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Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës është institucioni më i lartë i
kontrollit ekonomik e financiar në vend dhe për punën e vet i jep llogari Kuvendit të
Republikës së Kosovës.
Misioni ynë është që përmes auditimeve cilësore të fuqizojmë llogaridhënien në
administratën publike për përdorimin efektiv, efikas dhe ekonomik të burimeve
kombëtare.
Raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit promovojnë drejtpërsëdrejti llogaridhënien
e institucioneve publike duke ofruar bazë të qëndrueshme për të kërkuar llogari nga
menaxherët e çdo organizate të audituar. Në këtë mënyrë, ne rrisim besimin në
shpenzimin e fondeve publike dhe luajmë një rol aktiv në sigurimin e interesit të
taksapaguesve dhe të palëve tjera të interesit në rritjen e përgjegjësisë publike.
Ky auditim është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve
Supreme të Auditimit (SNISA 30001) dhe Udhëzuesin për Auditimin e Sistemeve të
Informacionit (GUID 51002) si dhe me praktikat e mira evropiane.
Auditimet e performancës të ndërmarra nga Zyra Kombëtare e Auditimit janë
shqyrtime objektive dhe të besueshme që vlerësojnë nëse veprimet qeveritare,
sistemet, operacionet, programet, aktivitetet ose organizatat veprojnë në përputhje me
parimet e ekonomisë3, efikasitetit4 dhe efektivitetit5 dhe nëse ka vend për përmirësim.
Auditori i Përgjithshëm ka vendosur në lidhje me përmbajtjen e raportit “Organizimi
dhe menaxhimi i investimeve të teknologjisë së informacionit në institucionet
publike” në konsultim me Ndihmës-Auditorin e Përgjithshëm Vlora Spanca, që e ka
mbikëqyrur auditimin.
Ekipi që e realizoi raportin:
Samir Zymberi, Udhëheqës i departamentit të auditimit
Saranda Husaj Baraliu, Udhëheqëse e ekipit
Arbërore Sheremeti, Auditore e teknologjisë së informacionit, dhe
Shqipe Mujku, Auditore e teknologjisë së informacionit

Standardet dhe udhëzimet për auditimin e performancës bazuar në Standardet e Auditimit të ONISA-s dhe përvoja praktike
GUID 5100 – Udhëzuesi për Auditimin e Sistemeve të Informaconit lëshuar nga INTOSAI
3 Ekonomia –Parimi i ekonomisë nënkupton minimizimin e kostos së resurseve. Resurset e përdorura duhet të jenë në dispozicion
me kohë, në sasi dhe cilësi të duhur dhe me çmimin më të mirë
4 Efikasiteti – Parimi i efikasitetit nënkupton të marrësh maksimumin nga resurset në dispozicion. ka të bëjë me lidhshmërinë
ndërmjet resurseve të angazhuara dhe rezultateve të dhëna në kuptim të sasisë, cilësisë dhe kohës
5 Efektiviteti – Parimi i efektivitetit nënkupton arritjen e objektivave të paracaktuara dhe arritjen e rezultateve të pritura.
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Lista e shkurtesave
ARC

Agjencia e Regjistrit Civil

AQP

Agjencia Qendrore e Prokurimit Publik

ASHI

Agjencia e Shoqërisë së Informacionit

ATK

Administrata Tatimore e Kosovës

DASK

Departamenti për Administrimin e Sistemeve dhe Komunikimeve

DK

Dogana e Kosovës

DMSTI

Departamenti për Menaxhimin e Sistemeve të Teknologjisë Informative

IRK

Institucionet e Republikës së Kosovës

MF

Ministria e Financave

MAP

Ministria e Administratës Publike

MPB

Ministria e Punëve të Brendshme

MZHE

Ministria e Zhvillimit Ekonomik

OB

Organizata Buxhetore

PSO

Procedura Standarde të Operimit

PV

Plani i Veprimit

TI

Teknologjia Informacionite

TIK

Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit

UA

Udhëzimi Administrativ

ZKA

Zyra Kombëtare e Auditimit

ZPS

Zyra për Planifikim Strategjik

Shenim: Ky auditim është përfunduar në vitin 2019, ndërsa në vitin 2020 Qeveria e Kosovës
ka bërë riorganizimin e ministrive të audituara, si në vijim:
o

Ministria e Zhvillimit Ekonomik-MZHE në Ministria e Ekonomisë, Punës, Tregtisë,
Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike

o

Ministria e Punëve të Brendshme-MPB dhe Ministria e Administratës Publike-MAP, në
Ministria e Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike

o

Ministria e Financave-MF, në Ministria e Financave dhe Transfereve.

Raporti i referohet organizimit dhe emertimëve të mëparshme të ministrive ndërsa
rekomandimet janë dhënë sipas organizimit aktual.
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Përmbledhje e përgjithshme
Për të siguruar qeverisje të mirë, rol të rëndësishëm ka teknologjia e informacionit, si një
instrument i fuqishëm në përkrahje të transparencës, përgjegjësisë dhe efikasitetit të qeverisë
dhe në funksion të përmirësimit të jetës së qytetarëve. Tekonolgjia e Informacionit dhe e
Komunikimit (TIK) është fushë e rëndësishme edhe në aspektin e shpenzimeve qeveritare6.
Zyra Kombëtare e Auditimit ka kryer auditimin “Organizimi dhe menaxhimi i investimeve të
tekonologjisë informacionit në institucionet publike”, për të vlerësuar zhvillimin e qeverisjes
së teknologjisë së informacionit dhe menaxhimin e investimeve në këtë fushë. Në këtë auditim
janë përfshirë Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Agjencia e Shoqërisë së Informacionit7,
Ministria e Financave me Administratën Tatimore të Kosovës dhe Doganën e Kosovës,
Ministria e Punëve të Brendshme me Agjencinë e Regjistrit Civil, si dhe komunat-Peja dhe
Prizreni.
Auditimi ka nxjerr në pah se, institucionet publike të Republikës së Kosovës, nuk kanë arritur
të sigurojnë qeverisje të mirë të teknologjisë së informacionit.
Agjencia e Shoqërisë së Informacionit, nuk ka arritur të miratoj strategjinë e qeverisjes
elektronike. Në mungesë të kësaj strategjie, Qeveria e Kosovës nuk ka një plan të prioriteteve
për investime në fushën e teknologjisë së informacionit. Kjo situatë ka mundësuar që
institucionet publike të zhvillojnë projekte paralele për nevojat e tyre, duke krijuar kështu
shpenzime të panevojshme dhe investime të dyfishta. Përveç kësaj, Agjencia e Shoqërisë së
Informacionit nuk ka përmbushur detyrat dhe përgjegjësitë e saj, ndonëse ka pasur vështirësi
në plotësimin e pozitave profesionale të Teknologjisë së Informacionit (TI). Mangësi tjetër
është edhe mungesa e monitorimit të zbatimit të standardeve dhe politikave të TI-së, që e
rrezikon nivelin e cilësisë së shërbimeve të sistemeve elektronike.
Asnjë nga institucionet e audituara nuk kanë strategji të aprovuar për teknologji të
informacionit. Kjo ka ndikuar që shërbimet e TI-së dhe sistemet informative të jenë të
fragmentuara, si dhe të mos përcaktohet qartë se si teknologjia e informacionit do të ndihmoj
në arritjen e objektivave strategjike të institucioneve.
Në përgjithësi, menaxhimi i shërbimeve të teknologjisë së informacionit në sektorin publik
është i decentralizuar, si nëpër institucione ashtu edhe brenda departamenteve/ekipeve në
një institucion. Ka dyfishim të roleve për shkak të fragmentimit të menaxhimit të TI-së dhe
këto ekipe nuk kanë bashkëpununim mes tyre.

Në katër vitet e fundit institucionet publike në Kosovë, kanë investuar rreth 49 milion € në fushën e teknologjisë së
informacionit.
7 Agjenci në kuader të Ministrisë se Administratës Publike
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Gjithë procesi i menaxhimit të investimeve në fushën e teknologjisë së informacionit është
përcjellë me mangësi. Fillimisht, nuk ka regjistër të projekteve të TI-së, si në nivel shtetëror8
ashtu edhe në nivel të organizatave buxhetore. Mungesa e regjistrit të plotë të shpenzimeve e
pamundëson identifikimin e saktë të gjendjes ekzistuese.
Insitucionet publike të audituara9 kanë hyrë në investime pa bërë identifikimin e nevojave për
projekte, analiza të mirëfillta të fizibilitetit për zhvillimin e projekteve si dhe pa bërë analiza
paraprake dhe hulumtim të çmimeve të tregut.
Po ashtu, ministritë me departamentet e tyre dhe agjencitë nuk bashkëpunojnë për shfrytëzim
më optimal të infrastrukturës së TI-së. Kjo shpie në shfrytëzim jo-optimal të pajisjeve të TI-së,
menaxhim jo të mirë të shërbimeve, si dhe rritje të shpenzimeve financiare.
Edhe në komunat të cilat kanë qenë subjekt i auditimit kemi hasur në magësi të ngjashme,
duke filluar nga planifikimi strategjik, politikat dhe procedurat e TI-së si dhe në menaxhimin
e investimeve në fushën e TI-së.
Andaj, përfundimet audituese tregojnë nevojën e mënjehershme për përmirësime në
organizimin dhe menaxhimin e investimeve në fushën e teknologjisë së informacionit. Duke
marrë parasysh rëndësinë që kjo fushë e ka në nivel vendi, kemi dhënë një rekomandim me
prioritet për Qeverinë e Kosovës që posaçërisht të adresoj çështjet rreth strategjisë elektronike
të teknologjisë së informacionit si dhe të sigurohej koordinim të duhur ndërmjet Agjencisë së
Shoqërisë së Informacionit dhe institucioneve të Republikës së Kosovës në fushën e
teknologjisë së informacionit.
Ndërsa, me qëllim të adresimit të shpejtë të çështjeve rreth strategjisë, planit të veprimit,
organizimit dhe investimeve në fushën e teknologjisë së informacionit, kemi dhënë 17
rekomandime për organizatat e audituara dhe për institucionet e Republikës së Kosovës në
përgjithësi. Lista e rekomandimeve, është paraqitur në Kapitullin 5 të këtij raporti.

Përgjigja e palëve tё përfshira nё auditim
Ministria e Financave dhe Transfereve, Ministria e Ekonomisë, Punës, Tregtisë, Industrisë,
Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike, Komuna e Pejës, Agjencia e Shoqërisë së
Informacionit dhe Dogana e Kosovës janë pajtuar me gjetjet dhe konkluzionet e auditimit si
dhe janë zotuar se do t’i adresojnë rekomandimet e dhëna. Ministria e Punëve të Brendshme
dhe Administratës Publike pjesërisht është pajtuar dhe komentet janë bashkëngjitur në
shtojcën 4 të Raportit. Ndërsa, Komuna e Prizrenit nuk ka dërguar komente apo përgjigje.

8

Regjistrin e projekteve të teknologjisë së informacionit në nivel nacional duhet të mbaj ASHI-ja

9

Me përjashtim të Doganës së Kosovës
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1

Hyrje

Teknologjia e informacionit10 është bërë pjesë integrale e të gjitha sferave të jetës, duke qenë
në qendër të vëmendjes së zhvillimit të saj. Aplikimi i kësaj teknologjie në shërbime dhe
procese të përditshme utilitare, përfshirë edhe shërbimet në sektorin publik, ka ndikuar
drejtpërsëdrejti në lehtësimin, avancimin dhe përmirësimin e jetës së qytetarëve.
Për arritjen e qëllimeve strategjike të sektorit publik, përfshirë reformat në administratën
publike si dhe për një qeverisje të mirë, rol të rëndësishëm ka teknologjia e informacionit, si
një instrument i fuqishëm në përkrahje të transparencës, përgjegjësisë dhe efikasitetit të
qeverisë11. Përdorimi i teknologjisë duhet të krijojë mundësi të barabarta për gjithë të qytetarët
dhe bizneset përmes shërbimeve gjithëpërfshirëse në të cilat mund të kenë qasje të gjithë12.
Qeverisja elektronike ndihmon në krijimin e një shtylle tejet të rëndësishme të zhvillimit
ekonomik dhe përparimit të përgjithshëm të shoqërisë. Qeverisja elektronike përfaqëson
sistemet e TI-së dhe të komunikimit në pronësi të qeverisë apo të drejtuara nga qeveria të cilat
krijojnë marrëdhëniet me qytetarët, sektorin privat dhe/ose agjencitë e tjera qeveritare në
mënyrë që të promovojë fuqizimin e qytetarëve, të përmirësoj shërbimet, të forcoj
llogaridhënien, rrit transparencën ose të përmirësoj efikasitetin e qeverisë.
Zbatimi i strategjisë së qeverisjes elektronike ka përfitime të mëdha për shoqërinë. Përfitimet
mund të jenë ekonomike dhe sociale, duke përfshirë modernizimin e administratës, arsimit,
shëndetësisë, drejtësisë, sigurisë, zhvillimin e biznesit, zhvillimin e tregtisë, zhvillimin e
bujqësisë, rritjen e buxhetit, rritjen e demokracisë, zhvillimin e kulturës, hulumtime
shkencore, statistika të ndryshme, etj.
Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit është fushë e rëndësishme e shpenzimeve
qeveritare. Viteve të fundit me synim të përmirësimit të ofrimit të shërbimeve, institucionet
publike në Kosovë kanë investuar në infrastrukturën e TI-së dhe kanë vendosur një numër të
sistemeve elektronike. Për vitet 2015, 2016, 2017 dhe 2018 institucionet publike kanë
shpenzuar rreth 49 milion € në fushën e teknologjisë së informacionit13. Ndërsa, deri tani
numri i aplikacioneve softuerike kryesore që shfrytëzohen në të gjitha institucionet publike
në vend është rreth 10014. Vlen të përmendet se sektori publik është klienti kryesor i industrisë
së TI-së në tregun vendor15.

10Mbështetur

në definicion e Asociacionit Amerikan për Teknologji Informatike (angl. Information Technology Association of
America) “teknologjia informatike është studim, dizajn, implementim dhe mbështetje e menaxhmentit mbi bazën kompjuterike,
përkatësisht përbërjen e elementeve softuerike dhe harduerike
11 Politikat e sektorit të komunikimeve elektronike - Agjenda digjitale për Kosovën 2013/2020
12Strategjia e qeverisjes elektronike 2009-2015
13 Të dhëna nga Thesari
14Të dhëna nga ASHI-ja, këtu nuk përfshihen Ndermarrjet Publike
15Strategjia e Kosovës për TI-në
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1.1

Treguesit e problemit në fushën e audituar

Për të iniciuar këtë auditim, janë hulumtuar raporte të ndryshme ndërkombëtare dhe vendore.
Raportet e publikuara nga Zyra Kombëtare e Auditimit në fushën e TI-së dhe raporti i
vlerësimit të sistemeve të teknologjisë së informacionit, kanë nxjerrë në pah se pavarësisht
investimeve të mëdha në fushën e TI-së, projektet ende janë larg arritjes së objektives së tyre
kryesore. Mangësitë kryesore të identifikuara në këto raporte të auditimit janë:








Mungesa e koordinimit në mes të institucioneve;
Mungesa e strategjive, politikave dhe procedurave;
Strukturë jo të përshtatshme organizative në departamentin e TI–së dhe
mungesa e kapaciteteve adekuate;
Zhvillimi i sistemeve paralele me sistemet qendrore;
Aprovimi/refuzimi i kërkesave;
Mangësi në implementimin e projekteve; dhe
Kontrolle të dobëta të aplikacioneve.

