ADMINISTRATA PUBLIKE
DERI NË VITIN 2020

Qeveria e Malit të Zi miratoi në korrik të vitit 2016 Strategjinë e Reformës në
Administratën Publike deri në vitin 2020.

Komuna

Ministria

Agjencia

Ky dokument i referohet administratës publike,
vetëqeverisjes lokale si dhe organizatave të autoritetit publik, siç janë agjencitë ose organet e
themeluara me ligje te veçanta.
Kjo strategji afatgjate synon avancimin e Administratës Publike, e cila duhet të jetë në shërbim
të qytetarëve dhe të gëzojë besimin e tyre.

Kjo broshurë u krijua në kuadër të projektit ‘Shoqëria Civile për Qeverisje
të Mirë: Shërbim dhe Meritë’, që financohet nga Bashkimi Evropian dhe
implementohet nga Instituti Alternativa, Bonum, Natura, Horizonti i Ri dhe Qendra
për Gazetari Hulumtuese. Përmbajtja e kësaj broshure është përgjegjësi vetëm
e autorit dhe në asnjë mënyrë nuk paraqet qëndrimet e Bashkimit Evropian.

STRATEGJIA PËRFSHINË 7 FUSHA:

1. Organizimi dhe përgjegjësia
në Sistemin e Administratës
Publike

3. Sistemi i shërbimit publik dhe
menaxhimi i burimeve njerëzore

4. Zhvillimi dhe
koordinimi i
politikave publike
2. Ofrimi i shërbimeve

PËR NJË ADMINISTRATË
LLOGARIDHËNËSE
Deri në vitin 2020, administrata publike duhet të jetë më e hapur dhe më
efikase në llogaridhënien ndaj qytetarëve.
Objektivat e veçanta të Strategjisë së Administratës Publike në këtë fushë
janë:
KONTROLL MË I MIRË I LIGJSHMËRISË DHE REZULTATEVE TË
ADMINISTRATËS PUBLIKE
Organet e Administratës tonë shtohen vazhdimisht, kështu që nevoja për kontrollimin
e tyre është më e madhe. Në këtë aspekt,
kontrolli mbi zbatimin e rregullave nga Inspektorati Administrativ dhe nga Drejtoria e
Inspektimit është i një rëndësie të veçantë.
Prandaj është e domosdoshme fuqizimi i
burimeve të këtyre institucioneve.

5. Menaxhimi i financave publike

6. Çështjet e veçanta të sistemit
te vetëqeverisjes lokale

7. Strategjia e menaxhimit
të procesit të reformës
së administratës publike
dhe qëndrueshmëria
financiare

USHTRIMI EFEKTIV I TE DREJTËS PËR
QASJE TE LIRË NË INFORMATA
Administrata jonë shpesh heshtë edhe pse
duhet që të japë llogari.
LLOGARIDHËNIE MË E MADHE E STAFIT TË MESËM DREJTUES
NË ORGANET E ADMINISTRATËS
Drejtuesit e organeve të administratës duhet të
marrin përgjegjësi për veprimet e tyre. Përveç
përgjegjshmërisë politike të ministrave, si
anëtarë të Qeverisë, duhet të ekzistojë kontrolli
i përgjegjshmërisë menaxhuese edhe në nivele
më të ulëta, në mënyrë që puna e administratës
mos të vlerësohet vetëm në zgjedhje dhe
në takimet e partive politike. Për këtë arsye
udhëheqësve të organeve administrative dhe
organizatave të autoriteteve publike është e
nevojshme t’u besohen kompetenca të veçanta
dhe menaxhimi i buxhetit.

