të cilëve kontraktohen 

operatorë ekonomik vendas.  

Tabelë 5 Shpërndarja e projekteve sipas zbatuesit 

 Përgjigjet Përqindja 

e Rasteve Nr Përqindja 

Zbatuesi 

i 

projektit 

U implementua nga institucioni 3 5,2% 5,7% 

U implementua nga një biznes shqiptar 41 70,7% 77,4% 

U implementua nga nje biznes i huaj 14 24,1% 26,4% 

Total  58 100,0% 109,4% 

Një fakt tjetër interesant është se me rritjen e madhësisë së projektit vërehet një rritje 

e pjesëmarrjes së operatorëve ekonomik të huaj, për zbatimin e projekteve TIK në 

institucionet publike shqiptare.  

Siç mund të vërehet edhe nga grafiku 35, për projektet shumë të vegjël, deri në vlerën 

3000€, 100% e tyre zbatohen nga operatorë ekonomik shqiptarë, ndërsa për projektet 

shumë të mëdha, mbi 150,000 €, pjesëmarrja e bizneseve shqiptare ulet në nivelin 

60%.  

 

Figurë 24 Shpërndarja e dendurive relative të zbatuesve sipas madhësisë së projektit  
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Përsa i përket ecurisë së projekteve TIK në varësi të zbatuesit, bazuar në figurën 25 

vërejme se operatorët ekonomik të huaj kanë një normë më të lartë suksesi, 74,1%, 

krahasuar me operatotët vendas, 63,4% dhe institucionet, 33,3%. 

Ndër arsyet kryesore të suksesit të projektevë të zbatuara nga bizneset e huaja mund të 

përmendim pasja e një stafi të kualifkuar dhe certifikuar, eksperiencat e mëparshme 

në implementimin e projekteve të ngjashme, rëndësia që këto kompani i kushtojnë 

emrit ‘të mirë’ si dhe krijimit të tregjeve të reja, përtej vendit të tyre të origjinës, etj. 

 

Figurë 25 Shpërndarja e dendurive të zbatuesve sipas madhësisë së projektit 

Po ti referohemi kritereve që aplikohen në rastet e prokurimeve publike në vendin 

tonë, një nga kriteret e pjesëmarrjes është detyrimi për një eksperiencë të mëparshme 

të ngjashme me objektin e prokurimit. Si rrjedhojë, për projekte inovative, të cilat 

aplikohen për herë të parë në vendin tonë, është e vështirë që operatotët ekonomik 

vendas të konkurojnë dhe aq më tepër të përzgjidhen fitues. 

Një nga praktikat më të mira që do të çonin në ekspansionin e kompanive vendase si 

dhe riinvestimin e kapitalit në vend, do të ishte të përcaktohej si një nga parakushtet 

për kompanitë e huaja, që duan të marrin pjesë në procedurat e prokurimit publik në 

vendin tonë, të bashkëpunojnë me një kompani lokale, ku kompania vendase të 

përfitojë 20-30% të fondit të prokuruar. 

6.1.8. Përshkrimi i Ecurisë së Projekteve sipas Grupeve të Punës 

Në figurën 26, paraqitet shpërndarja e projekteve TIK sipas numrit të anëtarëve të 

grupit të punës së projektit, duke evidentuar këto kategori të grupeve të punës: 

- I vogël (1-5 anëtarë); 

- Mesatar (6-15 anëtarë); 

- I madh (16-25 anëtarë); 

- Shumë i madh (>25 anëtarë). 
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Siç vërehet nga grafiku i mëposhtë, pjesa më e madhe e projekteve, 28 (53%) është 

menaxhuar nga një grup i vogël pune, 1-5 anëtarë, 18 (30,2%) projekte janë 

menaxhuar nga një grup mesatar, 6-15 anëtarë.  

 

Figura 26 Shpërndarja e dendurive relative sipas madhësisë së grupit të punës 

Përsa i përket ecurisë së projekteve në raport me madhësinë e grupit të punës, në 

figurën 27, paraqitet ecuria e projekteve TIK, sipas madhësisë së grupeve të punës.  

 

Figurë 27 Ecuria e projekteve sipas madhësisë së grupeve të punës 

Vërehet se projektet që menaxhohen nga një grup i madh pune, 16-25 anëtarë, kanë 

një normë më të lartë dështimi, të plotë ose të pjesshëm, në krahasim me kategoritë e 
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tjera. Për këtë kategori vetëm 37,5% e projekteve kanë rezultuar të sukseshëm, ndërsa 

pjesa tjeter, 62,5%, kanë rezultuar pjesërisht të dështuar. 

Në fakt, përcaktimi i numrit optimal të anëtarëve të një grupi pune, është një nga 

faktorët kyç të suksesit të projektit. Siç e pamë dhe në çështjen 6.1.1, projektet e 

ndërmarra nga institucionet qendrore jo ministri kishin një normë më të lartë suksesi 

krahasuar me ministritë. Zakonisht, këto projekte menaxhohen nga një numër i vogël 

ose mesatar anëtarësh, numri minimal i anëtarëve të grupeve të punës, të përcaktuar 

nga detyrimet që ka vendosur Agjencia e Prokurimeve Publike rreth procedurave të 

prokurimit publik.  

Gjithashtu, rritja e numrit të anëtarëve të grupit të punës, jo domosdoshmërisht 

konvergjon në një ndarje më të drejtë të detyrave midis tyre. Shpesh ndodh që puna të 

realizohet nga një numër i kufizuar anëtarësh dhe të tjerët të firmosin në ’mirëbesim’. 

Për më tepër, në projektet e mëdha dhe që menaxhohen nga një numër i madh grupi 

pune, rritet numri i institucioneve dhe palëve të përfshira në projekt, shpeshherë me 

interesa të ndryshme nga njëri-tjerti, duke vështirësuar ndjeshëm komunikimin dhe 

marrjen e vendimeve. 

6.1.9. Faktorët Kritik të Suksesit 

Bazuar në studimet e mëparshme si dhe eksperiencën me projektet TIK, janë 

evidentuar një sërë faktorësh që ndikojnë në zbatimin e suksesshëm të projekteve 

TIK. Më poshtë paraqiten 14 faktorë kritik suksesi (FKS), të marrë në studim: 

- Trajtimi i përshtatshëm i ndryshimeve 

- Komunikimi i vazhdueshëm ndërmjet grupit të punës (GP) dhe 

përdoruesve; 

- Komunikimi i vazhdueshëm ndërmjet anëtarëve të GP; 

- Aftësitë e përshtatshme të menaxherit të projektit; 

- Aplikimi i teknologjive të reja; 

- Njohuritë e përshtatshme rreth teknologjive të përdoruesve; 

- Mbështetja nga drejtuesit e lartë të institucionit; 

- Pasja e objektivave të qarta të Institucionit; 

- Të kuptuarit drejt i kërkesave dhe nevojave të përdoruesve; 

- Përcaktimi i qartë i kërkesave të projektit; 

- Përfshirja e vazhdueshme e përdoruesve në projekt; 

- Procese të përshtatshme për menaxhimin e ndryshimeve; 

- Metodologjia e përshtatshme e projektit; 

- Procese të përshtatshme auditimi.  

Në figurën 28, paraqitet niveli mesatar i rëndësisë së faktorëve kritik të suksesit. 

Lehtësisht, vërehet se faktorë si: mbështetja nga drejtuesit e lartë, pasja e objektivave 
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të qarta të institucionit, kuptimi i qartë i kërkesave dhe aftësitë e menaxherit të 

projektit, përbëjnë 4 faktorët më të rëndësishëm të suksesit të projekteve TIK në 

administratën publike shqiptare.  

 

Figurë 28 Niveli mesatar i rëndësisë së FKS 

Ndërkohë, vihet re se faktorë që të kanë të bëjnë me: përfshirjen e përdoruesve, 

komunikimi i GP me përdoruesit, aplikimi i teknologjive të reja, njohuritë e 

përdoruesve rreth teknologjive të reja dhe proceset e duhura për menaxhimin e 

ndryshimeve gjykohen si faktotë më pak të rëndësishëm. 

 

Figurë 29 Denduria relative e vlerësimit të FKS 
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Për të saktësuar edhe më tepër gjykimin në lidhje me rëndësinë e secilit faktor, janë 

analizuar dhe shqyrtuar denduritë relative të rëndësisë së tyre. Bazuar në figurën 29, 

vihet re se faktori kryesor në menaxhimin e projekteve TIK në administratë është 

mbështetja nga drejtuesit e lartë, 58,8% të rasteve gjykojnë se ky faktor është shumë i 

rëndësishëm. 

Ndërsa, faktori më pak i rëndësishëm është cilësuar përfshirja e përdoruesve. Po të 

bazohemi në standarde dhe literatura të mëparshme, përfshirja e përdoruesve dhe 

marrja e përshtypjeve të tyre, trajtohet si një faktor thelbësor në suksesin e një 

projekti. 

Për të hulumtuar më tej rreth këtij gjykimi, u analizua ndërlidhja midis ecurisë së 

projekteve dhe gjykimit mbi përfshirjen e përdoruesve, paraqitur në grafikun 30. 

 

Figurë 30 Përshirja e përdoruesve sipas ecurisë së projektit 

Vërehet se për 67% të rasteve të projekteve të dështuara, është gjykuar se përfshirja e 

përdoruesve është ‘Aspakt e Rëndësishme’, ndërsa për 33% të rasteve të projekteve të 

dështuara, është gjykuar se përfshirja e përdoruesve është ‘Pak e Rëndësishme’, pra 

duke arritur në konkluzionin se mospërfshirja e përdoruesve ka çuar në dështimin e 

këtyre projekteve. 

Ndërsa përsa i përket mbështetjes nga drejtuesit e lartë, vërehet se në 76% të 

projekteve të sukseshme, gjykohet se ky faktor është shumë ose disi i rëndësishëm 

(shtojca c). Në fakt, një ndikim kaq i lartë i drejtuesve të lartë në menaxhimin e 

projekteve, është më shumë një karakteristikë e vendeve në zhvillim, e cila e 

shoqëruar dhe me një kuadër rregullator jo të mirëpërcaktuar, çon në një kontroll 

apsolut të këtyre proceseve. 
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Të paturit objektiva të qarta të institucionit, po ashtu ka një rëndësi të madhe në 

ecurinë e projektit. Kështu, vërehet se në 70% të projekteve të sukseshme, gjykohet se 

ky faktor është shumë ose disi i rëndësishëm (shtojca c). Në shumë raste, sidomos në 

lidhje me projektet TIK ndërinstitucionale, është shumë e vështirë që të përcaktohen 

detyrat dhe përgjegjësitë e institucioneve të përfshira, pasi shpeshherë nuk është 

shumë e qartë se ku fillon dhe ku përfundon objekti i veprimtarisë së tyre. 

Dokumenti i termave të referencës, duke përfshirë specifikimet funksionale dhe jo 

funksionale, përbën një nga elementet kyç të suksesit të një projekti. Nga analiza e të 

dhënave, rezulton se në 60% të projekteve të sukseshme, gjykohet se ky faktor është 

shumë ose disi i rëndësishëm (shtojca c).  

Gjithashtu, për të pasur kërkesa sa më të mirëpërcaktuara është e domosdoshme që në 

hartimin e tyre të përfshihen përdoruesit si dhe ekspertët që janë në gjendje të 

analizojnë të gjitha proceset e punës. Shpeshherë, në institucionet publike gjykohet se 

hartimi i kërkesave të një projekti është detyrë e stafit të njësive TIK. Për më tepër ky 

proces bëhet e dhe më i vështirë kur institucioni është në prag reformash 

administrative dhe ekziston dilema e bazës referuese, në kuadër të një periudhe 

tranzitore të gjatë, të hyrjes në fuqi të ndryshimeve rregullatore. 

Në shtojcën 2, bashkëlidhur këtij punimi paraqiten ndërlidhjet që ekzistojnë midis 

ecurisë së projektit dhe FKS-ve të ndryshme. 
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6.2. Niveli i Maturimit të Menaxhimit të Projekteve TIK 

6.2.1. Niveli i Përgjithshëm i Maturimit 

Në figurën 31, paraqitet niveli mesatar i maturimit (sipas përcaktimeve të bëra në 

çështjen 2.5.1 Nivelet e CMM) të proceseve të menaxhimit të projekteve TIK në 

APSH. Lehtësisht mund të vërehet se menaxhimi i prokurimeve ka nivelin më të lartë 

të maturimit, me 3,54. Si rrjedhojë, proceset në lidhje me këtë aspekt janë të 

përcaktuara, madje po shkojnë drejt proceseve të menaxhuara, niveli 4 i maturimit. 

Ky nivel i lartë sofistikimi për proceset e prokurimit, i dedikohet reformës së 

prokurimeve të ndërmarrë në vitin 2006.
21

 

Ndërkohë, proceset e menaxhimit të riskut kanë nivelin mesatar 2,51, pra janë procese 

të përsëritshme, që po shkojnë drejt proceseve të përcaktuara. 

