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Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës është institucioni më i lartë i 

kontrollit ekonomik e financiar 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 i teknologjisë së informacionit është kryer në përputhje me Standardet 

Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit (SNISA 3000a) dhe 

Udhëzuesin për Auditimin e Sistemeve të Informacionit (GUID 5100b) si dhe me 

praktikat e mira evropiane. 

Auditimet e teknologjisë së informacionit të ndërmarra nga Zyra Kombëtare e 

Auditimit janë një ekzaminim dhe rishikim i sistemeve të teknologjisë së informacionit 

dhe kontrolleve përkatëse për të fituar siguri mbi parimet e ligjshmërisë, efikasitetitc, 

ekonomisëd, dhe efektivitetite të sistemit të Teknologjisë së Informacionit dhe 

kontrolleve përkatëse. 

Auditori i Përgjithshëm ka vendosur në lidhje me përmbajtjen e këtij raporti 

“Qeverisja, menaxhimi i operacioneve dhe siguria e sistemeve të teknologjisë së 

informacionit në Agjencinë e Statistikave të Kosovës”, në konsultim me Ndihmës 

Auditorin e Përgjithshëm, Vlora Spanca, e cila e ka mbikëqyrur auditimin. 

Ekipi që realizoi raportin: 

Samir Zymberi, Drejtor i Departamentit të Auditimit 

Arbërore Sheremeti, udhëheqëse e ekipit 

Armend Salihu, anëtarë i ekipit 

  

                                                           
 
aSNISA 3000 – Standardet dhe udhëzimet për auditimin e performancës bazuar në Standardet e Auditimit të ONISA-s dhe 

përvoja praktike. 

b GUID 5100 – Udhëzuesi për auditimin e sistemeve të informacionit lëshuar nga INTOSAI. 

c 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. 

d 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. 

e Efektiviteti – Parimi i efektivitetit nënkupton arritjen e objektivave të paracaktuara dhe arritjen e rezultateve të pritura. 



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

 

TABELA E PËRMBAJTJES  

Përmbledhje e përgjithshme ................................................................................................ 1 

1. Hyrje................................................................................................................................ 3 

1.1 Fushat me rrezik dhe motivi i auditimit .............................................................................. 4 

1.2 Objektivi dhe pyetjet e auditimit ........................................................................................... 5 

2. Përshkrimi i sistemit ..................................................................................................... 6 

3. Gjetjet e auditimit .......................................................................................................... 8 

3.1 Qeverisja e teknologjisë së informacionit ............................................................................. 8 

3.2 Operacionet e teknologjisë së informacionit ...................................................................... 11 

3.3 Siguria e sistemeve dhe informacioneve ............................................................................ 17 

4. Konkluzionet ............................................................................................................... 24 

5. Rekomandimet ............................................................................................................ 26 

Shtojca I. Dizajni i auditimit ......................................................................................... 28 

Shtojca II: Letërkonfirmimi ................................................................................................ 35 

 

  



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

 

Lista e shkurtesave 

ASK   Agjencia e Statistikave të Kosovës 

ASHI   Agjencia e Shoqërisë së Informacionit 

BB   Banka Botërore 

BE   Bashkimi Evropian 

DMTI   Departamentin e Metodologjisë dhe Teknologjisë Informative 

EUROSTAT  Zyra Evropiane e Statistikave 

GIS   Sistemi i Informacionit Gjeografik 

IRK   Institucionet e Republikës së Kosovës  

TI   Teknologjia e Informacionit  

UNDP   Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara 

ZKA   Zyra Kombëtare e Auditimit 

 



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

1 
 

Përmbledhje e përgjithshme 

Qëllimi i statistikave zyrtare është mbledhja, përpunimi dhe shpërndarja e të dhënave për 

qëllime statistikore për aktivitetet ekonomike, sociale dhe kushtet e përgjithshme në 

Republikën e Kosovës, si dhe t’i sigurojë Kosovës përmbushjen e detyrimeve ndërkombëtare 

në prodhimin dhe publikimin e statistikave zyrtare. Agjencia e Statistikave të Kosovës është 

institucion profesional, i pavarur, bartës dhe shpërndarës i statistikave zyrtare dhe 

koordinator i statistikave zyrtare të Kosovës, e cila vepron në kuadër të Zyrës së Kryeministrit. 

Zyra Kombëtare e Auditimit ka kryer auditimin e teknologjisë së informacionit në Agjencinë 

e Statistikave të Kosovës për të vlerësuar organizimin dhe qeverisjen e Teknologjisë së 

Informacionit, lidhur me sigurinë e të dhënave, kontrollet e aplikacioneve si dhe ruajtjen e 

integritetit të të dhënave. Fokusi kryesor i auditimit ishte Divizioni i Teknologjisë Informative. 

Rezultatet e auditimit kanë treguar se Agjencia e Statistikave të Kosovës përmes sistemeve të 

teknologjisë së informacionit në përgjithësi ka arritur të realizojë dhe të publikojë projektet 

statistikore të parapara me planin e publikimeve. Agjencia e Statistikave të Kosovës ka filluar 

të përdorë metoda elektronike në mbledhjen e të dhënave, përpunim më të shpejtë, të 

automatizuar dhe me cilësi më të lartë të të dhënave. Kjo ka ndikuar edhe në eliminimin e 

pyetësorëve të letrës për trembëdhjetë anketa, eliminimin e nevojës për staf për futjen e të 

dhënave dhe mbikëqyrje të drejtpërdrejtë nga zyra qendrore e Agjencisë së Statistikave të 

Kosovës. 

Mirëpo, mënyra ekzistuese e menaxhimit të teknologjisë së informacionit nuk ka ofruar 

mjaftueshëm ambient të sigurt për ruajtjen e integritetit të të dhënave. Agjencia e Statistikave 

të Kosovës në përgjithësi nuk kishte vendosur mekanizmat e nevojshëm për kontrollet në të 

cilin aktivitetet e TI-së janë zhvilluar, operuar, menaxhuar dhe mirëmbajtur. 

Rezultatet e auditimit kanë treguar se në Agjencinë e Statistikave të Kosovës ka vështirësi në 

menaxhimin e resurseve të teknologjisë së informacionit. Ka mungesë të vlerësimit adekuat 

të nevojave në fushën e TI-së, ndarje joadekuate të detyrave dhe përgjegjësive të stafit të TI-së 

si dhe staf të pamjaftueshëm të TI-së. Po ashtu, menaxhimi i aktiviteteve të TI-së nuk është 

mjaftueshëm i bazuar në politika, procedura dhe procese të operimit.6 

Divizioni i Teknologjisë së Informacionit në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, sipas 

kapaciteteve që ka dhe përkundër përpjekjeve, nuk kanë siguruar që i plotësojnë të gjitha 

kërkesat e përdoruesve për mbështetje në fushën e TI-së. Trajtimi i incidenteve dhe 

problemeve bazohet në kërkesa të çastit si dhe mungon një regjistër i tyre. Nuk ka proces 

adekuat për menaxhimin e ndryshimeve, zhvillimit dhe testimit të aplikacioneve softuerike, 

                                                           
6 Mangësitë e detajuara janë të paraqitura në Kapitullin 3- 3.1 Qeverisja e teknologjisë së informacionit; faqe 8. 
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si dhe mungon plani i vazhdimësisë së proceseve të punës në rast të ndonjë katastrofe 

natyrore, gabimi njerëzor apo dështimit të sistemeve të informacionit.7 

Auditimi gjithashtu ka treguar se Agjencia e Statistikave të Kosovës nuk ka mekanizma 

efektivë për të vlerësuar rrezikun e sigurisë së informacionit. Nuk kishte marrë hapat e 

mjaftueshme për t’u siguruar që informacioni nuk ekspozohet ndaj palëve të paautorizuara si 

dhe nuk ka kontroll të mjaftueshëm mbi të dhënat që dalin/hyjnë nga/në Agjencinë e 

Statistikave të Kosovës. Mungojnë politikat që trajtojnë çështjet e sigurisë së informacionit. 

Përkundër sigurisë së serverëve (CLOUD) për të dhënat që përpunohen jashtë serverëve të 

Agjencisë së Statistikave të Kosovës, nuk ka marrëveshje që garantojnë sigurinë, përgjegjësinë 

dhe konfidencialitetin e të dhënave. Mungojnë mekanizmat për monitorimin e statusit të 

llogarive elektronike si dhe ndërgjegjësimi mbi kërkesat e përgjithshme të sigurisë së 

informacionit nga personeli  ka rezultuar i mangët.8 

Andaj, përfundimet audituese tregojnë se çështjet lidhur me sigurinë e informacionit rreth 

sistemeve statistikore kanë nevojë të përmirësohen. Duke marrë parasysh rëndësinë që 

statistikat e kanë në nivel shtetëror, ne kemi dhënë një rekomandim me prioritet për Qeverinë 

e Kosovës që posaçërisht të adresojë çështjet rreth sigurisë së informacionit dhe kapaciteteve 

të Agjencisë së Statistikave të Kosovës.  

Po ashtu kemi dhënë 13 rekomandime për Agjencinë e Statistikave të Kosovës me qëllim të 

adresimit të shpejtë të çështjeve rreth menaxhimit dhe qeverisjes së teknologjisë së 

informacionit brenda organizatës. Lista e rekomandimeve, është paraqitur në Kapitullin 5 të 

këtij raporti. 

Përgjigjja e menaxhmentit për këtë auditim 

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë së Statistikave të Kosovës është pajtuar me gjetjet dhe 
konkluzionet e auditimit si dhe është zotuar se do t’i adresoj rekomandimet e dhëna.  

Zyra Kombëtare e Auditimit vlerëson bashkëpunimin e menaxhmentit dhe personelit të 
Agjencisë së Statistikave të Kosovës gjatë procesit të auditimit.   

                                                           
7 Mangësitë e detajuara janë të paraqitura në Kapitullin 3- 3.2 Operacionet e teknologjisë së informacionit; faqe 11. 

8 Mangësitë e detajuara janë të paraqitura në Kapitullin 3- 3.3 Siguria e sistemeve dhe informacioneve; faqe 17. 
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1. Hyrje 

Agjencia e Statistikave të Kosovës është institucion profesional i cili merret me grumbullimin, 

përpunimin dhe publikimin e të dhënave zyrtare të statistikave. Agjencia e Statistikave të 

Kosovës operon në kuadër të Zyrës së Kryeministrit dhe raportin mbi aktivitetet dhe 

shfrytëzimin e mjeteve buxhetore ia paraqet për miratim Qeverisë dhe Kuvendit të Kosovës. 

Raporti vjetor i miratuar publikohet. 

Vizioni i ASK-së është që përmes vendosjes dhe zbatimit të standardeve moderne statistikore 

ta avancojë edhe më shumë besueshmërinë dhe sigurinë e të dhënave statistikore. Misioni i 

sistemit statistikor është që të përmbushë kërkesat e përdoruesve me të dhëna statistikore 

cilësore, të besueshme dhe objektive.  

Programi i Statistikave Zyrtare siguron kornizën për zhvillimin, prodhimin dhe shpërndarjen 

e statistikave zyrtare në Kosovë, i cili përfshin hulumtimet statistikore, të nevojshme për 

sigurimin e të dhënave mbi gjendjen demografike, sociale, ekonomike, bujqësore dhe 

mjedisore në Kosovë, duke u përqendruar në fenomene thelbësore për vendimmarrësit, si dhe 

duke respektuar të drejtën e qytetarëve për mbrojtjen e të dhënave personale9. Në tabelën më 

poshtë janë paraqitur publikimet që ASK-ja ka bërë gjatë vitit 2019, për periudhat raportuese 

2018/2019, të publikuara në ueb faqen e ASK-së. 

Lloji i 
statistikave  

Bujqësi Ekonomi Sociale 
Të 

përgjithshme 
Totali 

Publikimet 2019 17 74 26 9 126 

Tabela 1: Publikimet gjatë vitit 2019 nga Agjencia e Statistikave të Kosovës 

ASK-ja është në proces të përgatitjeve për realizimin e Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive 

Familjare dhe Banesave në vitin 2021. TI-ja ka bërë përgatitjet për të ndihmuar në të gjitha 

fazat e regjistrimit të popullsisë, veçanërisht në teknologjitë e reja që mund të përdoren për 

aktivitetet e mbledhjes, përpunimit dhe shpërndarjes së të dhënave. Të dhënat e siguruara 

nga regjistrimi i popullsisë janë të nevojshme për institucionet shtetërore të Kosovës, për 

organizatat ekonomike, institucionet akademike, për shoqërinë civile, si dhe për të interesuar 

të tjerë, me qëllim të planifikimit dhe zbatimit të politikave të përgjithshme zhvillimore, për 

hulumtime shkencore dhe analiza të tjera të nevojshme për fusha të ndryshme të shoqërisë.10 

Meqë statistikat janë të bazuara në mbledhjen, menaxhimin, përpunimin dhe shpërndarjen e 

informacionit dhe në ditët e sotme, menaxhimi i informacionit statistikor është i 

paimagjinueshëm pa një mbështetje të mjeteve adekuate në teknologjitë moderne të 

informacionit. Andaj, është shumë e nevojshme dhe e rëndësishme që në çdo fazë të kenë 

                                                           
9 Agjencia e Statistikave të Kosovës vepron sipas Ligjit Nr. 04/L-036 i cili ka hyrë në fuqi me 12.12.2011. I mbështetur edhe me 

ndryshimin dhe plotësimin sipas Ligjit Nr. 06/L-058. 

10 LIGJI Nr. 03/L-237 Ligji për Regjistrimin e Popullsisë, të Ekonomive Familjare dhe të Banesave 
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mbështetjen e teknologjisë së informacionit. Që të arrihet kjo, secila organizatë duhet të ketë 

të organizuar mirë qeverisjen e TI-së, të kryejë me efikasitet operacionet e TI-së, të sigurojë 

informacion të sigurt elektronik. Andaj, duke marrë parasysh çështjet e ngritura më lart rreth 

rëndësisë së të dhënave në ASK dhe sfidat që e përcjellin këtë organizatë, auditimi i TI-së në 

ASK ishte i rëndësishëm.  