Edhe dokumentet strategjike16, si dhe politikat në fushës së TI-së kanë identifikuar
probleme/sfida apo barriera të shumta me të cilat përballet kjo fushë. Problemi kryesor është
identifikuar të jetë mungesa e vetëdijesimit ndërmjet palëve përgjegjëse të sektorit publik
lidhur me rëndësinë strategjike të industrisë së TI-së për ekonominë e Kosovës.
Shqyrtimi i treguesve të problemit të identifikuar nga burime të ndryshme, na ka orientuar në
problemin kryesor që ka të bëjë me qeverisjen e teknologjisë së informacionit dhe menaxhimit
të investimeve në fushën e teknologjisë së informacionit në sektorin publik.

1.2

Objektiva e auditimit

Objektivë e këtij auditimi është të vlerësohet nëse palët përgjegjëse kanë zhvilluar qeverisjen
e teknologjisë së informacionit dhe kanë menaxhuar si duhet investimet në këtë fushë. Në
kuadër të kësaj, është shqyrtuar nëse Agjencia e Shoqërisë së Informacionit (ASHI) dhe
institucionet tjera relevante kanë koordinuar aktivitetet në mes tyre dhe kanë instaluar
mekanizma monitorues dhe raportues për të siguruar që janë arritur rezultatet e pritura në
fushën e teknologjisë së informacionit.
Me këtë auditim synojmë që të ofrojmë rekomandime relevante për palët përgjegjëse në
mënyrë që të përmirësojnë shërbimet ndaj qytetarëve si dhe të forcojmë llogaridhënien dhe të
rrisim transparencën lidhur me investimet në fushën e TI-së.

16

Dokumentet strategjike në fushën e TI-së si: Strategjia e Kosovës për TI-në; Politikat e sektorit të komunikimeve elektronike Agjenda digjitale për Kosovën 2013/2020; Strategjia e qeverisjes elektronike 2009-2015.
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Pyetjet e auditimit
A kanë arritur palët përgjegjëse të zhvillojnë qeverisjen dhe të koordinojnë aktivitetet për
arritjen e rezultateve të pritura në menaxhimin e investimeve të teknologjisë së informacionit
në sektorin publik?
1. A janë krijuar mekanizma për të udhëzuar dhe zhvilluar Qeverisjen e Teknologjisë së
Informacionit?
2. A janë vendosur mekanizma adekuat për të siguruar menaxhimin e duhur në
planifikimin, organizimin, monitorimin dhe raportimin e investimeve në fushën e
teknologjisë së informacionit?
Ky auditim është fokusuar në politikat dhe strategjitë e qeverisjes elektronike si dhe
planifikimin, menaxhimin dhe monitorimin e investimeve në fushën e teknologjisë së
informacionit në sektorin publik për periudhën 2015-2018. Gjithashtu, auditimi ka përfshirë
bashkëpunimin dhe koordinimin në mes palëve përgjegjëse.
Subjekt kryesor i auditimit është Ministria e Administratës Publike (MAP), përkatësisht
Agjencia e Shoqërisë së Informacionit (ASHI) e cila është përgjegjëse për hartimin dhe
zbatimin e strategjisë së qeverisjes elektronike dhe planit të veprimit. Gjithashtu, kemi
vlerësuar koordinimin në mes të ASHI-së dhe Insitucioneve të Republikës së Kosovës (IRK)
për strategjinë dhe politikat e TI-së.
Po ashtu, subjekt i auditimit është Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZHE). Për shkak të rolit
kyç që MZHE ka në propozimin, hartimin dhe sigurimin e zbatimit të dokumenteve të
politikave/strategjive në fushën e TI-së, jemi fokusuar vetëm në koordinimin në mes të ASHIsë dhe MZHE-së për strategjitë dhe politikat e TI-së.
Për të vlerësuar bashkëpunimin dhe koordinimin e ASHI-së me organizatat e tjera buxhetore,
kemi përzgjedhur Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, si
organizata buxhetore me shpenzimet më të mëdha në fushën e TI-së. Ndërsa, në nivelin lokal
jemi fokusuar në komunat Pejë dhe Prizren.
Metodologjia e detajuar e auditimit, kriteret e auditimit dhe fushëveprimi janë paraqitur në shtojcën 1
të këtij raporti.
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2

Përshkrimi i Sistemit

Ministria e Zhvillimit Ekonomik (tani Ministria e Ekonomisë, Punës, Tregtisë, Industrisë,
Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike) është përgjegjëse për propozimin dhe zbatimin e
dokumenteve të politikave/strategjive në sektorin e postës, komunikimeve elektronike dhe të
shoqërisë së informacionit.
Ndërsa, përgjegjës kryesor për zhvillimin dhe zbatimin e shërbimeve në fushën e Teknologjisë
së Informacionit dhe Komunikimit në të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës është
Agjencia e Shoqërisë së Informacionit. Detyrë dhe përgjegjësi e kësaj agjencie është propozimi
dhe koordinimi i të gjitha politikave që ndërlidhen me TIK, hartimi dhe zbatimi i strategjisë
së qeverisjes elektronike dhe planit të veprimit, si dhe udhëheqja dhe mbikëqyrja e zbatimit
të projekteve që ndërlidhen me TI-në në të gjitha IRK-të.
Përgjegjëse për fushën e
TI-së në RKS

MZHE

Sektori
Publik
Përgjegjëse për fushën e
TI-së në Sektorin Publik

Sektori
Privat

ASHI

Menaxhon TI-në brenda
institucionit

IRK

Figura 1 : Përshkrimi i sistemit

Të gjitha institucionet publike të Republikës së Kosovës, kanë strukturën përkatëse
organizative (zyrtarin përkatës për menaxhimin e TIK-ut). Kjo strukturë është përgjegjëse për
kryerjen e shërbimeve të përbashkëta dhe përkrahjen e TIK-ut në përputhje me aktet ligjore
dhe nënligjore, si edhe politikat, standardet apo udhëzuesit e nxjerrë nga ASHI.
Për projektet që planifikojnë të investojnë në fushën e TIK-ut, IRK-të duhet të njoftojnë ASHInë dhe të marrin pëlqimin. Gjithashtu, IRK-të raportojnë në baza periodike në ASHI për
implementimin e projekteve të TIK-ut dhe në veçanti për procesin e realizimit të Strategjisë
dhe Planit të Veprimit të saj. Menaxhimi i projekteve të TI-së, të cilat janë të dedikuara
ekskluzivisht për nevoja të ndonjërit institucion, bëhet nga institucioni përkatës në koordinim
dhe me përkrahje të ASHI-së.
Në shtojcën 1, është bërë përshkrimi i detajuar sistemit si dhe detyrat dhe përgjegjësitë e palëve të
përfshira.
4
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3

Gjetjet e auditimit

Në këtë kapitull janë paraqitur gjetjet e auditimit të cilat ndërlidhen me koordinimin dhe
aktivitetet e ndërmarra nga palët përgjegjëse17 për zhvillimin e qeverisjes dhe menaxhimin e
investimeve në fushën e teknologjisë së informacionit.
Gjetjet janë të strukturuara në dy fusha sipas pyetjeve të auditimit:


Qeverisjen e teknologjisë së informacionit; dhe



Menaxhimi18 i investimeve në fushën e teknologjisë së informacionit.

Qeverisja e TI-së në sektorin publik
Identifikimi i nevojave dhe
kërkesave të OB-ve

Strategjia dhe plani i TI-së

Struktura, standardet, politikat
dhe proceset e TI-së

Menaxhimi i projekteve
Investimet në
fushën e TI-së
(zhvillimi/blerja)

Njerëzit/burimet

Kostot financiare

Vlerësimi i
rrezikut

Ofrimi i
shërbimeve

Figura 2: Roli i qeverisjes së TI-së në zhvillimin e projekteve të TI-së

Fillimisht trajtohet qeverisja e TI-së, duke përfshirë gjetjet që ndërlidhen me strategjinë e TIsë, strukturën organizative, politikat dhe procedurat për zhvillimin dhe funksionimin e
mirëfilltë të TI-së.
Më tutje, kapitulli paraqet gjetjet që ndërlidhen me vendosjen e mekanizmave adekuat për të
siguruar menaxhimin e duhur në fushën e teknologjisë së informacionit.

Në këtë auditim janë ASHI-ja, koordinimi me IRK-të, si dhe Organizatat Buxhetore të përfshira në auditim si Ministria e
Financave dhe Ministria e Punëve të Brendshme me departamentet dhe Agjencitë e tyre përkatëse.
18 Planifikimi, organizimi, monitorimi dhe raportimi
17
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3.1

Qeverisja e Teknologjisë së Informacionit në Sektorin
Publik

Një strukturë e përgjithshme e qeverisjes së TI-së përfshinë: strategjinë dhe planifikimin e TIsë, strukturat organizative, standardet, politikat dhe procedurat e organizatës, zhvillimin
blerjen, etj.

3.1.1

Strategjia e Teknologjisë së Informacionit

Në kuadër të secilës organizatë duhet të ekzistoj planifikimi strategjik i TI-së i cili shërben për
të menaxhuar dhe drejtuar të gjitha burimet e TI-së, krahas me prioritetet dhe strategjitë e
organizatës për arritjen e objektivave të saj.
Strategjia duhet të përfshijë një plan të veprimit për arritjen e qëllimeve të përcaktuara. Me
qëllim të përcjelljes së progresit të arritur krijohen mekanizmat që monitorojnë dhe raportojnë
në mënyrë të vazhdueshme për nivelin e zbatimit të strategjisë.
MZHE-ja nuk ka arritur të monitoroj zbatimin e strategjive për teknologjinë e informacionit
MZHE-ja është përgjegjëse për propozimin, hartimin e politikave, standardeve, strategjive në
sektorin e postës, komunikimeve elektronike dhe të shoqërisë së informacionit në nivel
kombëtar. Po ashtu, është përgjegjëse që të sigurohet që këto politika dhe strategji janë duke
u zbatuar si dhe të monitoroj dhe të hartoj raporte për progresin e zbatimit të këtyre
dokumenteve.
Në kuadër të ‘Strategjisë së Kosovës për Teknologji të Informacionit’ të hartuar nga MZHE-ja
është përfshirë edhe ‘Strategjia e Qeverisjes Elektronike’19 për sektorin publik dhe monitorimi
i saj. Mirëpo deri më tani, MZHE-ja nuk ka bërë monitorimin dhe hartimin e raporteve për të
verifikuar zbatimin e saj në kuadër të sektorit publik.
Mungesa e monitorimit mund të rrezikoj që institucionet publike nuk janë duke zbatuar
legjislaturën sipas standardeve të paracaktuara. Gjithashtu, ka ndikuar në mungesë informimi
mbi nevojat për investime në fushën e TI-së në sektorin publik.
ASHI-ja nuk ka strategji të miratuar për qeverisje elektronike për sektorin publik
ASHI-ja është përgjegjëse për hartimin dhe sigurimin e zbatimit të strategjisë së qeverisjes
elektronike dhe të planit të veprimit për institucionet e Republikës së Kosovës20.
ASHI-ja kishte hartuar Strategjinë e Qeverisjes Elektronike 2009-2015. Ndërsa, prej vitit 2016
e deri më tani ASHI-ja nuk ka strategji të miratuar për qeverisje elektronike.

19
20

Strategjinë e Qeverisjes Elektronike e hartuar nga ASHI-ja e cila është pergjegjëse për zbatimin e saj.
Ligji nr. 04/L-145 për organet qeveritare për shoqërinë e informacionit, neni 6.
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Në fund të vitit 2016, ASHI-ja kishte hartuar draft Strategjinë për Qeverisje Elektronike 20162020 dhe planin e veprimit për zbatimin e saj, e cila është dërguar për aprovim në Zyrën e
Kryeministrit përkatësisht në Zyrën për Planifikim Strategjik (ZPS). Sipas opinionit të ZPS-së,
Strategjia për Qeverisje Elektronike dhe Plani i veprimit nuk plotësojnë kriteret e kërkuara21
dhe ka rekomanduar që të shtyhet miratimi i kësaj strategjie. Po ashtu, ZPS-ja ka rekomanduar
që kjo strategji të shërbej vetëm si plan në funksion të plotësimit dhe zbatimit të Strategjisë
për Modernizimin e Administratës Publike dhe të strategjive të tjera sektoriale.
ASHI-ja nuk ka bërë përpjekje të tjera të mjaftueshme për përmirësimin e vërejtjeve të
pranuara nga ZPS-ja për draft strategjinë e e-qeverisjes 2016-2020 dhe miratimin e saj.
Aktivitetet e saj në planet vjetore të punës së Qeverisë i ka ndërlidhur me arritjen e objektivave
të Strategjisë për Modernizimin e Administratës Publike. Ndërsa, ASHI-ja në bashkëpunim
me institucionet relevante ka finalizuar strategjinë dhe planin e veprimit të qeverisjes
elektronike 2020-2025.
Rezultatet e auditimit kanë treguar se mungesa strategjisë ka kontribuar në mos
bashkëpunimin e duhur ndërmjet institucioneve dhe se raportimi i tyre për investimet në TI
ka munguar. Si rrjedhojë, IRK-të kanë zhvilluar projekte paralele për nevojat të tyre.
Strategjia për qeverisje elektronike do të shërbente si mjet për zvogëlimin e shpenzimeve,
përmirësimin e shërbimeve, kursimin e kohës dhe resurseve si dhe përmirësimin e efikasitetit
dhe efektivitetin në sektorin publik. Mungesa e kësaj strategjie ndikon në mos arritjen e
cilësisë së shërbimit, rritjen e resurseve, ndikon në kohë si dhe shkakton ngecje në rritjen e
komunikimit dhe bashkëpunimit me qytetarë dhe ndërmjet Institucioneve Publike.
Po ashtu, ASHI-ja nuk kishte arritur të jetësoj planin e veprimit dhe të monitoroj strategjinë
për qeverisje elektronike 2009-2015. Disa aktivitete nga plani i veprimit janë iniciuar me
vonesë si projekte dhe tani janë në proces të zbatimit. Mirëpo, përkundër ngecjeve të
projekteve dhe mos arritjes së objektivave me kohë, ASHI-ja nuk ka bërë përpjekje për ta
rishikuar dhe modifikuar dokumentin e Strategjisë për e-qeverisje.
Për më tepër, ASHI-ja nuk ka bërë një vlerësim në koordinim me institucionet përkatëse për
të identifikuar ngecjet e moszbatimit të aktiviteteve të caktuara në planin e strategjisë për eqeverisje.
Shkak për mungesën e monitorimit të zbatimit të strategjisë në vazhdimësi ka qenë mungesa
e bashkëpunimit dhe raportimit të IRK-ve, duke krijuar vështirësi në marrjen e përgjigjeve
nga institucionet përgjegjëse. Edhe në rastet kur institucionet janë përgjigjur nuk kanë ofruar
dëshmi për progesin e arritur.