Duke analizuar nivelin e maturimit të proceseve që i përkasin aspekteve të ndryshme 

të menaxhimit të projektit, arrijmë të kuptojmë dhe aspektet që duhet të merren 

parasysh gjatë hartimit të metodologjisë së projekteve TIK në administratën publike. 

Në çështjet në vijim, paraqitet niveli mesatar i maturimit të proceseve si dhe denduritë 

relative të tyre, të grupuara sipas aspekteve të ndryshme të menaxhimit të projekteve 

TIK. 

 

Figurë 31 Niveli mesatar i maturimit të proceseve të menaxhimit të integrimit 

                                                 
21

 APP (2008).  Pyetje-përgjigje mbi prokurimin elektronik. Marrë më 01.02.2012, nga: 

https://www.app.gov.al/ep/Pyetje.apsx.aspx.  

https://www.app.gov.al/ep/Pyetje.apsx.aspx
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6.2.2. Menaxhimi i Integrimit të Projektit 

Nga figura 32, vërehet se në tërësi proceset janë të përcaktuara (niveli 3), ndërsa 

proceset 2.1 dhe 2.4 tentojnë të arrijnë nivelin të proceseve të menaxhuara. Procesi 

2,6 ka nivelin më të ulët të sofistikimit, 2.9, duke kaluar në procese të përsëritshme. 

 

Figurë 32 Niveli mesatar i maturimit të proceseve të menaxhimit të integrimit 

Figura 33 paraqet shpërndarjen e dendurive relative të nivelit të maturimit për secilin 

proces specifik. 

 

Figurë 33 Maturimit i proceseve të menaxhimit të integrimit 
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Vërehet se 46,4% gjykojnë se ka procese të menaxhuara përsa i përket bashkëpunimit 

me aktorë të tjerë gjatë hartimit të projekteve dhe TeR. 

6.2.3. Menaxhimi i Qëllimit të Projektit 

Në tërësi, vërehet se proceset e menaxhimi të qëllimit janë të përcaktuara, figura 34. 

Ndërkohë proceset 3.1 dhe 3.7 kanë nivel më të lartë maturimi. 

 

Figurë 34 Niveli mesatar i maturimit të proceseve të menaxhimit të qëllimit 

Figura 35 paraqet shpërndarjen e dendurive relative të nivelit të maturimit për secilin 

proces specifik. 

 

Figurë 35 Maturimi i proceseve të menaxhimit të qëllimit 
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6.2.4. Menaxhimi i Kohës së Projektit 

Në lidhje me menaxhimin e kohës së projektit, nga figura 36, vërehet se niveli 

mesatar i maturimit është 3, procese të përcaktuara. Megjithatë, vështirësitë kryesore 

vërehen në identifikimin dhe dokumentimin e relacioneve ndërmjet aktiviteteve të 

projektit (procesi 4.3) dhe analizën e tyre për të përcaktuar skedulin e projektit 

(procesi 4.6).  

 

Figurë 36 Niveli mesatar i maturimit të proceseve të menaxhimit të kohës  

Figura 37 paraqet shpërndarjen e dendurive relative të nivelit të maturimit për seicilin 

proces specifik. 

 

Figurë 37 Maturimi i proceseve të menaxhimit të kohës 
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6.2.5. Menaxhimi i Kostos së Projektit 

Përsa i përket menaxhimit të kostos, nga figura 38, vërehet se vështirësitë kryesore 

hasen në vlerësimin e kostos për rezultatet individuale të pritshme të projektit (procesi 

5,2), ndërkohë që proceset e tjera janë të përcaktuara. 

 

Figurë 38 Niveli mesatar i maturimit të proceseve të menaxhimit të kostos 

Figura 39 paraqet shpërndarjen e dendurive relative të nivelit të maturimit për secilin 

proces specifik. 

 

Figurë 39 Maturimi i proceseve të menaxhimit të kostos 
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6.2.6. Menaxhimi i Cilësisë së Projektit 

Nga figura 40, shohim se të tre proceset e menaxhimit të cilësisë janë të përcaktuara 

dhe kanë nivel pothuajse të njëjtë maturimi. 

 

Figurë 40 Niveli mesatar i maturimit të proceseve të menaxhimit të cilësisë 

Figura 41 paraqet shpërndarjen e dendurive relative të nivelit të maturimit për secilin 

proces specifik. 

 

Figurë 41 Maturimi i proceseve të menaxhimit të cilësisë 
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6.2.7. Menaxhimi i Burimeve Njerëzore të Projektit 

Siç mund të vërehet edhe nga figura 42, proceset e menaxhimit të burimeve njerëzore 

janë të përcaktuara, megjithatë vërehen vështirësi në marrjen e përshtypjeve të grupit 

të punës në kohë si dhe zhvillimin e aftësive individuale për rritjen e performancës së 

projektit.  

 

Figurë 42 Niveli mesatar i maturimit të proceseve të menaxhimit të burimeve njerëzore 

Figura 43 paraqet shpërndarjen e dendurive relative të nivelit të maturimit për secilin 

proces specifik. 

 

Figurë 43 Maturimi i proceseve të menaxhimit të burimeve njerëzore 
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6.2.8. Menaxhimi i Komunikimeve dhe Palëve të Përfshira të Projektit 

Nga figura 44, verehet se vështirësitë kryesore që hasen gjatë menaxhimit të 

projekteve kanë të bëjnë me përcaktimin, matjen dhe parashikimin e indikatorëve të 

performancës. Nëse i referohemi të dhënave të EUROSTAT për Shoqërinë e 

Informacionit
22

, vëmë re se Shqipëria nuk ka publikuar statistika të TIK, të cilat do të 

të shërbenin si indikatorë për vlerësimin e  performancës së projekteve TIK. 

 

Figurë 44 Niveli mesatar i maturimit të menaxhimit të komunikimeve dhe palëve  

Figura 45 paraqet shpërndarjen e dendurive relative të nivelit të maturimit. 

 

Figurë 45 Maturimi i proceseve të menaxhimit të komunikimeve dhe palëve të përfshira 

                                                 
22

EUROSTAT (2014).   

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/main_tables.  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/main_tables
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6.2.9. Menaxhimi i Riskut të Projektit 

Menaxhimi i riskut të projektit është aspekti me nivelin më të ulët të maturimit, nga 

figura 46 shohim se të gjitha proceset janë të përsëritshme. Vërehet se vështirësitë 

kryesore hasen në dokumentimin e karakteristikave të risqeve (procesi 9.3) si dhe 

përcaktimin e prioritetit të tyre (procesi 9.4). 

 

Figurë 46 Niveli mesatar i maturimit të proceseve të menaxhimit të riskut 

Figura 47 paraqet shpërndarjen e dendurive relative të nivelit të maturimit për secilin 

proces specifik. 

 

Figurë 47 Maturimi i proceseve të menaxhimit të riskut 
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6.2.10. Menaxhimi i Prokurimeve të Projektit 

Ndërkaq, menaxhimi i prokurimeve të projekteve është aspekti me nivelin më të lartë 

të maturimit, nga figura 48 shohim se të gjitha proceset janë të përcaktuara, madje 

disa prej tyre janë fare pranë nivelit 4 të maturimit, procese të menaxhuara. Dy prej 

aspekteve që kërkojnë vëmendje janë planifikimi i prokurimeve (procesi 10.1) si dhe 

identifikimi i operatorëve ekonomik potencial (procesi 10.2). 

 

Figurë 48 Niveli mesatar i maturimit të proceseve të menaxhimit të prokurimeve  

Figura 49 paraqet shpërndarjen e dendurive relative të nivelit të maturimit për secilin 

proces specifik. 

 

Figurë 49 Maturimi i proceseve të menaxhimit të prokurimeve 
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6.3. Diskutim mbi Hipotezat e Ngritura 

Bazuar në studimin e faktorëve që ndikojnë në suksesin e projekteve dhe nivelin e 

maturimit të menaxhimit të tyre, më poshtë paraqitet analiza e hipotezave të ngritura. 

 Hipoteza 1 – Projektet e ndërmarra nga ministritë kanë më pak gjasa, të 

dështojnë në krahasim me projektet e ndërmarra nga institucionet e tjera qendrore. 

Nga analiza e kryer në çështjen 6.1.1, u vu re se numri më i madh i projekteve TIK, 

janë ndërmarrë nga institucione qendrore jo ministri, megjithatë ministritë kanë një 

përqindje më të madhe të projekteve të dështuara.  

Bazuar në figurën 24, ku janë paraqitur përqindjet kumulative të ecurisë së projekteve, 

vërehet se në rastin e ministrive 11,76% e projekteve kanë rezultuar të dështuara 

kundrejt nivelit 2.78% për institucionet e tjera qendrore. Gjithashtu, 47,06% e 

projekteve të ndërmarra nga ministritë kanë rezultuar pjesërisht të dështuara ose të 

dështuara, kundrejt nivelit 33,33% për institucionet e tjera qendrore. 

Njëkohësisht, pas kryerjes së analizës statistikore, vërehet se projektet e ndërmarra 

nga ministritë kanë 1.96 herë (Shtojca 1.a) më tepër gjasa për të qenë pjesërisht të 

dështuara ose të dështuara, por pa ndryshim sinjifikant ndërmjet tyre [OR=1.96, 

α=95%, p=0 ,252].  

Prandaj hipoteza që projektet e ndërmarra nga ministritë kanë më pak gjasa të 

dështojnë hidhet poshtë. 

Hipoteza 2 – Numri më i madh i projekteve TIK në administratën publike shqiptare 

ndërmerren për ndërtimin e infrastrukturës TIK. 

Referuar parashtrimit teorik, rezultonte se investimet në infrastrukturë paraqiten si një 

nga sfidat kryesore të vendeve në zhvillim, pasi ato ofrojnë shërbimet bazë për 

industrinë dhe familjet (Martini dhe Leo 1996), inputet kyçe në ekonomi (Threadgold 

1996) dhe një faktor thelbësor në aktivitetin dhe rritjen ekonomike (East Asia 

Analytical Unit 1998).  

Qëllimi i kësaj hipoteze është që të analizojmmë peshën specifike të investimeve 

infrastrukturore, përgjatë periudhës së marrë në studim. Nga analiza e kryer në 

çështjen 6.1.2, u vu re se pjesa më e madhe e projekteve, 38 (71,7%) kishin si objekt 

shërbimet IT, 6 (11,3%) projekte kishin si objekt paketat softuerë dhe po 6 (11,3%) 

projekte kishin si objekt sisteme, server dhe kujtesë.  

Duke iu referuar kësaj analize, rezulton se vetëm 9 (17%) projekte në total janë 

ndërmarrë në infrastrukturë, duke përfshirë pajisje zyre, pajisje rrjeti, sisteme, server, 

kujtesë, etj. Si rrjedhojë, hipoteza që pjesa më e madhe e projekteve TIK në APSH 

janë në infrastrukturë, bie poshtë.  

 



 

Valmira Osmanaj, M.Sc.                      Menaxhimi i Projekteve TIK në Administratën Publike Shqiptare 
   

 

83 

Hipoteza 3 - Dialogu i vazhdueshëm me përdoruesin është faktor kritik i 

suksesit të një projekti TIK. 

Gjatë analizës së literaturës në lidhje me faktorët kritikë të suksesit të projekteve 

(Çështja 2.7), u pa që shumë autorë e vinin theksin tek përdoruesi. Në mënyrë të 

veçantë Pinto dhe Slevin (1987) identifikuan tre faktorë që influencojnë përftimin e 

nivelit të lartë të kënaqësisë së përdoruesit: konsultimi me klientin, pranimi nga ana e 

klientit dhe komunikimi.  

Ndërkohë, nga analiza e Faktorëve Kritik të Suksesit (FKS), të analizuara në çështjen 

6.1.10, vihet re se faktorë që të kanë të bëjnë me: përfshirjen e përdoruesve, 

komunikimi i GP me përdoruesit dhe njohuritë e përdoruesve rreth teknologjive të 

reja gjykohen si faktotë pak të rëndësishëm. Për të hulumtuar më tej rreth këtij 

gjykimi, u analizua ndërlidhja midis ecurisë së projektit dhe gjykimit mbi përfshirjen 

e përdoruesve, nga e cila rezultoi se në 67% të rasteve të projekteve të dështuara, 

përfshirja e përdoruesve është është gjykuar ‘Aspakt e Rëndësishme’, ndërsa 33% të 

rasteve projektet të dështuar, përfshirja e përdoruesve është gjykuar ‘Pak e 

Rëndësishme’, pra duke arritur në konkluzionin se mospërfshirja e përdoruesve ka 

çuar në dështimin e këtyre projekteve. 