1.1 Fushat me rrezik dhe motivi i auditimit 

Të dhënat e prodhuara nga ASK-ja kanë rëndësi për shoqërinë dhe zhvillimin ekonomik, si 

dhe kanë ndikim në bërjen e politikave publike. Këto të dhëna duhet të vihen në dispozicion 

në kohën e duhur dhe të paraqiten në mënyra që lehtësojnë përpjekjet planifikuese dhe 

zhvillimore në nivel vendi, komune dhe vendbanimi. Kjo arrihet me avancimin e 

vazhdueshëm të metodologjisë, avancimin e proceseve prodhuese statistikore dhe 

shpërndarjen e statistikave zyrtare në përputhje me kërkesat e përdoruesve.  

Divizioni i Teknologjisë Informative në ASK është mbështetësi kryesor i proceseve prodhuese 

dhe shpërndarjes së statistikave zyrtare duke përdorur teknologjinë e informacionit për 

zhvillimin e aplikacioneve për procedimin dhe shpërndarjen e të dhënave, krijimin e shumë 

regjistrave elektronikë, përdorimin e pajisjeve të ndryshme teknologjike për të rritur 

produktivitetin e grumbullimit të të dhënave.  

Duke pasur parasysh rëndësinë e të dhënave të ASK-së si dhe lidhshmërinë e teknologjisë së 

informacionit në zhvillimin e statistikave, ZKA-ja është motivuar që të bëjë një vlerësim 

fillestar për TI-në në ASK, duke përdorur Doracakun Aktiv të Auditimit të TI-së11 për 

identifikimin e rreziqeve në fushën e TI-së. Bazuar në këtë vlerësim, në fazën e planifikimit 

kemi identifikuar si fusha më me rrezik:  

 qeverisjen e TI-së; 

 menaxhimin e operacioneve të TI-së, si dhe 

 sigurinë e sistemeve dhe informacionit. 

Po ashtu kemi marrë parasysh edhe përgatitjet e ASK-së për një proces shumë të rëndësishëm 

për Republikën e Kosovës siç është Regjistrimi i Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe 

Banesave në vitin 2021 ku roli i TI-së është kyç në këtë proces.  

                                                           
11Active IT Audit Doracaku- është platformë e zhvilluar nga ITWG/EUROSAI dhe WGITA/INTOSAI, që përdoret për 

identifikimin e fushave më me rrezik, përcaktimin e pyetjeve, kritereve dhe metodologjisë së punës gjatë procesit të auditimit 
të TI-së. 
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Vlerësimi i fundit që i ishte bërë TI-së në ASK ka qenë në vitin 2013 nga UNDP12 (Programi 

për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara). Ky vlerësim është relativisht i vjetër ndërsa teknologjia 

ka pasur zhvillim të madh. 

Andaj duke marrë parasysh çështjet e identifikuara më lart, përqendrimi jonë për këtë auditim 

është orientuar në vlerësimin nëse divizioni i TI-së ka arritur të menaxhojë operacionet dhe 

sistemet elektronike në mënyrë efikase dhe efektive për të mbështetur arritjen e objektivave 

të planifikimit strategjik të ASK-së.  

1.2 Objektivi dhe pyetjet e auditimit 

Objektiv i këtij auditimi është të vlerësojmë nëse Divizioni i Teknologjisë së Informacionit ka 

arritur të menaxhojë operacionet dhe sistemet elektronike për të mbështetur arritjen e 

objektivave të planifikimit strategjik të ASK-së. Në kuadër të kësaj do të vlerësojmë nëse ASK-

ja ka vendosur mekanizmat e nevojshëm për kontrollet e përgjithshme të TI-së, që përfshijnë 

mjedisin e përgjithshëm në të cilin aktivitetet e TI-së janë zhvilluar, operuar, menaxhuar dhe 

mirëmbajtur. 

Më këtë auditim synojmë të ofrojmë rekomandime relevante për palët përgjegjëse në mënyrë 

që të përmirësojnë shërbimet e TI-së. 

Pyetjet e auditimit 

1. A ka mekanizma efikas për menaxhimin e resurseve të TI-së? 

2. A siguron divizioni i TI-së plotësimin e kërkesave të përdoruesve dhe a ndihmon në arritjen 

e objektivave të ASK-së? 

3. A ka organizata mekanizma efektivë dhe të dokumentuar për të vlerësuar rrezikun e sigurisë 

së informacionit? 

Qasja jonë për këtë auditim ka përdorur një shumëllojshmëri teknikash për të marrë dëshmi 

dhe siguri të auditimit. Ne kemi analizuar dokumentet, legjislacionin relevant, kemi 

intervistuar palët përgjegjëse si dhe kemi bërë vëzhgime në terren. 

Fokusi kryesor në ASK ka qenë në Departamentin e Metodologjisë dhe Teknologjisë së 

Informacionit i cili është përgjegjës për krijimin, zhvillimin, menaxhimin dhe mirëmbajtjen e 

Sistemit Statistikor të Teknologjisë së Informacionit si dhe Regjistrave Elektronikë Statistikorë. 

Gjithashtu, me qëllim të verifikimit nëse personeli i ASK-së ka informacionet e mjaftueshme 

dhe zbaton praktikat e mira për sigurinë e informacionit, janë intervistuar edhe zyrtarët tjerë 

nga departamentet që funksionojnë brenda ASK-së si dhe zyrtarët e ASK-së në rajonin e Pejës.  

                                                           
12 Analiza teknike e teknologjisë së informacionit në sistemin statistikor kombëtar; TIK në Sistemin Statistikor Kombëtar të 

Kosovës -Rishikim bazik dhe Rekomandime për zhvillim- Prill 2013. 
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Ky auditim ka mbuluar periudhën e auditimit 2019, ndërsa viti 2020 është mbuluar deri në 

muajin shkurt, kur edhe është bërë përfundimi i auditimit. 

Metodologjia e detajuar e auditimit e aplikuar gjatë këtij auditimi, kriteret, metodat e 

përdoruara, përshkrimi i sistemit dhe dokumentet relevante janë paraqitur në Shtojcën 1. 

2. Përshkrimi i sistemit  

Puna e ASK-së është e bazuar në standardet ndërkombëtare të përcaktuara nga EUROSTAT13. 

Të dhënat që ASK-ja publikon janë të dhëna që mblidhen nga vetë ASK-ja si dhe të dhëna që 

mblidhen nga institucionet tjera të Republikës së Kosovës.  

ASK-ja përbëhet nga tetë departamente. Këto përfshijnë pesë departamente operacionale 

(Departamenti i Llogarive Kombëtare, Statistikat e Bujqësisë dhe Mjedisit, Regjistrimet dhe 

Anketimet, Statistikat Ekonomike, Statistikat Sociale, duke përfshirë Statistikat e Popullsisë), 

një Departament të Administratës, një Departament të Teknologjisë Informative dhe 

Metodologjisë (DMTI) dhe një Departament për Politika, Planifikim, Komunikim dhe 

Koordinim.14 

Përshkrimi i procesit të punës 

Skema e mëposhtme është një model i përgjithshëm i ciklit të procesit statistikor të cilën e 

ndjek edhe ASK-ja, mbi të cilën janë të bazuara dhe të hartuara projektet edhe puna e 

mbledhjes se të dhënave. Gjithashtu, edhe arkitektura për zhvillimin e sistemeve të 

informacionit për statistika është e bazuar në nëntë fazat e paraqitura më poshtë.  

  

                                                           
13 Eurostat (Zyra Evropiane e Statistikave) është Drejtori e Përgjithshme e Komisionit Evropian me vendndodhje në Luksemburg. 

Përgjegjësitë e saj kryesore janë të ofrojnë informacion statistikor për institucionet e Bashkimit Evropian (BE) dhe të promovojnë 
harmonizimin e metodave statistikore në vendet anëtare të dhe ato kandidatë për pranim në BE, si dhe vendet e EFTA-s. 

14 https://ask.rks-gov.net/media/3929/organogrami-i-ask-es.pdf 

1. 
Specifiki

mi i 
Nevojave

2. Dizajnimi

3. Ndërtimi 4. Mbledhja

5. Procedimi

6. Analizimi 7. Shpërndarja

8. Arkivimi

9. 
Vlerësimi

Figura 2: Fazat e punës për projektet e ASK-së 



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

7 
 

Stafi i TI-së në ASK është i përfshirë në pothuajse të gjitha fazat e paraqitura në figurën 2. Një 

angazhim më i madh dhe më i rëndësishëm i DMTI-së është nga faza 4 deri në fazën 7. Për 

arritjen e objektivave të ASK-së, stafi i TI-së zhvillon aplikacione për mbledhjen e të dhënave, 

standardizimin, integrimin, konfidencialietin, shpërndarjen, menaxhimin e bazave, sistemet 

backup, meta-data, transmetimin etj. Ndër platformat kryesore që TI-ja shfrytëzon veçojmë 

platformat Survey Solution, CSPro etj., të cilat kërkojnë zhvillim, mirëmbajtje dhe monitorim 

gjatë gjithë procesit të punës që kërkohen nëpër faza. 

Roli dhe përgjegjësitë e Departamentit të Metodologjisë dhe TI-së 

DMTI-ja është departament i cili mbështet departamentet tjera të ASK-së përmes koordinimit 

dhe planifikimit për përmbushjen e detyrave nga departamentet tjera të ASK-së lidhur me 

përfshirjen, përpunimin dhe publikimin e të dhënave të tyre përmes Operatives dhe 

Shpërndarjes, si dhe mbikëqyrjen në kohë të të gjitha materialeve të përgatitura për publikim 

sipas planit dinamik. 

DMTI-ja ka përgjegjësi të menaxhojë dhe organizojë proceset e punës së këtij departamenti i 

cili është përgjegjës për planifikimin, realizimin, mbikëqyrjen e politikave të departamentit 

mbi kryerjen e detyrave të parashtruara (publikimet sipas afateve kalendarike, standardet e 

shpërndarjes, azhurnimi dhe mirëmbajtja e ueb faqes). Gjithashtu ka përgjegjësi të 

mbikëqyrjes së të gjitha fazave të zhvillimit dhe zbatimit të programeve të TI-së dhe 

Metodologjisë, si dhe politikave të shpërndarjes së të dhënave statistikore. Gjithashtu, vë në 

shfrytëzim standardet dhe metodologjitë e EUROSTAT-it për zhvillimin e programeve, 

metodologjive dhe politikave të shpërndarjes.  

Divizioni i Teknologjisë Informative është në përbërje të udhëheqësit të Departamentit dhe 5 

zyrtarëve që mbulojnë pozitat: administrator i sistemeve të TI-së; dy zyrtarë të lartë për 

zhvillimin e aplikacioneve; ekspert i GIS-it; dhe ekspert i Hartografisë. 
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3. Gjetjet e auditimit 

Në këtë kapitull janë paraqitur gjetjet e auditimit të cilat ndërlidhen me koordinimin dhe 

aktivitet e ndërmarra nga palët përgjegjëse për të vendosur mekanizmat e nevojshëm për 

kontrollet e përgjithshme të TI-së, që përfshijnë mjedisin e përgjithshëm në të cilin aktivitetet 

e TI-së janë zhvilluar, operuar, menaxhuar dhe mirëmbajtur.  

 Në pjesën e parë janë paraqitur mangësitë në qeverisjen e TI-së me theks të veçantë 

identifikimi i nevojave, menaxhimi i kapaciteteve profesionale dhe ndarja e detyrave, 

si dhe mungesa e politikave dhe procedurave të brendshme.  

 Pjesa e dytë paraqet gjetjet e auditimit lidhur me menaxhimin e incidenteve dhe 

problemeve, menaxhimin e ndryshimeve të sistemeve, menaxhimin e kontrolleve të 

ndryshme në sistemet që i kanë në përdorim, si dhe menaxhimin e vazhdimësisë së 

proceseve të punës. 

 Pjesa e tretë mbulon sigurinë e informacionit ku është vënë në pah mungesa e 

politikave dhe procedurave rreth sigurisë së TI-së, mungesa e informimit mbi 

kërcënimet kibernetike nga brenda dhe jashtë institucionit, mungesa e menaxhimit të 

shfrytëzuesve si dhe mungesa e kontrollit mbi ekspozimin e të dhënave.  

3.1 Qeverisja e teknologjisë së informacionit  

Qeverisja e TI-së përkufizohet si struktura e përgjithshme që udhëheqë operacionet e TI-së në 
një organizatë për të siguruar se përputhen me nevojat aktuale të biznesit dhe ka plane për 
nevojat e së ardhmes. Është një pjesë integrale e qeverisjes së organizatës dhe përbëhet nga 
udhëheqja e organizatës, strukturat dhe proceset institucionale, dhe mekanizma të tjerë 
(raportimi, zbatimi, burimet etj.) që sigurojnë se sistemet e TI-së mbështesin qëllimet dhe 
strategjinë ndërkohë që ekuilibrojnë rreziqet dhe burimet e menaxhuara në mënyrë efektive. 

Më poshtë kemi paraqitur gjetjet si pasojë e mungesës së qeverisjes të teknologjisë së 
informacionit e cila ka rezultuar joefikase në menaxhimin e resurseve të TI-së. 

1. ASK-ja nuk kishte bërë një vlerësim adekuat të gjendjes ekzistuese të pajisjeve të TI-

së dhe nevojave në fushën e TI-së 

Me qëllim që të mbështetet strategjia, institucioni duhet të ofrojë zgjidhje ndaj përdoruesve të tij. Para 

se të fillojë procesi i zhvillimit 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.15 

                                                           
15 Doracaku i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit është produkt i grupeve të punës së teknologjisë së informacionit të 

EUROSAI-t (WGITA) si dhe Iniciativës për zhvillim të INTOSAI-t (IDI) për përcaktimin e rregullave e standardeve të Auditimit 
të Teknologjisë së Informacionit., f.73-74;(në referencat në vazhdim do t’ i referohemi si “Doracaku i Auditimit të Teknologjisë 
së Informacionit”). 
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ASK-ja ka të hartuar programin e statistikave zyrtare 2018-2022 në kuadër të së cilës është 

cekur avancimi i kapaciteteve infrastrukturore të TI-së. Mirëpo, nuk kishte të pasqyruar qartë 

nevojat, mbi të cilat do të bazoheshin për avancimin e kapaciteteve infrastrukturore të TI-së 

siç kishin paraparë në programin 2018-2022. ASK-ja gjatë zhvillimit të projekteve, ishte 

ballafaquar me mungesë të pajisjeve të TI për stafin mbështetës të angazhuar. ASK-ja kishte 

bërë një vlerësim të rrezikut në fushën e TI-së ku cekej vetëm nevoja për hapësira të punës, 

ndërtimin e dhomës së serverëve dhe nevoja për politika stimuluese për kuadër deficitar në 

fushën e TI-së dhe deri më tani kishin bartur vetëm dhomën e serverëve në ambientet e 

qendrës shtetërore të të dhënave.  