21

Sipas Udhëzimit Administrativ 02/2012 për Procedurat dhe metodologjinë e përgatitjes dhe miratimit të dokumenteve
strategjike dhe planeve për zbatimin e tyre.
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Mungesa e monitorimit në baza periodike të IRK-ve për zbatimin e strategjisë për qeverisje
elektronike 2009-2015, ka ndikuar që ASHI-ja të mos ketë informata rreth ngecjeve në zbatimin
e strategjisë, si dhe të mos ndërmerr veprime për korrigjimin e devijimeve për arritjen e
objektivave të strategjisë. Po ashtu, mungesa e vlerësimit të strategjisë ka ndikuar që ASHI-ja
të mos ketë njohuri nëse kjo strategji ka qenë e përshtatshme dhe e pranueshme për IRK-të.
Institucionet e Republikës së Kosovës-IRK nuk kanë strategji të TI-së
Më poshtë janë paraqitur institucionet si subjekt i këtij auditimi të cilat ushtrojnë funksionin
pa strategji apo nuk kanë strategji të miratuar të TI-së.
Kanë
Strategji të
TI-së
ASHI
MF
Dogana e Kosovës
ATK
MPB
ARC
Komuna e Pejës
Komuna e Prizrenit

Strategji të pa aprovuar
të TI-së
(draft strategji)



Nuk kanë Strategji të
TI-së








Tabela 1: Stategjitë e TI-së të Organizatave Buxhetore të audituara

Siç vërehet nga tabela, dy nga institucionet e audituara kishin hartuar strategjitë, mirëpo nuk
i kishin miratuar, ndërsa pjesa tjetër e institucioneve nuk kishin marr masa për hartimin e
strategjisë së TI-së.
Në Ministrinë e Financave, përgjegjëse për hartimin e strategjisë së TI-së është Departamenti
për Menaxhimin e Sistemeve të Teknologjisë Informative (DMSTI). Komiteti teknik i TI-së
brenda MF-së, në mars të vitit 2016 ka hartuar planin strategjik të TI-së, mirëpo ky plan deri
më tani nuk është miratuar. Po ashtu, ky departament nuk ka ndërmarr veprime për ta
rishikuar apo përditësuar këtë strategji dhe ta dërgoj për miratim te Komiteti Drejtues i TI-së.
Në mars të vitit 2019, është bërë një analizë e departamenteve të TI-së brenda MF-së për
zbatimin e ITIL22, e cila mund të ketë ndikim në planin strategjik dhe për këtë ky plan duhet
të rishikohet edhe njëherë para kërkesës për miratim.
Administrata Tatimore e Kosovës, nuk ka dokument strategjik për teknologjinë e
informacionit, e cila do të përcaktonte objektivat dhe mbi të cilin duhej të hartohej plani i
punës. Edhe pse në mungesë të dokumentit strategjik, Departamenti i Teknologjisë

22

ITIL (Biblioteka e Infrastrukturës së Teknologjisë së Informacionit) është një kornizë e krijuar për të standardizuar përzgjedhjen,
planifikimin, ofrimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve të TI-së brenda një organizate.
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Informative, aktivitetet i kryen në përputhje me planin vjetor të punës së ATK-së. Shkak për
mos hartimin e dokumentit strategjik sipas zyrtarëve të ATK-së janë ndryshimet që pritej të
ndodhnin në rimodelimin e ATK-së dhe në sistemet dhe teknologjinë në përgjithësi si dhe
pritjes se aprovimit të strategjisë së TI të MF-së nga Komiteti Drejtues. Mirëpo, këto nuk kanë
ndodhur ende.
Po ashtu, Dogana e Kosovës nuk ka hartuar dokument strategjik për teknologjinë e
informacionit, e cila do të përcaktonte objektivat në funksion të arritjes së prioriteteve
strategjike të Ministrisë së Financave dhe Qeverisë së Kosovës, si dhe standardet që kërkohen
të plotësohen sipas udhërrëfyesit të Bashkimit Evropian (BE) për Doganën “Blueprint i BEsë“. Mirëpo, Dogana e Kosovës ka hartuar Planin Strategjik 2016-2018 dhe Planin Strategjik
2019-2023 si dhe planin e aktiviteteve për zbatimin e strategjisë së Doganës së Kosovës. Disa
objektiva dhe aktivitete të tyre janë të ndërlidhura me zhvillimin dhe avancimin e sistemeve
informative si dhe të teknologjisë së informacionit. Po ashtu, nga vet-vlerësimi i bërë nga
Dogana e Kosovës për “Teknologjinë e Informacionit dhe Komunikimit” sipas udhërrëfyesit
të BE-së për Doganën “Blueprint i BE-së” është gjetur që ka zbrasëtira për shkak të mungesës
së strategjisë së TI-së.
Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) nuk ka bërë përpjekje për të hartuar strategjinë për
teknologjinë e informacionit. MPB-ja ka hartuar vetëm Strategjinë Shtetërore për Sigurinë
Kibernetike dhe Planin e Veprimit 2016–2019.
Gjendje e njëjtë është evidentuar edhe në Komunën e Prizrenit dhe të Pejës. Këto komuna
nuk kanë dokument strategjik apo plan strategjik të veçantë për teknologji të informacionit.
Kështu, komunat nuk kanë arritur të kenë një pasqyre të qartë të nevojave për zhvillimet në
fushën e TI-së. Të gjitha kërkesat në komuna për investime në TI bëhen sipas nevojës së
paraqitur nga zyrtarët komunal, pa ndonjë plan paraprak.
Mungesa e Qeverisjes Elektronike dhe Strategjisë së Teknologjisë së Informacionit ka ndikuar
në mos arritjen e nivelit të shërbimeve, rritjen e resursevesi dhe ka shkaktuar ngecje në rritjen
e komunikimit dhe bashkëpunimit me qytetarë dhe ndërmjet njësive qeveritare.

3.1.2

Organizimi në sektorin e teknologjisë së informacionit

Për të siguruar qeverisje të mirë të TI-së, institucionet publike duhet të kenë strukturë
organizative, ku roli dhe përgjegjësitë e TI-së janë të përcaktuara qartë si dhe TI është
pozicionuar në një nivel të kënaqshëm brenda organizatës. Ndarja e roleve dhe përgjegjësive
është çelësi për qeverisje efektive. Strukturat organizative të pozicionuara qartë mundësojnë
udhëheqjen, matjen e performancës, përshtatshmërisë, cilësin e planeve dhe mekanizma të
tjerë për monitorim dhe raportim për të siguruar se përputhen me objektivat e përcaktuara.
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ASHI-ja ka vështirësi në përmbushjen e detyrave të saj dhe në plotësimin e pozitave
profesionale
Detyrat dhe përgjegjësitë e stafit në ASHI janë të përcaktuara me rregullore23. Mirëpo ASHIja ka hasur në vështirësi në përmbushjen e detyrave të saj. Në mungesë të burimeve të
mjaftueshme/profesionale të TI-së, shumë detyra dhe përgjegjësi të përcaktuara me ligj dhe
rregullore kanë mbetur të papërmbushura. Ngecje ka në identifikimin e nevojave të ASHI-së
dhe IRK-ve, zbatimin e strategjisë, krijimin e mekanizmave monitorues të zbatimit të
startegjisë dhe projekteve, hartimin e standardeve dhe politikave të TI-së si mungesë në
monitorimin e zbatimit të tyre. Në anën tjetër, ka raste që stafi i TI-së obligohet të kryej edhe
detyra të tjera për të cilat nuk janë përgjegjës.
Po ashtu, ASHI-ja ka sfida edhe me mbulimin e pozitave me staf profesional të TI-së.
Aktualisht numri i të punësuarve në ASHI është 60, prej tyre 35 mbulojnë pozitat profesionale
të TI-së. Për më tepër, dy pozita të punës që i takojnë ASHI-së, janë të vendosura në
Departamentin e Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme në kuadër të MAP. Po ashtu,
ASHI-ja përballet me lëvizje të shpeshta të stafit profesional të cilët lëshojnë punën. Në nëntor
të vitit 2018, ASHI-ja ka bërë kërkesë për hapje të konkursit për plotësim të pozitave të
nevojshme, mirëpo kishin kaluar tetë muaj e kjo kërkesë nuk ishte miratuar nga MAP. Sipas
Rregullores për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të MAP-it,
numri i të punësuarve në ASHI duhet të jetë 65 në raport me 60 të punësuar aktual. Mungesa
e burimeve të mjaftueshme/profesionale të TI-së, rrezikon që ASHI-ja të mos arrijë ti zbatoj
të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë e veta të përcaktuara me ligj.
Në MF dhe MPB detyrat dhe përgjegjësitë për menaxhimin e teknologjisë së informacionit
janë të dyfishuara
MF ka hartuar rregulloren për organizimin e brendshëm, me anë të së cilës rolet dhe
përgjegjësitë e departamentit për menaxhimin e TI-së janë të pozicionuara qartë.
Departamenti për Menaxhimin e Sistemeve të Teknologjisë Informative (DMSTI) bën
monitorimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e përgjithshme të rrjetit, sistemit dhe
aplikacioneve të MF24. Në bazë të analizës së fizibilitetit të MF-së për zbatimin e ITIL,
strukturës organizative, roleve dhe përgjegjësive, si dhe intervistave të realizuara është
vërejtur që menaxhimi i shërbimeve të TI-së është i fragmentuar/decentralizuar, si dhe ka
dyfishim të roleve (p.sh. rolet si tavolina e shërbimit, administrimi i aplikacioneve, zhvillimi,
etj.) në DMSTI dhe Departamentin e Tatimit në Pronë po ashtu rolet e njëjta janë edhe në
Thesar për funksionin e sajë.

Sipas Rregullores nr. 02/2018 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të Ministrisë së
Administratës Publike
24 Rregullore (Qrk) Nr.17/2017 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Ministrisë së Financave
23
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Ky fragmentim i menaxhimit të shërbimeve të TI-së është bërë edhe për shkak se në
Departamentin e Tatimit në Pronë, stafi mbështetës i TI-së është i kontraktuar nga donatorët.
Ndërsa, agjencionet e MF-së, Administrata Tatimore e Kosovës dhe Dogana e Kosovës janë të
decentralizuara dhe funksionojnë si të pavarura. Organizimi i brendshëm i Thesarit, ATK-së
dhe Doganës së Kosovës, bëhet me rregullore të veçanta25.
Një situate e ngjashme është vërejtur edhe në MPB. Departamenti për Administrimin e
Sistemeve dhe Komunikimeve (DASK) në kuadër të MPB-së është përgjegjës për zhvillimin e
projekteve të TI-së që ndërlidhen me Administrimin e Sistemeve dhe Komunikimeve për të
gjitha departamentet, zyrat dhe agjencitë e MPB-së si dhe administron infrastrukturën e TI-së
për sistemet e komunikimeve për MBP-në duke përfshirë edhe njësitë lokale nëpër komuna26.
Sektori për administrimin e bazave të të dhënave të ARC-së, sipas organizimit të brendshëm,
ka linjë direkte të raportimit tek Drejtori i Përgjithshëm i ARC-së. Mirëpo, i njëjti sa i përket
zhvillimit dhe administrimit të fushës së TI-së nuk ka koordinim dhe bashkëpunim me DASKnë, rrjedhimisht brenda këtyre departamenteve ekzistojnë detyra/funksione të njëjta. Në
nëntor të vitit 2018, MBP-ja ka marrë vendim që detyrat dhe përgjegjësitë e shërbimeve të TIsë të ARC-së të menaxhohen nga vetë Agjencia, duke u përcjellë me hartimin e rregulloreve
të reja, të cilat ende nuk janë hartuar.

3.1.3

Politikat dhe procedurat për rregullimin e teknologjisë së
informacionit

ASHI-ja është përgjegjëse për hartimin e politikave, standardeve, akteve ligjore dhe nënligjore
për institucionet shtetërore, në fushën e qeverisjes elektronike dhe TI-së. Po ashtu, Agjencia
ka për detyrë që në vazhdimësi të monitoroj institucionet në fushën e e-Qeverisjes në lidhje
me zbatimin e standardeve dhe politikave të TI-së si dhe të bëjë promovim të vazhdueshëm
të shënimeve të saja.
ASHI-ja nuk bën monitorimin e duhur të IRK-ve për zbatimin e standardeve dhe politikave
të TI-së dhe promovimin e shërbimeve
ASHI-ja ka hartuar standarde, rregullore dhe udhëzime administrative për qeverisje
elektronike dhe teknologji të informacionit. Megjithatë, ASHI-ja deri më tani nuk ka arritur t’i
monitoroj IRK-të lidhur me zbatimin e këtyre politikave. Gjithashtu, nuk ka bërë mjaftueshëm
promovimin e projekteve të centralizuara dhe shërbimet që ofron ASHI-ja për organizatat
tjera/IRK-të.