PËR ADMINISTRATË PUBLIKE NË
SHËRBIM TË QYTETARËVE
Deri në vitin 2020 duhet të realizohet vizioni i Administratës në Mal të Zi si një
servis për qytetarët.
Objektivat e veçanta të Strategjisë së Administratës Publike në këtë fushë
janë:
EFIÇENCË DHE EFEKTIVITET MË I LARTË SI DHE KËNAQËSI
MË E MADHE E QYTETARËVE ME CILËSINË E SHËRBIMEVE
ADMINSITRATIVE TË OFRUARA
Qytetarët e Mali të Zi rrallë pyesin për
cilësinë e shërbime që iu ofrohet nga
Administrata Publike. Me zbatimin e
Strategjisë qytetarët duhet të përfitojnë trajtimin që meritojnë. Efiçenca
ka të bëjë me vet procesin e ofrimit
të shërbimeve, i cili duhet të jetë më
i shkurtë dhe më i thjeshtë. Ndërsa
efektiviteti nënkupton cilësinë e mirë
të ofrimit të shërbimeve.
PORTALI I E-ADMINISTRATËS DUHET TË PËRMIRËSOHET
(http://www.euprava.me/)
Portali i eAdminstratës u krijua si
një sportel elektronik për qasje në
shërbimet administrative. Qeveria
ka premtuar se shumë shërbime do
jenë në dispozicion në këtë portal.
Përveç kësaj, shërbimet e përzgjedhura nuk duhet të jenë në dispozicion vetëm të nivelit të dhënies së
informacionit, por edhe në nivele më
të larta siç është për shembull shkarkimi dhe plotësimi i formularëve.

REGJISTRAT E NDRYSHËM TË TË DHËNAVE QË POSEDON
ADMINISTRATA, DUHET TË PËRPUTHEN DHE LIDHEN NË
MES VETI, NË MËNYRË QË PËRDORUESIT TË SHËRBIMEVE
T’I LEHTËSOHET QASJA NË INFORMACIONIN E NEVOJSHËM

Qytetarëve shpesh iu duhet të
bredhin sa nga njëri sportel në
tjetrin me qëllim për të realizuar të
drejtat e tyre. Shpesh këtë e bëjnë
nga fillimi, pas çdo kontakti të ri
me administratën. Strategjia e re
duhet t’iu lehtësoj këtë punë. Në
korrik të vitit 2017 do të hyjë në
fuqi Kodi i Procedurave Administrative, i cili do të lehtësojë dukshëm kontaktin e qytetarëve me administratën. Ky ligj sjell detyrimin për
organet administrative që informacionin e nevojshëm për vendimmarrje
në procedurat administrative, ta mbledhin vetë nga dokumentet dhe regjistrat zyrtarë, sipas detyrës zyrtare.

PËR NJË ADMINISTRATË
TË BAZUAR NË MERITA
Punësimi dhe avancimi në administratë deri në vitin 2020,
duhet të jetë sa më shumë i bazuar në aftësi dhe rezultate.
Objektivat kryesore në këtë fushë janë:

PËRMIRËSIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE TË DREJTUESËVE
TË ORGANEVE DHE STAFIT TË LARTË MENAXHUES, ME
KRITERE TË PËRCAKTUARA QARTË PËR ZGJEDHJEN E TYRE
Kufiri ndërmjet politikës partiake dhe
administratës publike duhet të jetë
sa më i qartë. Ky kufi shpeshherë
është i paqartë e që i shkojnë në
favor edhe kriteret e ulëta të përzgjedhjes së drejtuesve të lartë (p.sh.
drejtorët e përgjithshëm dhe sekretarët në ministri). Kjo situatë duhet
të ndryshojë deri në vitin 2020.

RRITJA E KONKURRENCËS DHE ZVOGËLIMI I ARBITRARITETIT
NË PUNËSIM
Edhe pse shumica e qytetarëve duan një
punë në administratë, plotësimi i vendeve të punës nuk ka konkurrencë të
mjaftueshme. Këmbëngulja e eprorëve
të organeve është ende e lartë në punësim. Qeveria premtoi se do të ndërmarrë
hapa që kjo dukuri të zvogëlohet, para së
gjithash përmes transparencës më të madhe dhe numrit më të reduktuar të kandidatëve në listë për zgjedhje. Kjo do të jetë
një bazë e rëndësishme për marrjen e vendimeve në punësimin e kuadrove.

PËRMIRËSIMI I MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE
DHE KRIJIMI I NJË SISTEMI EFEKTIV PËR MONITORIMIN DHE
PËRSHTATJEN E NUMRIT TË PUNONJËSVE SI DHE MATJEN E
CILËSISË SË PUNËS SË TYRE
Shpesh na rastis të dëgjojmë se administrata jonë është masive. Qeveria ka premtuar se deri në vitin 2020
do të reduktojë për 5% numrin e të
punësuarve në organet shtetërore,
në organizatat, ndërmarrjet dhe institucionet publike në nivel shtetëror.

