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I dashur lexues,
Kemi kënaqësinë të ndajmë me ju gazetën e parë elektronike e Sistemit të
Planifikimit të Integruar. Kjo gazetë do të përmbajë:

-          Përditësime për statusin e zbatimit të tre sistemeve informative (IPSIS,
AFMIS, EAMIS)

-          Njoftime per takime, evente, seminare

-          Njohuri dhe koncepte të IPS

Ju urojmë lexim të këndshëm. Lutem na shkruani sugjerimet tuaja!

 LAJME PËR IPSIS

Finalizimi i dokumentit të IPSIS

Përgatitja e Dokumentit të Dizenjimit
të Sistemit IPSIS (SDD) filloi në

Lancohet versioni i parë i IPSIS

Versioni i parë i sistemit IPSIS u
lançua në 6 qershor 2019. Sistemi



qershor 2018 pas aprovimit të
Studimit për kërkesat e sistemit
(SRS), nga ekipi i menaxhimit të
kontratës. Dokumenti i Dizenjimit të
Sistemit IPSIS është një
dokument që...more
 

IPSIS ka një dritare faqe të parë
hyrëse ku përdoruesit mund të
shohin të gjithë modulet. Modulet
kryesore janë SKZHI (Strategjia
Kombëtare për Zhvillim dhe
Integrim); ....more 

TRAJNIMET IPSIS
Trajnimi i përdoreusve u zhvillua në datat 24-28 qershor në mjediset e PROTIK.
Qëllimi i trajnimit ishte të aftësohen përdoruesit kryesorë të IPSIS ( gjithsej 15),

administratorët teknikë (5 përdorues) dhe përdoruesit nga Ministrite. ...more

LAJME PËR AFMIS

http://ips.gov.al/
http://ips.gov.al/
http://ips.gov.al/


Baza ligjore per AFMIS  

Direktivat për zbatimin e
detyrueshëm të përdorimit të AFMIS
u përgatit nga ekipi menaxhues. Draft
vendimi i Këshillit të Ministrave që
rregullon dhe detyron përdorimin e
AFMIS nga të gjitha që rregullon dhe
detyron përdorimin e AFMIS nga të
gjitha institucionet ...more
 

 

Integrimi i sistemit me modulet

AFMIS është një proces shumë
kompleks me një numër të
konsiderueshëm modulesh që
ndërveprojnë në kohë reale. Sistemi
pritet të komunikojë dhe shkëmbejë
të dhëna me Modulin e Pagave dhe
Burimeve Njerëzore (HRMIS)  ..
more 

TRAJNIMET AFMIS

http://ips.gov.al/
http://ips.gov.al/


Më 4 shtator u miratua vendimi të Këshillit të Ministrave(VKM) i Republikës së
Shqipërisë mbi “ krijimin e bazës së të dhënave për sistemin e menaxhimit të

ndihmës së huaj. Proçedurat administrative për hartimin e draftit për krijimin e bazës
ligjore...more

LAJME PËR EAMIS

Baza ligjore për EAMIS 

Më 4 shtator u miratua vendimi të
Këshillit të Ministrave(VKM) i
Republikës së Shqipërisë mbi “
krijimin e bazës së të dhënave për
sistemin e menaxhimit të ndihmës së
huaj. Proçedurat administrative për
hartimin e draftit për krijimin e bazës
ligjore për krijimin e databazës...more
 

 

Integrimi i EAMIS 

Pjesë e implementimit të  sistemit
EAMIS janë dhe integrimet me
sisteme te tjera qeveritare si AFMIS,
IPSIS dhe ATRAKO. Lidhja me këto
sisteme do të arrihet nëpërmjet
plaftormës qeveritare infrastruktura e
së cilës po zhvillohet  dhe testohet
bashkë me ...more

http://ips.gov.al/
http://ips.gov.al/
http://ips.gov.al/


Trajnimet EAMIS
Në kuadër të aktiviteteve peër zbatimin dhe zhvillimin e EAMIS, nje seri trajnimesh u

zhvillua në Maj 018 nga zhvilluesi i sistemit për përdoruesit kyç të sistemit.
Pjesëmarrës ishin anëtarë të nga Partnerë të ndryshëm  për Zhvillim ...more

A e dini se?   
Sistemi i Planifikimit të Integruar është zbatuar përmes mbështetjes nga
projektit “SPI- Fondi Shumëpalësh të Besimit 2 (IPS-TF 2)” prej 5.2 milion Euro,
përgjatë viteve 2013-2019. Ky projekt menaxhohet nga Banka Botërore, me
kontributet financiare të Qeverisë Suedeze (SIDA), BE dhe Bashkëpunimit
Zvicerian për Zhvillim (SDC). 
Projekti zbatohet përgjatë viteve 2013-2019 dhe përbën fazën e dytë të
mbështetjes afatgjatë (faza e parë 2008-2012), që partnerët për zhvillim kanë
ofruar për modernizimin e qëndrueshëm të administrimit publik dhe financave
publike të shtetit shqiptar.

 
Lexo me tepër

http://ips.gov.al/
mailto:ipsalbania@gmail.com
http://www.yourwebsite.com/
http://ips.gov.al/


Publikimi i kësaj gazete mundësohet nga:
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