Sipas rregullores se brendshme për sistematizimin e vendeve të punës në MF. Dogana, ATK dhe Thesari kanë rregulloret e
tyre.
26 Rregullore (Qrk) Nr. 36/2013 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Ministrisë së Punëve të
Brendshme.
25
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Mungesa e monitorimit të IRK-ve për zbatimin e standardeve dhe politikave të TI-së ka
ndodhur për shkak të menaxhimit jo të mirë dhe mos vendosjes së prioriteteve nga ASHI-ja,
gjë që ulë nivelin e cilësisë së shërbimeve të sistemeve elektronike. Ndërsa, mungesa e
promovimit të shërbimeve rrezikon që IRK-të të mos jenë të informuara për këto shërbime
dhe të zhvillojnë projekte/shërbime të njëjta.
IRK-të e audituara nuk kanë të hartuara politika dhe procedura të brendshme të TI-së
Për menaxhimin e shërbimeve të TI-së si dhe për të realizuar operacionet në fushën e
teknologjisë së informacionit, janë të domosdoshme politikat dhe procedurat e TI-së.
Gjithashtu duhet të ekzistojnë mekanizma që sigurojnë që këto politika dhe procedura janë
duke u ndjekur.
Në MF, Departamenti për Menaxhimin e Sistemeve të TI-së (DMSTI) ka hartuar disa politika
dhe procedura të TI-së, por këto politika nuk janë të aprovuara. Për menaxhimin e shërbimeve
dhe operacioneve të TI-së, MF-ja shfrytëzon politikat dhe procedurat e përgjithshme të TI-së
të cilat janë hartuar nga ASHI-ja.
Dogana e Kosovës punon në harmoni me rregulloret dhe udhëzuesit të hartuara nga ASHI.
Po ashtu, ka politika që janë në harmoni me standardet ndërkombëtare. Mirëpo, procedurat e
brendshme të TI-së të nivelit më të ulët të cilat janë hartuar në vitin 2012 nuk janë të aprovuara.
Këto politika janë në kuadër të departamenteve të cilat duhet të jenë në konsistencë me
politikat e nivelit të lartë të DK-së. DK-ja është në proces të plotësimit të këtyre politikave dhe
sipas të zyrtarëve përgjegjës ato politika do të dërgohen për aprovim së bashku më strategjinë
e Sistemeve Doganore dhe të TI-së 2019-2023.
Situatë e ngjashme është edhe në Administratën Tatimore të Kosovës, e cila ka të aprovuara
disa politika të brendshme të TI-së, po ashtu ATK-ja operon sipas disa Procedurave Standarde
të Operimit të hartuara nga Komiteti Teknik i MF-së dhe nga zyrtarët e ATK-së, mirëpo të
cilat end nuk janë aprovuar.
Në MPB, Departamenti për Administrim të Sistemeve dhe Komunikimeve (DASK) është
përgjegjës për hartimin dhe zbatimin e politikave për administrim të sistemeve dhe
komunikimeve. DASK-u ka të hartuar Planin për Vazhdimësinë e Veprimtarisë dhe doracaket
e përdorimit të sistemeve. Mirëpo, nuk ka politika dhe procedura të brendshme të
mjaftueshme të teknologjisë së informacionit, të cilat udhëzojnë menaxhimin e operacioneve
të përditshme për administrimin e sistemeve dhe komunikimeve për të arritur objektivat e
vendosura nga MPB-ja. Ky departament shfrytëzon vetëm udhëzimet administrative dhe
rregulloret e hartuara nga ASHI-ja, e të cilat nuk mjaftojnë për menaxhimin e TI-së brenda
institucionit.
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Gjithashtu, Agjencia per Regjistrimin Civil-ARC-ja nuk ka politika dhe procedura lidhur me
rregullimin e proceseve dhe operacioneve ditore, javore, mujore, apo vjetore të cilat realizohen
nga sektori për administrimin e bazave të të dhënave të ARC-së.
Komuna e Pejës dhe e Prizrenit shfrytëzojnë vetëm udhëzimet administrative dhe rregulloret
e hartuara nga ASHI-ja, të cilat nuk mjaftojnë për menaxhimin e TI-së brenda institucionit.
Mungesa e politikave dhe procedurave të TI-së paraqet rrezik për sigurimin e vazhdimësisë
së operimit të sistemeve informative, menaxhimin e përdoruesve të sistemeve, si dhe
shfrytëzimin e pajisjeve dhe komunikimeve elektronike. Në mungesë të aprovimit të këtyre
politikave ekziston rreziku që punonjësit dhe palët e treta të mos zbatojnë politikat e
organizatës, si dhe të mos arrihen objektivat e saj. Po ashtu, ekziston rreziku që sistemet e
informacionit dhe pajisjet teknologjike të komprometohen nga punonjësit apo palët e treta,
dhe si rezultat organizatat nuk kanë mundësi të ndërmarrin veprime disiplinore ndaj
punonjësit apo palës së tretë.

3.2

Procesi i menaxhimit të investimeve në fushën e
teknologjisë së informacionit27

Për të përmbushur standardet në fushën e qeverisjes elektronike dhe të TI-së është e
rëndësishme që të gjitha institucionet t’i harmonizojnë projektet e tyre nga planifikimi,
organizimi, koordinimi, monitorimi dhe mirëmbajtja. Kjo do të ndikonte në organizimin e
menaxhimin më të mirë të investimeve në këtë fushë si dhe shërbimet e ofruara do të ndikonin
drejtpërsëdrejti në lehtësimin, avancimin dhe përmirësimin e jetës së qytetarëve.
IRK-të nuk kanë regjistra të plotë të projekteve dhe të investimeve që kanë bërë në fushën e
TI-së
Për menaxhim të mirë të projekteve në fushën e TI-së, duhet të ekzistoj një regjistër i plotë i
projekteve për të gjitha organizatat. Përveç kësaj secila IRK, është përgjegjëse të dorëzoj
dokumentacionin e projektit në ASHI dhe pas verifikimit të dokumentatcionit ASHI-ja
regjistron projektin në regjistrin e projekteve28.
Gjatë verifikimit të regjistrave të IRK-ve të audituara për shpenzimet në fushën e teknologjisë
së informacionit kemi gjetur që nuk kishin një regjistër të plotë të projekteve dhe investimeve
që kishin bërë në fushën e TI-së për periudhën 2015-2018. Po ashtu, një pjesë e shpenzimeve
ishin regjistruar me kode ekonomike si ‘Pajisje Tjera’ apo ‘Shërbime kontraktuese tjera’ edhe

27
28

Në procesin e Menaxhimit kemi përfshirë planifikimin, organizimin, monitorimin dhe raportimin e investimeve
Rregullore (QRK) 06/2018 për menaxhimin e projekteve në fushën eteknologjisë së informacionit dhe komunikimit
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pse ato mund të klasifikoheshin si ‘Kompjuter’, ‘Souftuer’ apo ‘Pajisje tjera të TI-së’. Kjo e ka
vështirësuar identifikimin e saktë për shpenzimet e bëra në këtë fushë.
IRK-të e audituara për katër vitet e fundit 2015-2018 kanë raportuar shpenzime në fushën e
TI-së rreth 21,544,174€29. Ndërsa, shpenzimet/investimet në fushën e TI-së nga të gjitha
institucionet publike30 kanë arritur shifrën mbi 49 milion €31. Niveli Qendror ka shpenzuar
rreth 45,741,413€ ndërsa niveli lokal rreth 3,826,465€.
Vlen të përmendet se vetëm në IRK-të e audituara kemi gjetur që ka mbi 2 milion euro që nuk
janë regjistruar sipas ndarjeve ekonomike, çka e ka vështirësuar identifikimin e saktë për
shpenzimet e bëra në këtë fushë. Kjo ka ndodhur si pasojë e mungesës së saktë të përshkrimit
të kodeve ekonomike. Shpenzimet në formë tabelare janë paraqitur në shtojcën 2 të këtij raporti.
Mungesa e regjistrave të investimeve dhe regjistrimit të saktë të shpenzimeve e pamundëson
identifikimin e saktë të gjendjes ekzistuese dhe kjo ndikon direkt në identifikimin e nevojave
për investime që do të ndihmonin në arritjen e objektivave të organizatave dhe eliminimin e
shpenzimeve të panevojshme.

3.2.1

Niveli qendror

Ministria e Financave
Në fushën e qeverisjes elektronike dhe të TI-së është e rëndësishme që institucionet t’i
harmonizojnë projektet e tyre nga planifikimi, organizimi, koordinimi, zbatimi dhe
mirëmbajtja.
Mungesa e bashkëpunimit në mes të institucioneve ka shkaktuar shpenzime shtesë dhe
shfrytëzim jo-optimal të pajisjeve të TI-së
Agjencitë dhe departamentet në kuader të Ministrisë së Financave nuk bashkëpunojnë sa
duhet për shfrytëzimin sa më optimal të pajisjeve të TI-së.
Në Ministrinë e Financave, Departamenti i Teknologjisë dhe Menaxhimit të Sistemeve
Informative (DTMSI) dhe Thesari, nuk koordinohen/bashkëpunojnë në nivelin e duhur në
menaxhimin e investimeve dhe shërbimeve të TI-së. Mungesë e bashkëpunimit dhe e
koordinimit është vërejtur edhe në mes MF-së, Doganës së Kosovës dhe Administratës
Tatimore të Kosovës. Bazuar në listën e investimeve në fushën e TI-së dhe hulumtimeve të
realizuara kemi vërejtur se investimet në infrastrukturën e TI-së të nevojshme për operimin e
sistemeve informative, bëhen pa ndonjë koordinim. Mungesa e bashkëpunimit dhe

Sipas të dhënave të thesarit
Për vitet 2015, 2016, 2017 dhe 2018.
31 Mallra dhe shërbime tre kode: kompjuterë (me pak se 1000 €); Harduer për teknologji informative (me pak se 1000 €) dhe
Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative.
29
30
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koordinimit në mes të departamenteve dhe Agjencive në MF lidhur me investimet në fushën
e TI-së mund të shpie në shfrytëzim jo-optimal të pajisjeve të TI-së, si dhe krijon rritje të
shpenzimeve financiare për MF-në.
Investimet për blerjen e sistemeve/senzorëve të alarmimit janë bërë pa koordinim në nivel të
ministrisë
Për arritjen e rezultateve optimale me kosto minimale, një organizatë duhet të menaxhoj
burimet e saj të TI-së në mënyrë të koordinuar.
Thesari, infrastrukturën e TI-së e cila është e nevojshme për operimin e aplikacioneve që ka
në menaxhim, i ka të vendosura në Qendrën e të dhënave në MF dhe në qendrën e të dhënave
në ASHI. Këto qendra menaxhohen nga Divizioni i Infrastrukturës së TI-së në kuadër të
DMSTI/MF dhe nga Drejtorati i Operimeve Qendrore dhe Sigurisë/ASHI.
Mirëpo, Thesari ka investuar në pajisje të TI-së për nevoja/sisteme të Thesarit, duke përfshirë
platformat e kontrollit përkatësisht blerjen e dy (2) senzorëve32 të alarmimit (që përfshijnë
komponentet për: zjarr, lagështi, temperaturë, menaxhim të qasjeve), në vlerë totale 35,600€,
për Regat ku janë të vendosur serverët e dedikuar të këtij departamenti të cilat janë të
vendosura në këto dy Qendra të të dhënave (MF dhe ASHI). Megjithëse, këto
qendra/kabinete janë të pajisura me sisteme të alarmimit që i përfshijnë disa nga komponentët
e lartëcekura. Sipas Thesarit, blerja është bazuar në ndjeshmërinë e të dhënave në gjashtë (6)
sisteme33 që janë me rëndësi sistemike/të madhe në nivel të Republikës së Kosovës dhe me
qëllim që niveli i sigurisë të jetë sa më i lartë.
Megjithatë, mungesa e koordinimit dhe e vlerësimit të gjendjes aktuale, rezulton me investime
jo efikase dhe ndikon në mos arritjen e objektivave të nevojshme të institucionit.
Thesari nuk e ka arritur plotësisht objektivën me investimet e bëra në infrastrukturën e TI-së
për krijimin e Qendrës së Rimëkëmbjes nga Fatkeqësitë për Sistemet e Thesarit
Thesari, për të realizuar Qendrën e Rimëkëmbjes nga Fatkeqësitë, ka iniciuar projektin për
blerjen e infrastrukturës së nevojshme të TI-së (“Blade Server”, “Blade Systems Enclosure”,
Sistem të alarmit me senzorë për Infrastrukturën e TI-së”, Sitcha të rrjetit), pa konfirmim
paraprak për vendosjen/lokacionin e Qendrës së Rimëkëmbjes.
Thesari në qershor të vitit 2018 ka inicuar dhe filluar zbatimin e projektit për krijimin e
Qendrës së Rimëkëmbjes së Sistemeve të Thesarit, pa bërë përcaktimin dhe vlerësimin e
lokacionit, i cili duhet të plotësojë standardet për Qendrën e Rimëkëmbjes, për të vendosur

Një (1) sistem alarmi me sensorë në kontratën Furnizim me pajisje të IT për nevoja të Thesarit të vendosur në
MF dhe një (1) sistem alarmi me sensorë në kontratën Furnizim me pajisje të IT për Qëndren e Rimëkëmbjes për
Sistemin e Thesarit të vendosur në ASHI
33 Tri (3) prej të cilave janë: SIMFK, Sistemi i Pagave dhe Sistemi i Borxhit Shtetërorë
32
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infrastrukturën e TI-së. Për lokacionin dhe vendosjen e kësaj infrastrukture, ishte mbështetur
në marrëveshjen e mirëkuptimit e vitit 2006 në mes të MF-së dhe Bankës Qendrore të Kosovës
(BQK), për të shfrytëzuar hapësirën e Qendrës së Rimëkëmbjes së BQK-së për ruajtjen e
kopjeve rezervë të të dhënave. Në inicimin e këtij projekti ishte rekomanduar që të rishikohet
sërish kjo marrëveshje. Ndërsa, gjatë zhvillimit të procedurave për këtë projekt, Thesari i ka
drejtuar kërkesën BQK-së për vendosjen e pajisjeve në lokacionin e tyre, por Bordi Ekzekutiv
i BQK-së ka dhënë përgjigje negative. Rrjedhimisht, Thesari, pajisjet për Qendrën e
Rimëkëmbjes në vlerë prej 219,850€, i ka vendosur në një lokacion tjetër i cili me pozitë
gjeografike dhe largësi nuk është në pajtim me standardet për krijimin e Qendrës për
Rimëkëmbjen nga Fatkeqësitë.
Në mungesë të kryerjes së analizave të duhura para investimit, sigurimin e lokacionit për
Qendrën për Rimëkëmbje sipas standardeve të kërkuara, ky investim nuk ka arritur
objektiven e institucionit. Edhe pse investimi i bërë është vendosur në një lokacion të
përkohshëm, Thesari ende nuk ka marrë iniciativë për zgjedhjen e lokacionit të përhershëm
për ruajtjen e pajisjeve duke rrezikuar që investimet e bëra të amortizohen dhe të mos jenë të
përshtatshme.
MF-ja nuk ka bërë analizë të mirëfilltë të fizibilitetit për zhvillimin e sistemeve të
informacionit e cila do t’i ndihmonte në identifikimin dhe specifikimin e kërkesave të
nevojshme të institucionit
Me qëllim që të mbështetet strategjia e institucionit, organizmat e TI-së ofrojnë zgjidhje ndaj
biznesit dhe përdoruesve të tij. Para se të filloj procesi i zhvillimit/blerjes/kontraktimit për
një projekt duhet të bëhet identifikimi dhe specifikimi i kërkesave të nevojshme në mënyrë që
rreziqet të menaxhohen dhe të maksimizohen mundësitë për sukses.
MF-ja, për të arritur objektivat e institucionit, në vitin 2017 ka filluar inicimin e projektit
“Integrimi i sistemeve, Krijimi i Deponisë së Shënimeve dhe Implementimi i Inteligjencës së
Biznesit”. Në maj të vitit 2018 është lidhur kontrata për zbatimin e këtij projekti, në vlerë
2,316,046€. Inicimi i projektit është bërë nga Komiteti Drejtues i Teknologjisë Informative34 në
Ministrinë e Financave.
Mirëpo, MF-ja nuk ka bërë analizë të mirëfilltë të fizibilitetit para fillimit të procedurave për
blerje. Po ashtu, nuk është bërë analizë e çmimeve për kontratat e ngjashme lidhur me këto
shërbime. Analiza e mirëfillt e fizbilitetit do të tregonte gjendjen aktuale të sistemeve dhe
proceseve, si dhe kërkesat e nevojshme të përdoruesve, që do të ndihmonin në definimin e
kërkesave funksionale, jo funksionale dhe teknike për zhvillimin e ri të sistemeve.