PËR NJË ADMINISTRATË QË PRANON
MENDIME TË NDRYSHME
Deri në vitin 2020, në procesin e vendimmarrjes organet administrative duhet
që sa më shumë të konsultohen me qytetarët dhe të kryejnë vlerësimin e
nevojshëm në mënyrë që të sigurohet zbatueshmëria e vendimeve të tyre.
Objektivat kryesore të Strategjisë së Administratës Publike në këtë fushë janë:
KRIJIMI I NJË SISTEMI PLANIFIKIMI GJITHËPËRFSHIRËS DHE
RACIONAL, KOORDINIMI DHE MONITORIMI TË REALIZIMIT TË
POLITIKAVE PUBLIKE
Aktualisht, në nivel Qeverie nuk ekziston ndonjë sistem planifikimi afatmesëm. E thënë ndryshe, përveç prezantimit të kandidatit për kryeministër
dhe programit të punës së Qeverisë, i cili miratohet çdo vit, nuk ka asnjë dokument tjetër planifikimi. Pas miratimit te programit katërvjeçar të punës së
Qeverisë, në tremujorin e parë të vitit 2017, nuk do duhej të ndodhin më këto
situata.

POLITIKËBËRJE MË CILËSORE, E BAZUAR NË ANALIZA
GJITHËPËRFSHIRËSE DHE KONSULTIME NDËRMJET
AKTORËVE TË NDRYSHËM
Administrata jonë rrallëherë analizon
ndikimin që ligjet mund të kenë në
ekonomi dhe tek qytetarët. Gjithashtu,
pjesëmarrja e qytetarëve në hartimin
e politikave publike nuk është në nivel
të kënaqshëm.

PËR NJË ADMINISTRATË QË
SHPENZON ARSYESHËM
Reforma e Menaxhimit të Financave Publike deri në vitin 2020, duhet të ndikojë në zhvillimin e ekonomisë dhe të sigurojë një jetë më të mirë për të
gjithë qytetarët.
Objektivat kryesore të Reformës së Menaxhimit të Financave
Publike janë:

KUADRI FISKAL I QËNDRUESHËM,
PLANIFIKIMI DHE BUXHETIMI I
SHPENZIMEVE PUBLIKE
Planifikimi i buxhetit shpesh nuk është
në përputhje me prioritetet strategjike të
Qeverisë, madje nuk matet as ndikimi që
ka në efikasitetin e ekzekutimit të buxhetit.
Për zbatimin e buxhetit kapital është i nevojshëm një planifikim dhe raportim më i mirë,
që përfshinë investim afatgjatë në zhvillimin
e infrastrukturës.

EKZEKUTIMI I BUXHETIT
Mbledhja më e mirë e taksave duhet
të ndikojë në rritjen e të ardhurave
të buxhetit shtetëror. Mënyra sipas të cilës autoritetet publike bëjnë
prokurimin e mallrave dhe shërbimeve dhe kontraktojnë kryerjen e
punëve, duhet të përmirësohet sikur
edhe menaxhimi i borxhit publik.
ZHVILLIMI I SISTEMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM
FINANCIAR
Përveç aktorëve të jashtëm të cilët
vlerësojnë funksionimin e organeve të administratës publike, siç
është Institucion Shtetëror i Auditimit, administrata publike duhet të
punojë për zhvillimin e burimeve të
brendshme për mbikëqyrjen e menaxhimit të financave publike në
radhët e veta.
LLOGARIDHËNIE MË
E MIRË:
KONTABILITET DHE
RAPORTIM
FINANCIAR
TRANSPARENT
Mënyra sipas së cilës administrata
jonë menaxhon llogaritë nuk është
në përputhje me standardet e një
praktike të mirë. E thënë ndryshe, të dhënat për financat tona publike nuk
janë në përputhje me Sistemin Evropian të Llogarive Kombëtare, i cili paraqet
një kornizë të nevojshme statistikore për monitorimin e zhvillimeve ekonomike në secilin vend.