Në mungesë të vlerësimit të nevojave adekuate mund të mos arrihet siguria që burimet të 

drejtohen drejt zonave me përparësi. Gjithashtu, në mungesë të planifikimit për menaxhim të 

rreziqeve mund të mos arrihet objektivi i paraparë i organizatës dhe projektet madhore të 

dështojnë, të mos arrihet përpjekja për të matur përparimin në lidhje me qëllimet dhe pritjet e 

përcaktuara. 

2. ASK-ja nuk ka arritur që të krijojë një ndarje adekuate të detyrave dhe përgjegjësive 

të stafit sa i përket fushës së teknologjisë së informacionit 

Departamenti i TI-së duhet të jetë i pozicionuar në atë mënyrë që ndarjet e detyrave të përfshijnë të 

gjitha funksionet për të arritur objektivat e ASK-së.16 Gjithashtu, ASK-ja duhet të ketë të vendosur 

mekanizma që përcaktojnë, monitorojnë dhe kontrollojnë performancën e TI-së.17 

ASK-ja nuk ka bërë ndarje adekuate të detyrave dhe përgjegjësive të stafit sa i përket fushës 

së Teknologjisë së Informacionit. Gjatë procesit të auditimit është vërejtur se ASK-ja e ka të 

ndarë Divizionin e Teknologjisë Informative në kuadër të Departamentit të Metodologjisë dhe 

Teknologjisë Informative, mirëpo nuk ka një ndarje adekuate të detyrave të punës. I gjithë 

stafi i TI-së kryen të gjitha punët që ndërlidhen me teknologjinë e informacionit.  

Po ashtu bazuar në përshkrimin e vendeve të punës, Divizioni i TI-së ka mungesë të stafit në 

pozitën administrator i bazës së të dhënave ashtu edhe siç është e paraparë edhe në 

përshkrimin e pozitave të punës për këtë divizion, si dhe në këtë dokument nuk është 

paraparë edhe pozita e zyrtarit për tavolinën ndihmëse. Mosndarja adekuate e përgjegjësive 

të punës dhe mosplotësimi i pozitave, mund të ndikoj në mosarritjen e qëllimeve dhe nevojave 

të ASK-së, mund të rezultojë në gabime të ndryshme me pamundësi identifikimi apo edhe 

keqpërdorime eventuale të pozitës së punës duke mos i kryer detyrat për të cilat stafi adekuat 

është përcaktuar.  

Përveç të punësuarve në Divizionin e TI-së, ASK-ja ka edhe tre zyrtarë të TI-së të vendosur në 

departamente tjera të cilët nuk menaxhohen nga Divizioni i TI-së, ku sipas përshkrimit të 

detyrave të punës kanë përgjegjësi për sistemet dhe bazat e të dhënave vetëm për 

                                                           
16 ISACA – CISA Review Manual 27th Edition, 2.4.4 Segregation of Duties Within IT. 

17 Doracaku i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit, f.20. 
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departamentin që ata janë të angazhuar. Rrjedhimisht bazat e të dhënave (që në numër janë 

shumë) që nuk janë nën përgjegjësinë e tyre, mbesin si punë shtesë për zyrtarët në Divizionin 

e TI-së. Mosmbulueshmëria me staf përkatës të të gjitha përgjegjësive, paraqet rrezik të 

mosrealizimit të detyrave dhe qëllimeve në mënyrë adekuate, si dhe pozicionimi i stafit me 

përgjegjësi të TI-së jashtë Divizionit të TI-së paraqet rrezik të krijimit të sistemeve të pavarura 

dhe të pakontrolluara si duhet nga menaxhmenti i TI-së. Mund të ketë zhvillime jo të 

përshtatshme për infrastrukturën e TI-së në ASK me rrezik të dëmtimeve në sistemet e tjera 

të TI-së, si dhe paraqet rrezik të menaxhimit joefikas të resurseve të TI-së (njerëzore dhe 

teknologjike). 

Nga analizimi i kontratave dhe përshkrimi i vendeve të punës të stafit me përgjegjësi të TI-së, 

janë vërejtur ndryshime në mes të pozitës së punës dhe përshkrimit të vendit të punës. Po 

ashtu, stafi i rekrutuar gjatë periudhës 2019 me përgjegjësi të TI-së kanë mungesë informacioni 

lidhur me procesin e punës dhe sigurisë së informacionit dhe si pasojë kanë rrjedhë gabime të 

ndryshme gjatë ekzekutimit të punëve (të paraqitura në gjetjet në vijim). Mosinformimi i stafit 

të ri të rekrutuar me proceset e punës, mund të ndikojë në mospërmbushjen e detyrave dhe 

mosrealizimin e qëllimeve të ASK-në në mënyrë adekuate.  

Mosharmonizimi i pozitave dhe përshkrimeve të vendeve të punës, ka rrjedhë si shkak i 

mungesës së kontrollit të përgjegjësive të stafit. Ndërsa, mungesa e informacionit rreth 

proceseve të punës së stafit të ri të rekrutuar, ka ndodhur në mungesë të procedurave të 

brendshme. 

3. ASK-ja nuk kishte të hartuara politika, procedura dhe procese të operimit të cilat do 

të orientonin funksionet e TI-së 

ASK-ja duhet të ketë të hartuara, të aprovuara dhe të komunikojë politika, procedura, procese të operimit 
në mënyrë që të udhëzojnë funksionet e TI-së dhe njëkohësisht të ekzistojnë mekanizma që sigurojnë që 
këto politika dhe procedura janë duke u ndjekur me qëllim të arritjes së objektivave të organizatës.18 

ASK-ja nuk ka të hartuara politikat dhe standardet e nevojshme për të vendosur rregullat dhe 

rregulloret për kornizat menaxheriale, operative dhe administrative të TI-së. Zyrtarët e TI-së 

në ASK, kishin arritur të menaxhonin proceset e tyre të punës duke mbështetur departamentet 

tjera me ofrimin e shërbimeve të ndryshme në fushën e TI-së, zhvillimin dhe mirëmbajtjen e 

aplikacioneve, krijimin e bazave të ndryshme të shënimeve, mirëmbajtjen e pajisjeve 

teknologjike, mirëpo pa ndjekur ndonjë proces të shkruar. Zyrtarët e TI-së ishin të përfshirë 

në të gjitha fazat e projekteve statistikore, ky proces i kooperimit mes departamenteve dhe 

aktiviteteve që zyrtarët e TI-së duhej të ndjekin gjatë fazave të projekteve statistikore nuk ishte 

i dokumentuar, për ketë pjesë ata bazoheshin në Modelin për gjenerimin/zhvillimin e 

proceseve statistikore MZHPS (ang. GSPBM- Generic Statistical Business Process Model).  

                                                           
18 Doracaku i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit , f.74-76. 
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Shkak për moshartimin e tyre ASK-ja i kishte konsideruar të mjaftueshme udhëzimet dhe 

rregulloret e ASHI-së si dhe standardet e EUROSTAT–it mbi të cilat bazoheshin për punën e 

statistikave. Mirëpo edhe këto nuk janë të mjaftueshme për operacionet e brendshme të cilat 

zhvillohen në ASK. Për më tepër, janë vërejtur mangësi në zbatimin e udhëzimeve të ASHI-

së. 

 

Figura 3: Ilustrim- mungesa e orientimit!  

Mungesa e politikave, procedurave dhe proceseve të mirëpërcaktuara rrezikojnë që 

organizata të mos ofrojë një bazë që të analizojë se si të kalojë nga gjendja e tyre ekzistuese në 

objektiva të synuara. Mungesa e tyre e pamundëson përcaktimin e boshllëqeve ose kufizimeve 

në burime, komunikimet në mes departamenteve, teknologjisë ose aftësisë për të kontrolluar 

dhe korrigjuar rreziqet që lidhen me proceset e punës.  

3.2 Operacionet e teknologjisë së informacionit  

Me operacionet e TI-së nënkuptohet infrastruktura e përditshme e TI-së që ekzekuton dhe 

mbështet nevojat e biznesit. Operacionet e TI-së të menaxhuara në mënyrën e duhur bëjnë të 

mundur identifikimin e pengesave dhe planifikojnë ndryshimet në kapacitet (harduer shtesë, 

ose burime rrjeti), mat performancën për t’u siguruar se përputhet me nevojat e organizatës, 

si dhe ofron ndihmë dhe mbështetje të menaxhimit të problemeve dhe incidenteve ndaj 

përdoruesve të burimeve të TI-së.  
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Figura 4: Ilustrim- Ndërlidhja në mes të proceseve të menaxhimit të incidenteve, menaxhimi i problemeve dhe 
menaxhimi i ndryshimeve  

Më poshtë kemi paraqitur gjetjet që ndërlidhen me menaxhimin e operacioneve të punës të 

teknologjisë së informacionit. 

4. ASK-ja nuk ka hartuar procedura dhe nuk ka zhvilluar procese dhe mekanizma lidhur 

me identifikimin, raportimin, trajtimin dhe menaxhimin e incidenteve dhe problemeve 

në sistemet e informacionit 

ASK-ja duhet të ketë procedura të dokumentuara dhe procese për zbulimin dhe regjistrimin e kushteve 

të parregullta, lidhur me menaxhimin e incidenteve dhe problemeve të TI-së.19 ASK-ja duhet të vendos 

mekanizma për zbulimin dhe dokumentimin e kushteve që mund të çojnë në identifikimin e një 

incidenti, ato mekanizma kanë për qëllim parandalimin e ndodhjes së incidenteve apo problemeve të 

ngjashme në të ardhmen.20 

ASK-ja nuk ka të hartuar një procedurë lidhur me identifikimin, menaxhimin dhe trajtimin e 

incidenteve dhe problemeve të teknologjisë së informacionit. Po ashtu nuk ka zhvilluar 

procese apo sistem lidhur me mbledhjen, trajtimin, menaxhimin dhe historinë e incidenteve 

dhe problemeve të teknologjisë së informacionit.  

Për më tepër, ASK-ja nuk ka vendosur mekanizma në mënyrë që të identifikojë problemet dhe 

incidentet e ndryshme në sistemet e TI-së, si p.sh. qasjen e paautorizuar të përdoruesve, 

ndërhyrje të ndryshme në sisteme dhe rrjet (siguri), dështime të sistemeve dhe rrjetit 

(operacionale), funksioni i ulët i programeve (ofrimi i shërbimeve) ose mungesë e aftësive të 

përdoruesve (trajnime).  

ASK-ja nuk kishte regjistër të problemeve dhe incidenteve të cilat ndodhin, me qëllim që të 

parandalonte dhe minimizonte përsëritjen e tyre. Edhe pse sipas zyrtarëve të TI-së, në të 

kaluarën kishin filluar me përgatitjen e një sistemi për raportimin e problemeve, por puna në 

të ishte ndërprerë për shkak të punëve tjera me prioritet që kishin ndodhur në ASK. Si pasojë 

e mungesës së një sistemi të tillë, ASK-ja nuk kishte njohuritë e nevojshme mbi problemet e 

shpeshta që ndodhnin, trajnimet në fushën e TI-së që personeli i ASK-së kishte nevojë, si dhe 

kishte mungesë të një pasqyre të saktë të nevojave të ASK-së në fushën e TI-së në përgjithësi.  

                                                           
19 Doracaku i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit, f.84-85. 

20 ISACA – CISA Review Manual 27th Edition, 4.8 Problem and Incident Management. 
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Mungesa e procedurave dhe e mekanizmave lidhur me identifikimin, raportimin, 

menaxhimin dhe trajtimin e incidenteve dhe problemeve të TI-së, lë mundësinë për 

mostrajtimin e tyre, mosidentifikimin e saktë dhe trajtimit me kohë, lë mundësinë e 

mosanalizimit të shkaqeve të tyre sistemike, të cilat mund të çojnë në probleme në të ardhmen, 

si dhe lë mundësinë e mosminimizimit të ndonjë problemi apo incidenti që mund të ndodhë 

dhe mund të ketë pasoja në sistemet e TI-së. 

5. ASK-ja nuk ka të krijuar një proces lidhur me menaxhimin e ndryshimeve në sistemet 

e informacionit, përfshirë edhe menaxhimin e ndryshimeve emergjente që mund të 

ndodhin 

ASK-ja duhet të ndjek një procedurë të përcaktuar të menaxhimit të ndryshimeve, e cila kërkon aprovim 

përpara implementimit në mjedisin operacional. Procesi i menaxhimit të ndryshimit duhet të sigurojë 

që ndryshimet janë regjistruar, vlerësuar, autorizuar, prioritizuar, planifikuar, testuar, implementuar, 

dokumentuar dhe rishikuar në përputhje me procedurat e dokumentuara dhe të aprovuara të 

menaxhimit të ndryshimit.21 Po ashtu ASK-ja duhet të ketë të vendosura procedura për ndryshimet 

emergjente.22 

Gjatë procesit të auditimit të Divizionit të TI-së në ASK, është vërejtur se mungon një 

procedurë e cila trajton çështjet e menaxhimit të ndryshimeve të sistemeve harduerike dhe 

softuerike. Ndryshimet bëhen varësisht nga kërkesa e projektit prej menaxherëve përkatës 

përmes emailave apo kontakteve të drejtpërdrejta, mirëpo të njëjtat jo çdo herë kalojnë përmes 

fazave të nevojshme për tu realizuar ndryshimi siç janë: planifikimi, aprovimi, realizimi, 

testimi, kalimi në ambient produktiv, plani i tërheqjes, etj. Gjithashtu, ASK-ja nuk ka të krijuar 

një proces lidhur me ndryshimet emergjente. Të gjitha këto bëhen pa ndonjë gjurmë të 

ndryshimeve. 

Mungesa e një procedure lidhur me menaxhimin e ndryshimeve lë mundësinë e mosrealizimit 

të ndryshimeve sipas një plani të përcaktuar, ekziston mundësia e ndryshimeve të 

paaprovuara dhe joadekuate. Po ashtu, mungesa e procedurës për ndryshime emergjente, 

mund të ndikojë në ndryshime joadekuate si efekt i ndryshimeve emergjente. Këto mangësi 

mund të ndikojnë në një sistem jo plotësisht funksional dhe mund të ketë pasoja operacionale 

dhe financiare për ASK-në. 