Si rrjedhojë hipoteza që qasja pozitive dhe dialogu i vazhdueshëm me përdoruesin 

është faktor i rëndësishëm i suksesit të një projekti qëndron.  

 Hipoteza 4 - Menaxhimi i Prokurimeve ka nivelin më të lartë të maturimit. 

Në vijim të analizës së kryer në çështjen 7.2, vërehet se menaxhimi i prokurimeve ka 

nivelin më të lartë të maturimit, 3.54. Prandaj proceset në lidhje me këtë aspekt janë të 

përcaktuara, madje po shkojnë drejt proceseve të menaxhuara, niveli 4 i maturimit. 

Si rrjedhojë, hipoteza që menaxhimi i prokurimeve ka nivelin më të lartë të maturimit 

qëndron. 

 

 

 

 

 

 



 

Valmira Osmanaj, M.Sc.                      Menaxhimi i Projekteve TIK në Administratën Publike Shqiptare 
   

 

84 

KAPITULLI 7 

UDHËRRËFYES DHE PRAKTIKA TË MIRA TË MENAXHIMI 

TË PROJEKTEVE TIK NË APSH 

7.1. Si duhet të Menaxhohen Projektet TIK në APSH? 

Po ti referohemi literaturave të ndryshme, konstatojmë se ekzistojnë një sërë 

metodologjish dhe udhëzimesh për menaxhimin e projekteve, qofshin këto 

metodologji përgjithësuese (PMBOOK, Prince2, ITIL, etj) apo pronësore, të cilat janë 

hartuar nga kompani të mëdha (RUP, MSF), që operojnë në fushën e teknologjisë së 

informacionit. 

Bazuar në kompleksitetin, shumëllojshmërinë, numrin e madh të palëve të përfshira 

dhe specifikat e sektorit publik, sugjerohet që në rastin e projekteve TIK të sektorit 

publik, të aplikohen metodologji përgjithësuese.  

Shpeshherë, një projekt konceptohet i përcaktuar nëse përmban tre elemente kryesore: 

qëllimin, koston dhe kohën e nevojshme për realizimin e tij. Megjithatë, që një projekt 

të jetë i sukseshëm duhet që të përmbajë këto elemente: 

- Qëllimin e mirë përcaktuar dhe argumentimi i rëndësisë së këtij projekti; 

- Objektivat, duke evidentuar produktin apo shërbimin që do të përftohet, si 

dhe rezultatet e pritshme të projektit. 

- Palët e përfshira, çdo palë që ka interes dhe ndikohet nga projekti dhe 

rezultatet e tij; 

- Afatet kohore, duke evidentuar kohën e plotë për realizimin e projektit, por 

dhe kohën fizike të investuar në projekt; 

- Mjetet dhe metodat për të vlersuar procesin; 

- Burimet e nevojshe, humane, financiare dhe fizike; 

- Planin e punës të mirëpërcaktuar, i cili i komunikohet grupit të punës dhe 

palëve të përfshira në projekt; 

- Mjetet dhe metodat për të monituar ecurinë e projektit. 

Në mënyrë që udhëzimet e menaxhimit të projektit të jenë sa më të qarta dhe të 

kuptueshme, ato do të grupohen në varësi të fazave të ndryshme të ciklit të jetës së 

projektit, të përcaktuara në figurën 50.  
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Pamvarësisht nga fakti që këto faza paraqiten në mënyrë sekuenciale, ato nuk janë 

procese lineare, pasi në shumë raste kemi monitorimin, vlerësimin dhe komunikimin e 

progresit të cilat janë procese ciklike dhe përfshijnë si grupin e punës ashtu edhe palët 

e përfshira. 

Më poshtë të analizohen aspektet kryesore si dhe do të jepen udhëzimet përkatëse për 

secilën fazë të projektit. 

 

Figurë 50 Fazat e Menaxhimit të Projektit TIK 

7.1.1. Faza parapërgatitore 

Përpara se të fillojë një projekt konkret, duhet të identifikohen projektet potenciale. 

Për projektet që do të financohen nga buxheti i shtetit, sugjerohet që ky proces të 

koordinohet me fazat e planifikimit të buxhetit afatmesëm. Prandaj, për projektet që 

do të zbatohen vitin e ardhshëm kalendarik, faza përgatitore duhet të mos fillojë më 

vonë se muaji shkurt i vitit aktual. 

Propozimi i projekteve të reja, mund të bazohet në projektet e mëparshme, 

dokumentat strategjike dhe planet e punës së institucionit, por dhe praktikat më të 

mirat të aplikuara nga vendet e ndryshme. 

Qëllimi i kësaj faze është që të gjykohet mbi rëndësinë potenciale të projektit, duke 

identifikuar impaktin që do ketë ky projekt si dhe përfitimet që do të vijnë nga zbatimi 

i tij. Sugjerohet që për propozimin e projekteve të hartohen dokumenta standarde 

(template), në të cilat duhet të bazohet gjatë hartimit të çdo projekt ideje. 

Gjithashtu, është shumë e rëndësishme që në këtë fazë të identifikohen grupet e 

interesit, financuesit potencial si dhe përfituesit e projektit, të cilët do të angazhohen 

në projekt. 

Me qëllim që të përcaktohen detyrat dhe përgjegjësitë, sugjerohet që të përpilohen dhe 

nënshkruhen marrëveshje bashkëpunimi me secilën palë të përfshirë. Pamvarësisht se 
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këto marrëveshje nuk kanë fuqi ligjore, pasi bazohen në vullnetin e palëve, ato janë 

një mjet i mirë i institucionalizimit të këtyre bashkëpunimeve si dhe shërbejnë për të 

përcaktuar detyrat dhe përgjegjësitë e secilës palë, të cilat do të përfshihen në termat e 

referencës (TeR) së projektit. 

7.1.2. Fillimi  

Hartimi i termave të referencës përbën dhe procesin e parë të rëndësishëm për të 

përcaktuar qëllimin, produktin apo shërbimin e përgjithshëm të një projekti. 

Minimalisht, këto terma të referencës duhet të përmbajnë elementët e mëposhtëm: 

- Qëllimin, cili është qëllimi i përgjithshëm i projektit që do të realizohet; 

- Parashtrimin e projektit, cila është situata aktuale dhe pse është e 

nevojshme të ndërmerret ky projekt. 

- Objektivat e projektit, të shprehura me indikatorë konkret të cilët do të 

shërbejnë për të përcaktuar qartë rezultatet; 

- Rezultatet e pritshme të projektit; 

- Risqet dhe kërkesat ligjore; 

- Kriteret e vlerësimit të suksesit të projektit; 

- Burimet e nevojshme (Burimet njerëzore dhe financiare, infrastruktura IT, 

etj); 

- Fusha e zbatimit të projektit (Çfarë është pjesë e projektit dhe çfarë nuk do 

të përfshihet në projekt) 

Siç u sqarua edhe në analizën e kuadrit ligjor të menaxhimit të projekteve, tanimë 

AKSHI ka hartuar 3 dokumente standarde të termave të referencës të projekteve TIK, 

në varësi të llojit të objektit të projektit. 

Ndërkohë, në rastin e projekteve që do të financohen nga donatorët e huaj, në 

shumicën e rasteve, duhet referuar termave standarde të referencës së projekteve të 

hartuara prej tyre. 

Pamvarësisht nga formati i përdorur, është e rëndësishme që gjatë mbledhjes së 

kërkesave funksionale dhe jofunksionale të projektit TIK, të mblidhet informacion në 

lidhje sa më poshtë:  

i. Produktet dhe/ose shërbimet 

Është shumë e rëndësishme që të përcaktohen produktet dhe/ose shërbimet 

përfundimtare të projektit, palët e përfshira, përdoruesit si dhe pritshmëritë e tyre. 

Gjithashtu, në rastin e projekteve që kanë si synim përmirësimin e një produkti apo 

shërbimi ekzistues ose të cilat ndërmerren pas një projekti të mëparshëm i cili ka 

rezultuar të jetë i dështuar, është e domosdoshme që të identifikohen aspektet që 

kërkohet të përmirësohen apo shkaqet e dështimit të projektit. 
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ii. Ndërfaqësimi me sistemet e tjera 

Një ndër detyrimet kryesore ligjore
23

 për sistemet e informacionit, është ndërveprimi 

ndërmjet bazave të të dhënave shtetërore me anë të të dhënave parësore
24

. Prandaj 

është e domosdoshme që në TeR të specifikohet nëse do të ketë ndërveprime me baza 

të tjera të dhënash shtetërore, dhe nëse po, cilat janë këto baza të dhënash si dhe të 

dhënat që do të shkëmbehen. 

iii. Siguria, Qasja dhe Privacia 

Vitet e fundit aspektet që kanë të bëjnë me sigurinë, qasjen dhe privacinë e të 

dhënave, përbëjnë një nga elementët më të rëndësishëm të funksionimit të të dhënave. 

Prandaj, është shumë e rëndësishme që aspekte si: personat që do të kenë akses në 

produktin/shërbimin e projektit apo nivelet e sigurisë që do të aplikohen, të 

identifikohen që në hartimin e termave të referencës. Gjithashtu, duhet të 

identifikohen aspektet e privacisë së të dhënave, bazuar në natyrën e të dhënave. Në 

rastin e të dhënave personale, të dhënave sensitive apo informacionit të klasifikuar, 

duhet te përcaktohen mekanizma për mbrojtjen e këtyre të dhënave, në përputhje me 

legjislacionin në fuqi. 

iv. Suporti dhe Mirëmbajtja  

Përtej përpjekjeve për të zbatuar sa më mirë një projekt TIK, është e pamundur që të 

mos shfaqen probleme apo të lindë nevoja për të bërë përmirësime të produktit apo 

shërbimit në të ardhmen. 

Prandaj, është e nevojshme që të përcaktohen aspektet si më poshtë: 

-  A është e nevojshme të ofrohet suport për produktet/shërbimet? 

- Nëse po, në sa nivele do të ofrohet ky suport? 

- Cilat do të jenë oraret e suportit? 

- Cilat do të jenë mënyrat e kontakit për raportimin e incidenteve të 

ndryshme? 

- Cilat do të jenë afatet e zgjidhjes së tyre, etj.  

Gjithashtu, duhet të përcaktohen cilat janë nevojat për ‘backup’, frekuenca e tyre dhe 

mediumet që do të përdoren.  

Vazhdueshmëria e funksionimit të sistemit dhe rikuperimi nga katastrofat, po ashtu, 

janë apekte të rëndësishme të mirëfunksionit të produktit/shërbimit të ofruar. Për të 

monitoruar këto aspekte mund të vendosen parametra të performacës së 

produktit/shërbimit të ofruar, ku mund të cilësojmë disponueshmërinë, kohën 

                                                 
23

 Për më shumë referojuni ligjit nr. 10 325, datë 23.09.2010 "Për Bazat e të Dhënave Shtetërore",  

http://akshi.gov.al/Legjislacioni/ligji_10325_per_databazat.pdf.  
24

 Referuar nenit 7, pika a, të ligjit nr. 10325/2010, Të dhënat parësore të një baze të dhënash 

shtetërore janë informacione specifike, të mbledhura nga institucioni administrues, në përputhje me 

aktin e krijimit. 

http://akshi.gov.al/Legjislacioni/ligji_10325_per_databazat.pdf
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maksimale të zgjidhjes së një problemi, numrin mesatar ë përdoruesve në bazë ditore, 

etj.
25

  

v. Trajnimet 

Pjesë e Termave të Referencës duhet të jenë edhe speicikimet e nevojave për trajnime 

dhe modalitetet e tyre. Kështu, është e nevojshme të përcaktohet se për cilët përdorues 

duhet të ofrohet trajnim (përdorues fundorë, staf teknik, etj), çfarë dokumentacioni do 

të hartohet dhe kush do ta përgatisë atë, ambienti ku do të zhvillohen trajnimet, etj. 

vi. Burimet  

Për një projekt është shumë e rëndësishme që të specifikohen burimet e projektit. 

Këtu mund të përfshijmë ambientet fizike, si: vendqëndrimi i stafit që do të merret me 

projektin, ambientet ku do të hostohet sistemi, ambienteve ku do të zhvillohen 

takimet, etj. 

Po ashtu në burime do të specifikohen aspekte që kanë të bëjnë me infrastrukturën 

teknologjike, si: pajisjet harduer që duhet të blihen, nëse ka nevojë për shtim 

kapacitetesh procesimi apo të kujtesës (storage), etj. 