Komiteti drejtues drejton komitetin Teknik të TI-së për zhvillimin e planeve ndër-operuese brenda ministrisë, zhvillimin e
aplikacioneve dhe kërkesave për shkëmbimin e informatave. Komiteti Teknik përbehet nga drejtori/menaxheri i TI-së në
Doganat e Kosovës, Administrata Tatimore e Kosovës, Departamenti i TI-së në MF dhe Thesar.
34
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Procesi i dizajnimit të zgjidhjes dhe zhvillimi i projektit është kërkuar të realizohen nga i njëjti
operator. Mirëpo, gjatë procesit të dizajnimit të zgjidhjes e cila është realizuar nga operatori
ekonomik janë shfaqur kërkesa shtesë nga përdoruesit për arritjen e objektivës së projektit e
të cilat janë jashtë fushëveprimit të kontratës.
Kjo ka ndodhur në mungesë të përfshirjes së palëve të interesit gjatë fazës së identifikimit të
nevojave para fazës së tenderimit.
Kërkesat për zhvillimin e këtij projekti madhor kanë qenë të mangëta. Mungesa e analizës së
mirëfilltë mund të rrezikoj që objektiva e projektit të mos arrihet, si dhe krijon mundësinë e
rritjes së shpenzimeve financiare dhe zgjatjes së afateve kohore.
Ministria e Punëve të Brendshme
Procesi i identifikimit të kërkesave paraqet një pasqyrë për gjendjen ekzistuese dhe kërkesat
e reja të nevojshme që ndihmojnë në arritjen e objektivave të organizatave. Organizatat duhet
të kenë një plan të identifikimit të kërkesave dhe nevojave të reja të TI-së. Gjithashtu, duhet të
krijohen mekanizma për shqyrtimin e këtyre kërkesave. Vlerësimet e kërkesave duhet të
bazohen në informacion të mjaftueshëm lidhur me kornizën ligjore dhe rregullative,
strategjitë dhe standardet e TI-së, kapacitetet financiare, analizën kost-benefit, afatet kohore,
etj. Bazuar në këto informacione vendosen projektet sipas prioritetit.
MPB-ja për investimet në teknologji të informacionit-pajisjet harduerike printer-fotokopjeskaner nuk ka bërë analizë të fizibilitetit dhe kost-benefitit
MPB-ja nuk kishte bërë analizë të gjendjes për vjetërsinë e pajisjeve aktuale
(fotokopje/printer/skaner) para inicimit të blerjeve dhe nënshkrimit të kontratave për
mirëmbajtje dhe servisim të pajisjeve të TI-së dhe furnizimit me tonerë. Si rrjedhojë, MPB-ja
në nëntor të vitit 2017, ka nënshkruar kontratë kornizë “Mirëmbajtja dhe servisimi i
fotokopjuesve/printerëve” në vlerë 100,000€, për 36 muaj. Meqë pajisjet janë të vjetra dhe
pjesët rezervë të tyre janë të shtrenjta, çmimi për servisimin e një paisjeje ka arritur deri rreth
1,000€ dhe ka pasur kërkesa të shpeshta për servisimin e pajisjeve të njëjta. Andaj për gati dy
vite kjo kontratë është shfrytëzuar rreth 85%35. Gjithashtu, për keto pajisje është nënshkruar
kontrata kornizë për “Furnizim me Toner” në janar të vitit 2018 vlera e së cilës është
1,091,977€, për 36 muaj.
Në anën tjejtër, MPB-ja shfrytëzon edhe kontratën e centralizuar të Agjencisë Qendrore e
Prokurimit (AQP) “Shfrytëzimin e fotokopjeve dhe printerëve me qira” e nënshkruar në
shkurt të vitit 2018. Përmes kësaj kontrate MPB-ja ka në shfrytëzim 92 pajisje
(fotokopje/printer/skaner), kontratë e cila obligon operatorin ekonomik të furnizoj

35 Nga muaji nëntor 2017 deri në korrik 2019
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autoritetin kontraktues me pajisje fotokopje/printer/skaner, mirëmbajtjen e pajisjeve dhe
furnizimin me tonerë, ndërsa MPB-ja paguan vetëm për numrin e faqeve të shtypura.
Nënshkrimi i këtyre kontratave pa një vlerësim të gjendjes nuk siguron menaxhim efikas dhe
efektiv, po ashtu rrezikon që kontrata kornizë “Furnizim me Toner”, të mos
shfrytëzohet/nevojitet, ndërkohë që janë të obliguar të shfrytëzojnë 70% të kësaj kontrate, si
rrjedhojë tonerët mund të mbesin në stoqe.
Mungesa e analizës së fizibilitetit dhe kost-benefitit para aprovimit për zbatim të projektit ka
bërë që për një periudhë të njëjtë kohore të nënshkruhen kontrata të cilat mbulojnë të njëjtën
objektivë (furnizim/shërbim), e cila rezulton me menaxhim jo të mirë të parasë publike dhe
të projekteve.
MPB-ja ka bërë shpenzime të cilat nuk i shtojnë vlerë zhvillimit të sistemeve informative
MBP-ja për zhvillimin e projektit “Krijimi i Sistemit të Unifikuar për Raportim Statistikor”
(SURS), në shkurt të vitit 2017, kishte paraqitur si kërkesë të nevojshme edhe blerjen e dy
telefonave të mençur (Smart Phone) me mundësi për të shfaqur raportet me sistem operativ
IOS në vlerë 2,596€, të cilët nuk i shtojnë vlerë zhvillimit dhe zbatimit të projektit.
Për më tepër, për zhvillimin e këtij sistemi, janë blerë edhe gjashtë kompjuterë desktop me
monitorë në vlerë 5,310€, pa u harmonizuar me vendimet e AQP-së lidhur me blerjet e
pajisjeve të TI-së. Pasi, AQP-ja kishte kërkuar që tenderët për pajisje të TI-së të mos shpallen
nga institucionet tjera, pasi që AQP-ja ka qenë në proces të tenderimit të këtyre pajisjeve
përmes një kontrate të centralizuar.
Aprovimi i buxhetit për zbatimin e projektit, pa bërë një vlerësim të mirëfilltë të kërkesave të
nevojshme për zbatimin e zhvillimit të sistemeve informative, nuk siguron menaxhim të mirë
të buxhetit të Republikës së Kosovës.
Është krijuar varësi ndaj Operatorit Ekonomik duke rrezikuar vazhdimësinë e sistemit
RIMS36 në kuadër të MPB-së
MPB-ja për menaxhimin e shërbimeve adiministrative (menaxhimi i financave, menaxhimi i
aseteve, menaxhimi i burimeve njerëzore, vijueshmëria në punë etj) ka zhvilluar sistemin
“RIMS”, i financuar nga donatorët. Në kohën e ekzekutimit të auditimit ky sistem ishte pa
mirëmbajtje dhe nuk kishin gjetur një zgjidhje (modalitet) për procesin e fazës për tender, pasi
që kodi burimor i këtij sistemi nuk është pronë e MPB-së dhe çmimi për mirëmbajtjen e këtij
sistemi që e ofron operatori ekonomik që ka zhvilluar këtë sistem, është i lartë (për tre vite ka
shpenzuar 268,680€). Si rrjedhojë është krijuar varësi nga OE duke rrezikuar vazhdimësinë e
vetë këtij sistemi. Në anën tjetër ky sistem përmban edhe module të cilat ekzistojnë në sistemet

36

Sistemi për menaxhimin e burimeve të informacionit
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informative qëndrore (menaxhimi i financave, menaxhimi i aseteve, menaxhimi i burimeve
njerëzore, arkiva elektronike, vijueshmëria në punë, etj). Zyrtarët përgjegjës për shfrytëzimin
e këtyre sistemeve janë të obliguar të punojnë edhe në sistemet qendrore dhe transaksionet e
njëjta të bëhen edhe në sistemin RIMS, duke bërë punë të dyfishtë.
Mos analizimi i mirë i kushteve të kontratës dhe menaxhimi jo i mirë i kontratës mund të krijoj
varësi ndaj OE-së, krijon shpenzime shtesë për buxhetin e Kosovës si dhe përbën punë të
dyfishtë për zyrtarët përgjegjës të cilët janë të obliguar të shfrytëzojnë këto sisteme.
Sistemi Informativ “SACONS” i zhvilluar për Departamentin për Siguri Publike, është
funksionalizuar pa u bërë pranimin teknik
Për menaxhim më të mirë të operacioneve ditore të punës, për Departamentin për Siguri
Publike (DSP) është zhvilluar sistemi informativ “SACONS”. Kërkesa për zhvillimin e këtij
sistemi është bërë nga DSP-ja, ndërsa është iniciuar dhe financuar nga donatorët. Zyrtarët e
MPB-së nuk kanë qenë të përfshirë në menaxhimin e këtij procesi dhe të kësaj kontrate, pra
kjo kontratë është menaxhuar nga donatori. Ky sistem është vënë në funksion, pa u bërë
pranimi teknik nga zyrtarët e MPB,-së për të testuar që të gjitha kërkesat e nevojshme janë
realizuar. Ndërkohë kur është funksionalizuar ky sistem është gjetur që nuk i plotëson të
gjitha kërkesat e nevojshme.
Si rezultat i kësaj, DSP-ja ka kërkuar që të ndajnë fonde të reja buxhetore për të krijuar një
sistem të ri nga fillimi, ndonëse në vazhdimësi ka probleme me këtë sistem dhe nuk ofron të
gjitha funksionet e nevojshme të cilat janë kërkuar duke mos arritur qëllimin e sistemit për të
mbështetur objektivat e MPB-së përkatësisht objektivat e DSP-së.
Mos përfshirja e MPB-së në ekipin për menaxhimin e këtij projekti si dhe funksionalizimi i
këtij sistemi pa pranim teknik ka dërguar në mos arritjen e objektives së këtij projekti dhe
nevojave për shpenzime shtesë të buxhetit.
ARC-ja nuk ka bërë analizë të mirëfilltë të gjendjes aktuale dhe nevojave për zhvillim, blerje
dhe mirëmbajtje të sistemeve dhe pajisjeve harduerike
ARC-ja ka kontraktuar dhe është në proces të zhvillimit të sistemit të ri “Krijimi i Arkivës
Elektronike, Zhvillimi i Sistemit të ri elektronik për Regjistrimin e Automjeteve” me një kosto
totale prej 1,257,485€. Për regjistrimin e automjeteve, ARC-ja ka në shfrytëzim një sistem tjetër.
Mirëpo, me rastin e inicimit dhe zhvillimit të sistemit të ri, ARC-ja nuk ka bërë vlerësim të
sistemit ekzistues, në mënyrë që të verifikoj se a ekziston mundësia e përditësimit të sistemit
aktual apo duhet të vazhdohet me sistemin e ri. Për më tepër, nuk është bërë kërkesë në ASHI
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për të marrë aprovimet e nevojshme për të vazhduar me projektin, siç obligohen me
rregullore37.
Në kuadër të këtij projekti është paraparë edhe moduli i Arkives Elektronike. Ky modul mund
të shfrytëzohet nga sistemet qendrore të ASHI-së. Në kuadër të kësaj kontrate është përfshirë
edhe blerja e pajisjeve të TI-së (Server, Storage, Rack Cabinet) pa shqyrtuar mundësinë e
shfrytëzimit të këtyre resurseve të cilat ofrohen nga ASHI-ja. Gjithashtu është paraparë blerja
e 43 pajisjeve printer/skaner/fotokopje edhe pse ARC-ja ka në shfrytëzim kontratën e
centralizuar “shfrytëzimin e fotokopjeve dhe printerëve me qira” të AQP-së.
Ky projekt kishte vazhduar duke mos u marrë parasysh edhe komentet e DASK-së në MPB,
që të mos realizohen modulet apo zhvillimet të cilat janë të pa nevojshme dhe kanë ndikim
financiar.
Investimet në projektet e TI-së pa u bërë një studim paraprak nëse sistemi ekzistues mund të
përditësohet dhe t’u përshtatet kërkesave të reja paraqet rrezikun e zhvillimeve të
panevojshme apo mos zhvillimin e pjesëve të nevojshme në rastet kur sistemi ekzistues ofron
mundësinë e përditësimit. Ndërsa, anashkalimi i aprovimeve të projekteve nga ASHI-ja dhe
mos marrja parasysh e sistemeve/resurseve të ASHI-së shpie në projekte paralele, mos
shfrytëzim efikas të resurseve ekzistuese dhe krijimin e shpenzimeve shtesë për buxhetin e
vendit.

3.2.2

Niveli lokal

Komuna e Prizrenit
Në Komunën e Prizrenit për projektet e realizuara, nuk ka pasur një shqyrtim paraprak për
identifikimin e nevojave. Gjithashtu është investuar në projekte të cilat veç kanë qenë
ekzistuese në shërbimet qendrore. Përkundër kësaj edhe pas përfundimit të kontratës,
projektet ende nuk janë funksionale apo nuk e kanë arritur qëllimin e investimit.
Në mënyrë që projektet e TI-se të arrijnë objektivën e paracaktuar duhet të bëhet një plan
testimi, të sigurohen ambiente të testimit me të dhëna përkatëse për këto aktivitete, të bëhen
të gjitha testimet para implementimit të aplikacionit, të bëhet trajnimi i punonjësve, të
sigurohet infrastruktura e përshtatshme për qëllimin e synuar, të bëhet implementimi i
aplikacionit si dhe në fund të bëhet rishikimi i aplikacionit të implementuar, i shoqëruar me
raporte përkatëse.