6. Testimet në aplikacionin për regjistrimin e anketave të bujqësisë janë bërë në 

ambientin produktiv, si dhe stafi përgjegjës për zhvillimin e sistemeve të 

informacionit ka qasje të vazhdueshme në sistemet e prodhimit 

ASK-ja duhet të ketë një ambient testues për testimin e zhvillimeve në sisteme para se të njëjtat të 

kalojnë në ambient produktiv.23 Qasja në ambientet produktive duhet të jetë e kufizuar, të gjitha 

                                                           
21 Doracaku i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit, f.86-87. 

22 Po aty. 

23 ISACA – CISA Review Manual 27th Edition, 3.5 Testing Methodologies and 3.7.5 System Software Implementation. 
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zhvillimet duhet të bëhen në ambient të ndryshëm nga ai produktiv, dhe vetëm pas fazës së testimit 

final, e njëjta të kaloj në ambient produktiv.24 

 

Figura 5: Ilustrim- kalimi nga ambienti i testimit në ambientin e prodhimit  

Në ASK në mungesë të procedurës së menaxhimit të ndryshimeve dhe në mungesë të 

implementimit të praktikave të mira, testimet në sistemin për regjistrimin e anketave të 

bujqësisë janë bërë drejtpërdrejt në ambientin produktiv/prodhues. Gjithashtu si shkak i 

mungesës së kësaj procedure, stafi përgjegjës për zhvillimin e sistemeve në ASK ka qasje të 

vazhdueshme në sistemet dhe bazat e të dhënave qendrore dhe në këtë mënyrë mund të bëjnë 

ndryshime të vazhdueshme pa një mbikëqyrje dhe pa u vërejtur. Si dhe për ndryshimet në 

sistemet e ASK-së të cilat bëhen, nuk bëhet aprovimi i kërkesave për ndryshim të sistemit në 

mënyrë të vazhdueshme nga menaxhmenti.  

Mangësitë e cekura paraqesin rrezik në mosidentifikimin e saktë të gabimeve, ndryshimeve 

të pakontrolluara dhe të pambikëqyrura e të cilat mund të dëmtojnë sistemet produktive. 

7. Në dy aplikacione të ASK-së, ka mungesë të vendosjes së rregullave të vlefshmërisë së 

të dhënave hyrëse në sisteme 

Sistemet e zhvilluara në ASK, duhet të jenë të mirë-hartuara në mënyrë që të dhënat hyrëse jo të 

vlefshme të refuzohen nga sistemi.25 Kontrollet hyrëse përdoren kryesisht për të kontrolluar integritetin 

e të dhënave të futura në një aplikacion që është në përdorim, nëse të dhënat futen direkt nga stafi ose 

përmes një aplikacioni ose ndërfaqeje/vegëze të aktivizuar nga ueb.26 

Gjatë verifikimit të kontrolleve hyrëse të tri aplikacioneve (Aplikacioni i futjes së të dhënave 

të anketës së bujqësisë, anketa e investimeve dhe anketa e pemëtarisë) është vërejtur që në dy 

prej tyre ka mungesë të vendosjes së rregullave të vlefshmërisë. Në këto raste, aplikacioni 

ishte ndërtuar që të pranonte vlera që nuk përkonin me të dhënat bazë.  

Nga kontrollimi i aplikacionit për regjistrimin e anketave të bujqësisë është vërejtur se ky 

aplikacion nuk është ndërtuar në mënyrë të rregullt, pasi që i njëjti nuk ka të krijuara në 

mënyrë adekuate kontrollet hyrëse. Gjatë testimit dhe vëzhgimit të drejtpërdrejtë të punës në 

këtë aplikacion është konstatuar se në fushat të cilat ishin të dedikuara për futjen e karaktereve 

                                                           
24 ISACA – CISA Review Manual 27th Edition, 4.9.3 IS Operations, IS Operations Reviews. 

25 Doracaku i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit, f.112. 

26 Doracaku i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit f.58.; ISACA – CISA Review Manual 27th Edition, 3.4.1 

Input/Origination Controls. 
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vetëm numerike, i njëjti lejonte edhe futjen e karaktereve tjera. Po ashtu në mënyrë të njëjtë 

ishte e ndërtuar edhe baza e të dhënave e cila përdorej nga ky aplikacion. Në mënyrë të njëjtë 

lejonte futjen e karaktereve alfa numerike në fushat të cilat në pyetësor ishin të dedikuara dhe 

dizajnuara vetëm për numra.  

Po ashtu, gjatë kontrollimit të anketës së investimeve të realizuara në sistemin e Survey 

Solution në mënyrë të ngjashme është vërejtur se fushat e kërkuara në dizajn që të përmbajnë 

vetëm numra, e njëjta fushë ishte deklaruar në sistem që të pranonte tekst. Mangësitë e cekura 

më lart kanë ndodhur si shkak i mungesës së procedurave të brendshme lidhur me proceset 

e punës. 

Mungesa e kontrolleve hyrëse në aplikacionet dhe sistemet në përdorim për proceset e punës 

në ASK, mund të rrezikoj futjen e të dhënave në mënyrë të gabuar dhe të paautorizuar.  

Këto ndikojnë në performancë jo të mirë të stafit, procesit dhe aplikacionit. Njëkohësisht e 

rrisin kohën e kontrollit të të dhënave nga stafi përgjegjës për përpunimin e tyre, që çon në 

vonesë të nxjerrjes së rezultateve. Për më tepër mungesa e kontrolleve hyrëse mund të krijojë 

ambient të papërshtatshëm për sistemin e futjes së të dhënave apo edhe ekzekutimin e 

komandave të ndryshme me qëllime jo të mira si p.sh. injektim i kodeve në bazën e të dhënave 

(SQL Injection) dhe dëmtimin e bazës së të dhënave. Pas identifikimit të mangësive nga ekipi 

i auditimit Agjencia ka ndërmarr veprime për përmirësimet në pjesët e identifikuara.  

8. ASK-ja nuk ka plan të vazhdimësisë së proceseve të punës në rast të ndonjë katastrofe 

natyrore, gabimi njerëzor apo dështimit të sistemeve të informacionit 

Për t’u siguruar se proceset e punës në ASK mund të vazhdohen pa ndonjë problem dhe ndërprerje në 

rast të ndonjë katastrofe natyrore apo gabimi/keqpërdorimi njerëzor, ASK-ja duhet të ketë të krijuar një 

plan të vazhdimësisë së proceseve të punës27 dhe duhet të përcaktojë ekipet për reagime emergjente në 

rast të aktivizimit të këtij plani.28 

ASK-ja nuk ka zhvilluar një plan të vazhdimësisë së biznesit, i cili do të ishte udhëzues i 

detajuar për reagim në rast të katastrofave apo dështimit të proceseve të punës dhe sistemit 

primar të TI-së. Pa një menaxhim të duhur të vazhdimësisë së proceseve të punës, pronarët e 

proceseve të të dhënave dhe sistemeve mund të mos kenë sigurinë e nevojshme dhe të 

mjaftueshme që proceset e punës të mund të vazhdojnë të funksionojnë pas një ngjarjeje 

madhore/katastrofë apo dështimi të sistemeve primare. Mungesa e një programi praktik dhe 

kosto-efektive i menaxhimit të vazhdimësisë së proceseve të punës rrit rrezikun e dështimit 

të ASK-së, në rast të ndonjë katastrofe natyrore apo dështimi të sistemeve primare. 

Në ASK nuk janë përcaktuar ekipet për reagim emergjent. Për me tepër nuk janë përcaktuar 

rolet dhe përgjegjësitë që duhet t’i ketë ekipi për reagim emergjent. Mungesa e ekipit për 

                                                           
27 Doracakui Auditimit të Teknologjisë së Informacionit, f.95. 

28 Po aty. 
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reagim emergjent, i pamundëson ASK-së rikthimin në gjendje funksionale të proceseve kritike 

në rast të një ngjarjeje madhore. 

Proceset kryesore të punës duhet të identifikohen dhe të planifikohen masat e gjendjes së 

jashtëzakonshme sipas rrethanave, duke u bazuar në një vlerësim të proceseve të punës që janë më 

kritike. ASK-ja për realizimin e një plani të vazhdimësisë së biznesit duhet të ketë të realizuar edhe një 

vlerësim lidhur me ndikimin e proceseve të punës në funksionimin adekuat të ASK-së, ku duhet të 

përcaktohen koha e reagimit, koha e rikthimit, periudha e humbjeve etj.29 

Në ASK nuk është bërë një vlerësim i proceseve të punës dhe ndikimi i tyre në ASK (BIA – 

Business Impact Analysis). Gjithashtu nuk është bërë një vlerësim i rreziqeve që do t’i 

mundësonte ASK-së ti kuptoj kërcënimet e mundshme në procese të aktiviteteve kritike. 

Mosrealizimi i një vlerësimi të proceseve dhe rreziqeve që i bartin ato procese, i pamundëson 

ASK-së identifikimin e këtyre proceseve dhe rikthimin në punë të proceseve kritike në rast të 

ndonjë ngjarje madhore. 

Për të pasur një sistem funksional të planit të vazhdimësisë së biznesit, ASK-ja duhet të ketë një kopje 

rezervë të sistemeve dhe të dhënave në një lokacion ndryshe nga ai se ku janë të vendosura sistemet dhe 

të dhënat bazë për funksionimin e proceseve të ASK-së.30 

Nga intervistat me personat përgjegjës në ASK dhe vëzhgimet e drejtpërdrejta, është kuptuar 

se disa nga sistemet bëhen backup (kopje rezervë), mirëpo ruhen në të njëjtin lokacion me 

sistemet primare apo ruhen në lokacione të papërshtatshme dhe të pasigurta, si në disqe të 

jashtme personale të stafit apo email-a privat. Pavarësisht ruajtjes së kopjes rezervë për disa 

sisteme, për të njëjtat nuk janë përcaktuar koha dhe pika e rikthimit (RPO - Recovery Point 

Object dhe RTO - Recovery Time Object). Mungesa e backup-it apo ruajtja në lokacione të 

papërshtatshme mund të ndikojë në humbje të të dhënave të rëndësishme në rast të dështimit 

të sistemit primar, si dhe ruajtja e backup në disqe personale dhe emaila privatë, mund të 

ndikojë në shpërndarje të të dhënave të ndjeshme te personat e paautorizuar. 

Plani i vazhdimësisë së biznesit dhe plani i rikuperimit të sistemeve të TI-së, duhet të testohet në 

periudha të caktuara për të verifikuar nëse ASK-ja mund t’i kthej proceset e punës në rast të ndonjë 

katastrofe natyrore apo dështimi të sistemeve31. 

Në mungesë të planit dhe procedurës së vazhdimësisë së biznesit, si dhe qendrës së dytë 

rezervë, nuk bëhet as testimi për t’u siguruar se ASK-ja mund të vazhdojë proceset e punës 

në rast të ndonjë katastrofe, gjithashtu nuk na është ofruar dëshmi se kopjet rezervë të 

sistemeve që bëhen backup, janë testuar dhe të njëjtat mund të përdoren në rast të dështimit 

                                                           
29 Po aty. 

30 Doracaku i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit, f.97; dhe ISACA – CISA Review Manual 27th Edition, 4.15.1 IT Business 

Continuity Planning. 

31 ISACA – CISA Review Manual 27th Edition, 4.15.9 Plan Testing. 
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të sistemit primar. Mangësitë e identifikuara paraqesin rrezik të dështimit dhe humbjes së 

shënimeve dhe proceseve të punës së ASK-së. 

Mungesa e planit të vazhdimësisë së proceseve të punës ka ndikuar që ASK-ja të mos ketë të 

themeluar ekipin për reagim emergjent, në mosvlerësimin e rreziqeve në proceset e punës, në 

sistem joadekuat të ruajtjes së kopjes rezervë të sistemeve dhe të dhënave. 

3.3 Siguria e sistemeve dhe informacioneve 

Objektivi i një programi të sigurisë së sistemit të informacionit është të mbrojë informacionin 

e organizatës duke reduktuar riskun e humbjes së konfidencialitetit, integritetit dhe 

gatishmërisë të atij informacioni në një nivel të pranueshëm. Nëse organizata nuk ka një 

garanci të sigurisë së informacionit, atëherë do të ndeshet me rreziqet dhe kërcënimet e 

mundshme ndaj operacioneve të organizatës, me arritjen e objektivave të përgjithshëm dhe 

me ndikimin në besueshmërinë ndaj organizatës. 

Më poshtë kemi shpalosur gjetjet që tregojnë që ASK-ja nuk ka mekanizma efektivë dhe të 

dokumentuar për të vlerësuar rrezikun e sigurisë së informacionit. 

9. ASK-ja nuk kishte politikë të aprovuar dhe të komunikuar në lidhje me sigurinë e 

informacionit dhe nuk kishte të vendosura kontrolle shtesë mbi sigurinë e 

informacionit 

ASK-ja duhet të vendosë dhe të dokumentojë një politikë të qartë mbi sigurinë e informacionit në 

përputhje me objektivat e veprimtarisë dhe të demonstrojë mbështetjen dhe angazhimin për të. Një 

dokument i politikës së sigurisë së informacionit duhet të miratohet dhe t’u komunikohet të gjitha palëve 

të përfshira.32 

ASK-ja nuk ka një politikë të aprovuar në lidhje me sigurinë e informacionit që trajton çështjet 

e sigurisë së sistemeve, pronësinë e të dhënave, mbrojtjen e të dhënave të ndjeshme, etj., të 

cilat do të shërbenin si standarde për përdorimin e burimeve të TI-së dhe disiplinave të 

menaxhimit të sigurisë. Edhe pse gjatë vitit 2019 ishte hartuar një draft dokument lidhur me 

sigurinë e informacionit i mbështetur nga Zyra e Statistikave Suedeze dhe “udhëzimi 

administrativ për mbrojtjen e të dhënave statistikore dhe qasjen në të dhëna mikro”, këto 

dokumente ende nuk ishin të gatshme për aprovim dhe komunikim te zyrtarët e ASK-së. 