Gjithashtu, duhet të specifikohet se cilat janë kërkesat për burimet njerëzore dhe 

mënyrën në të cilën do të sigurohen ata, pra do jetë staf i brendshëm apo do të 

kontraktohen punonjës me kohë të pjesshëm për tu angazhuar në projekt. 

vii. Vlerësimi i cilësisë 

Për të monitoruar ecurinë e punës, është e rëndësishme që të përcaktohen mënyrat sesi 

do të vlerësohet cilësia e produktit apo shërbimit. Ashtu si në rastin e parametrave të 

suportit, parametrat e cilësisë mund të jenë, koha e përgjigjes, kërkesat në lidhje me 

afatet kohore të funksionimit, etj. 

viii. Menaxhimi i ndryshimeve 

Menaxhimi i ndryshimeve ka një rëndësi të veçantë për të garantuar suksesin e një 

projekti. Prandaj, është shumë e rëndësishme që të specifikohet qartë mënyra sesi do 

të realizohet menaxhimi i ndryshimeve në projekt. 

7.1.3. Prokurimi 

Në pjesën më të madhe të projekteve të financuara nga buxheti i shtetit, institucioni 

përgjegjës kontrakton operatorë ekonomik për zbatimin e tyre. Lidhur me rastet kur 

projektet financohen nga donatorë të huaj, nëpërmjet granteve apo kredive, procedurat 

e prokurimit menaxhohen prej këtyre të fundit, apo palëve të treta. 

Duke qenë se procedura e prokurimit përcaktohet nga burimi i financimit të projektit, 

sugjerohet që kjo fazë e projektit të menaxhohet konform legjislacionit shqiptar të 

prokurimeve publike
26

 apo rregullave dhe procedurave të aplikuara nga donatori. 

                                                 
25

 Kompania Computer Aid ka përcaktuar 100 tregues të performancës, për më shumë informacion 

shikoni: http://www.compaid.com/caiinternet/ezine/Spanos-Metrics.pdf.  

http://www.compaid.com/caiinternet/ezine/Spanos-Metrics.pdf
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Në disa metodologji, planifikimi i prokurimit shikohet si një nga proceset e fazës së 

planifikimit të projektit. Megjithatë, në rastet e kontraktimit të palëve të treta për 

ofrimin e produktit apo shërbimit, institucioni përfitues (Autoriteti Kontraktor) shpall 

procesin e prokurimit dhe pret kërkesa për propozime nga operatorët ekonomik 

potencialë. Përzgjedhja e fituesit realizohet në bazë të dy kritereve, oferta financiare 

më e ulët dhe kriteri teknik. Si rrjedhojë, planifikimi i mirëfilltë i projektit fillon pas 

përfundimit të procedurës së prokurimit dhe përzgjedhjes së fituesit.  

7.1.4. Planifikimi 

Tanimë, janë dokumentuar përfitimet dhe kostoja e projektit, është përcaktuar qëllimi, 

objektivat dhe fusha e zbatimit të projektit si dhe janë ngritur grupet e punës 

përkatëse. Prandaj, është e nevojshme që të hartojmë një plan të detajuar, për të 

garantuar që të gjitha aktivitetet që do të ndërmerren gjatë fazës së zbatimit, janë 

alokuar burimet përkatëse, mund të ekzekutohen dhe kontrollohen. 

Për të planifikuar sa më mirë një projekt, na vijnë në ndihmë mjete dhe teknika të 

ndryshme, ku ndër të tjera mund të veçojmë: Struktura e Zbërthimit të Punës (WBS), 

Tabela e Vartësive, Diagrama e Rrjetit dhe Grafiku i Gantt-it, të cilat do të trajtohen 

në çështjet në vijim. 

i. Struktura e Ndarjes së Punës  

Kjo metodë shërben për të zbërthyer objektin e përgjithshëm të projektit në 

komponente më të vogla, deri sa të arrihen detyra të cilat mund të realizohen në 

mënyrë të pavarur, dhe të cilat mund t'i caktohen një personi, grupi apo burimi.  

Më poshtë paraqitet një shembull i thjeshtë i paraqitjes së një skeme WBS. 

 

Figura 51 Shembull i Strukturës së Zbërthimit të Punës (WBS) së një projekti 

 

 

                                                                                                                                            
26

 Siç është shpjeguar edhe në çështjen 5.3, prokurimet publike realizon në përputhje me ligjin nr. 

9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, si dhe kuadrin nënligjor për zbatim të 

tij. Në përfundim të këtij procesi hartohen Dokumentat Standarde Teknike, pjesë e të cilave janë dhe 

Termat e Referencës.  

Projekti 

Produkti 1 Produkti 3 

Nënprodukti 1 Nënprodukti 2 

Detyra 1 

Detyra 2 

 

Detyra 3 

Detyra 4 
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ii. Tabela e Vartësive 

Për të planifikuar sa më mirë kohën e zbatimit të një projektit dhe që të kemi mundësi 

që të realizojmë disa detyra në të njëjtën kohë, është e nevojshme që të listojmë të 

gjitha aktivitetet, të specifikojmë se nga cilat aktivitete varet zbatimi i tyre dhe të 

vlerësojmë kohën e realizimit të tyre. 

Detyra Varet nga përmbushja e detyrës Koha e nevojshme (ditë pune) 

Detyra 1 0 2 

Detyra 2 Detyra 1 3 

Detyra 3 0 1 

Detyra 4 Detyra 2, Detyra 3 1 

Figura 52 Shembull i Tabelës së Vartësive të një Projekti 

Pasi të kemi një tablo të tillë, si ajo e paraqitur në figurën 52, fillohet puna me 

realizimin e atyre aktiviteteve të cilat nuk varen nga ndonjë detyrë tjetër. Pra në rastin 

tonë puna do të fillojë me detyrat 1 dhe 3 dhe më pas do të procedohet me detyrat e 

tjera. 

iii.  Diagrama e Rrjetit 

Në punën e përditshme, realizimi i një detyre mund të varet nga një sërë faktorësh siç 

janë: disponueshmëria e burimeve, koha e përgjithshme e realizimit si dhe koha fizike 

e nevosjshme. 

Më konkretisht, nëse i referohemi detyrës 2, koha fizike e realizimit është 3 ditë, por 

duke qenë se kjo detyra duhet të realizohet mbas përfundimit të detyrës 1, realizimi i 

saj do të kërkojë 2 ditë të më shumë kohë. 

Duke analizuar projektet sipas kësaj llogjike ne mund të shfrytëzojmë sa më mirë 

kohën si dhe burimet e ndryshme. Për të realizuar këtë na vijnë në ndihmë diagramat e 

rrjetave, të cilat tregojnë varësinë ndërmjet detyrave të ndryshme. Një shembull i 

thjeshtë i kësaj diagrame, paraqitet në figurën 53.  

 

Figura 53 Shembull i Diagramës së Rrjetit 
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iv. Grafiku i Gantt. 

Grafiku i Gantt-it është një nga mjetet grafike të planifikimit dhe monitorimit, në të 

cilin paraqiten detyrat dhe afatet kohore të realizimit të tyre.  

Ditët 1 2 3 4 5 6 

Detyra 1       

Detyra 2       

Detyra 3       

Detyra 4       

Figura 54 Shembull i Grafikut të Gantt-it 

Nëpërmjet tij ne mund të identifikojmë lehtësisht, varësitë ndërmjet detyrave, detyrat 

që mund të realizohen paralelisht, kohën e realizimit të secilës detyrë si dhe kohën 

totale të realizimit të projektit.  

Gjithashtu, në grafik ne mund të paraqesim edhe të dhëna të tjera si: personat 

përgjegjës për realizimin e detyrave apo disponueshmërinë e burimeve të përfshira. 

Përtej planifikimit të projektit, në këtë fazë duhet të hartohen edhe një sërë 

planifikimesh, duke përfshirë: 

- Planifikimi i Burimeve 

- Planifikimi Fnanciar 

- Planifikimi i Cilësisë 

- Planifikimi i Komunikimeve 

- Planifikimi i Akspetancës 

Për më shumë informacion në lidhje me këto aspekte, mund ti referoheni çështjes 

2.4.3. 

7.1.5. Zbatimi 

Faza e zbatimit është faza në të cilën rezultatet e pritshme të projektit materializohen 

dhe i paraqiten klientit për tu pranuar prej tyre. Kësaj faze i korespondon periudha më 

e gjatë kohore dhe mund të përmbledhet në dy grupe kryesore. 

i. Implementimi i produkteve/shërbimeve 

Gjatë kësaj faze zhvillohen produktet apo përmbushen shërbimet e përfshirë në 

projekt.  

Metoda e zhvillimit të produkteve/shërbimeve varet nga natyra e projektit, por është 

shumë e rëndësishme që të realizohen në përputhje me specifikimet e institucionit si 

dhe rezultati final të përmbushë kriteret e pranimit të vendosura prej tij. 
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ii. Monitorimi dhe kontrolli  

Për të monitoruar ecurinë e zbatimit të projektit është e nevojshme që nga ana e 

menaxherit të projektit të ndërmerren një sërë procesesh menaxhuese. Këtu mund të 

cilësojmë: 

- Menaxhimin e kohës 

- Menaxhimin e kostots 

- Menaxhimin e cilësisë 

- Menaxhimin e ndryshimeve 

- Menaxhimin e riskut 

- Menaxhimin e prokurimit 

- Menaxhimi i komunikimeve 

- Menaxhimi i pranimit, etj. 

Për më shumë informacion në lidhje me këto aspekte, mund ti referoheni çështjes 

2.4.3. 

7.1.6. Mbyllja 

Pas zhvillimit të produkteve/shërbimeve dhe pranimi i tyre nga institucioni, projekti 

ka përmbushur qëllimin dhe objektivat e tij dhe është i gatshëm që të mbyllet 

zyrtarisht. Zakonisht çdo projekt përfundon me një raport përmbyllës, i cili i 

dorëzohet institucionit për miratim. 

Për të ilustruar sa më mirë këto rekomandime, në çështjen vijuese do të jepet një rast 

studimi, mplementimi i Portalit Unik Qeveritar, ku do të analizohen aspektet e 

menaxhimit të këtij projekti. 
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7.2. Rast Studimi - Implementimi i Portalit Unik Qeveritar 

7.2.1. Qëllimi dhe Objektivat e Projektit 

Portali unik qeveritar, e-Albania.al, u implementua në kuadër të projektit “Mbështetje 

për Ministrin e Inovacionit dhe TIK (MITK) dhe Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së 

Informacionit për zhvillimin e infrastrukturës së TI-së dhe shërbimeve të e-Qeverisjes 

në Shqipëri”, i financuar nga Bashkimi Europian nëpërmjet instrumentit IPA 2009. 

Ky projekt përbëhej nga katër komponent, të listuara më poshtë: 

- Platforma e ndërveprueshmërisë (Information Interchange Layer, IIL); 

- Portali unik qeveritar shumë funksional; 

- Dy shërbimet elektronike (matura shtetërore dhe pajisja me leje drejtimi); 

- Sistemi i Menaxhimit të Rekordeve dhe Dokumentit Elektronik (Electronic 

Document and Records Management System, EDRMS). 

Në figurën 55, paraqitet struktura e zbërthimit të punës (WBS), me qëllim ndarjen e 

rezultateve dhe punës së projektit në komponente më të vogla dhe më të 

menaxhueshme. 

 

Figurë 55 Pamja e përgjithshme e menaxhimit të qëllimit të projektit 
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Portali i ri e-Albania është zhvilluar në kuadër të bashkëpunimit të përkohshëm të një 

kompanie ndërkombëtare, CSI-Piemonte, me një nga kompanitë lokale në vendin 

tonë, Infosoft Systems sh.a. 

MITIK, në rolin institucionit politik si dhe AKSHI, në rolin e institucionit teknik dhe 

administrativ, ishin dy institucionet përgjegjëse për menaxhimin e këtij projekti. Ky 

rast studimi ka për qëllim që të analizojë aspektet e ndryshme të menaxhimit të këtij 

projekti, duke u fokusuar kryesisht në aktivitetet e ndërmarra nga institucionet 

publike, përfituese të këtij projekti si dhe në veçanti aktivitetet e ndërmarra nga 

AKSHI, përgjegjës për aspektet teknike dhe administrimin e këtij projekti. 

7.2.2. Kostot dhe Financimi i Projektit 

Portali unik qeveritar u financua nga fondet e Bashkimit Europian (BE), nëpërmjet 

programit IPA 2009. Bazuar në metodologjinë e ndjekur për menaxhimin e projekteve 

të financuara nga BE, menaxhimi financiar është çështje që ndiqet dhe monitorohet 

prej tyre dhe jo nga përfituesi.  

Projekti është realizuar në dy faza, faza e analizës, projektimit dhe hartimit të 

Termave të Referencës (TeR) si dhe faza e implementimit të projektit. Fondi i 

parashikuar për fazën e parë ishte: 736,900 €, ndërsa fondi i parashikuar për fazën e 

dytë ishte 2,280,000 €. 

7.2.3. Skeduli i Projektit 

Planifikimi i këtij projekti ka filluar në vitin 2010, periudhë në të cilin AKSHI hartoi 

fishën e projektit për të aplikuar për financim nga BE. 