37

Sipas “Rregullore (QRK) nr. 06/2018 për menaxhimin e projekteve në fushën e teknologjisë së informacionit dhe
komunikimit”37 dhe “Rregullore (QRK) nr. 02/2016 për koordinim në mes të ASHI-së dhe strukturave organizative/zyrtarëve
të teknologjisë së informacionit dhe e komunikimit në institucionet e Republikës së Kosovës”
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-

Në kontratën e nënshkruar me datë 27.09.2017 për zhvillimin e projektit softuerik “Arkiva
elektronike e gjendjes civile” me vlerë prej 72,898€ i cili duhej të përfundonte për 60 ditë
pune pas nënshkrimit të kontratës, nuk është marrë miratim nga ASHI-ja për këtë projekt.
Edhe pse një projekt i ngjashëm ekziston në sistemet qendrore që ASHI-ja i menaxhon.
Ndërsa, përkundër raportit të pranimit me datë 23.11.2018 ku është bërë pranimi i
projektit dhe është kryer pagesa përfundimtare, ky projekt nuk ka qenë ende funksional
deri në dhjetor të vitit 2018 gjatë ekzaminimit fizik në periudhën e auditimit.

-

Për projektin Smart City – Prizren, edhe pse është dashtë të krijohet aplikacioni për të
gjitha sistemet operative mobile (IOS dhe Andorid dhe Web Aplikacion të adaptueshëm
për telefonat e mençur) ky aplikacion është funksional vetëm për sistemin operativ
Android. Edhe përkundër kostos prej 24,735€ ky projekt nuk e ka arritur qëllimin e tij.

-

Projekti ‘e-kioska’ për të cilin janë shpenzuar 68,000€, shfrytëzueshmëria e tij ka qenë
minimale, edhe nga raportet e marra ka pasur raste që sistemi nuk ka funksionuar deri në
77 ditë, edhe pse në atë kohë sistemi ka qenë me garancion. Gjithashtu nga tetë (8) ekioskat që janë në këtë komunë, zyrtarët komunal na kanë ofruar dëshmi për funksionimin
e vetëm tri prej tyre.

Në mungesë të menaxhimit të mirë të projekteve në fushën e TI-së si dhe menaxhimit jo të
mirë kontratave nga zyrtaret e kësaj komune, ka ardhur deri te mos funksionalizimi i këtyre
projekteve. Për projektet e aprovuara duhet të ekzistoj një plan i zbatimit të projektit dhe
paralelisht me zbatimin e projektit zhvillohet edhe monitorimi dhe raportimi për t’u siguruar
që zbatimi i tij është në përputhje me planin.

Komuna e Pejës
Komuna e Pejës përveç shpenzimeve në fushën e TI-së nuk kishte zhvilluar ndonjë projekt në
këtë fushë për periudhën e 2015-2018. Po ashtu, nuk kishte një planifikim për investime në
këtë fushë. Andaj edhe kishte vështirësi në identifikimin e nevojave dhe adresimin e burimeve
të nevojshme për ngritjen, zhvillimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve lidhur me TI-në.
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4

Konkluzionet

Pavarësisht investimeve të konsiderueshme në fushën e TI-së, Institucionet e Republikës së
Kosovës, nuk kanë arritur të sigurojnë qeverisje të mirë të teknologjisë së informacionit duke
rrezikuar marrjen e shërbimeve cilësore të TI-së.
Qeverisja e teknologjisë së informacionit
ASHI-ja nuk ka bërë përpjekje të vazhdueshme për miratimin e strategjisë për qeverisje
elektronike. Si pasojë Qeveria e Kosovës nuk ka një plan të prioritizimeve të investimeve në
fushën e teknologjisë së informacionit. Bashkëpunimi ndërmjet institucioneve dhe raportimi
i tyre për investimet në TI ka munguar. IRK-të kanë zhvilluar projekte paralele për nevojat të
tyre, duke krijuar kështu shpenzime të panevojshme dhe investime të dyfishta.
ASHI-ja në vazhdimësi është ballafaquar me vështirësi për angazhimin dhe mbajtjen e stafit
profesional të mjaftueshëm, që ka ndikuar negativisht në arritjen dhe zbatimin e
detyrave/përgjegjësive që ka, veçanërisht në monitorimin e IRK-ve, për zbatimin e
standardeve dhe politikave të TI-së.
Institucionet e Republikës së Kosovës të audituara nuk kanë strategji të aprovuar për
teknologji të informacionit. Po ashtu, nuk kanë hartuar politika dhe procedura të TI-së të cilat
janë të nevojshme për menaxhimin e operacioneve të përditshme për administrimin e
sistemeve dhe komunikimeve.
Në përgjithësi, menaxhimi i shërbimeve të TI-së në sektorin publik është i decentralizuar
nëpër institucione dhe brenda departamenteve në një institucion. Ka dyfishim të roleve dhe
këto departamente/ekipe nuk bashkëpunojnë.
Kjo paraqet rrezik për sigurimin e vazhdimësisë së operimit të sistemeve informative,
menaxhimin e përdoruesve të sistemeve, si dhe shfrytëzimin e pajisjeve dhe komunikimeve
elektronike.
Procesi i menaxhimit të investimeve në fushën e teknologjisë së informacionit
Organizatat buxhetore të audituara nuk kanë arritur të bëjnë menaxhimin e investimeve të
teknologjisë së infomacionit në mënyrë të duhur. OB-të nuk kanë regjistër të plotë të
projekteve dhe investimeve në fushën e TI-së. Kjo ndikon negativisht në identifikimin e
nevojave për investime që do të ndihmonin në arritjen e objektivave të organizatave dhe
eliminimin e shpenzimeve të panevojshme.
Në Ministrinë e Financave, departamentet dhe agjencionet nuk bashkëpunojnë për
shfrytëzimin më optimal të infrastrukturës së TI-së. Investimet në fushën e TI-së bëhen pa u
koordinuar në mes departamenteve dhe agjencive. Kjo shpie në shfrytëzimin jo-optimal të
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pajisjeve të TI-së, menaxhimin jo të mirë të shërbimeve, si dhe rritjen e pa nevojshme të
shpenzimeve financiare.
Ministria e Financave, nuk ka bërë analizë të fizibilitetit për zhvillimin e projekteve. Mungesa
e planit strategjik për Qendrën e Rimëkëmbjes nga Fatkeqësitë dhe marrja e vendimeve për
investime të projektit, pa u mbështetur paraprakisht në korniza rregullative vendore dhe
standarde për rimëkëmbje nga fatkeqësitë ka rezultuar që me gjithë investimet e bëra, të mos
arrihet objektiva e synuar e institucionit, si dhe të mos justifikohet buxheti.
Edhe MPB-ja pas inicimit për zhvillim të projekteve, nuk ka bërë një analizë të mirëfilltë të
fizibilitetit, për të përfshirë gjendjen aktuale dhe nevojat për zhvillim.
Janë zhvilluar projekte dhe janë bërë blerje të pajisjeve pa marrë aprovim fillimisht nga ASHIja nëse mund të ofrojnë kapacitetet harduerike të nevojshme. Po ashtu nuk janë marrë
parasysh kontratat e AQP-së nëse mbulojnë blerjet dhe nëse janë më të favorshme. Kjo situatë
tregon që IRK-të nuk kanë bashkëpunim të mirë mes vete që shpie në shfrytëzimin jo racional
të resurseve harduerike dhe mund të ketë ndikim financiar për buxhetin e vendit.
Mungesa e identifikimit të nevojave për projekte është vërejtur edhe në Komunën e Prizrenit.
Kjo situatë ka bërë që të investohet në projektet/sistemet të cilat veç kanë qenë ekzistuese në
shërbimet qendrore. Përveç kësaj edhe pas përfundimit të kontratës, projektet ende nuk janë
funksionale, apo nuk e kanë arritur qëllimin e investimit.
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5

Rekomandimet

Rekomandojmë Ministrinë e Ekonomisë, Punës, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe
Investimeve Strategjike, që:
1. Në koordinim me Agjencinë e Shoqërisë së Informacionit, të vendosë mekanizmat për
monitorimin e vazhdueshëm të zbatimit të strategjive të teknologjisë së informacionit
në sektorin publik si dhe të hartoj raporte periodike për progresin e zbatimit të tyre.
Rekomandojmë Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike, që:
2. Të siguroj se, Agjencia e Shoqërisë së Informacionit në koordinim me të gjitha
institucionet e Republikës së Kosovës, duhet të hartojnë strategjinë për qeverisje
elektronike dhe planin e veprimit për zbatim si dhe të përcaktojnë qartë objektivat dhe
prioritetet strategjike. Kjo strategji duhet të shërbej si mjet për zvogëlimin e
shpenzimeve, përmirësimin e shërbimeve, kursimin e kohës, kursimin e resurseve dhe
përmirësimin e efikasitetit dhe efektivitetit në sektorin publik;
3. Të siguroj që, mekanizmat monitorues të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit
analizojnë në detaje arritjen e objektivave të strategjisë për qeverisje elektronike, si dhe
të sigurohen që mekanizmat monitorues përpilojnë raporte përmbledhëse dhe
analitike që tregojnë për rezultatet e arritura, ngecjet e identifikuara si dhe veprimet
për korrigjimin e devijimeve për arritjen e objektivave të strategjisë;
4. Në kordinim me Agjencinë e Shoqërisë së Informacionit, duhet të plotësoj pozitat të
cilat janë të nevojshme për zbatimin e detyrave dhe përgjegjësive që ka ASHI-ja, si dhe
për arritjen e objektivave të qeverisjes elektronike;
5. Në bashkëpunim me Agjencinë e Shoqërisë së Informacionit, krijon mekanizma për
monitorimin e zbatimit të standardeve, politikave dhe procedurave të qeverisjes
elektronike dhe të teknologjisë së informacionit, si dhe të sigurohet që këta mekanizma
hartojnë raporte mbi nivelin e zbatimit të këtyre standardeve, politikave dhe
procedurave;
6. Ministria e Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike dhe Agjencia për
Regjistrimin Civil, në procesin e identifikimit të kërkesave të nevojshme për investimet
në fushën e teknologjisë së informacionit, të definojë qartë kërkesat e nevojshme të
përdoruesve dhe të krijojë mekanizma adekuat për identifikimin dhe vlerësimin e
nevojave para fazës së tenderit;
7. Të siguroj që në zhvillimin e projekteve që financohen nga donatorët, zyrtarët e
ministrisë/organizatës të jenë pjesë e ekipit të menaxhimit të projektit, në vazhdimësi
të monitorohet zbatimi i projektit dhe të vlerësohet me qëllim të arritjes së objektivës
së projektit; dhe
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8. Të siguroj se para pranimit dhe futjes në funksion të sistemeve informative, të
realizohen të gjitha testet e pranueshmërisë për të vlerësuar që sistemet janë në
pajtueshmëri me kërkesat e institucionit.
Rekomandojmë Ministrinë e Financave dhe Transfereve që:
9. Të siguroj bashkëpunim ndërmjet departamenteve dhe agjencive të saj si dhe
koordinim me Agjencinë e Shoqërisë së Informacionit, për investime të përbashkëta
në fushën e teknologjisë së informacionit dhe shfrytëzim më optimal të tyre. Po ashtu,
marrja e vendimeve për investimet në fushën e Teknologjisë së Informacionit, duhet
të mbështetet në plane strategjike, për të siguruar që investimet e bëra kontribuojnë në
arritjen e objektivave të TI-së dhe organizatës;
10. Të siguroj që para fazës së blerjes së sistemeve të informacionit dhe teknologjisë së
informacionit duhet të analizojë gjendjen ekzistuese te sistemeve, të analizojë proceset
ekzistuese të biznesit, të definoj kërkesat e përdoruesve, të definojë kërkesat
funksionale dhe teknike, të angazhoj grupe të shfrytëzuesve si dhe të bëj analizë të
çmimeve të tregut dhe kontratave për shërbime të ngjashme.
Rekomandojmë Komunën e Prizrenit që:
11. Të sigurojë shërbime të vazhdueshme të teknologjisë së informacionit për zhvillimin,
mirëmbajtjen, dhe testimin e planeve të TI-së, për të minimizuar ndërprerjen e gjatë të
shërbimeve të TI-së mbi funksionet dhe proceset kryesore të biznesit; dhe
12. Të krijojë mekanizma të monitorimit të cilët vlerësojnë dhe monitorojnë zbatimin e
projekteve nga zyrtarët kompetent me qëllim të arritjes së rezultateve të pritura.
Gjithashtu, duhet hartohen raporte të vazhdueshme për gjendjen e tyre.
Rekomandojmë institucionet e Republikës së Kosovës38 që:
13. Të hartojnë planin strategjik të teknologjisë së informacionit në harmoni me planin
nacional, i cili do të shërbej për të menaxhuar dhe drejtuar të gjitha burimet e
teknologjisë së informacionit në harmoni me prioritetet dhe strategjitë e organizatës
për arritjen e objektivave te saj;
14. Të bëjnë centralizimin e menaxhimit të shërbimeve të teknologjisë së informacionit
nëpër institucione në harmoni me kornizën ligjore në fuqi si dhe brenda
departamenteve/ekipeve në një institucion, për të mundësuar arritjen e objektivave të
institucioneve me shërbime cilësore, si dhe për të mundësuar zvogëlimin e rrezikut,
kostove financiare dhe kohore;
15. Të hartojnë politikat dhe procedurat e brendshme të teknologjisë së informacionit në
harmoni me kornizën e aplikueshme në vend dhe t’i komunikojnë ato me qëllim që të
sigurojnë udhëheqjen dhe mbikëqyrjen e operacioneve të përditshme për

38

Këto rekomandime janë për institucionet e audituara. Mirëpo, këto rekomandime shërbejnë për të gjitha
Institucionet e Republikës së Kosovës, andaj Agjencia e Shoqërisë së Informacionit duhet t’ju komunikoj .