Gjithashtu në mungesë të këtyre politikave ASK-ja nuk kishte të vendosura kontrolle shtesë 

mbi sigurinë e informacionit.  

Mungesa e një politike gjithëpërfshirëse të sigurisë së informacionit mund të çojë në 

mospërputhje në lidhje me mënyrën se si siguria përcaktohet, konfigurohet dhe zbatohet në 

                                                           
32 ISO 27001 Kontrollet dhe objektivat – A.5 Politikat e sigurisë. 
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të gjithë ASK-në. Gjithashtu, ASK-ja rrezikon që të mos mund të administrojë dhe të mbrojë 

infrastrukturën dhe informacionin e ndjeshëm ndaj palëve të paautorizuara. 

10. ASK-ja shfrytëzon serverët CLOUD33 për regjistrimin e të dhënave pa ndonjë 

marrëveshje paraprake mbi sigurinë e të dhënave 

ASK-ja duhet të ketë politika të sigurisë së informacionit të cilat identifikojnë dhe mbrojnë të gjithë 

informacionin e ndjeshëm lidhur me palët e brendshme dhe të jashtme34. Transferimi i të dhënave 

personale, të cilat janë përpunuar ose ato që do të përpunohen në vende të tjera dhe tek organizatat 

ndërkombëtare, mund të bëhet në pajtim me dispozitat e Ligjit nr. 06/L-082 dhe në qoftë se vendi ose 

organizata ndërkombëtare në fjalë siguron nivel të duhur të mbrojtjes së të dhënave.  

ASK-ja platformën Survey Solution për regjistrimin e të dhënave e kishte në serverët CLOUD, 

megjithatë nuk kishte nënshkruar marrëveshje përkatëse me pronarët e sistemit që të 

garantojë sigurinë, përgjegjësinë dhe konfidencialitetin e të dhënave. Në ueb-faqen zyrtare të 

aplikacionit “Survey Solution” që ASK-ja shfrytëzonte, rekomandohej që nëse të dhënat që 

regjistrohen përmbajnë informacione të ndjeshme platforma duhet të instalohet në server 

lokal. ASK-ja pavarësisht llojit të të dhënave të gjitha i ruan dhe i përpunon në serverët 

CLOUD për periudhë të caktuar kohore.  

Ky aplikacion ishte rekomanduar të shfrytëzohet nga Banka Botërore, për shkak të sigurisë që 

vetë aplikacioni ka, si dhe sigurisë që këta serverë CLOUD kanë. ASK-ja nuk e kishte 

shqyrtuar nënshkrimin e një marrëveshjeje përmes së cilës do të sigurohej që të dhënat nuk 

do t’ iu ekspozohen personave të paautorizuar gjatë periudhës kur të dhënat përpunohen dhe 

nëse ato do të shkatërrohen pas shkarkimit të tyre nga këta serverë. Në mungesë të 

marrëveshjes me pronarët e këtyre serverëve, ASK-ja nuk ka kontroll dhe informacion që pas 

ndërprerjes së qasjeve të dhënat përkatëse asgjësohen. Në këtë rast ASK-ja rrezikon humbjen 

dhe keqpërdorimin e të dhënave konfidenciale të cilat ruhen në serverët cloud. 

ASK-ja kishte planifikuar që në këtë formë të vazhdojë me procedimin e të dhënave edhe me 

projektet e tjera të rëndësishme, pa shqyrtuar kapacitet që ASHI-ja mund të ofrojë. Pas procesit 

të ekzekutimit të auditimit, ASK-ja ka filluar me instalimin e serverëve lokalë për këtë 

platformë. 

11. ASK-ja nuk kishte të përcaktuar zyrtar për mbrojtjen e të dhënave 

Ligji nr.06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale përcakton se: Kontrolluesi dhe përpunuesi 

caktojnë një zyrtar për mbrojtjen e të dhënave. ASK-ja konsiderohet kontrollues dhe përpunues i të 

dhënave dhe ka obligim caktimin e këtij zyrtari. 

                                                           
33 Një server cloud është një server virtual, i cili arrihet nga përdoruesit përmes një rrjeti. Serverët në cloud kanë për qëllim të 

ofrojnë të njëjtat funksione, të mbështesin të njëjtat sisteme operative (OS) dhe aplikacione, dhe të ofrojnë karakteristika të 
performancës të ngjashme me serverët fizikë tradicionalë që funksionojnë në një qendër lokale të të dhënave. 

34 ISO 27001 Kontrollet dhe objektivat –A.6.2 Palët e jashtme. 
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ASK-ja është grumbullues, përpunues dhe kontrollues i shumë të dhënave, që brenda tyre 

përmbajnë edhe të dhëna personale dhe të ndjeshme dhe sipas Ligji nr. 06/L-082 është e 

obliguar të caktojë një zyrtar për mbrojtjen e të dhënave në mënyrë që t’i shmanget ekspozimit 

të padëshiruar të të dhënave. Mirëpo, ASK-ja nuk kishte të punësuar asnjë zyrtar për 

mbrojtjen e të dhënave. Mungesa e zyrtarit mund të ndikoj në klasifikimin joadekuat të 

informacioneve. 

Kontrollues i të dhënave është çdo person fizik ose juridik nga sektori publik ose privat që 

individualisht ose së bashku me të tjerët përcakton qëllimet dhe mënyrat e përpunimit të të 

dhënave personale. 

12. ASK-ja nuk ka të krijuar një program të vetëdijesimit dhe trajnimit lidhur me 

ndërgjegjësimin mbi sigurinë nga sulmet e mundshme kibernetike 

ASK-ja duhet të ketë një proces të shkruar, i cili ka për qëllim informimin/trajnimin, njohjen e detyrave 

dhe përgjegjësitë e personelit mbi sigurinë e informacionit. Gjithashtu, ASK-ja duhet të sigurohet se 

personeli ka njohuritë e nevojshme mbi sigurinë e informacionit që prej rekrutimit të tij e deri në 

shkëputjen e marrëdhënieve të punës, si dhe duhet të ruajnë sigurinë e informacionit35. ASK-ja duhet 

të testojë stafin kohë pas kohë mbi kërcënimet kibernetike, duke organizuar stimulime të sulmeve të 

mundshme.36  

ASK-ja nuk ka të krijuar një program të vetëdijesimit dhe trajnimit lidhur me ndërgjegjësimin 

mbi sigurinë nga sulmet e mundshme kibernetike në baza periodike, për të promovuar 

ndërgjegjësimin e sigurisë së informacionit dhe krijimin e një kulture pozitive të sigurisë. Te 

stafi ishin komunikuar vetëm njoftimet që ishin deleguar nga ASHI-ja për sulme të mundshme 

kibernetike. Përveç zyrtarëve të TI-së, zyrtarët e tjerë kishin mungesë të theksuar të 

ndërgjegjësimit mbi këtë çështje dhe përdoruesve nuk u është ofruar asnjë trajnim lidhur me 

kërkesat e përgjithshme dhe rëndësinë e sigurisë së informacionit dhe sistemeve në ASK. Kjo 

kishte ndodhur si pasojë e strukturës së papërcaktuar dhe konfuze të përgjegjësive të sigurisë 

së informacionit si dhe për shkak të mungesës së një zyrtari për siguri të informacionit, 

përderisa zyrtarët e TI-së kishin deleguar te zyrtarët tjerë vetëm informacionin bazik mbi 

sigurinë. 

Duke marrë parasysh rëndësinë e të dhënave dhe projekteve madhore me ndikim shtetëror 

që ASK-ja ka në proces, nuk kishte vlerësuar rreziqet lidhur me sigurinë e informacionit. 

Andaj në mungesë të njohurive të nevojshme mbi sigurinë e informacionit, ASK-ja rrezikon 

që të jetë e ekspozuar ndaj zbulimit të paautorizuar të informacionit, vjedhjes së të dhënave 

ose informacionit, rrjedhimisht siguria e informacionit është e pamonitoruar.  

                                                           
35 ISO 27001 Kontrollet dhe objektivat – A.8 Siguria e burimeve njerëzore. 

36 ISACA – CISA Review Manual 27th Edition, 5.12 Trajnime dhe programe të ndërgjegjësimit të sigurisë. 
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13. ASK-ja nuk kishte krijuar mekanizma për monitorimin e shfrytëzuesve të llogarive 

elektronike zyrtare 

Kur zyrtarit i përfundon/ndërpritet/pezullohet marrëdhënia e punës, ndërron vendin e punës apo 

ndërron të dhënat, njësia e personelit është e obliguar që menjëherë të informoj administratorin e 

llogarive zyrtare të institucionit përkatës, i cili bënë veprimet e nevojshme.37 

Zyrtarët e personelit nuk kishin njoftuar zyrtarin përkatës të TI-së për mbylljen e llogarive 

elektronike siç është e paraparë me UA 02/2015 neni 7. Si pasojë e kësaj dhe mungesës së 

zbatimit të udhëzuesve të ASHI-së për llogaritë zyrtare elektronike, gjatë ekzaminimeve tona 

është gjetur që shfrytëzuesit përdornin llogaritë elektronike të njëri tjetrit dhe nuk ishin të 

vetëdijshëm për pasojat që ky veprim bart në vete.  

Në një rast është gjetur që edhe pse zyrtari e kishte lëshuar punën, llogaria zyrtare e tij ishte 

përdorur për mbikëqyrjen edhe editimin e aplikacionit i cili ishe punuar nga ai. Llogaria 

zyrtare e një personeli të pensionuar ishte përdorur pas pensionimit të tij. Në dy raste tjera 

edhe personeli i cili ishte në pushim pa pagesë llogaritë zyrtare të tyre ishin të hapura dhe për 

më tepër ishin përdorur gjatë kohës së pushimit. Gjithashtu, nga testimet gjatë vëzhgimeve të 

drejtpërdrejta është gjetur që zyrtarët përdornin llogarit zyrtare të të tjerëve, po ashtu edhe 

zyrtarë tjerë të intervistuar kishin pohuar që përdorin kredencialet e njëri-tjetrit për 

përfundimin e punëve gjatë mungesës së njërit apo tjetrit zyrtar në ditë të caktuara. 

Njoftimi për hapje apo mbyllje të llogarive bëhej vetëm në rastet kur drejtorët e 

departamenteve kërkonin nga zyrtarët e TI-së që të bëhej kjo mbyllje dhe jo nga zyra e 

personelit siç është përcaktuar me udhëzim. Gjatë fazës së auditimit pas paraqitjes së gjendjes 

nga ekipi i auditimit, zyrtarët e TI-së kishin marrë masa që këto llogari të mbyllen. 

Kjo mund të rezultojë në ekspozimet e sigurisë, si: komprometimi i integritetit, 

konfidencialitetit dhe disponueshmërisë së pasurive të informacionit; mosrespektim i ligjeve 

dhe rregulloreve të aplikueshme për ASK-në; humbje dhe keqpërdorim i sistemeve dhe 

informacioneve etj.  

Llogaria elektronike zyrtare është llogari zyrtare që përdoret nga shfrytëzuesit e sistemit të TI-së 

shtetërore për qasje në shërbime elektronike; Llogaria zyrtare është unike për të gjitha shërbimet 

elektronike përfshirë: domenin, aplikacionet, intranetin, internetin, postën elektronike zyrtare dhe 

shërbime tjera elektronike zyrtare.38  

Për qëllime të verifikimit të shfrytëzuesve të llogarive zyrtare dhe verifikimit të qasjeve në 

sisteme, nga zyra e burimeve njerëzore është kërkuar lista e të gjithë të punësuarve përfshirë 

edhe të punësuarit me marrëveshje për shërbime të veçanta. Mirëpo, përveç numrit total të të 

punësuarve, nuk kishin një regjistër të zyrtarëve me marrëveshje për shërbime të veçanta, 

                                                           
37 UA (MAP) Nr. 02/2015 për llogaritë elektronike zyrtare -Neni 7 Ndryshimi/ndërprerja e llogarisë elektronike. 
38 UA (MAP) Nr. 02/2015 për llogaritë elektronike zyrtare - Neni 3 Shfrytëzimi i llogarisë zyrtare. 
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përfshirë informacionet bazike të tyre (si datën e fillimit dhe mbarimit të punës, 

departamentin ku ishin të angazhuar, qasjet të cilat ata duhet të kenë në sisteme etj.). Pas 

kërkesës sonë për verifikim të qasjeve në sisteme, regjistri është punuar nga Divizioni për 

Buxhet dhe Financa. Gjatë vitit 2019 ASK-ja kishte punësuar rreth 370 zyrtarë me marrëveshje 

për shërbime të veçanta, të cilët kryenin anketa në terren (ky numër pritet të rritet gjatë vitit 

2020, ndërsa për shkak të projekteve madhore që ka në plan ASK-ja, ky numër pritet të rritet 

edhe më shumë në të ardhmen). Mirëpo, një pjesë e tyre ishin angazhuar edhe në punë tjera 

të cilat kërkonin qasje në sistemet e ASK-së, disa nga ta edhe në projekte të ndryshme në 

periudha të ndryshme. Qasja e tyre në domen ishte me llogari të përgjithshme dhe nuk bëhej 

monitorim i aktiviteteve të tyre. 

Mungesa e regjistrave të plotë të zyrtarëve si dhe mungesa e monitorimit të tyre rrezikon 

nivelin e sigurisë së sistemeve elektronike. Rreziqe të tilla mund të përfshijnë shkatërrim 

aksidental ose të qëllimshëm të pasurive të të dhënave, brenda ose jashtë ASK-së, gjithashtu 

krijon hapësirë për mashtrime të mundshme dhe mosidentifikim të personave përgjegjës në 

rast të gabimit apo keqpërdorimit eventual. 

14. ASK-ja nuk i kishte të gjitha llogaritë zyrtare elektronike unike dhe të personalizuara 

Llogaria zyrtare duhet të jetë unike për të gjitha shërbimet elektronike përfshirë: domenin, aplikacionet, 

intranetin, internetin, posten elektronike zyrtare dhe shërbime tjera elektronike zyrtare.39  

Gjatë verifikimeve fizike të shfrytëzuesve në domene, baza të të dhënave dhe aplikacione, 

është gjetur që ASK-ja nuk i ka të gjitha llogaritë unike dhe të personalizuara.  