Projekti për krijimin e i infrastrukturës së TI-së dhe shërbimeve elektronike u 

konceptua që të zhvillohej në dy faza, me qëllim që hartimi i specifikimeve teknike 

për projektin të paraprihej nga një analizë paraprake gjithëpërfshirëse e situatës 

ekzistuese dhe propozimin e zgjidhjeve më të përshtatshme duke u bazuar në 

legjislacionin shqiptar si dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. 

Faza e analizës, projektimit dhe hartimit të Termave të Referencës (TeR) u realizua në 

kuadër të projektit “Mbështetje për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së 

Informacionit për zhvillimin e infrastrukturës së e-Qeverisjes, në përputhje me 

standardet e BE-së për mbrojtjen e të dhënave personale”. Kompania e përzgjedhur 

për këtë fazë ishte AAM Management Information Consulting Ltd. Kohëzgjatja e 

këtij projekti ishte 16 muaj, gjatë periudhës 8 Nëntor 2010 - 15 Mars 2012. 

Ndërkohë implementimi i projektit u realizua në kuadër të projektit “Mbështetje për 

Ministrin e Inovacionit dhe TIK (MITK) dhe Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së 

Informacionit për zhvillimin e infrastrukturës së TI-së dhe shërbimeve të e-Qeverisjes 

në Shqipëri”, i cili u ndërmorr përgjatë periudhës 6 Shkurt 2012 - 5 Gusht 2013.  
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7.2.4. Palët e Përfshira 

Palët e përfshira në këtë projekt mund të grupohen në tre grupe: 

- Delegacioni i BE-së në Shqipëri; 

- Kompanitë përgjegjëse për implementimin e portalit e-Albania.al, CSI-

Piemonte dhe Infosoft Systems sh.a; 

- Institucionet e APSH-së; 

Përsa i përket institucioneve të APSH-së, cilësojmë MITIK dhe AKSHI-n, dy 

institucionet kryesore dhe përgjegjëse për projektin. 

Gjithashtu, palë të përfshira në mënyrë të drejtpërdrejtë në këtë projekt ishin:  

- Këshilli i Ministrave (KM), insitucion pilot për implementimin e EDRMS-

së; 

- Ministria e Punëve Publike dhe Transportit (MPPT), insitucion pilot për 

implementimin e EDRMS-së; 

- Ministria e Integrimit Europian (MIE), insitucion pilot për implementimin 

e EDRMS-së. 

- Agjencia Kombëtare e Provimeve (AKP)/Ministria e Arsimit dhe e 

Shkencës (MASH), për implementimin e shërbimit elektronik të plotësimit 

të formularit A1 dhe A1Z për regjistrimin në Universitetet Publike 

Shqiptare; 

- Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR), 

për implementimin e shërbimit elektronik të aplikimit për tu pajisur me leje 

drejtimi; 

- Agjencia Telegrafike Shqiptare, përgjegjëse për pjesën editoriale të faqes 

(hartimin e lajmeve rreth aktiviteteve të ndryshme, me një fokus në lajme 

që kanë impakt tek qytetarët dhe bizneset); 

- Institucione të tjera të APSH-së, përgjegjëse për ofrimin e informacionit të 

nevojshëm për shërbimet publike. 

7.2.5. Burimet Njerëzore 

Instrumenti kryesor ligjor për ngritjen e grupeve të punës në një institucion është 

urdhëri i brendshëm i titullarit. Si rrjedhojë për menaxhimin e kontratës së shërbimit 

në kuadër të projektit “Mbështetje për Ministrin e Inovacionit dhe TIK (MITK) dhe 

Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit për zhvillimin e infrastrukturës së 

TI-së dhe shërbimeve të e-Qeverisjes në Shqipëri”, u ngrit grupi i punës, nëpërmjet 

Urdhërit të Brendshëm të Drejtorit të Përgjithshëm të AKSHI-t, nr. 46, datë 

1.03.2012.  

Me anë të këtij urdhëri janë caktuar 9 persona të dedikuar për menaxhimin e projektit, 

të ngarkuar në këto role dhe me detyrat si më poshtë: 
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- Menaxher projekti, njëkohësisht edhe Kryetar i Grupit të Punës; 

- Menaxher teknik për projektin, përgjegjës për aspektet teknike të 

menaxhimit të projektit; 

- Drejtues i analizës së proceseve të punës; 

- Drejtues i administrimit të serverave; 

- Drejtues për infrastrukturën dhe rrjetin; 

- Koordinator ligjor dhe administrativ; 

- Koordinator i databazave shtetërore; 

- Specialist i analizës së proceseve të punës dhe pikë kontakti administrativ; 

- Specialist i nënshkrimit eletronik. 

Njëkohësisht, në raportin fillestar u përcaktuan personat përgjegjës për secilën nga 

komponentët e projektit. 

Gjithashtu, gjatë fazës së popullimit të portalit me informacion, në zbatim të Urdhërit 

të Kryeministrit nr. 82, datë 6.07.2012, u ngrit një grup i dytë punë mbështetës, që 

kishte për qëllim rishikimin e informacionit të vënë në dispozicion nga institucionet, 

rreth shërbimeve që ofrohen prej tyre. 

7.2.6. Plani i Komunikimit 

Me qëllim monitorimin dhe mbikëqyrjen e projektit, u ngrit Komiteti Drejtues i 

Projektit (KDP), i cili drejtohej nga Ministri për Inovacionin dhe TIK si dhe kishte në 

përbërje të tij si më poshtë: 

- 3 (tre) përfaqësues nga Delegacioni i BE-së në Shqipëri; 

- 2 (dy) përfaqësues nga Ministri për Inovacionin dhe TIK; 

- 2 (dy) përfaqësues nga AKSHI; 

- Nga 1 (një) përfaqësues nga institucionet përgjegjëse për ofrimin e dy 

shërbimebe elektronike pilote në portal (MASH dhe DPSHTRR/MPPT); 

- Nga 1 (një) përfaqësues nga institucionet pilote të ERDMS (KM, MPPT 

dhe MIE; 

- 2 (dy) përfaqësues nga kompanie implementuese, CSI-Piemonte. 

Mbledhja e parë e këtij komiteti u krye në fund të fazës fillestare, me qëllim që të 

analizohej dhe aprovohej raporti fillestar. Ky raport u dorëzua 6 javë mbas datës së 

fillimit të projektit dhe trajtonte aspektet e mëposhtme: 

- Objektivat; 

- Qëllimi/Fusha e zbatmit të projektit; 

- Organizmi; 

- Metodologjia dhe mjetet; 

- Rezultatet e pritshme; 
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- Risqet; 

- Skeduli; 

- Lista e ekspertëve të përfshirë në projekt; 

- Plani i komunikimit; 

- Anekset shoqëruese: 

- Arkitektura e-Gov; 

- ERDMS; 

- Ndryshimi i adresës; 

- Pajisja me leje drejtimi; 

- Zhvillimi i softuerit dhe trajnimet; 

- Aktivitetet e qeverisë. 

Komiteti i drejtimit zhvillonte mbledhje periodike si dhe mbledhje ‘ad-hoc’, ku 

analizohej progresi i arritur si dhe paraqiteshin orientimet përkatëse për fazat e 

mëtejshme. Përpara çdo mbledhje përgatitej raporti i ndërmjetëm i progresit si dhe ju 

dergohej anëtarëve të komitetit drejtues. Gjatë mbledhjes, Drejtuesi i Grupit të 

operatorit ekonomik prezantonte ecurinë e punës, duke u fokusuar në aktivitet 

kryesore të zhvilluara gjatë kësaj faze, burimet e përdorura si dhe krahasimi i 

rezultateve me skedulin dhe planin e punës së projektit. Për aktivitetet e parealizuara 

me planin e punës, janë argumentuar arsyet përkatëse si dhe janë propozuar zgjidhjet 

përkatëse. 

Përveç mbledhjeve të KDP, gjatë projektit janë realizuar edhe një sërë takimesh, 

takime mujore me palët e përfshira, por dhe takime në nivel grupe punësh, për të 

diskutuar problematika dhe çështje të karakterit teknik dhe menaxherial. 

7.2.7. Prokurimi i Projektit 

Prokurimet për këtë projekt u realizuan në përputhje me rregullat dhe procedurat e 

BE-së, për projektet e financuara prej tyre. Duke qenë se ky aspekt i projektit u 

menaxhua tërësisht nga delegacioni i BE-së, nuk do të analizohet më tej në këtë rast 

studimi.  

7.2.8. Metodologjia e Menaxhimit të Projektit 

Duke pasur parasysh kompleksitetin dhe natyrën e projektit në fjalë, është shumë e 

rëndësishme përzgjedhja e një metodologjie të përshtatshme për menaxhimin e 

projektit si dhe zhvillimin e softuerëve përkatës. Për menaxhimin e këtij projekti janë 

aplikuar dy metodologji, ProCSI dhe TDD (Zhvillimi i Orientuar nga Testimit, Test 

Driven Development). 

Metodologjia ProCSI është një metodologji menaxhimi projekti, ciklike dhe 

përsëritëse, e cila fokusohet në menaxhimin e risqeve të projektit që nga fillimi i tij. 

Ajo është përshtatur nga metodologjia RUP e kompanisë IBM. Sipas ProCSI, çdo 
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projekt ndahet në katër faza: fillimi, analiza e thellë, ngritja/themelimi dhe 

përfundimi.  

i. Faza e Fillimit 

Në këtë fazë fillon projekti si dhe ngrihen grupet e punës së projektit. Ata përcaktojnë 

kërkesat, përshkruajnë shërbimet e ofruara, identifikojnë rastet e përdorimit, draftojnë 

modelin konceptual, përcaktojnë hipotezat e arkitekturës dhe përzgjedhjeve 

teknologjike, vlerësojnë kostot dhe hartojnë skedulin e projektit. 

Produktet e kësaj faze përfshijnë: planin e projektit e shoqëruar me kostot dhe risqet 

përkatëse, lista e risqever, regjistrat e produkteve të ofruara. 

ii. Analiza e Thellë 

Objektivi kryesor i kësaj faze është minimizimi i riskut si dhe në veçanti i atyre 

risqeve që lidhen me arkitekturën e sistemit. Në këtë fazë të gjitha palët e përfshira 

kontribuan në përcaktimin e verifikimeve të nevojshme për përmbushjen e këtij 

objektivi. Rastet e përdormit që konsiderohen kritike, nga pikëpamja e arkitekturës, 

funksionit apo ndërveprimeve midis përdoruesve dhe sistemeve, përshkruhen me 

detaje dhe implementohen. Nëpërmjet pilotimit të projektit mund të qartësohet më 

shumë arkitektura e sistemit. Më pas të gjithë aktorët kontribuojnë në përcaktimin e 

kostos dje skedulit të projektit, në bazë të kontrolle të realizuara. 

Produktet e kësaj faze përfshijnë: specifikimi i kërkesave të sistemit, arkitektura e 

sistemit, prototipi i arkitekturës i testuar dhe funksional. 

iii. Ngritja/Themelimi 

Në këtë fazë rastet e përdorimit të sistemi përshkruhen me detaje dhe implementohen 

si dhe përgatiten aktivitetet për të garantuar ofrimin e shërbimit. Kjo fazë përfundon 

pasi i gjithë sistemi ngrihet dhe testohet, për ti paraprirë dorëzimit të projektit. 

Produkti i kësaj faze është sistemi i testuar dhe funksional.  

iv. Përfundimi 

Faza e përfundimit konsiston në ndërmarrjen e këtyre aktiviteteve: hartimi i 

dokumentacionit (manualet e përdoruesit, manuali i instalimit, etj.) për tia dorëzuar 

klientit, fillimi i trajnimeve, testimi dhe vënia në punë e sistemit të zhvilluar. Kjo fazë 

përfundon me marrjen në dorëzim të sistemit nga klienti si dhe zyrtarizmin e mbylljes 

së projektit. 

Produktet e kësaj faze përfshijnë: sistemi i vënë në punë, manualet, trajnimet, etj. 

Metodologjia ProCSI ofron një kuadër të gjerë dhe një bazë parimesh të cilat mund të 

përshtaten për një projekt si dhe mund të kombinohen me metodologji të ndryshme të 

zhvillimit të softuerit. Në figurën 56, paraqiten në mënyrë skematike fazat e 

metodologjisë ProCSI. 
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 Figura 56 Fazat e metodologjisë ProCSI 

Projekti për implementimin e portalit, në nivel menaxherial u implementua nëpërmjet 

metodologjisë ProCSI, ndërkohë që metodologjia TDD, një metodologji Agile, u 

aplikua në nivelin e zhvillimit të softuerit përkatës.  

Metodologjia TDD ndryshon nga metodologjitë tradicionale të zhvillimit, pasi kur një 

funksion i ri i një softueri implementohet për herë të parë, ndërmerret një analizë për 

të parë nëse projektimi për funksionin e ri është i përshtatshëm. Nëse jo, komponenti i 

nënshtrohet një procesi riprodhimi. Në të kundërt zbatohet qasja Testo Zhvillimin e 

Parë (Test First Development, TFD) për implementimit e funksionit të ri.  