PËRMIRËSIMI I PUNËS SË INSTITUCIONIT SHTETËROR
TË AUDITIMIT
Është i nevojshëm menaxhimi më i mirë i burimeve njerëzore dhe përmirësimi i aftësive profesionale të auditorëve. Gjithashtu është i nevojshëm bashkëpunimi më i mirë ndërmjet Institucionit Shtetëror të Auditimit dhe Kuvendit, veçanërisht në monitorimin e zbatimit të rekomandimeve të raporteve të
auditimit.
TRANSPARENCA BUXHETORE
Informacionet për shpenzimet buxhetore ende nuk janë të plota dhe të sakta.
Të dhënat në raportet e ekzekutimit të
buxhetit janë shpesh të përmbledhura
dhe është shumë e pamundur të dihet
në detaje se SA para harxhohen dhe për
ÇFARË?

?

€

PËR NJË ADMINISTRIM
MË TË MIRË LOKAL
Komunat në Mal të Zi deri në vitin 2020 duhet
të jenë më efikase dhe më pak të rënduara nga
problemet financiare, të cilat në periudhën e
mëhershme i çuan në krizë financiare.
Objektivat e veçanta të Strategjisë së Administratës Publike në këtë fushë
janë:
PËRMIRËSIMI I FUNKSIONIMIT TË VETËQEVERISJEVE
LOKALE DHE FUQIZIMI I KAPACITETEVE TË TYRE
Komunat janë një ndër aktorët kryesorë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian (BE) dhe nga ato pritet të fillojnë
zbatimin e shumë rregullave. Prandaj, është e nevojshme të
forcohen kapacitetet e tyre dhe bashkëpunimi ndërkomunal.
RACIONALIZIMI I KRITEREVE PËR FORMIMIN E KOMUNAVE
TË REJA
Shtimi i komunave në Mal të Zi ndikon negativisht
në kapacitetet e tyre. Prandaj, Qeveria konsideron
se Mali i Zi deri në vitin 2020 nuk duhet të ketë më
shumë se 25 komuna.
ARRITJA E QËNDRUESHMËRISË
FINANCIARE TË KOMUNAVE,
DUKE BALANCUAR TË
ARDHURAT E VETËQEVERISJES
LOKALE ME VEPRIMTARITË E
TYRE DHE OBLIGIMET LIGJORE
Vetëqeverisjet Lokale në Mal të Zi deri
në vitin 2020 duhet të zvogëlojë për 10% numrin e të punësuarve, duke
pasur parasysh se numri i lartë i të punësuarve ndikon negativisht në qëndrueshmërinë financiare të komunave. Është i nevojshëm përcaktimi i burimeve të reja të të ardhurave për komunat si dhe forcimi i transparencës buxhetore lokale.
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PËR INSTITUTIN ALTERANTIVA
Ky institut vepron si Think Tank, përkatësisht si një qendër kërkimore dhe në
punën e vet merret me qeverisjen e mirë, transparencën dhe llogaridhënien.
Fushat në të cilat IA punon dhe vepron janë të strukturuara brenda këtyre
programeve: administrata publike, financat e përgjegjshme publike, programi
parlamentar, siguria dhe mbrojtja. Në kuadër të këtyre programeve merret
edhe me monitorimin e procesit të negociatave për anëtarësimin në BE,
duke marrë pjesë aktive në grupet punuese për kapitujt 23 dhe 32. Aktivitet i
veçantë i kësaj organizate është Shkolla e Politikave Publike që organizohet
prej vitit 2012. IA është licencuar nga Ministria e Shkencës, në vitin 2013 si një
institut për kërkime shkencore.
Projekti “Shoqëria Civile për Qeverisje të Mirë: Shërbim dhe Meritë” financohet
nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit të mbështetjes dhe zhvillimit
të organizatave të shoqërisë civile, të cilin e implementon Instituti Alternativa,
Bonum, Natura, Horizonti i Ri dhe Qendra për Gazetari Hulumtuese. Qëllimi i
këtij projekti është përmirësimi i praktikës së qeverisjes së mirë në Mal të Zi.
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