Për hyrje në domen ishin gjithsej 21 llogari të paunifikuara të cilat shfrytëzoheshin nga shumë 

punonjës e në veçanti nga ata të kontraktuar. Llogaritë zyrtare që ata përdornin për kyçje e 

identifikonin vetëm departamentin ku ata punonin. Ndërsa gjurmimi i aktiviteteve të tyre 

ishte i paidentifikueshëm, dhe si pasojë nuk mund të bëhet monitorimi i aktiviteteve të tyre. 

Për më tepër, gjatë verifikimit të një aplikacioni për regjistrim të të dhënave të një ankete, të 

gjithë proceduesit përdorin të njëjtat kredenciale/llogari që vështirëson identifikimin e 

përdoruesit për aktivitetet e bëra. Gjatë fazës së auditimit pas paraqitjes së gjendjes nga ekipi 

i auditimit, zyrtarët e TI-së kishin marrë masa që këto llogari të ndryshohen dhe të hapen 

llogari të personalizuara.  

Gjithashtu qasja në bazën e të dhënave bëhej me llogari të gjeneralizuar dhe me qasje të 

administratorit. Qasje në to kishte më shumë se një person, gjë që e pamundëson identifikimin 

e aktiviteteve të tyre në të dhëna. Përveç kësaj ASK-ja nuk kishte të vendosura mekanizmat e 

gjurmimit (gjurmët e auditimit, rishikimi i hyrjeve, përdorimi i identifikuesve unikë).  

Llogaritë e përgjithshme në aplikacione ishin hapur për shkak të testimeve dhe si të tilla kishin 
mbetur ende të pambyllura. Ndërsa llogaritë me qasje të plota administrative në baza të 

                                                           
39 UA (MAP) Nr. 02/2015 për llogaritë elektronike zyrtare - Neni 3 Shfrytëzimi i llogarisë zyrtare. 
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shënimeve nuk ishin ndërruar, pasi sipas zyrtarëve të TI-së një kredencial i siguruar mirë 
është më i sigurt se kredencialet e personalizuara që përdoreshin të njëjtat në shumë 
aplikacione. 

Në mungesë të unifikimit të llogarive vështirësohet identifikim i personave përgjegjës në rast 
të gabimit apo keqpërdorimit eventual. 

15. Një të tretës së llogarive zyrtare elektronike në ASK nuk u kërkohej të ndryshonin 

fjalëkalimin 

Secili shfrytëzues i llogarisë zyrtare obligohet që për shkaqe të sigurisë duhet ta ndryshojë fjalëkalimin 

e tij së paku çdo gjashtë (6) muaj.40 

Gjatë verifikimeve mbi qasjet e shfrytëzuesve, nga 229 llogari zyrtare sa ishin, 79-ve prej tyre 

nuk u kërkohej të ndryshonin fjalëkalimin fare. Prej tyre 38 llogari ishin llogari elektronike 

profesionale që shfrytëzohen për administrim të aplikacionit, administrim lokal të pajisjes dhe 

llogari zyrtare për administrim në kuadër të domenit, 21 ishin llogari elektronike zyrtare me 

kredenciale të përgjithshme që përdoreshin nga shumë zyrtarë, 15 ishin llogari elektronike 

zyrtare me kredenciale të personalizuara të zyrtarëve të ASK-së ndërsa 5 të tjera ishin llogari 

elektronike zyrtare të paidentifikueshme. 

  
Figura 6: Pasqyra e llogarive elektronike 

Për shkak të llogarive të përgjithshme dhe që përdoreshin nga shumë zyrtarë nuk ishte 

vendosur limit kohor për përdorimin e një fjalëkalimi. Gjithashtu për llogaritë e 

personalizuara të zyrtarëve të ASK-së nuk ishte dhënë limit kohor i ndërrimit të fjalëkalimit 

për arsyen e përdorimit më të lehtë me kërkesë edhe të zyrtarëve.  

Mungesa e zbatimi të ndryshimit të fjalëkalimit në periudha të rregullta kohore rrezikon që 

fjalëkalimi i llogarive/ID-ve të përdoruesve të zbulohet nga persona të paautorizuar dhe këto 

llogari të keqpërdoren. 

                                                           
40 UA (MAP) Nr. 02/2015 për llogaritë elektronike zyrtare - Neni 6 Fjalëkalimi. 
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16. ASK-ja nuk ka një proces të definuar lidhur me aprovimin e qasjeve në sisteme, të 

dhëna, informacione, pajisje periferike 

ASK-ja duhet të sigurohet se masat organizative dhe fizike sigurojnë parandalimin e qasjeve të 

paautorizuara. Gjithashtu, duhet të sigurohet që USB-ja, CD ROM-i dhe mënyra të tjera të futjes së 

informacionit në infrastrukturën TI-së janë të bllokuara dhe ose lejohen vetëm pasi informacioni 

vlerësohet i pastër.41 

Qasjet në pajisjet periferike (USB, CD etj.) janë të lejuara për stafin e ASK-së, kjo mund të 

ndikoj në rrezikimin e integritetit të të dhënave, abuzimin me privatësi, shpërndarjen e të 

dhënave ndjeshme duke i kopjuar në pajisje periferike (USB, CD ROM etj.) si dhe mundësinë 

e ekspozimit ndaj sulmeve të mundshme kibernetike.  

Në mungesë të kontrolleve të duhura të qasjeve, ekziston rreziku që mund të dëmtohet 

infrastruktura dhe sistemet e ASK-së, të rrezikohet integriteti i të dhënave, abuzimet me 

privatësi, të bëhet shpërndarja e të dhënave të ndjeshme duke i kopjuar në pajisje periferike 

(USB, CD ROM etj.) etj.  

                                                           
41 ISO 27001 Kontrollet dhe objektivat –A.10 Menaxhimi i komunikimeve dhe operacioneve/ Trajtimi i mediave. 
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4. Konkluzionet 

Qeverisja e teknologjisë së informacionit  

ASK-ja nuk kishte bërë një vlerësim adekuat të gjendjes ekzistuese të pajisjeve të TI-së dhe 

nevojave në fushën e TI-së dhe si pasojë nuk kishte një pasqyrë të qartë të këtyre nevojave, 

mbi të cilën do të bazoheshin në avancimin e kapaciteteve infrastrukturore të TI-së. Në 

mungesë të rishikimit të nevojave dhe në mungesë të planifikimit për menaxhim të rreziqeve 

mund të mos arrihet objektivi i paraparë i organizatës dhe projektet madhore mund të 

dështojnë.  

Vendosja e departamentit të TI-së në pozicion jo të duhur, ndarja joadekuate e detyrave si dhe 

mungesa e strukturave, procedurave, kontrolleve monitoruese të mjaftueshme organizative, 

bëjnë që institucioni të mund të dështojë të jetë transparent dhe llogaridhënës, gjithashtu 

rrezikon në mosarritjen e qëllimeve dhe përmbushjen e nevojave të ASK-së. 

Në ASK mungojnë politika, procedura dhe procese të operimit të cilat do të orientonin 
funksionet e TI-së. ASK-ja i shfrytëzon deri në një masë udhëzimet dhe rregulloret e hartuara 
nga ASHI-ja, mirëpo edhe këto nuk janë të mjaftueshme për operacionet të cilat zhvillohen në 
ASK. Mungesa e tyre e pamundëson përcaktimin e boshllëqeve ose kufizimeve në burime, 
komunikimet në mes departamenteve, teknologjisë ose aftësisë për të kontrolluar dhe 
korrigjuar rreziqet që lidhen me proceset e punës. 

Operacionet e Teknologjisë së Informacionit  

Trajtimi i incidenteve dhe problemeve të teknologjisë nga Divizioni i TI-së në ASK bëhej duke 

u bazuar në kërkesa të çastit, të cilat zakonisht ishin përmes telefonit, e-mailit apo takimeve 

të rastësishme, mirëpo në ASK mungonte një procedurë lidhur me menaxhimin e incidenteve 

dhe probleme të TI-së. Po ashtu në ASK mungonte edhe një sistem për regjistrimin dhe 

trajtimin e incidenteve dhe problemeve të TI-së, si dhe ASK-ja nuk kishte një regjistër të 

problemeve dhe incidenteve të cilat kanë ndodhur, me qëllim të minimizimit të atyre që janë 

më të shpeshta përmes udhëzimeve apo trajnimeve të ndryshme. Mangësitë e identifikuara 

lënë mundësinë e mostrajtimit të tyre në mënyrë adekuate, apo edhe mostrajtimin fare të tyre. 

Në sistemet e ASK-së bëhen ndryshime me qëllim të funksionimit sa më të mirë të tyre, mirëpo 

si mungesë e procedurës për menaxhimin e ndryshimeve jo të gjitha ndryshimet ndodhin 

sipas një rrjedhe të punës. Ato realizohen kryesisht në bazë të kërkesave nga bartësit e 

projektit, mirëpo këto ndryshime jo çdoherë bëhen sipas hapave të nevojshëm për ndryshimin 

e tyre që janë: planifikimi, aprovimi, realizimi, testimi, kalimi në ambient produktiv, plani i 

tërheqjes etj., si dhe stafi përgjegjës për realizimin e ndryshimeve ka qasje të vazhdueshme në 

ndryshimin e sistemeve produktive. Po ashtu, në ASK mungonte edhe një procedurë lidhur 

me ndryshimet emergjente të sistemeve në rast se e njëjta është e nevojshme. Mangësitë e 

vërejtura mund të kenë pasoja operacionale dhe financiare, mund të ndikojnë në ndryshime 

joadekuate, të pavërejtura dhe dëmtim të sistemeve produktive. 
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Në ASK, jo të gjitha sistemet e zhvilluara i kanë mirë të hartuara kontrollet hyrëse, ku është 

vërejtur se ka sisteme që janë zhvilluar dhe në fushat e përcaktuara për vendosje të numrave, 

e njëjta lejonte edhe futjen e karaktereve të tjera, e cila mund të ndikojë në futjen e të dhënave 

jorelevante, e rritë kohën e kontrollit, si dhe mund të ndikojë në dëmtim të sistemit përmes 

injektimit të kodeve të dëmshme. 

ASK-ja rrezikon humbjen e proceseve të punës në rast të ndonjë katastrofe natyrore apo 

gabimi njerëzor, nga të cilat mund të dështojnë sistemet primare, si mungesë e një plani të 

vazhdimësisë së biznesit të bazuar në proceset kritike. Për më tepër ASK-ja as nuk ka krijuar 

një ekip për reagim emergjent në këto situata. Edhe pse disa sisteme në ASK bëhen backup, të 

njëjtat mund të jenë të papërdorshme pasi që ruhen në të njëjtin lokacion me sistemin primar 

dhe njëkohësisht edhe kopja rezervë mund të dëmtohet. Këto mangësi të identifikuara 

paraqesin rrezik të vazhdimësisë së proceseve të punës në rast të ndonjë fatkeqësie natyrore 

apo dështim të sistemeve primare. 

Siguria e sistemeve dhe informacioneve  

ASK-ja ka identifikuar nevojën për vendosjen e mekanizmave për menaxhimin e sigurisë së 

sistemeve dhe informacionit të brendshëm mirëpo ende nuk i kishte të aprovuara politikat që 

trajtojnë çështjet e sigurisë së sistemeve, pronësinë e të dhënave, mbrojtjen e të dhënave të 

ndjeshme etj. Në mungesë të tyre ASK-ja rrezikon që të mos jetë në gjendje të administrojë 

dhe të mbrojë infrastrukturën dhe informacionin e ndjeshëm ndaj palëve të paautorizuara. 

Duke marrë parasysh rëndësinë e të dhënave dhe projekteve madhore me ndikim shtetëror 

që ka në proces ASK-ja nuk kishte vlerësuar rreziqet lidhur me sigurinë e informacionit. ASK-

ja platformën Survey Solution për procedimin e të dhënave e kishte në serverët CLOUD. 

Përveç kësaj, nuk kishte shqyrtuar nënshkrimin e një marrëveshjeje me pronarët e sistemit që 

të sigurohej që të dhënat nuk do t’iu ekspozohen personave të paautorizuar. Në mungesë të 

marrëveshjes me pronarët e këtyre serverëve, ASK-ja nuk ka kontroll dhe informacion që pas 

ndërprerjes së qasjeve të dhënat përkatëse asgjësohen.  

Edhe pse ekzistonin udhëzimet administrative që përcaktojnë procedurat për menaxhimin e 

llogarive elektronike zyrtare, ASK-ja nuk kishte vendosur kontrolle të mjaftueshme për t’u 

siguruar që krijimi, administrimi, shfrytëzimi dhe mbyllja e llogarive të përdoruesve si dhe 

privilegjet tjera të tyre janë duke u menaxhuar sipas udhëzimeve. Kishte rrezik të hapur për 

qasje të paautorizuara. Gjithashtu, ASK-ja nuk kishte marrë hapat e mjaftueshme për t’u 

siguruar që informacioni nuk do të ekspozohet ndaj palëve të paautorizuara dhe nuk ka 

kontroll të mjaftueshëm mbi të dhënat që dalin/hyjnë nga/në ASK.   
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5. Rekomandimet 

Rekomandojmë Qeverinë e Kosovës të sigurojë që: 

1. Agjencia e Statistikave të Kosovës vendos mekanizma të nevojshëm të sigurisë së 

informacionit të cilat identifikojnë dhe mbrojnë informacionin e ndjeshëm ndaj palëve të 

paautorizuara si dhe adreson çështjet e ngritura në këtë raport auditimi; 

Rekomandojmë Agjencinë e Statistikave të Kosovës që të: 

2. Vendosë politika dhe plane të menaxhimit të riskut, si dhe duhet të ketë të përcaktuar 

burimet e mjaftueshme dhe të drejtuara drejt zonave me përparësi për të minimizuar 

rreziqet në mënyrë që të mos rrezikohet objektivi i paraparë i organizatës;  

3. Sigurohet që departamenti i TI-së të jetë i pozicionuar në atë mënyrë që ndarjet e detyrave 

të përfshijnë të gjitha funksionet për të arritur objektivat e ASK-së, duke iu përmbajtur 

parimeve/funksioneve të aprovimit, zhvillimit dhe kontrollimit për të shmangur 

konfliktin e interesit si dhe stafi me përgjegjësi të TI-së të menaxhohet në mënyrë të 

centralizuar; 