25

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

administrimin e sistemeve dhe komunikimeve. Po ashtu të krijojnë mekanizma për
monitorimin e zbatimit të tyre si dhe të hartojnë raporte për nivelin e zbatimit të
politikave;
16. Të sigurojnë regjistra të plotë të shpenzimeve dhe investimeve të bëra në fushën e
teknologjisë së informacionit, për gjendjen ekzistuese dhe kërkesat e reja të nevojshme
që ndihmojnë në arritjen e objektivave të organizatave; dhe
17. Të sigurohet që, para se të vendosin për blerjen e kapaciteteve harduerike fillimisht
duhet të kërkojnë nga Agjencia e Shoqërisë së Informacionit mundësinë e shfrytëzimit
të resurseve të cilat janë në dispozicion.
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Shtojca I: Përshkrimi i sistemit, kriteret e auditimit,
pyetjet e auditimit dhe metodologjia
Përshkrimi i sistemit
Ministria e Zhvillimit Ekonomik
Ministria e Zhvillimit Ekonomik është përgjegjëse për propozimin dhe zbatimin e
dokumenteve të politikave/strategjive në sektorin e postës, komunikimeve elektronike dhe të
shoqërisë së informacionit
Kompetencat e tjera të MZHE-së që kanë të bëjnë me teknologjinë e informacionit janë:


Përgatit dhe monitoron zbatimin e legjislacionit për sektorin e teknologjisë së
informacionit;



Bashkëpunon në përgatitjen dhe implementimin e marrëveshjeve ndërkombëtare në
sektorin e teknologjisë së informacionit;



Përkrah teknologjinë e informacionit dhe të inovacioneve, si tregtinë elektronike;



Përkrah qasjen në teknologji për të gjithë qytetarët e Kosovës;



Nxit zhvillimin e sistemeve të aftësimit në teknologjinë e informacionit;

Kryen punët që i janë caktuar për sektorin e teknologjisë së informacionit etj .
Agjencia e Shoqërisë së Informacionit – ASHI-ja
Në kuadër të MAP-it, ASHI-ja është përgjegjës kryesor për zhvillimin dhe zbatimin e
shërbimeve në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në të gjitha
Institucionet e Republikës së Kosovës është Agjencia e Shoqërisë së Informacionit39.
Detyrë dhe përgjegjësi e kësaj agjencie është propozimi dhe koordinimi i të gjitha politikave
që ndërlidhen me TIK-un, hartimi dhe zbatimi i strategjisë së qeverisjes elektronike dhe planit
të veprimit, si dhe udhëheqja dhe mbikëqyrja e zbatimit të projekteve që ndërlidhen e TI-në
në të gjitha IRK-të.

39

Kuvendi i Republikës së Kosovës në vitin 2013, ka miratuar Ligjin 04/l-145 i cili përcakton përcakton e ASHI-së dhe struktura
brenda insitucioneve për zhvillimin e fushës së TI-së.
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Përgjegjësi të tjera të ASHI-së janë :


zhvillon dhe përcakton standardet dhe politikat e TIK-ut, në bashkëpunim me IRK-të,
bazuar në standardet ndërkombëtare të TIK-ut;



bashkërendon dhe mbikëqyr zbatimin e projekteve që ndërlidhen me TI-në në IRK;



shqyrton kërkesat për projektet e planifikuara dhe monitoron implementimin e tyre
në pajtim me politikat dhe Strategjinë e Qeverisjes Elektronike;



koordinon aktivitetet për sigurinë e shërbimeve elektronike.

ASHI-ja ka qëllim të përkrah zhvillimin e teknologjisë së informacionit, të nxit investimet në
fushën e shoqërisë së informacionit, zhvillimin e sistemeve të aftësimit në teknologjinë e
informacionit dhe bën koordinimin, udhëheqjen dhe mbikëqyrjen e proceseve dhe të
mekanizmave të qeverisjes elektronike në infrastrukture, shërbimet e internetit, krijimin e
Qendrës Shtetërore të të Dhënave, etj.
ASHI-ja përkujdeset për infrastrukturën e rrjetit shtetëror, shërbimet elektronike,
administrimin dhe ruajtjen e të dhënave shtetërore, menaxhimin, administrimin dhe
mirëmbajtjen e domenit kryesor/shtetëror, sigurinë dhe mbrojtjen e infrastrukturës
telekomunikuese dhe të dhënave, promovimin e teknologjive të reja në fushën e shoqërisë së
informacionit dhe shërbimeve të ofruara nga institucionet, monitorimin dhe koordinimin e
zhvillimeve të e-Qeverisjes në IRK, etj.
ASHI-ja në pajtim me politikat dhe strategjitë e qeverisjes elektronike, shqyrton të gjitha
investimet dhe kërkesat e planifikuara në fushën e TIK-ut dhe propozon buxhetin e agjencisë
për realizimin e tyre, si dhe bën implementimin e tyre. Agjencia në vazhdimësi monitoron
dhe mbikëqyr nivelin e zbatimit të strategjisë dhe planit të veprimit të qeverisjes elektronike,
implementimin/zbatimin e projekteve, standardeve dhe politikave të TI-së dhe nxjerr raporte
periodike për zbatimin e saj si dhe rekomandon IRK-të për zbatimin e saj.
IRK-Struktura, zyrtari përkatës dhe bashkërendimi në TIK
Të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës, kanë strukturën përkatëse organizative
(zyrtarin përkatës për menaxhimin e TIK-ut). Kjo strukturë është përgjegjëse për kryerjen e
shërbimeve të përbashkëta dhe përkrahjen e TIK-ut në përputhje me aktet ligjore dhe
nënligjore, si edhe politikat, standardet apo udhëzuesit e nxjerrë nga ASHI-ja.
Përmes strukturës së TIK-ut bëhet menaxhimi, mirëmbajtja dhe administrimi i programeve
softuerike, harduerike, sistemet aplikative dhe bazat e të dhënave të institucionit përkatës.
Për projektet që planifikojnë të investojnë në fushën e TIK-ut, IRK-të duhet njoftojnë Agjencinë
dhe të marrin pëlqimin. Gjithashtu, raportojnë në baza periodike në ASHI për implementimin
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e projekteve të TIK-ut dhe në veçanti për procesin e realizimit të Strategjisë dhe Planit të
Veprimit të saj.
Menaxhimi i projekteve të TI-së, të cilat janë të dedikuara ekskluzivisht për nevoja të ndonjërit
institucion, bëhet nga institucioni përkatës në koordinim dhe me përkrahje të ASHI-së.
Objektiva e auditimit
Objektiva e këtij auditimi ishte të vlerësohet nëse palët përgjegjëse kanë zhvilluar qeverisjen
dhe kanë menaxhuar si duhet investimet në fushën e teknologjisë së informacionit. Në kuadër
të kësaj, është shqyrtuar nëse ASHI-ja dhe institucionet tjera relevante kanë koordinuar
aktivitetet në mes tyre dhe kanë instaluar mekanizma monitorues dhe raportues për të
siguruar që janë arritur rezultatet e pritura në fushën e teknologjisë se informacionit.
Me këtë auditim synojmë që të ofrojmë rekomandime relevante për palët përgjegjëse në
mënyrë që të përmirësojnë shërbimet ndaj qytetarëve si dhe të forcojmë llogaridhënien dhe të
rrisim transparencën lidhur me investimet në fushën e TI-së.
Pyetjet e auditimit janë:
A kanë arritur palët përgjegjëse të zhvillojnë qeverisjen dhe koordinojnë aktivitetet për arritjen
e rezultateve të pritura në menaxhimin e investimeve të teknologjisë së informacionit në
sektorin publik?
1. A janë krijuar mekanizma për të udhëzuar dhe zhvilluar Qeverisjen e Teknologjisë së
Informacionit?
1.1 A ekziston strategjia e TI-së e cila shërben për të udhëzuar zhvillimin e TI-së në
sektorin publik?
1.2 A ekzistojnë strukturat organizative të pozicionuara mirë që mundësojnë arritjen e
qëllimeve të TI-së?
1.3 A ekzistojnë politikat dhe procedurat për arritjen e objektivave të ASHI-së dhe a
ka mekanizma që sigurojnë që këto politika dhe procedura janë duke u ndjekur?
2. A janë vendosur mekanizma adekuat për të siguruar menaxhimin e duhur në
planifikimin, organizimin, monitorimin dhe raportimin e Investimeve në fushën
teknologjisë së informacionit?
1.1 A ekziston një plan për identifikimin, menaxhimin, prioritizimin e kërkesave për
projektet e TI-së?
1.2 A ekziston një regjistër i projekteve të aprovuara dhe refuzuara?
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1.3 A ka instaluar ASHI-ja mekanizma monitorues dhe raportues për të siguruar që
investimet kanë arritur rezultatet e pritura?
Fushëveprimi i auditimit
Ky auditim ka mbuluar periudhën 2015-2018 duke përfshirë politikat dhe strategjitë e
qeverisjes elektronike si dhe planifikimin, menaxhimin dhe monitorimin e investimeve në
fushën e teknologjisë së informacionit në sektorin publik. Gjithashtu është fokusuar në
bashkëpunimin dhe koordinimin në mes të palëve përgjegjëse.
Subjekt kryesor i auditimit ishte ASHI-ja si përgjegjëse për hartimin dhe zbatimin e strategjisë
së qeverisjes elektronike dhe planit të veprimit. ASHI gjithashtu është përgjegjëse për
udhëheqjen dhe mbikëqyrjen e zbatimit të projekteve që ndërlidhen me teknologjinë e
informacionit në organizatat buxhetore.
Ministria e Zhvillimit Ekonomik është përgjegjëse për propozimin, hartimin dhe sigurimin e
zbatimit të dokumenteve të politikave/strategjive në sektorin e postës, komunikimeve
elektronike dhe të shoqërisë së informacionit. Mirëpo, ne jemi kufizuar në investimet e
teknologjisë së informacionit në sektorin publik, prandaj në kuadër të saj kemi vlerësuar
vetëm koordinimin e ASHI-së dhe MZHE-së për strategjitë dhe politikat e TI-së.
Përveç ASHI-së rol të rëndësishëm në arritjen e objektivave dhe menaxhimin e projekteve
kanë edhe struktura e TI-së brenda organizatave të cilët veprojnë në përputhje me strategjitë,
politikat, standardet dhe aktet nënligjore të nxjerra nga ASHI.
Për të verifikuar bashkëpunimin dhe koordinimin e ASHI-së me organizatat e tjera buxhetore,
kemi përzgjedhur Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, si
organizata buxhetore me shpenzimet më të mëdha në fushën e TI-së për tri vitet e fundit 2015,
2016, 2017. Ndërsa në nielin lokal janë përzgjedhur komuna e Pejës dhe Prizrenit.
Fokus kryesor në këtë auditim janë vitet 2016-2018. Për çështje të monitorimit të Strategjisë
jemi fokusuar që nga viti 2015, ndërsa zhvillimet në fushën e TI-së i kemi përfshirë deri në
fund të vitit 2019.
Kriteret e auditimit
Për përcaktimin e kritereve jemi bazuar në politikat, strategjitë, si dhe kornizën ligjore dhe
rregullative të teknologjisë së informacionit. Gjithashtu kemi përdorur praktikat e mira
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ndërkombëtare të kontrollit të TI-së dhe auditimit të TI-së siç janë: COBIT 5 – Objektivat e
Kontrollit të TI-së40, Doracaku i auditimeve të TI-së për Institucionet Supreme të Auditimit.
Më poshtë janë paraqitur kriteret duke u bazuar në pyetjet e auditimit:
















40

Për hartimin e strategjisë është e rëndësishme që fillimisht të përcaktohet qëllimi i
strategjisë (reduktimi i kostos, përmirësimi i cilësisë, ofrimi i shërbimeve për qytetarët,
etj.), të bëhet identifikimi i kërkesave (nevojave) të organizatave dhe të shqyrtohen
burimet në dispozicion (njerëzore, teknike dhe financiare).
Strategjia përcillet me një plan të veprimit për arritjen e qëllimeve të përcaktuara. Plani
paraqet rrjedhën e proceseve dhe aktiviteteve, institucionet e përfshira, periudha
kohore, treguesin e matjes, koston dhe burimet e financimit, parashikimin e rreziqeve,
si dhe ndërlidhjen në mes tyre (në mes të institucioneve, projekteve, aktiviteteve etj).
Me qëllim të përcjelljes së progresit të arritur krijohen mekanizmat qe monitorojnë dhe
raportojnë në mënyrë të vazhdueshme për nivelin e zbatimit të strategjisë. Monitorimi
dhe raportimi duhet të jetë i rregulluar, gjithëpërfshirës dhe i harmonizuar.
Mekanizmat e monitorimit sigurohen që palët e përfshira i kanë të qarta përgjegjësitë
që u takojnë sa i përket zbatimit të strategjisë. Raportimi duhet të jetë në baza të
rregullta periodike mbi nivelin e zbatimit të strategjisë si dhe ngecjet e mundshme.
Strategjia rishikohet dhe azhurnohet sistematikisht në bazë të kërkesave dhe nevojave
me qëllim të maksimizimit të përfitimeve dhe konsiderimin e elementëve, të tillë si
risku, kapacitetet, dhe prioritizimi midis investimeve.
Struktura organizative me ndarje të qartë të detyrave dhe përgjegjësive është element
kyç për arritjen e objektivave të përcaktuara. Strukturat organizative të pozicionuara
qartë mundësojnë udhëheqjen, matjen e performancës, përshtatshmërinë, cilësinë e
planeve dhe mekanizma të tjerë për monitorim dhe raportim.
Politikat dhe procedurat ofrojnë mbështetje për përmbushjen e qëllimit të
organizatave. Organizata propozon, koordinon, komunikon politikat, zhvillon
standardet dhe procedurat e duhura për të siguruar udhëheqjen dhe mbikëqyrjen e
operacioneve dhe projekteve qe ndërlidhen me teknologjinë e informacionit në IRK.
Procesi i identifikimit të kërkesave paraqet një pasqyrë për gjendjen ekzistuese dhe
kërkesat e reja të nevojshme që ndihmojnë në arritjen e objektivave të organizatave.
Organizatat duhet të kenë një plan të identifikimit të kërkesave dhe nevojave të reja të
TI-së. Gjithashtu, duhet të krijohen mekanizma për shqyrtimin e këtyre kërkesave.
Vlerësimet e kërkesave duhet të bazohen në informacion të mjaftueshëm lidhur me
kornizën ligjore dhe rregullative, strategjitë dhe standardet e TI-së, kapacitetet
financiare, analizën e kost-benifit, afatet kohore. Bazuar në këto informacione bëhet
prioritizimi i projekteve.
Për menaxhim të mirë të projekteve në fushën e TI-së, duhet të ekzistoj një regjistër
plotë i projekteve për te gjitha organizatat. Regjistri duhet të përmbajë informacione

COBIT, (Objektivat e Kontrollit të Teknologjisë Informative), botim i Organizatës ndërkombëtare të Auditimit dhe Kontrollit
të Sistemeve të Informacionit, ISACA (Information Systems Audit and Control Association), është një strukturë e përdorur
gjerësisht, e cila përmbledh rekomandimet, praktikat dhe metodat më të mira të vlerësimit për kontrollet e përgjithshme IT, si
dhe për programet që zhvillohen në këto ambiente;
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lidhur me qëllimin kryesor të projektit, përshkrimin e fushëveprimit të tij , rezultatet
e pritura, analizën kost-benifit, rreziqet, statusin e projektit (i përfunduar, në proces,
projekt i ri). Për projektet e refuzuara duhet të ekzistoj një vendim për refuzimin e tij,
ku paraqiten arsyet e refuzimit.
Paralelisht me zbatimin e projektit zhvillohet edhe monitorimi dhe raportimi për t’u
siguruar që është në përputhje me planin. Monitorimi dhe raportimi duhet të jenë
sistematik në mënyrë që të bëhet vlerësimi dhe të raportohet nëse projekti është duke
u zbatuar në pajtim me planin e menaxhimit të tij apo ka pësuar ndryshime si dhe a
janë paparaparë rreziqet e mundshme.