7.2.9. Supozimet dhe Risqet e Projektit 

a. Supozimet e Projektit 

Supozimet mund të klasifikohen në katër kategori të mëdha, përsa i përket: (i) kuadrit 

të përgjithshëm politik, (ii) angazhimit të Qeverisë Shqiptare (QSH) dhe palëve të 

përfshira, (iii) detyrimet financiare dhe buxhetore për zhvillimin e mëtejshëm të e-

Qeverisjes dhe (iv) përmbushja me sukses dhe në kohë e projekteve TIK paralele, të 

rëndësishme të QSH.  

Në TeR-et e projektit u përcaktuan një sërë supozimesh për mbarëvajtjen e projektit, 

të listuara si më poshtë: 

- Stabiliteti politik dhe ekonomik në Republikën e Shqipërisë; 

- Vazhdimi i mbështetjes së Qeverisë Shqiptare ndaj e-Qeverisjes dhe 

zhvillimit të shoqërisë së informacionit si një fushë prioritare në vend; 

- Garantimi në të ardhmen e afërt i burimeve të përshtatshme njerëzore dhe 

financiare për të mbështetur zhvillimin e e-Qeverisjes dhe në veçanti 

funksionin koordinues të AKSHI-t; 

- Hartimi dhe aprovimi zyrtar i masave të vazhdimësisë së shfrytëzimit të 

sistemit, përpara fillimit të implementimit të sistemit; 

- Ngritja e një ambienti për sistemin e ruajtjes së informacionit dhe 

vazhdueshmërisë së punës, nga ana e përfituesit; 
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- Bashkëpunimi aktiv i palëve të përfshira në projekt. 

Gjithashtu, disa supozime të tjera u identifikuan gjatë fazës fillestare, duke përfshirë: 

- Gadishmëria e qytetarëve për të përdorur shërbimet e e-Qeverisjes; 

- Përgatitja e përmbajtjes së portalit në kohë; 

- Portali i ri do të shërbejë si një portë e vetme për identifikimin dhe 

autentifikimin e qytetarëve dhe bizneseve për të përftuar e-Shërbimet; 

- Mbështetje e plotë e dy institucioneve, DPSHTRR dhe AKP, për realizimin 

e dy shërbimeve, sipas kërkesave të TeR-ve; 

- Integrimi i sistemit eCabinet me ERDMS, IIL dhe Portalin; 

- Implementimi në kohë i infrastukturës PKI. 

b. Risqet e Projektit 

Identifikimi i risqeve dhe menaxhimi i tyre është një nga aspektet kryesore që ndikon 

në ecurinë e një projekti. Gjatë përgatitjes termave të referencës janë identifikuar një 

sërë risqesh të cilat mund të ndikonin negativisht në ecurinë e projektit: 

- Mungesa e garancisë për implementimin e suksesshëm i projekteve 

paralele, përsa i përket infrastrukturës PKI dhe autentifikimit; 

- Bashkëpunimi i plotë dhe i vazhdueshëm me institucionet publike, 

jopërfituese të projektit;  

- Nuk mund të garantohet, sigurimi, në të ardhmen e afërt, i burimeve të 

përshtatshme njerëzore dhe financiare për të mbështetur zhvillimin e e-

Qeverisjes dhe në veçanti mirëmbajtjen e sistemit si dhe mbështetja për 

realizimin e funksionit koordinues të AKSHI-t rreth shërbimeve elektronike 

për të cilat është rënë dakord. 

Gjatë hartimit të raportit fillestar, u identifikuan dhe u analizuan risqe të tjera të cilat 

do të ndikonin në implmentimin e sistemit, ku mund të listojmë: 

- Aftësia e AKSHI-t për të menaxhuar përpjekjet e përbashkëta dhe 

pjesëmarrjen e institucioneve të tjera në realizimin e shërbimeve 

elektronike të kërkuara; 

- Disponueshmëria e burimeve në fazat kritike të projektit; 

- Mospërgatitja në kohë e përmbajtjes së portalit për lancimin e portalit 

qeveritar; 

- Integrimi i Sistemit e-Cabinet me ERDMS; 

- Gatishmëria e stafit të përfituesit për të përdorur mjete të reja.  

Për secilin nga risqet e identifikuara u përcaktua impakti potencial, probabiliteti i 

ndodhjes dhe mënyrën e përgjigjes ndaj riskut, duke hartuar në këtë mënyrë planin e 

menaxhimit të risqeve të projektit.  



 

Valmira Osmanaj, M.Sc.                      Menaxhimi i Projekteve TIK në Administratën Publike Shqiptare 
   

 

101 

7.2.10. Rezultatet Kryesore të Projektit  

Portali unik qeveritar mbështetet në Infrastrukturën e Ndërveprimit të e-Qeverisjes 

(Government Gateway, GG) të kompanisë Microsoft. Kjo zgjidhje teknologjike është 

aplikuar më parë në Mbretërinë e Bashkuar, Republikën Çeke, Gjeorgji, Qipro si dhe 

shumë vende të tjera të Europës. 

Kjo infrastrukturë mundëson ofrimin e shërbimeve elektronike ndaj qytetarëve dhe 

bizneseve si dhe ofron një pikë të vetme aksesi për të mundësuar ndërveprimin e tyre 

me institucionet publike duke mundësuar regjistrimin e përdoruesve, autentifikimin 

dhe autorizimin e tyre, dërgimin e mesazheve, shkëmbimin e transaksioneve, etj. Kjo 

platformë bazohet në këto teknologji Microsoft: Windows Server, BizTalk Server, 

Microsoft SQL dhe programimi në Visual Studio. 

Tanimë nuk është e nevojshme që qytetarët dhe bizneset të krijojnë llogari të 

ndryshme në çdo sistem të administruar nga institucionet e administratës publike.  

Me qëllim rregullimin e kuadrit ligjor si dhe garantimin e një identiteti unik për çdo 

përdorues të shërbimeve elektronike, nëpërmjet strategjisë ‘Single-Sign-On’, u hartua 

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

Autentifimimit dhe Identifikimit të Përdoruesve në Marrjen e Shërbimeve”.  

Gjatë procesit të regjistrimit të qytetarëve, të dhënat e tyre do të certifikohen në  

Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile, ndërsa të dhënat e bizneseve do të 

certifikohen në Regjistrin Kombëtar të Bizneseve që administrohet nga QKR. 

Institucionet të cilat përdorin mekanizma të tjerë të regjistrimit, identifikimit dhe 

autentifikimit, kanë afat deri më 31 Dhjetor 2015, që të përshtasin sistemin e tyre, me 

qëllim përdorimin e sistemit unik të identifikimit, të administruar nga Autoriteti 

Rregullator Koordinues (ARK).  

Në zbatim të VKM-së nr. 961, datë 24.11.2010 "Për Përcaktimin e Autoritetit 

Rregullator Koordinues të Bazave të të Dhënave Shtetërore", AKSHI është caktuar në 

rolin e ARK. Në figurën 57 paraqiten modulet bazë të Infrastrukturës së Ndërveprimit 

të e-Qeverisjes. 

Me vënien në funksionim të kësaj infrastrukture, shtimi i shërbimeve të reja mund të 

realizohet në një kohë më të shkurtër si dhe me kosto më të ulët. Gjithashtu, 

nëpërmjet kësaj infrastrukture mund të realizohet kontrolli dhe verifikimi i të dhënave 

me sistemet e institucionet përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve publike, duke rritur 

cilësinë e të dhënave, nëpërmjet standardizimt të ndërfaqeve të futjes së të dhënave. 

Meqenëse platforma ‘Government Gateway’ është aplikuar në disa vende të 

Bashkimit Europian, ndërveprimi me institucionet dhe agjencitë mund të shtrihet 

lehtësisht edhe në organizma përtej kufijve të shtetit shqiptar. 
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Figurë 57 Modulet e Government Gateway
27

 

Zhvillimi i portalit qeveritar, e-Albania.al, u realizua në dy fazë. Në fazën e parë, u 

zhvillua një portal shumëfunksional, me natyrë informuese, në të cilin u publikua 

informacioni rreth 180 shërbimeve publike të ofruara nga institucionet publike, në një 

formë të standardizuar, duke bërë që për këto shërbime të ofrohet niveli i parë i 

maturimit të shërbimeve. Publikimi i këtij portali u realizua me 28 Nëntor 2012, me 

rastin e 100 vjetorit të Pavarësisë së Shtetit Shqipëtar, si rrjedhojë tematika e lajmeve 

të publikuara në portal kishte natyrë informuese rreth aktiviteteve të zhvilluara 

përgjatë muajit nëntor. 

Në figurën 58 paraqitet një pamje e faqes kryesore të portalit qeveritar. Është synuar 

që të krijohet një portal i thjeshtë, në përputhje me standardet e konsorciumit W3C
28

. 

Në publikimin e versionint të parë, popullimi i portalit me informacion është kryer 

nga AKSHI, por në të ardhmen sugjerohet që përditësimi i informacionit për 

shërbimet e reja dhe përditësimi i informacionit ekzistues të realizohet nga 

institucionet përgjegjëse. Teknikisht, kjo gjë mund të realizohet pasi në sistem mund 

të shtohen përdorues sipas institucioneve dhe tju jepen atyre të drejta edituese dhe 

aprovuese, pra në dy nivele aksesi. Gjithashtu, sugjerohet që AKSHI të angazhohet 

vetëm në aspektet teknike dhe jo edituese të informacionit.  

 

                                                 
27

 Specifikime Teknike “Sistemi i Ndërveprimit të Bazave të të Dhënave Shtetërore”. Marrë nga: 

http://akshi.gov.al/Standarde%20Teknike/specifikime_teknike_sistemi_i_nderveprimit_te_db.pdf.  
28

 Web Content Accessibility Guidelines 1.0, http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT.  

http://akshi.gov.al/Standarde%20Teknike/specifikime_teknike_sistemi_i_nderveprimit_te_db.pdf
http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT
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Figurë 58 Faqja kryesore e portalit unik qeveritar, www.e-Albania.al   

Risi për portalin është dhe mundësia e ofrimit të një ambienti pune, për përdoruesit e 

tij, në të cilin mund të përshtaten disa elemente të paraqitjes, si në figurën 59. 

 

Figurë 59 Ambienti i punës së përdoruesve 

http://www.e-albania.al/
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Në ambientin e punës mund të përditësohen të dhënat e profilit, të ruhen aktivitete në 

një kalendar të personalizuar, të ruhen mesazhet në lidhje me shërbimet e përftuara, të 

shikohet statusi i aplikimeve për shërbime si dhe të aplikohet për një shërbim të ri. 

Në versionin e dytë të portalit, të publikuar në Shkurt të vitit 2013, u mundësua ofrimi 

i një sërë shërbimesh elektronike si dhe u shtua një ambient forumi, i cili mund të 

aksesohet nga përdoruesit e regjistruar dhe që janë identifikuar. Më poshtë paraqitet 

një pamje nga forumi i portalit. 

 

Figurë 60 Forumi në portalin qeveritar 

Moderimi i forumit është realizuar nga AKSHI, megjithatë në të ardhmen sugjerohet 

që të shtohen moderatorë nga insitucionet publike, me qëllim që të hapen për diskutim 

çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me ofrimin e shërbimeve publike, cilësinë e tyre 

si dhe marrjen e përshtypjeve në lidhje me mënyrën e përmirësimit të tyre. 

Aktualisht, portali qeveritar e-Albania ofron shërbimet elektronike të mëposhtme: 

- Matura Shtetërore – Plotësimi i formularëve A1 dhe A1Z; 

- Aplikim për Leje Drejtimi (Qytetarët); 
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- Aplikim për Leje Drejtimi (Autoshkollat); 

- Gjurmimi i çështjeve nga QKL; 

- Gjurmimi i çështjeve nga QKR; 

- Gjurmimi i çështjeve të Prokurimit Publik; 

- Gjurmimi i çështjeve nëpërmjet numrit të protokollit 

Tre shërbimet e para u mundësuan nga projekti i BE-së, ndërkohë që katër shërbimet 

e fundit u mundësuan e-Tracking, të realizuar në kuadër të Marrëveshjes së 

Partneritetit Strategjik të nënshkruar ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë 

dhe shoqërisë Microsoft Albania, miratuar me anë të VKM nr. 487, datë 12.06.2013. 

7.2.11. Konkluzione dhe Rekomandime për të Ardhmen 

Zhvillimi i portalit qeveritar, e-Albania.al, u realizua në dy fazë. Në fazën e parë, u 

zhvillua një portal shumëfunksional, me natyrë informuese, në të cilin u publikua 

informacioni rreth 180 shërbimeve të ofruara nga institucionet publike, në një formë 

të standardizuar, duke bërë që për këto shërbime të ofrohet niveli i parë i sofistikimit 

të shërbimeve. Ky numër mund të rritet ndjeshëm vitet e ardhshme. 