4. Hartojë, të aprovojë dhe të komunikojë politikat, procedurat dhe proceset e operimit në 

mënyrë që të udhëzojnë funksionet e TI-së dhe njëkohësisht të mundësojnë mekanizma që 

sigurojnë që këto politika dhe procedura janë duke u ndjekur me qëllim të arritjes së 

objektivave të agjencisë;  

5. Hartojë një procedurë lidhur me identifikimin, menaxhimin dhe trajtimin e incidenteve 

dhe problemeve të teknologjisë së informacionit, po ashtu të krijojë një proces apo sistem 

lidhur me mbledhjen, trajtimin, menaxhimin dhe ruajtjen e tyre, me qëllim të minimizimit 

të ndodhive të tilla në të ardhmen; 

6. Hartojë dhe ndjekë një procedurë të përcaktuar të menaxhimit të ndryshimeve, e cila 

kërkon aprovim përpara implementimit në mjedisin operacional, përfshirë edhe 

menaxhimin e ndryshimeve emergjente që mund të ndodhin. Procesi i menaxhimit të 

ndryshimit duhet të sigurojë që ndryshimet janë regjistruar, vlerësuar, autorizuar, 

renditur në bazë të rëndësisë, planifikuar, testuar, zbatuar, dokumentuar dhe rishikuar në 

përputhje me procedurat e dokumentuara dhe të aprovuara të menaxhimit të ndryshimit; 

7. Të sigurohet që të gjitha testimet e aplikacioneve të bëhen në një ambient testues dhe 

vetëm pas testimit nga palët përgjegjëse, të njëjtat të kalojnë në ambient produktiv. Qasja 

në ndryshime të sistemeve në ambient produktiv të jetë e kufizuar; 

8. Sigurohet që në aplikacionet e procedimit, rregullat e vlefshmërisë të jenë të hartuara, 

mirë, të dokumentuara dhe të zbatuara në ndërveprimin e të dhënave hyrëse; 
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9. Hartojë një plan të vazhdimësisë së biznesit sipas standardeve ndërkombëtare42 për të 

minimizuar ndikimin nga ndërprerja e operacioneve të punës (të mundshme) në një nivel 

të pranueshëm përmes një kombinimi të kontrolleve të parandalimit dhe rikuperimit; 

Përfshirja e menaxherëve të lartë të Agjencisë kërkohet në zhvillimin e procesit të 

administrimit të vazhdimësisë së biznesit duke e konsideruar atë si një projekt jo vetëm 

për TI-në; 

10. Vendosë dhe të dokumentojë një politikë të qartë mbi sigurinë e informacionit në 

përputhje me objektivat e veprimtarisë dhe të demonstrojë mbështetjen dhe angazhimin 

për të. Politika të cilat mbulojnë të gjithë rreziqet e operacioneve dhe që sigurojnë 

mekanizma që ofrojnë mbrojtje në mënyrë të arsyeshme për të gjithë pasurinë e 

informacioneve kritike kundrejt humbjeve, dëmtimit dhe abuzimit;  

11. Caktojë zyrtarin për mbrojtjen e të dhënave si dhe ASK-ja në bashkëpunim me Agjencinë 

e Shoqërisë së Informacionit dhe Agjencinë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave duhet 

të sigurohet që të dhënat e ndjeshme që procedohen në sistemin aktual nuk janë të 

ekspozuara ndaj palëve të paautorizuara dhe shfrytëzimi i sistemit është në përputhje me 

aktet ligjore në fuqi të Republikës së Kosovës; 

12. Ketë një proces të shkruar, i cili ka për qëllim informimin/trajnimin, njohjen e detyrave 

dhe përgjegjësive të personelit mbi sigurinë e informacionit. Gjithashtu, ASK-ja duhet të 

sigurohet se personeli ka njohuritë e nevojshme mbi sigurinë e informacionit që prej 

rekrutimit të tij e deri në shkëputjen e marrëdhënies së punës, si dhe duhet të ruajnë 

sigurinë e informacionit;  

13. Krijojë mekanizma të nevojshëm për monitorimin e të gjithë shfrytëzuesve të llogarive 

elektronike zyrtare në artikulacion me njësinë e burimeve njerëzore dhe në harmoni me 

udhëzimet në fuqi. Gjithashtu, të sigurohet që hapja, ndryshimi dhe mbyllja e llogarive të 

bëhet sipas funksioneve të zyrtarëve, të sigurohet që llogaritë të jenë unike dhe të 

personalizuara, fjalëkalimet të ndërrohen në periudha të caktuara kohore, si dhe gjurmët 

për çfarëdo transaksioni të jenë të identifikueshme; dhe  

14. Sigurohet se masat organizative dhe fizike sigurojnë parandalimin e qasjeve të 

paautorizuara. Gjithashtu, duhet të sigurohet që USB, CD ROM dhe mënyra të tjera të 

futjes së informacionit në infrastrukturën e TI-së janë të bllokuara dhe ose lejohen vetëm 

pasi informacioni vlerësohet i pastër. 

  

                                                           
42 ISO/IEC 27031:2011 Information technology — Security techniques — Guidelines for information and communication 

technology readiness for business continuity. 
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Shtojca I. Dizajni i auditimit 

Përshkrimi i sistemit 

Puna e ASK-së është e bazuar në standardet ndërkombëtare të përcaktuara nga EUROSTAT43. 

Të dhënat që ASK-ja publikon janë të dhëna që mblidhen nga vet ASK-ja si dhe të dhëna që 

mblidhen nga IRK-të tjera (të dhëna administrative).  

ASK-ja përbëhet nga tetë departamente. Këto përfshijnë pesë departamente operacionale 

(Departamenti i Llogarive Kombëtare, Statistikat e Bujqësisë dhe Mjedisit, Regjistrimet dhe 

Anketimet, Statistikat Ekonomike, Statistikat Sociale, duke përfshirë Statistikat e Popullsisë), 

një Departament të Administratës, një Departament të Teknologjisë Informative dhe 

Metodologjisë (DMTI) dhe një Departament për Politika, Planifikim, Komunikim dhe 

Koordinim. 

DMTI-ja është departament i cili mbështet departamentet tjera të ASK-së përmes koordinimit 

dhe planifikimit për përmbushjen e detyrave nga departamentet tjera të ASK-së lidhur me 

përfshirjen, përpunimin dhe publikimin e të dhënave të tyre përmes Operativës dhe 

Shpërndarjes, si dhe mbikëqyrjen në kohë të të gjitha materialeve të përgatitura për publikim 

sipas planit dinamik.  

Përshkrimi i procesit të punës 

Cikli i procesit statistikor të cilën që ndjek ASK-ja përbëhet prej nëntë fazave. Me këtë cikël 

janë të bazuara dhe të hartuara projektet edhe puna e mbledhjes së të dhënave. Gjithashtu, 

edhe arkitektura për zhvillimin e sistemeve të informacionit për statistika është e bazuar në 

nëntë fazat e paraqitura më poshtë.  

Në fazën fillestare përcaktohen nevojat për informacion, konsultime me përdoruesit dhe 

përcaktimin e rezultatit. Gjithashtu, konsultohet baza e të dhënave ekzistuese, për të 

kontrolluar disponueshmërinë e të dhënave. 

Bazuar në rezultatet e fazës së parë, specifikohen rezultatet, mundësia e përdorimit të softuerit 

për gjenerimin e tabelave statistikore duke përfshirë modelin e marrjes së mostrave, meta-

datat për ndryshoret, mbledhjen e të dhënave (pyetësorin, regjistrat etj.) hartimin, zgjedhjen 

e metodologjisë së përpunimit të të dhënave dhe modelimin e rrjedhës së punës. 

Në fazën e ndërtimit bëhet përshtatja e mjeteve që përdoren në mbledhjen e të dhënave dhe 

fazat e përpunimit të të dhënave. Konfigurimi i mjeteve merr parasysh specifikat e lëndës 

                                                           
43 Eurostat (Zyra Evropiane e Statistikave) është një Drejtori e Përgjithshme e Komisionit Evropian me vendndodhje në 

Luksemburg. Përgjegjësitë e tij kryesore janë të ofrojë informacion statistikor për institucionet e Bashkimit Evropian dhe të 
promovojë harmonizimin e metodave statistikore në vendet anëtare të tij dhe kandidatët për pranim, si dhe vendet e EFTA-s. 
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statistikore të trajtuar. Modeli i të dhënave përfshin detaje të strukturës shumëdimensionale 

të ndryshoreve dhe treguesve, meta-data, listat e kodeve, marrëdhëniet midis këtyre 

përbërësve etj. 

Fokus i veçantë shprehet në fazën e mbledhjes. Bëhet konfigurimi i grumbullimit të të 

dhënave, drejtimi i të dhënave të grumbulluara si dhe vendosja në sistemet e përpunimit. Në 

sistemet e informacionit të përpunimit verifikohet cilësia e të dhënave dhe të paktën vendosen 

kontrollet themelore të të dhënave në mënyrë që të shmangen të dhënat jorelevante. 

Faza e procedimit kombinon një numër të madh detyrash që kanë për qëllim mbrojtjen e 

konfidencialitetit, sigurimin e cilësisë, integrimin e të dhënave me ato ekzistuese në bazat e të 

dhënave dhe kryerjen e të gjitha llogaritjeve dhe vlerësimeve të nevojshme. Këtu një kopje e 

të dhënave të papërpunuara ruhet, ndërsa në kopjen tjetër bëhen editimet/redaktimet e 

nevojshme sipas nevojës së përcaktuar paraprakisht. 

Faza e analizës synon krijimin e rezultateve të dëshiruara nga të dhënat e mbledhura dhe të 

përpunuara. Këtu përfshihen ekspertët individualë të statistikave, mirëpo TI-ja siguron mjetet 

e nevojshme për analizë, si dhe qasjet në sistemin e meta-data që të regjistrojnë gjetjet e tyre. 

Faza e shpërndarjes, të dhënat e analizuara shpërndahen, botohen, publikohen varësisht nga 

natyra e tyre. Zyrtarët e TI-së kanë krijuar dhe menaxhojnë platformën ASK DATA, e cila u 

mundëson shfrytëzuesve qasje të lehtë në bazën e të dhënave statistikore. Kjo platformë 

mundëson një varg funksionesh si: krijimi i tabelave dhe grafikëve si dhe një numër të 

funksioneve elementare si zgjedhja e ndryshoreve, rotacione, klasifikime, eksportim dhe 

shkarkim në formate të ndryshme si PC-Axis, *.xls (Excel), *.png (imazhe) etj. 

Në fazën e arkivimit menaxhohen depot e të dhënave, ruajtja e të dhënave së bashku me të 

gjitha metadatat e lidhura dhe gjithashtu menaxhohet asgjësimi i regjistrave që janë përtej 

periudhës së caktuar të mbajtjes. 

Meqë anketimet statistikore janë përgjithësisht periodike në fazën e vlerësimit, TI-ja trajton 

çështjet dhe problemet që në raundin e ardhshëm të mos përsëriten më. 

Roli dhe përgjegjësitë e Departamentit të Metodologjisë dhe TI-së 

Bazuar në detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit të Metodologjisë dhe TI-së (DMTI) në 

ASK, ky Departament ka përgjegjësi kryesore që të menaxhojë proceset e departamentit në 

përputhje me standardet ndërkombëtare të metodologjisë, shpërndarjes dhe teknologjisë së 

informacionit. Ky Departament është në përbërje të 25 të punësuarve: drejtori, dy udhëheqës 

të departamentit dhe 22 zyrtarë.  

Duke u bazuar në përshkrimin e detyrave të punës Divizioni i Teknologjisë së Informacionit 

është në përbërje të udhëheqësit të Departamentit, si dhe 5 zyrtarë që mbulojnë pozitat: 
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administrator i sistemeve të TI-së; zyrtar i lartë për zhvillimin e aplikacioneve; ekspert i GIS-

it; menaxher i bazës se shënimeve; dhe ekspert i hartografisë. 

DMTI-ja ka përgjegjësi të menaxhojë dhe organizojë proceset e punës së këtij Departamenti, i 

cili është përgjegjës për planifikimin, realizimin, mbikëqyrjen e politikave të departamentit 

mbi kryerjen e detyrave të parashtruara (publikimet sipas afateve kalendarike, standardet e 

shpërndarjes, azhurnimi dhe mirëmbajtja e ueb faqes). Gjithashtu ka përgjegjësi të 

mbikëqyrjes së të gjitha fazave të zhvillimit dhe zbatimit të programeve të TI-së dhe 

Metodologjisë, si dhe politikave të shpërndarjes. Gjithashtu, vë në shfrytëzim standardet dhe 

metodologjitë e Eurostat-it për zhvillimin e programeve, metodologjive dhe politikave të 

shpërndarjes.  

Ndër përgjegjësitë tjera, ky departament detyra tjera kryesore ka si në vijim: 

 Është përgjegjës për monitorimin dhe administrimin e sigurisë. 

 Përgjegjës për administrimin e të dhënave ekzistuese si analiza, dizajni dhe krijimi i 
bazave të të dhënave të reja.  

 Planifikon, koordinon dhe zbaton e masat të sigurisë së rrjetit në mënyrë që të mbrojnë 
të dhënat, softuerët dhe harduerët. 

 Planifikon kapacitetet, instalimin, konfigurimin, dizajnin e bazës së të dhënave, 
migrimin, monitorimin e performancës, sigurinë dhe zgjidhjen e problemeve.  

 Krijon dhe mirëmban kopjet rezervë (backup) dhe përgatit procedurat për restaurimin 
e tyre (skenarët për backup dhe restore) dhe 

 Bën përgatitjen dhe menaxhimin e bazës së shënimeve në sistemin GIS 
(Gjeoreferencimi i imazheve ajrore, digjitalizim të objekteve ndërtimore, kodifikim, 
analizë dhe caktimin e kufijve të qarqeve regjistruese me anë të GIS-it) etj. 

Pyetjet e auditimit 

Për t’iu përgjigjur objektivit të auditimit ne kemi parashtruar pyetjet dhe nën pyetjet e 

auditimit si në vijim:  

A ka arritur Divizioni i TI-së të menaxhojë operacionet dhe sistemet elektronike në mënyrë 

efikase dhe efektive për të mbështetur arritjen e objektivave të ASK-së?  

1. A ka mekanizma efikasë për menaxhimin e resurseve të TI-së? 

1.1. A ka organizata një plan strategjik të TI-së, politika dhe proceduara të brendshme që 

shërbejnë për të udhëzuar funksionet e TI-së? 