Metodologjia e auditimit
Qasja jonë për auditimin përdor një shumëllojshmëri teknikash për të marrë dëshmi dhe siguri
të auditimit. Janë analizuar dokumentet, legjislacioni relevant, janë intervistuar palët
përgjegjëse si dhe janë kryer vëzhgime në terren.
Analizat kanë përfshirë:











Kornizën ligjore dhe rregullative lidhur me TI-në (Ligjet, rregulloret, udhëzimet
admnistrative)
Raportet dhe hulumtimet që lidhen me fushën
Politikat dhe strategjitë e TI-së
Planet e veprimit për strategjinë e TI-së si dhe planet individuale të projekteve
Raportet e kërkesave të aprovuara apo refuzuara
Raportet e gjendjes së projekteve
Regjistri i përgjithshëm i projekteve
Analiza financiare për projekte të përzgjedhura
Procesverbalet e takimeve
Intervista me zyrtarët përgjegjës
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Shtojca II: Shpenzimet e organizatave buxhetore në
fushën e teknologjisë së informacionit
Në tabelën 2, kemi paraqitur shpenzimet në fushën e TI-së ndër vite për OB e nivelit qendror
dhe lokal, të ndara në mallra dhe shërbime dhe investime kapitale. Në total për vitet 20152018, shpenzimet kanë arritur shifrën mbi 49 milion euro.
Janë analizuar tri kode ekonomike nga mallrat dhe shërbimet dhe katër kode ekonomike nga
kategoria e investimeve kapitale.
Mallra dhe shërbime: Kompjuterë (me pak se 1000 euro); Harduer për teknologji të informacionit (me
pak se 1000 euro) dhe Mirëmbajtja e teknologjisë së informacionit.
Investime Kapitale: Pajisje të teknologjisë së informacionit; Kompjuter; Softuer; Pajisje harduerë
OB

Përshkrimi/Viti

Qendror

2015

2016

2017

Mallra dhe shërbime

2,247,856

2,638,542

3,805,772

5,158,292

13,850,463

Investime kapitale

9,193,487

6,530,643

5,079,991

11,086,827

31,890,950

Total:
Lokal

2018

Total në €

11,441,344

9,169,185

8,885,763

16,245,120

45,741,413

Mallra dhe shërbime

519,568

575,496

500,428

587,724

2,183,218

Investime kapitale

421,713

332,108

488,729

400,696

1,643,247

941,281

907,605

989,157

988,420

3,826,465

12,382,626

10,076,791.10

9,874,920

17,233,540

49,567,879

Total:
Shpenzimet e TI-së

Tabela 2: Shpenzimet e OB-ve për vitet 2015-2018
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Shtojca III: Shpenzimet e teknologjisë së informacionit
sipas kategorive për organizatat buxhetore të audituara
për vitet 2015, 2016, 2017, 2018
Në tabelën 3, kemi paraqitur shpenzimet e TI-së për OB-të e audituara nga baza e të dhënave
të thesarit, të ndara në ‘mallra dhe shërbime’ dhe ‘investime kapitale’, për periudhën
audituese 2015-2018. Kodet ekonomike të shfrytëzuara janë: Kompjuterë (më pak se 1000 euro);
Harduer për teknologji të informacionit (më pak se 1000 euro); Mirëmbajtja e teknologjisë së
informacionit; Pajisje të teknologjisë së informacionit; Kompjuterë; Softuer; Pajisje harduerë.
OB

Peshkrimi/viti

2015

2016

36,888.33

26,976.76

31,673.68

21,144.00

116,682.77

9,500.00

-

-

-

9,500.00

46,388.33

26,976.76

31,673.68

21,144.00

126,182.77

-

-

158,645.60

205,143.27

363,788.87

Investime kapitale

388,999.53

325,064.55

556,404.16

1,507,329.72

2,777,797.96

Total:

388,999.53

325,064.55

715,049.76

1,712,472.99

3,141,586.83

Mallra dhe shërbime

155,867.52

60,465.86

68,246.35

54,666.33

339,246.06

-

25,919.20

424,453.52

1,592,885.29

2,043,258.01

Mallra dhe shërbime
MAP

Investime kapitale
Total:
Mallra dhe shërbime

ASHI

MF

Dep.
Thesarit

Investime kapitale

155,867.52

86,385.06

492,699.87

1,647,551.62

2,382,504.07

339,849.81

433,480.87

404,135.57

510,625.43

1,688,091.68

19,795.40

74,539.68

299,618.23

393,953.31

Investime kapitale
339,849.81

453,276.27

478,675.25

810,243.66

2,082,044.99

Mallra dhe shërbime

25,664.98

40,472.85

24,392.67

104,284.16

194,814.66

Investime kapitale

94,110.40

342,737.26

133,609.24

93,220.00

663,676.90

119,775.38

383,210.11

158,001.91

197,504.16

858,491.56

Mallra dhe shërbime

16,362.00

1,893.90

1,673.21

18,029.10

37,958.21

Investime kapitale

238,397.11

296,735.70

803,437.38

538,840.04

1,877,410.23

Total:

254,759.11

298,629.60

805,110.59

556,869.14

1,915,368.44

Mallra dhe shërbime
MPB

272,524.44

242,559.64

207,232.16

360,411.90

1,082,728.14

Investime kapitale

1,362,312.10

1,396,551.83

1,040,871.13

1,257,718.36

5,057,453.42

Total:

1,634,836.54

1,639,111.47

1,248,103.29

1,618,130.26

6,140,181.56

176,794.60

362,707.11

1,728,079.83

1,719,728.90

3,987,310.44

Mallra dhe shërbime
ARC

Investime kapitale

61,190.58

149,264.58

194,022.86

95,544.00

500,022.02

237,985.18

511,971.69

1,922,102.69

1,815,272.90

4,487,332.46

Mallra dhe shërbime

16,444.51

7,778.54

-

11,082.11

35,305.16

Investime kapitale

69,999.84

10,006.40

9,995.50

612.00

90,613.74

Total:

86,444.35

17,784.94

9,995.50

11,694.11

125,918.90

Mallra dhe shërbime

23,946.18

34,767.80

38,591.20

40,393.02

137,698.20

Investime kapitale

43,920.00

30,427.00

40,014.50

32,503.15

146,864.65

Total:

67,866.18

65,194.80

78,605.70

72,896.17

284,562.85

Total:
Komuna
e Pejës
Komuna
e
Prizrenit

Total

Mallra dhe shërbime

Total:
Dogana
e
Kosovës

2018

Total:

Total:
ATK

2017

Tabela 3: Shpenzimet e OB-ve të audituara për vitet 2015-2018
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Shtojca IV: Komentet nga institucionet e audituara
Të gjeturat
MPB-ja për investimet
në teknologji të
informacionit-pajisjet
harduerike printerfotokopje-skaner nuk
ka bërë analizë të
fizibilitetit dhe kostbenefitit

MPB-ja ka bërë
shpenzime të cilat nuk
i shtojnë vlerë
zhvillimit të sistemeve
informative.

Pajtohem
po/ jo
Pjesërisht

Jo

Komentet nga Institucioni i audituar ne raste te
mospajtimi
Pajtohemi pjesërisht më të gjeturen pasi që para se të
lidhej kontrata nga AQP në vitin 2018, MPB-ja ne vitin
2017 ka lidhë kontratë për “mirëmbajtje dhe servisim
te Fotokopjeve dhe printerëve” ku gjithashtu kemi pas
kontrat aktive për furnizim me Toner.
Ne mars te vitit 2018, është lidhur kontrata nga AQP
për “Shfrytëzimin e fotokopjeve dhe printerëve me
qira”. Pas njoftimit që na është bërë për lidhje të
kontratës, kemi filluar te kalojmë gradualisht ne
kontratën e AQP. Më qenë se MPB kishte kontrata
aktive, para se AQP të lidhte kontratë për furnizim më
fotokopje dhe printer më qira, ishte obligim
kontraktual shfrytëzimi i atyre kontratave ekzistuese.
Gjatë vitit 2019 është realizu një analizë e këtyre
kontratave dhe është vlerësu që pas përfundimit te
kontratave të lidhura nga MPB, nuk do të inicohen
procedurat për lidhje të kontratave të reja por do të
shfrytëzohet kontrata nga AQP.
Sa i përket blerjes së dy smartfonëve që përmenden në
të gjeturen tuaj, qëllimi i tyre ka qenë që të përcjellet
sistemi SURS në çdo kohë nga distanca, dhe këto dy
pajisje janë pranuar dhe shfrytëzuar nga dy zyrtarët e
MPB-së që kan punuar më administrimin e sistemit
SURS dhe statistikave. Emërtimet e pozitave të këtyre
zyrtarëve janë:
-Udhëheqës i Divizionit për Hulumtime dhe Statistika;
-Udhëheqës i Divizionit për Administrim të
Aplikacioneve dhe Bazave të të Dhënave;
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Pikëpamja e ZKA-së
Siç është përshkuar edhe në gjetje, këto investime kanë
rezultuar me menaxhim jo të mirë të parasë publike
dhe investime paralele për të njëjtat qëllime.
Duke u bazuar në dëshmitë e vlerësuara e gjetura nuk
ndryshon.

MBP-ja ka shfrytëzuar kontratën për zhvillim të
sistemit, për të blerë edhe dy telefona të mençur me
sistem operativ IOS me madhësi të ekranit 5.5inç dhe
nuk ka argumentuar se këto pajisje i shtojnë vlerë
projektit në fjalë. Ndërsa për blerjen e pajisjeve
kompjuterike
ka
anashkaluar
udhëzimin
administrativ të AQP-së (i vitit 2016 që ishte në fuqi),
për blerjen e pajisjeve të TI-së.
Vendimi nr. 39/17 i AQP është pas inicimit dhe
shpalljes se procedurave/tenderit për blerjen e këtyre
pajisjeve.

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

Në MF dhe në MPB
detyrat dhe
përgjegjësitë për
menaxhimin e
teknologjisë së
informacionit janë të
dyfishuara.
Sektori për
administrimin e
bazave të të dhënave
të ARC-së, sipas
organizimit të
brendshëm, ka linjë
direkte të raportimit
tek Drejtori i
Përgjithshëm i ARCsë.
ARC-ja nuk ka bërë
analizë të mirëfilltë të
gjendjes aktuale dhe
nevojave për zhvillim,
blerje dhe mirëmbajtje
të sistemeve dhe
pajisjeve hardueriket

Jo

Jo

Sa i përket blerjes së gjashtë kompjuterëve desktop,
qëllimi i tyre ka qenë shfrytëzimi për qëllime të
projektit. Më 17.05.2017 më vendimin nr. 39/17 AQP
njofton autoritetet kontraktuese që mund të inicojn
procedura për furnizim më pajisje të TI-së, deri më
31.12.2017. MPB më 29.08.2017 i dërgon AQP listen e
pajisjeve të TI-së për të cilat ka nevoj të furnizohet për
periudhen 3 vjeqare, mirëpo AQP ende nuk e ka lidh
një kontratë për furnizim më pajisje të Teknologjis së
Informacionit dhe Komunikimeve, përkatësisht për
furnizim më kompjuterë-desktop.
Sektori per Administrimin e Bazave te te Dhenave ne
kuader te ARC-se, sipas Rregulores (QRK) Nr.
36/2013, Neni 70, eshte pergjegjese per Funksionimin,
Menaxhimin, Monitorimin, Administrimin dhe
Mirembajtjen e Bazave te te dhenave, Aplikacioneve
dhe Infrastrukturen e Teknologjise Informative ne
kuader te ARC-se. Gjithashtu me Rregulloren e re Nr.
01/2020, Neni 7 Pika 10 te Qeverise se Kosovës,
obligon qe shërbimet e teknologjisë informative te
realizohen ne kuadër te Agjencisë ne mënyrë te
pavarur nga Ministria përkatëse.

Gjate fazes se pergatitjes se specifikave teknike per
Sistemin e Automjeteve, ne te njejten kohe eshte bere
vleresimi I gjendjes aktuale te ketij sistemi dhe eshte
konstatuar se per shkak te shume problemeve me
sistemin aktual eshte konstatuar nga ana e ketij
komisioni qe perditesimi I ketij sistemi ka rrezik te
madh te trashegimit te shume problemeve aktuale dhe
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Andaj, bazuar në dëshmitë e vlerësuara, e gjetura nuk
ndryshon.

Sipas rregullore “Rregullore (QRK) Nr. 36/2013 për
Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e
Vendeve të Punës të Ministrisë së Punëve të
Brendshme”, Neni 26 Departamenti për Administrim
të Sistemeve dhe Komunikimeve pika 1.3 Zhvillon
projekte të teknologjisë së informacionit qe nderlihen
me Administrimin e Sistemeve dhe Komunikimeve
për të gjitha departamentet, zyrat dhe agjencitë e MPBsë.
ARC-ja nuk ka koordinim me DASK-në në MPB.
Ndërsa, Rregullorja e vitit 2020 nuk e ndikon gjendjen
e paraqitur në këtë raport.
Andaj vlerësimi ynë dhe e gjetura nuk ndryshojnë.

ARC-ja me inicimin e këtij projekti nuk e ka zbatuar
rregulloren QRK_Nr_06_2018 për Menaxhimin e
Projekteve ne Fushën e TIK, si dhe ka iniciuar
zhvillimin e moduleve dhe shërbimeve të sistemit të
cilat vec ekzitojnë si shërbime qendrore nga ASHI. Për
më tepër nuk ka paraqitur një pasqyrë për gjendjen
ekzistuese të sistemit që vec e ka pas në shfrytëzim si

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

eshte vleresuar se krijimi I nje sistemi te ri eshte I
nevojshem dhe shume me I pershtatshem per
eleminimin e trashegimit te kualitetit aktual te dobet te
te dhenave.
Moduli i Arkives Elektronike perfshin skanimet e
dokumenteve te ndryshme dhe qe ka qene e
nevojshme furnizimi me pajisjet si Storage, Server, etj.,
me qelim qe skanimi I dokumenteve te ndryshme dhe
te shumta kerkon kapacitet me te madhe te resurseve
per ruajtje te te dhenave dhe dokumenteve.
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dhe nuk e ka marrë në shqyrtim kontratën për
furnizim me paisje printer/skaner/fotokopje e
nënshkruar nga MBP që e ka në shfrytëzim edhe ARCja që nga marsi i vitit 2018.
Andaj vlerësimi ynë rreth të gjeturës nuk ndryshon.
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Shtojca V: Letërkonfirmimet

38

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

39

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

40

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

41

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

42

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

43

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

44