Në Mars të vitit 2013, në portal u publikua shërbimi elektronik i plotësimit të 

formularëve A1 dhe A1Z. Në portal u regjistruan rreth 40,000 maturantë. Për t’u 

ardhur në ndihmë studentëve, u caktua një grup asistence teknike, të përbërë nga 4 

persona. Gjithashtu, në forum ktheheshin përgjigje ndaj pyetjeve dhe merreshin 

përshtypjet e përdoruesve. Duke qenë se në të ardhmen numri i shërbimeve 

elektronike do të rritet ndjeshëm, sugjeroj që të krijohet një njësi të dedikuar që ofron 

asistencë ndaj përdoruesve.  

Projekti, pjesë e të cilit është portali unik qeveritar e-Albania, ka përfunduar që me 

datë 05.08.2013. Nga ky moment e deri më tani, për portalin nuk ka shërbim 

mirëmbajtje apo asistencë teknike, të cilat janë të rëndësishme për mbarëvajtjen dhe 

funksionimin me sukses të tij. Meqënëse projektet e ndërmarra nga donatorët përbëjnë 

një përqindje të konsiderueshme, rekomandohet marrja e hapave të nevojshme 

administrative dhe ligjore për vazhdimësinë e punës, me përfundimin e projekteve të 

financuara prej tyre. 

Gjatë projektit rreth 300 nëpunës të administratës publike, në të gjitha nivelet 

hierakike u trajnuan për përdorimin e sistemit.  



 

Valmira Osmanaj, M.Sc.                      Menaxhimi i Projekteve TIK në Administratën Publike Shqiptare 
   

 

106 

PËRFUNDIME 

1) Kuadri rregullator dhe organizativ 

Aktualisht, nuk ka ndonjë kuadër rregullator të veçantë për menaxhimin e investimeve 

apo menaxhimin e projekteve TIK, në administratën publike shqiptare. Për shkak të 

specifikave dhe dinamikës së sektorit TIK, është e domosdoshme që për planifikimin 

dhe ndjekjen e ecurisë së këtyre investimeve të hartohet një udhëzim i përbashkët i 

Ministrit të Financave dhe Ministrit që mbulon TIK.  

Gjithashtu, është e rëndësishme që pranë institucioneve publike qendrore, të cilat janë 

përgjegjëse për implementimin e projekteve TIK, të ngrihen zyrat e menaxhimit të 

projekteve.  

2) Ecuria e projektevë sipas karakteristikave të tij 

Në këtë studim është analizuar ecuria e projekteve në raport me madhësinë, burimin e 

financimit, zbatuesit, kohëzgjatjen, madhësinë e grupit të punës, objektin, sektorin 

dhe metodologjinë e aplikuar për menaxhimin e projekteve TIK. 

Rezulton se numri më i madh i projekteve TIK, janë ndërmarrë nga institucione 

qendrore jo ministri, megjithatë, vihet re se në rastin e ministrive kemi një normë më 

të lartë të dështimit të këtyre projekteve. 

Pjesa më e madhe e projekteve, 71,7% kanë si objekt shërbimet IT, vetëm 17% e 

projekteve janë ndërmarrë në infrastrukturë, duke përfshirë pajisje zyre, pajisje rrjeti, 

sisteme, server, kujtesë, etj. 

Metodologjia tradicionale (‘Waterfall’), është metodologjia që është aplikuar më 

shpesh në menaxhimin e projekteve TIK, 81.8% të rasteve. Më pas vijnë metodologjia 

PMBOK me 5,7% si dhe RUP dhe ITIL me nga 3,8% seicila. 

Vërehet se ka një mbizotërim të projekteve me vlerë të madhe, 25,000€-150,000€, të 

cilët përbëjnë 43% të rasteve. 

Pjesa më e madhe e projekteve, 52,3%, financohen tërësisht nga buxheti i shtetit, 

megjithatë projektet e financuara nga grantet kanë një normë më të lartë suksesi, në 

nivelin 68,4%, krahasuar me kategoritë e tjera të projekteve. 

Vërehet se 70,7% të rasteve, kontraktohen operatorë ekonomik vendas për zbatimin e 

projekteve. Ndërkohë, operatorët ekonomik të huaj kanë një normë më të lartë 

suksesi, 74,1%, krahasuar me operatotët vendas, 63,4% dhe institucionet, 33,3%.  

Pjesa më e madhe e projekteve, 53%, menaxhohen nga një grup i vogël pune, me 1-5 

anëtarë, por vërehet se projektet që menaxhohen nga një grup i madh pune, me 16-25 

anëtarë, kanë një normë më të lartë dështimi, në krahasim me kategoritë e tjera.  
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3) Faktorët Kritik të Suksesit 

Bazuar në studimet e mëparshme si dhe eksperiencën personale me projektet TIK, 

janë evidentuar një listë pre 14 faktorësh që ndikojnë në implementimin e sukseshëm 

të projekteve TIK në administratën publike shqiptare. 

Faktorët kyç të suksesit janë: mbështetja nga drejtuesit e lartë, pasja e objektivave të 

qarta të institucionit, kuptimi qartë i kërkesave si dhe aftësitë e menaxherit të 

projektit.  

4) Udhërrëfyes i menaxhimit të projekteve TIK në APSH 

Bazuar në kompleksitetin, shumëllojshmërinë, numrin e madh të palëve të përfshura 

si dhe specifikat e sektorit publik, sugjerohet është paraqitur disa udhëzime për tu 

ndjekur gjatë menaxhimit të projekteve TIK të sektorit publik. 

Këto udhëzime bazohen nga studimi i disa metodologjive dhe udhëzimeve për 

menaxhimin e projekteve, qofshin këto metodologji përgjithësuese (PMBOOK, 

Prince2, ITIL, etj) apo pronësore (RUP, MSF), të cilat janë hartuar nga kompani të 

mëdha që operojnë në fushën e teknologjisë së informacionit. 
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REKOMANDIME 

1) Thjeshtimi procedura dhe jo automatizim i tyre 

Gjatë hartimit të projekteve duhen analizuar proceset e punës dhe rastet e përdorimit 

me qëlim thjeshtimin e procedurave të punës. Këtu mund të sjellim në vëmendje 

kërkesën e paraqitjes së ekstraktit të QKR-së në një kohë kur Sistemi i prokurimeve 

publike dhe ai i QKR-së ndërveprojne me njëri tjetrin, duke mundësuar kontrollin e 

statusit të biznesit në kohë reale. 

2) Implementimi i infrastrukturë spër nënshkrimin elektronike 

Nënshkrimi elektronik është një nga kushtet bazë për të garantuar ligjshmërinë e 

dokumentit elektronik, në zbatim të ligjit nr. 10 273, datë 29.04.2010 "Për 

Dokumentin Elektronik". Në këtë mënëyrë do të mundësohej ofrimi i shërbimeve 

tërësisht elektronike. 

3) Krijimi i një kodi të veçantë për programet TIK 

Një nga sfidat kryesore të mbarëvajtjes së projekteve është garantimi i burimeve 

financiare për të garantuar funksionimi dhe përmirësimin e vazhdueshëm të tyre. 

Sugjerohet që hartimit të PBA, të ketë një kod të veçantë për programet TIK. Në këtë 

mënyrë edhe monitorimi i këtyre programeve do të ishtë më efikas. 

4) Politika fiskale lehtësuese për TIK 

Me qëllim përmirësimin e klimës për biznesin në sektorin e IT-së si dhe uljen e kostos 

së produkteve teknologjike, sugjerohet aplikimi i politikave fiskale lehtësuese për këtë 

sektor. Po të marrim rastin e Maqedonisë, ajo ka aplikuar reduktim të TVSH-së nga 

vlera e përgjithshme 18%, në vlerën në 5%. 

Politika të tilla do të kenë impakt dhe në rritjen e përdorimit të teknologjisë si dhe 

shërbimeve publike. 

5) Certifikimi i Datacenterit Qeveritar, me anë të standardit ISO 27000  

Në zbatim të VKM-së nr. 248, datë 27.04.2007, "Për Krijimin e Agjencisë Kombëtare 

të Shoqërisë së Informacionit", indryshuar, AKSHI ofron nëpërmjet Datacenter 

Qeveritar një sërë shërbimesh të përqendruara për institucionet publike. Me qëllim 

garantimin e këtyre shërbimeve si dhe krijimin e besimit tek institucionet publike, 

është e domosdoshme që kjo qendër të dhënash të certifikohet sipas standardit ISO 

27000, për sigurinë e informacionit. 

6) Promovimi dhe përfshirja e qytetarëve 
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Me qëllim rritjen e shkallës së përdorimit të shërbimeve publike, është e 

domosdoshme që institucionet publike të ndërmarrin fushata të gjithanshme 

informuese dhe nxitëse. Gjithashtu, me qëllim garantimin e cilësisë së shërbimeve dhe 

përmirësimin e vazhdueshëm të tyre, duhet të përdoren mediume të ndryshme të 

pjesëmarrjes, duke përfshire lënien e përshtypjeve (feedback), blogje dhe forumet, 

media sociale, etj. 

7) Hartimi i një metodologjie të veçantë për menaxhimin e projekteve TIK 

Ministria e financave dhe Ministri përgjegjës për shoqërinë e informacionit, duhet të 

hartojnë një metodologji për menaxhimin e projekteve TIK, e cila do të dalë në 

formën një udhëzimi të përbashkët, në zbatim të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për 

menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”. 

8)  Rishikimi i legjislacionit për arkivat 

Me qëllim garantimin e vlefshmërisë së dokumentit elektronik, që nga krijimi dhe deri 

tek arkivimi i tij, është e domosdoshme që të rishikohet ligji nr. 9154, datë 06.11.2003 

“Për arkivat” dhe baza nënligjore për zbatim të tij. 
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SHTOJCA – Analiza Statistikore 

a. Suksesi i projekteve sipas institucioneve 

  

PLUM - Ordinal Regression 

 

Goodness-of-Fit 

 Chi-Square df Sig. 

Pearson ,651 1 ,420 

Deviance ,663 1 ,416 

Link function: Logit. 

 Model Fitting Information 

Model 

-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept 

Only 

13,434 
   

Final 12,154 1,279 1 ,258 

Link function: Logit. 

Parameter Estimates 

 Estimate Std. Error Wald df Sig. 

Threshold [revSuksesi = 1,00] -3,067 ,645 22,624 1 ,000 

[revSuksesi = 2,00] -,719 ,354 4,134 1 ,042 

Location [revIsMinistry=,00

] 

-,674 ,589 1,310 1 ,252 

[revIsMinistry=1,0

0] 

0
a
 . . 0 . 

 

Link function: Logit. 

a. This parameter is set to zero because it is redundant. 

 

Test of Parallel Lines
a
 

Model 

-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 

Null Hypothesis 12,154    

General 11,492 ,663 1 ,416 

The null hypothesis states that the location parameters (slope 

coefficients) are the same across response categories. 

a. Link function: Logit. 
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b. Suksesi i projekteve sipas madhësisë 

 

PLUM - Ordinal Regression 

 

Goodness-of-Fit 

 Chi-Square df Sig. 

Pearson 2,538 4 ,638 

Deviance 2,577 4 ,631 

Link function: Logit. 

 

Pseudo R-Square 

Cox and Snell ,225 

Nagelkerke ,278 

McFadden ,155 

Link function: Logit. 

Parameter Estimates 

 Estimate Std. Error Wald df Sig. 

Threshold [revSuksesi = 1,00] -4,066 ,965 17,759 1 ,000 

[revSuksesi = 2,00] -1,226 ,661 3,441 1 ,064 

Location [madhesia=1,00] 19,020 ,000 . 1 . 

[madhesia=2,00] -3,615 1,308 7,635 1 ,006 

[madhesia=3,00] ,178 1,033 ,030 1 ,863 

[madhesia=4,00] -1,281 ,778 2,711 1 ,100 

[madhesia=5,00] 0
a
 . . 0 . 

Link function: Logit. 

a. This parameter is set to zero because it is redundant. 