1.2. A mundëson struktura organizative e TI-së në arritjen e qëllimeve të saj dhe 

përmbushjen e nevojave të ASK-së? 
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2. A siguron Divizioni i TI-së plotësimin e kërkesave të përdoruesve dhe a ndihmon në arritjen 

e objektivave të ASK-së? 

2.1. A janë vendosur në mënyrë efikase mekanizmat për përgjigje ndaj incidenteve?  

2.2. A ka organizata procese të përcaktuara për menaxhimin e ndryshimeve, a janë ndjekur 

proceset e duhura për përditësimin si dhe a dokumentohen ndryshimet në sisteme? 

2.3. A janë të vendosura kontrollet e nevojshme për mbledhjen dhe procedimin e të dhënave? 

2.4. A janë të vendosur mekanizmat e nevojshëm për vazhdimësi të shërbimeve të TI-së? 

3. A ka organizata mekanizma efektivë dhe të dokumentuar për të vlerësuar rrezikun e sigurisë 

së informacionit? 

3.1. A posedon organizata politika të sigurisë së informacionit?  

3.2. A janë organizuar trajnime dhe testime të stafit lidhur me kërcënimet kibernetike? 

3.3.  A ka vendosur ASK-ja kontrolle të mjaftueshme për t’u mbrojtur nga qasjet e 

paautorizuara?  

3.4. A është siguruar ASK-ja se ka vendosur kontrollet e mjaftueshme për ruajtjen e 

ekspozimit të të dhënave? 

Kriteret e auditimit 

Kriteret e auditimit të përdorura në këtë auditim rrjedhin nga ligjet vendore, standardet 

ndërkombëtare të teknologjisë së informacionit/sistemeve të informacionit, nga objektivat e 

kontrollit për informacion dhe teknologji si dhe praktikat e mira nga fusha e teknologjisë së 

informacionit si dhe nga standardet që merren me menaxhimin e sigurisë së informacionit. 

Për të vlerësuar nëse ASK-ja ka vendosur mekanizmat e nevojshëm për menaxhimin e 

resurseve të TI-së, do të përdorim kriteret si në vijim44: 

 Secila organizatë duhet të ketë të dokumentuara, të aprovuara dhe të komunikojë politikat 

dhe procedurat në mënyrë që të udhëzojnë funksionet e TI-së me qëllim të arritjes së 

objektivave të saj; 

 Departamenti i TI-së duhet të jetë i pozicionuar në atë mënyrë që ndarjet e detyrave të 

përfshijnë të gjitha funksionet për të arritur objektivat e ASK-së. Gjithashtu, ASK-ja duhet 

të ketë të vendosur mekanizma që përcaktojnë, monitorojnë dhe kontrollojnë performacën 

e TI-së. 

Për t’u siguruar që Divizioni i TI-së plotëson kërkesat e përdoruesve të shërbimeve të TI-

së dhe ndihmon në arritjen e objektivave të ASK-së, kemi vendosur kriteret më poshtë45: 

                                                           
44 Doracaku i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit, produkt i grupeve të punës së teknologjisë së Informacionit të 

EUROSAI-t (WGITA) si dhe Iniciativës për zhvillim të INTOSAI-t (IDI) – Kapitulli 2, Qeverisja e TI-së;  Objektivat e kontrollit 
për informacion dhe teknologji përkatëse (COBIT) lëshuar nga Shoqata e Auditimit dhe Kontrollit të Sistemeve të Informacionit 
(ISACA); & CISA – Doracaku i Rishikimit, Edicioni i 26-të,2016 – Kapitulli 2, Qeverisja dhe Menaxhimi i TI-së. 

45 Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit të lëshuara nga Organizata Ndërkombëtare e 

Institucioneve Supreme të Auditimit (INTOSAI); Doracaku i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit, produkt i grupeve të 
punës së teknologjisë së Informacionit të EUROSAI-t (WGITA) si dhe Iniciativës për zhvillim të INTOSAI-t (IDI) – Kapitulli 4, 
Operacionet e TI-së dhe Kapitulli 6, Plani i vazhdimësisë së biznesit (PVB) dhe plani i rimëkëmbjes nga fatkeqësia (PRF); & 
CISA – Doracaku i Rishikimit, Edicioni i 26-të,2016 – Kapitulli 4, Operacionet, mirëmbajtja dhe mbështetja e sistemeve të 
informacionit. 
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 ASK-ja duhet të vendosë mekanizma për zbulimin dhe dokumentimin e kushteve që 

mund të çojnë në identifikimin e një incidenti ku këto mekanizma kanë për qëllim 

parandalimin e ndodhjeve të incidenteve apo problemeve të ngjashme në të ardhmen; 

  Divizioni i TI-së duhet të ketë procedura të dokumentuara për zbulimin dhe regjistrimin 

e kushteve të parregullta. Mekanizmat e vendosur së paku duhet identifikojnë incidentet 

si qasjen e paautorizuar të përdoruesve, ndërhyrje (siguri), dështime të rrjetit 

(operacionale), funksionalitet i ulët i programeve (ofrimi i shërbimeve) ose mungesë e 

aftësive të përdoruesve të fundit (trajnim) etj.; 

 ASK-ja duhet të ketë një sistem të menaxhimit të incidenteve / problemeve ku janë të 

raportuara të gjitha incidentet e ndodhura;  

 Divizioni i TI-së në ASK duhet të ndjekë një procedurë të përcaktuar të menaxhimit të 

ndryshimeve, e cila kërkon aprovim përpara implementimit në mjedisin operacional;  

 Procesi i menaxhimit të ndryshimit duhet të sigurojë që ndryshimet janë regjistruar, 

vlerësuar, autorizuar, prioritizuar, planifikuar, testuar, implementuar, dokumentuar dhe 

rishikuar në përputhje me procedurat e dokumentuara dhe të aprovuara të menaxhimit të 

ndryshimit. Gjithashtu, TI-ja duhet të ketë të vendosura procedura për ndryshimet 

emergjente;  

 Rregullat e vlefshmërisë janë të mirë-hartuara, të dokumentuara dhe të zbatuara në 

ndërveprimin e të dhënave hyrëse; të dhëna jo të vlefshme refuzohen në mënyrën e duhur 

nga aplikacioni; kriteret e vlefshmërisë përditësohen në mënyrën e duhur dhe të 

autorizuar; ekzistojnë kontrolle gjithëpërfshirëse si rregulla regjistrimi dhe autorizimi në 

rast të mundësisë së kontrolleve thelbësorë të hyrjes; 

 Plani i vazhdimësisë së proceseve të punës së TI-së duhet të zbatohet për të lejuar ASK-në 

të rigjenerojë humbjen e sistemeve/informacioneve në një nivel të pranueshëm përmes një 

kombinimi të kontrolleve parandaluese dhe rikuperimit. Proceset kryesore të punës duhet 

të identifikohen dhe të planifikohen masat e gjendjes së jashtëzakonshme sipas 

rrethanave. 

Për të vlerësuar se ASK-ja ka vendosur mekanizma efektivë dhe të dokumentuar për të 

vlerësuar rrezikun e sigurisë së informacionit ne do të bazohemi në kriteret më poshtë46: 

 Kërkesat e sigurisë duhet të identifikohen nga një vlerësim metodik, periodik i rreziqeve 

të sigurisë. ASK-ja duhet të vendosë kritere për të përcaktuar nëse janë apo jo rreziqet dhe 

nëse ato mund të pranohen. Vendimi i trajtimit të rrezikut duhet të merret për çdo rrezik 

të identifikuar. Trajtimi i rrezikut mund të përfshijë:  

• Zbatimin e kontrolleve të përshtatshme për të zvogëluar rreziqet;  

• Pranimin e rrezikut në bazë të tolerancës ndaj rrezikut, me kusht që ato të 

plotësojnë kriteret për pranimin e rrezikut;  

• Shmangien e rreziqeve, duke parandaluar ngjarjet me rrezik;  

                                                           
46 Familja e standardeve ISO / IEC 27000 nga Organizata Ndërkombëtare për Standardizim (ISO) dhe Komisioni Ndërkombëtar 

Elektroteknik (IEC); CISA – Doracaku i Rishikimit, Edicioni i 26-të,2016 – Kapitulli 5, Mbrojtja e pasurive të informacionit; & 
Doracaku i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit, produkt i grupeve të punës së teknologjisë së Informacionit të EUROSAI-
t (WGITA) si dhe Iniciativës për zhvillim të INTOSAI-t (IDI) – Kapitulli 7, Siguria e Informacionit. 
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• Transferimin e rreziqeve te palët e tjera, p.sh. kompanitë e sigurimit ose furnizuesit 

etj.; 

 ASK-ja duhet të vendosë dhe të dokumentojë një politikë të qartë mbi sigurinë e 

informacionit në përputhje me objektivat e veprimtarisë dhe të demonstrojnë mbështetjen 

dhe angazhimin për të. Një dokument i politikës së sigurisë së informacionit duhet të 

miratohet dhe t’u komunikohet të gjitha palëve të përfshira. Politika e sigurisë së 

informacionit përfaqëson, procedurat specifike, dhe udhëzimet të cilat duhet të zhvillohen 

për secilën nga kategoritë e rëndësishme të sigurisë së TI-së në ASK; 

 Përgjegjësitë e sigurisë së informacionit duhet të përcaktohen qartë në përputhje me 

politikën e sigurisë së informacionit dhe aktet e brendshme të ASK-së. Aktivitetet duhet 

të koordinohen nga përfaqësues të sigurisë së informacionit nga pjesë të ndryshme të ASK-

së, sipas roleve përkatëse dhe funksioneve të punës; 

 ASK-ja duhet të ketë një proces të shkruar, i cili ka për qëllim informimin/trajnimin, 

njohjen e detyrave dhe përgjegjësitë e personelit mbi sigurinë e informacionit. Gjithashtu, 

ASK-ja duhet të sigurohet se personeli ka njohuritë e nevojshme mbi sigurinë e 

informacionit që prej rekrutimit të tij e deri në shkëputjen e marrëdhënieve të punës, si 

dhe duhet të ruajnë sigurinë e informacionit;  

 ASK-ja duhet të testojë stafin kohë pas kohe mbi kërcënimet kibernetike, duke organizuar 

stimulime të sulmeve të mundshme;  

 ASK-ja duhet të ketë politika të sigurisë së informacionit të cilat mbulojnë të gjithë rreziqet 

operacionale dhe të mbrojë në mënyrë të arsyeshme të gjithë pasuritë e informacioneve 

kritike kundrejt humbjeve, dëmtimit dhe abuzimit;  

 ASK-ja duhet të sigurohet se masat organizative dhe fizike sigurojnë parandalimin e 

qasjeve të paautorizuara. Gjithashtu, duhet të sigurohet që USB, CD ROM dhe mënyra të 

tjera të futjes së informacionit në Infrastrukturën TI-së janë të bllokuara dhe ose lejohen 

vetëm pasi informacioni vlerësohet i pastër; 

 ASK-ja duhet të sigurohet se shkëmbimi i informacionit ndërmjet organizatave duhet të 

jetë në përputhje me legjislacionin përkatës, të kryhet në bazë të marrëveshjeve dhe të 

kontrollohet;  

 Të gjitha informacionet/dokumentet duhet të identifikohen qartë dhe të jenë të 

klasifikuara, sipas një inventari të përditësuar të listës së informacioneve/dokumenteve. 

Të gjitha informacionet/dokumentet duhet të ketë një pronar të caktuar të cilët mund të 

delegojnë detyra të caktuara, por ata mbajnë përgjegjësinë e përgjithshme. 

Metodologjia e auditimit 

Qasja jonë për këtë auditimin ka përdorur një shumëllojshmëri teknikash për të marrë dëshmi 

dhe siguri të auditimit. Ne kemi analizuar dokumentet, legjislacionin relevant, kemi 

intervistuar palët përgjegjëse si dhe kemi bërë vëzhgime në terren47 . 

                                                           
47   Metodologjia që do të përdoret në mënyrë të detajuar, gjendet në matricën e auditimit 
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Analizat kanë përfshirë: 

 Kornizën ligjore dhe rregullative lidhur me TI-në (ligjet, rregulloret, udhëzimet 

administrative); 

 Organogramin e ASK-së dhe TI-së; 

 Politikat dhe procedurat për zhvillim, ndryshim dhe menaxhim të sistemeve;  

 Strategjinë dhe planet e veprimit të ASK-së ku përcaktohet nevoja dhe shërbimet e TI-së; 

 Raportet e punës të TI-së/ Raportet e incidenteve/problemeve të ndodhura; 

 Intervista me përdoruesit dhe përcaktuesit e nevojave për shërbime të TI-së; 

 Intervista me stafin e TI-së; 

 Vëzhgim fizik i ambientit të punës dhe pajisjeve të TI-së; 

 Mostra të projekteve të ASK-së dhe planet e veprimit ku është i përfshirë Divizioni i TI-së; 

 Strukturën e ndërveprimit të të dhënave me aplikacione të tjera; 

 Rregullat e brendshme dhe të jashtme lidhur me informacionin e klasifikuar dhe 

konfidencial; 

 Marrëveshjet e kontraktuara me palët e jashtme etj.  

Dokumentet relevante 

Lista e ligjeve dhe rregulloreve relevante për këtë auditim: 

 Ligji Nr. 04/L-036 për Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës; 

 Ligji Nr. 06/L-058 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 04/L-036 për 

Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës; 

 Rregullore Nr.01_2013 për Riorganizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin 

e Vendeve të Punës së Agjencisë së Statistikave të Kosovës; 

 Ligji Nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale;  

 Ligji Nr. 06/L-081 për Qasje në Dokumente Publike; 

 Udhëzim Administrativ (MAP) Nr. 02/2015 për Llogaritë Elektronike 

Zyrtare; 

 Rregullore (MAP) Nr. 02/2015 për Standarde për Softuer dhe Harduer; 

 Rregullore (MAP) Nr. 01/2018 për Bazat e të Dhënave Elektronike; 

 Rregullore (QRK) Nr. 06/2018 për Menaxhimin e Projekteve në Fushën e 

Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit; 

 Rregullore Nr. 03/2011 për Dosjet dhe Regjistrin Qendror të Nëpunësve 

Civil. 
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Shtojca II: Letërkonfirmimi 

 

 


