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SISTEMET KRYESORE TË SPI

IPSIS (Sistemi i Menaxhimit te Informacioni 
për Planifikimin e Integruar) siguron proce-
set e lidhura me planifikimin dhe monitorim-
in e integruar të politikave publik

AFMIS (Sistemi i Menaxhimit të Informa-
cionit për Financat Publike) - siguron pro-
ceset e lidhura me menaxhimin e financave 
publike. 

EAMIS (Sistemi i Menaxhimit të Informa-
cionit për Ndihmën së Huaj) - siguron proce-
set e lidhura me raportimin dhe monitorimin 
për financimin e huaj të partnerëve për zhvil-

lim. 

Projekti financohet nga: 

PROJEKTI SPI – TF 2

SPI  zbatohet përmes projektit  “SPI- Fondi Shumëpalësh 
të Besimit 2 (IPS-TF 2)” prej 5.2 milion Euro 
që menaxhohet nga Banka Botërore, me kontribu-
tet financiare të Qeverisë Suedeze (SIDA), BE-së dhe 
Bashkëpunimit Zvicerian për Zhvillim (SDC).  

Projekti zbatohet përgjatë viteve 2013-2019 dhe për-
bën fazën e dytë të mbështetjes afatgjatë (faza e parë 
2008-2012)
. 
Aktualisht projekti është në fazën e ngritjes së siste-
meve të menaxhimit te  informacionit të  SPI. Sis-
temet pritet të jenë live në fillim të vitit 2020, që do të 

shënojë dhe përmbylljen e kësaj faze.
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Sistemi i Planifikimit të Integruar (SPI) 
siguron që menaxhimi i politikave dhe fi-
nancave publike të kryhet dhe zbatohet 
në mënyrë eficiente, harmonike dhe të in-
tegruar. SPI siguron vendimarrje të infor-
muar dhe bazuar në evidenca, për të për-
caktuar drejtimin strategjik dhe shpërndarë 
burimet financiare. SPI është në zbatim që 
prej viteve 2000, si një reformë afatgjatë që 
siguron qëndrueshmërinë dhe modern-
izimin e administratës publike. 

 

•  Kuadri Strategjik – përbëhet nga 
Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe 
Integrim (SKZHI), si një dokument 
afatgjatë planifikimi, si edhe strategjitë 
sektoriale/ndërsektoriale kombëtare, 
që përbëjnë instrumentet të planifikim-
it të vizionit dhe objektivave strateg-
jikë për politikat publike afatgjata. 

• Programi Buxhetor Afatmesëm 
(PBA) është instrument planifiki-
mi i financave publike, që siguron 
shpërndarjen e tavaneve të buri-
meve financiare për programet bux-
hetore, në zbatim të kuadrit strategjik.  

Procese të tjera thelbësore dhe integrale të 

SPI-së janë edhe:
• Prioritetet e Programit të Qeverisë – ori-

entojnë në afat të shkurtër dhe të mesëm 
planifikimin e politikave dhe burimeve fi-
nanciare.

• Plani Analitik i Akteve – siguron planifi-
kimin vjetor të punës së Këshilit të Min-
istrave.

• Plani Kombëtar për Integrimin Europian 
dhe procesi integrimit – siguron planifi-
kimin e masave zbatuese për procesin e 
integrimit europian.

• Menaxhimi i Investimeve Publike – sigu-
ron planifikimin e shpenzimeve të inves-
timeve publike në terma afatshkurtër dhe 
afatmesëm.

• Menaxhimi i Financimeve të Huaja – sig-
uron programimin dhe menaxhimin e 
ndihmës së huaj në përputhje me  kuad-
rin strategjik të vendit dhe prioritetet e 
Qeverisë. 

Funksionimi i SPI mbështetet në tre sisteme 
të integruara informacioni IPSIS (Sistemi 
i Menaxhimit të Informacionit për Planifi-
kimin e Integruar), AFMIS (Sistemi i Menax-
himit të Informacionit për Financat Publike) 
dhe EAMIS (Sistemi i Menaxhimit të Infor-
macionit për Ndihmën së Huaj).
Këto sisteme kanë funksionalitet që sigurojnë 
eficiencë në shkëmbimin e të dhëna në kohë 
reale, hedhjen vetëm një herë të të dhënave, 
krijimin e arkivës historike etj, duke krijuar 
qëndrueshmëri dhe lidhje të natyrshme të 
menaxhimit të politikave me financat publike. 
 
Përdorimi i këtyre sistemeve lehtëson 
punën e administratës publike dhe krijon 
eficiencë, sidomos për drejtoritë e politi-
kave, drejtoritë rregullatore, si dhe dre-
jtoritë e buxhetit, të institucioneve qendrore.  

Sistemet sigurojnë uljen e kohës dhe ngark-
esën e punës së administratës publike në 
lidhje me proceset planifikuese, programuese 
dhe monitoruese, duke modernizuar admin-
istrimin publik në tërësi.
 
 
 
 

Çfarë është Sistemi i Planifikimit të integuar?

Proceset kryesore të SPI janë:

         Gjatë takimit për IPS me qeverinë dhe donatorët