 

Test of Parallel Lines
a
 

Model 

-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 

Null Hypothesis 16,574    

General 13,997 2,577 4 ,631 

The null hypothesis states that the location parameters (slope coefficients) 

are the same across response categories. 

a. Link function: Logit. 
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c. Ecuria e projekteve sipas FKS 

 

Ecuria e projektit * Trajtimi i ndryshimeve Crosstabulation 

 

 

Trajtimi i ndryshimeve 

Total 

Aspak i 

Rëndësish

ëm 

Pak i 

Rëndësishë

m 

Disi i 

Rëndës

ishëm 

Shumë i 

Rëndësishë

m 

Ecur

ia e 

proj

ektit 

I 

dësht

uar 

Count 0 1 1 1 3 

% within 

Ecuria e 

projektit 

,0% 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

Pjesë

risht i 

dësht

uar 

Count 2 7 6 2 17 

% within 

Ecuria e 

projektit 

11,8% 41,2% 35,3% 11,8% 100,0% 

I 

sukse

sshë

m 

Count 1 7 16 9 33 

% within 

Ecuria e 

projektit 

3,0% 21,2% 48,5% 27,3% 100,0% 

Total Count 3 15 23 12 53 

% within 

Ecuria e 

projektit 

5,7% 28,3% 43,4% 22,6% 100,0% 

 

 

Ecuria e projektit * Komunikimi i EP me përdoruesit Crosstabulation 
 

 

Komunikimi i EP me përdoruesit 

Total 

Asp

ak i 

Rën

dësis

hëm 

Pak i 

Rëndësi

shëm 

Disi i 

Rëndësi

shëm 

Shumë i 

Rëndësish

ëm 

E

c

u

r

i

a

 

e

 

p

r

o

j

e

k

t

i

t 

I 

dështuar 

Count 1 2 0 0 3 

% within 

Ecuria e 

projektit 

     

33,3

% 

66,7% ,0% ,0% 100,0% 

Pjesërisht 

i 

dështuar 

Count 6 5 4 2 17 

% within 

Ecuria e 

projektit 

35,3

% 

29,4% 23,5% 11,8% 100,0% 

I 

suksessh

ëm 

Count 5 2 7 19 33 

% within 

Ecuria e 

projektit 

15,2

% 

6,1% 21,2% 57,6% 100,0% 

Total Count 12 9 11 21 53 
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Ecuria e projektit * Komunikimi ndërmjet anëtarëve të EP Crosstabulation 
 

 

Komunikimi ndërmjet anëtarëve të EP 

Tot

al 

Aspak i 

Rëndësishë

m 

Pak i 

Rëndë

sishëm 

Disi i 

Rëndësish

ëm 

Shumë i 

Rëndësis

hëm  

Ecuria e 

projektit 

I dështuar Count 1 1 0 1 3 

% within 

Ecuria e 

projektit 

33,3% 33,3% ,0% 33,3% 100

,0% 

Pjesërisht i 

dështuar 

Count 6 6 2 3 17 

% within 

Ecuria e 

projektit 

35,3% 35,3% 11,8% 17,6% 100

,0% 

I suksesshëm Count 3 3 5 22 33 

% within 

Ecuria e 

projektit 

9,1% 9,1% 15,2% 66,7% 100

,0% 

Total Count 10 10 7 26 53 

% within 

Ecuria e 

projektit 

18,9% 18,9% 13,2% 49,1% 100

,0% 

 

 

Ecuria e projektit * Aftësitë e menaxherit të projektit Crosstabulation 
 

 

Aftësitë e menaxherit të projektit 

Total 

Aspak i 

Rëndësish

ëm 

Pak i 

Rëndësish

ëm 

Disi i 

Rëndësish

ëm 

Shumë 

i 

Rëndë

sishëm 

Ecuria e 

projektit 

I dështuar Count 2 0 1 0 3 

% within 

Ecuria e 

projektit 

66,7% ,0% 33,3% ,0% 100,0

% 

Pjesërisht i 

dështuar 

Count 6 1 5 5 17 

% within 

Ecuria e 

projektit 

35,3% 5,9% 29,4% 29,4% 100,0

% 

I 

suksesshëm 

Count 1 4 5 23 33 

% within 

Ecuria e 

projektit 

3,0% 12,1% 15,2% 69,7% 100,0

% 

Total Count 9 5 11 28 53 

% within 

Ecuria e 

projektit 

17,0% 9,4% 20,8% 52,8% 100,0

% 

 

 

 
Ecuria e projektit * Aplikimi i teknologjive të reja Crosstabulation 
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Aplikimi i teknologjive të reja 

Total 

Aspak i 

Rëndësish

ëm 

Pak i 

Rëndësish

ëm 

Disi i 

Rëndësish

ëm 

Shumë i 

Rëndësis

hëm 

Ecuria e 

projektit 

I dështuar Count 2 0 0 1 3 

% within 

Ecuria e 

projektit 

66,7% ,0% ,0% 33,3% 100,0

% 

Pjesërisht i 

dështuar 

Count 4 6 5 2 17 

% within 

Ecuria e 

projektit 

23,5% 35,3% 29,4% 11,8% 100,0

% 

I 

suksesshëm 

Count 3 7 9 14 33 

% within 

Ecuria e 

projektit 

9,1% 21,2% 27,3% 42,4% 100,0

% 

Total Count 9 13 14 17 53 

% within 

Ecuria e 

projektit 

17,0% 24,5% 26,4% 32,1% 100,0

% 

 

Ecuria e projektit * Njohuritë e përdoruesve rreth teknologjive Crosstabulation 

 

Njohuritë e përdoruesve rreth teknologjive 

Total 

Aspak i 

Rëndësish

ëm 

Pak i 

Rëndësish

ëm 

Disi i 

Rëndësish

ëm 

Shumë i 

Rëndësish

ëm 

Ecuria e 

projektit 

I dështuar Count 0 2 0 1 3 

% within 

Ecuria e 

projektit 

,0% 66,7% ,0% 33,3% 100,0

% 

Pjesërisht i 

dështuar 

Count 3 5 5 4 17 

% within 

Ecuria e 

projektit 

17,6% 29,4% 29,4% 23,5% 100,0

% 

I 

suksesshëm 

Count 3 8 9 13 33 

% within 

Ecuria e 

projektit 

9,1% 24,2% 27,3% 39,4% 100,0

% 

Total Count 6 15 14 18 53 

% within 

Ecuria e 

projektit 

11,3% 28,3% 26,4% 34,0% 100,0

% 
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Ecuria e projektit * Objektivat e qarta të Institucionit Crosstabulation 

 

 

Objektivat e qarta të Institucionit 

Total 

Aspak i 

Rëndësish

ëm 

Pak i 

Rëndësish

ëm 

Disi i 

Rëndësish

ëm 

Shumë i 

Rëndësish

ëm 

Ecuria e 

projektit 

I dështuar Count 1 1 1 0 3 

% within 

Ecuria e 

projektit 

33,3% 33,3% 33,3% ,0% 100,0

% 

Pjesërisht i 

dështuar 

Count 2 7 2 6 17 

% within 

Ecuria e 

projektit 

11,8% 41,2% 11,8% 35,3% 100,0

% 

I 

suksesshëm 

Count 3 2 7 21 33 

% within 

Ecuria e 

projektit 

9,1% 6,1% 21,2% 63,6% 100,0

% 

Total Count 6 10 10 27 53 

% within 

Ecuria e 

projektit 

11,3% 18,9% 18,9% 50,9% 100,0

% 

 

 

Ecuria e projektit * Të kuptuarit e kërkesave të përdoruesve Crosstabulation 
 

 

Të kuptuarit e kërkesave të përdoruesve 

Total 

Aspak i 

Rëndësish

ëm 

Pak i 

Rëndësish

ëm 

Disi i 

Rëndësish

ëm 

Shumë i 

Rëndësish

ëm 

Ecuria e 

projektit 

I dështuar Count 1 0 1 1 3 

% within 

Ecuria e 

projektit 

33,3% ,0% 33,3% 33,3% 100,0

% 

Pjesërisht i 

dështuar 

Count 3 5 7 2 17 

% within 

Ecuria e 

projektit 

17,6% 29,4% 41,2% 11,8% 100,0

% 

I 

suksesshëm 

Count 3 2 7 21 33 

% within 

Ecuria e 

projektit 

9,1% 6,1% 21,2% 63,6% 100,0

% 

Total Count 7 7 15 24 53 

% within 

Ecuria e 

projektit 

13,2% 13,2% 28,3% 45,3% 100,0

% 
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Ecuria e projektit * Përcaktimi i qartë i kërkesave Crosstabulation 
 

 

Përcaktimi i qartë i kërkesave 

Total 

Aspak i 

Rëndësish

ëm 

Pak i 

Rëndësish

ëm 

Disi i 

Rëndësish

ëm 

Shumë i 

Rëndësish

ëm 

Ecuria e 

projektit 

I dështuar Count 2 1 0 0 3 

% within 

Ecuria e 

projektit 

66,7% 33,3% ,0% ,0% 100,0

% 

Pjesërisht i 

dështuar 

Count 3 8 4 2 17 

% within 

Ecuria e 

projektit 

17,6% 47,1% 23,5% 11,8% 100,0

% 

I suksesshëm Count 5 2 2 24 33 

% within 

Ecuria e 

projektit 

15,2% 6,1% 6,1% 72,7% 100,0

% 

Total Count 10 11 6 26 53 

% within 

Ecuria e 

projektit 

18,9% 20,8% 11,3% 49,1% 100,0

% 

 

 

Ecuria e projektit * Përfshirja e përdoruesve Crosstabulation 

 

 

Përfshirja e përdoruesve 

Total 

Aspak i 

Rëndësishë

m 

Pak i 

Rëndësish

ëm 

Disi i 

Rëndësish

ëm 

Shumë i 

Rëndësish

ëm 

Ecuria e 

projekti

t 

I dështuar Count 2 1 0 0 3 

% within 

Ecuria e 

projektit 

66,7% 33,3% ,0% ,0% 100,0% 

Pjesërisht i 

dështuar 

Count 7 4 5 1 17 

% within 

Ecuria e 

projektit 

41,2% 23,5% 29,4% 5,9% 100,0% 

I suksesshëm Count 6 4 13 10 33 

% within 

Ecuria e 

projektit 

18,2% 12,1% 39,4% 30,3% 100,0% 

Total Count 15 9 18 11 53 

% within 

Ecuria e 

projektit 

28,3% 17,0% 34,0% 20,8% 100,0% 



 

Valmira Osmanaj, M.Sc.                      Menaxhimi i Projekteve TIK në Administratën Publike Shqiptare 
   

 

117 

 

Ecuria e projektit * Proceset e menaxhimit të ndryshimeve Crosstabulation 
 

 

Proceset e menaxhimit të ndryshimeve 

Total 

Aspak i 

Rëndësis

hëm 

Pak i 

Rëndësish

ëm 

Disi i 

Rëndësish

ëm 

Shumë i 

Rëndësishëm 

Ecuria e 

projektit 

I dështuar Count 1 0 1 1 3 

% within 

Ecuria e 

projektit 

33,3% ,0% 33,3% 33,3% 100,0% 

Pjesërisht 

i dështuar 

Count 3 4 6 4 17 

% within 

Ecuria e 

projektit 

17,6% 23,5% 35,3% 23,5%7  100,0% 

I 

suksesshë

m 

Count 4 5 17 7 33 

% within 

Ecuria e 

projektit 

12,1% 15,2% 51,5% 21,2% 100,0% 

Total Count 8 9 24 12 53 

% within 

Ecuria e 

projektit 

15,1% 17,0% 45,3% 22,6% 100,0% 

 

 

Ecuria e projektit * Metodologjia e projektit Crosstabulation 
 

 

Metodologjia e projektit 

Total 

Aspak i 

Rëndësish

ëm 

Pak i 

Rëndësishë

m 

Disi i 

Rëndësish

ëm 

Shumë i 

Rëndësi

shëm 

Ecuria e 

projektit 

I dështuar Count 1 1 0 1 3 

% within Ecuria 

e projektit 

33,3% 33,3% ,0% 33,3% 100,0% 

Pjesërisht 

i dështuar 

Count 6 2 5 4 17 

% within Ecuria 

e projektit 

35,3% 11,8% 29,4% 23,5% 100,0% 

I 

suksesshë

m 

Count 3 4 15 11 33 

% within Ecuria 

e projektit 

9,1% 12,1% 45,5% 33,3% 100,0% 

Total Count 10 7 20 16 53 

% within Ecuria 

e projektit 

18,9% 13,2% 37,7% 30,2% 100,0% 
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Ecuria e projektit * Proceset e auditimit Crosstabulation 

 

Proceset e auditimit 

Total 

Aspak i 

Rëndësish

ëm 

Pak i 

Rëndësish

ëm 

Disi i 

Rëndësish

ëm 

Shumë i 

Rëndësish

ëm 

Ecuria e 

projektit 

I dështuar Count 1 0 1 1 3 

% within 

Ecuria e 

projektit 

33,3% ,0% 33,3% 33,3% 100,0

% 

Pjesërisht i 

dështuar 

Count 4 3 6 4 17 

% within 

Ecuria e 

projektit 

23,5% 17,6% 35,3% 23,5% 100,0

% 

I 

suksesshëm 

Count 6 3 11 13 33 

% within 

Ecuria e 

projektit 

18,2% 9,1% 33,3% 39,4% 100,0

% 

Total Count 11 6 18 18 53 

% within 

Ecuria e 

projektit 

20,8% 11,3% 34,0% 34,0% 100,0

% 
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