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Sistemi i Planifikimit të Integruar (SPI) siguron që 
menaxhimi i politikave dhe financave publike të 
kryhet dhe zbatohet në mënyrë eficiente, harmonike 
dhe të integruar. IPS siguron vendimarrje të infor-
muar dhe bazuar në evidenca, për të përcaktuar dre-
jtimin strategjik dhe për të shpërndarë burimet. SPI 
është në zbatim që prej viteve 2000, si një reformë 
afatgjatë që siguron qëndrueshmërinë dhe modern-
izimin e administratës publike. 
Funksionet kryesore të IPSIS

Funksionet kryesore të sistemit IPSIS lidhen me:
•	 Planifikimin	strategjik	afatgjatë	përmes	
Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 
(NSDI)
•	 Zhvillimin	dhe	analizat	për	kuadrin	e	politi-
kave: qëllimet strategjike dhe të politikave, objektivat 
specifike, masat/rezultatet e politikave dhe treguesit 
e ecurisë; 
•	 Menaxhimin	e	dokumenteve	strategjikë:	
strategjitë sektoriale e ndërsektoriale, dokumenteve 
të politikave, dokumenteve të tjera, si edhe i projek-
teve dhe programeve strategjike kombëtare; 
•	 Ndërlidhjen	e	planifikimit	strategjik	dhe	të	
politikave me buxhetimin afatmesëm; 
•	 Përgatitjen	e	Planit	Kombëtar	për	Integrimin	
Europian dhe lidhja e tij me kuadrin strategjik dhe 
buxhetimin; 
•	 Përgatitjen	e	Programit	Legjislativ	të	Akteve;		
•	 Monitorimin	e	dokumenteve	të	kuadrit	
strategjik dhe i zbatimit të fushave prioritare të 
Qeverisë; 
•	 Raportimin	mbi	arritjet	dhe	ecurinë;	
•	 Mbështetjen	për	koordinimin	e	proceseve	të	
planifikimit strategjik dhe të planifikimit të politi-
kave.

•	 Arkivën	Dixhitale;
•	 Kalendarin	e	proceseve	të	SPI-së.

Përfitimet e Sistemit IPSIS
 
Sistemi minimizon punën manuale, siguron një reg-
jistër të të dhënave të integruar, që ndahet me të gjithë 
nënpunësit, sipas të drejtave respektive të përdorimit. 
Disa prej përfitimeve nga përdorimi i sistemit paraqit-
en si më poshtë:  
•	 Reduktim	i	kohës	për	përgatitjen	e	raporteve	
të monitorimit (nga 1-2 muaj për një raport monitori-
mi – në disa minuta);
•	 Monitorimi	i	proceseve	dhe	aktiviteteve,	sipas	
kalendarit të SPI;
•	 Kalendarizim	i	mbledhjeve,	njoftime	dhe	
lajmërime automatike për mbledhjet;
•	 Menaxhimi	i	treguesve:	progresi	i	projekteve	i	
ndjekur kundrejt synimeve të përcaktuara;
•	 Matja	e	treguesve	të	lidhur	me	proceset	e	Inte-
grimit Europian;
•	 Raporte	dinamike	dhe	të	paracaktuara;
•	 Vizualizim	i	të	dhënave	sipas	hartës	territori-
ale;
•	 Tabela	grafike	dinamike	;
•	 Proces	i	përcaktuar	pune	për	rishikimin,	

miratimin dhe konsultimin e dokumenteve (rrjedha e 
punës sipas Kalendarit të SPI-së);
•	 Formate	të	standartizuara	për	dokumentet	
strategjikë/politikë;
•	 Arkivë	elektronike	për	të	gjithë	dokumentet	
që hidhen në sistem;

Përdoruesit kryesorë të Sistemit IPSIS

Përdoruesit kryesorë të sistemit janë: 1) në nivel 
funksional: Departamenti i Zhvillimit dhe Qeverisjes 
së Mirë (DDGG) dhe Departamenti Rregullator dhe 
i Përputhshmërisë (DRrP), në Kryeministri; Minis-
tria e Financave dhe Ekonomisë (MFE); Ministria e 
Europës dhe Punëve të Jashtme; 2) në nivel instrat-
rukture dixhitale: Agjencia Kombëtare për Shoqërinë 
e Informacionit (AKSHI) .

Në nivelin funksional përdorues kryesorë Ministritë 
e Linjës, institucionet qëndrore, INSTAT si edhe in-
stitucione të tjera të pavarura, të përfshira në procese 
planifikuese dhe programuese për politikat qeveritare. 

IPSIS është i lidhur me Portalin e Qeverisë Shqiptare 
(GG) të menaxhuar nga AKSHI, duke mundësuar 
ndërlidhjen dhe ndërveprimin jo vetëm me sistemet e 
AFMIS dhe EAMIS, me të cilët ka varësi funksionale, 
por edhe me sisteme të tjera, si sistemi e-konsultimet, 
sistemi për publikimet zyrtare të QBZ, etj. 

Çfarë është SPI?


