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

lartë i kontrollit ekonomik e financiar, që me Kushtetutën dhe ligjet e vendit 

gëzon pavarësi funksionale, financiare dhe operative.  

Zyra Kombëtare e Auditimit kryen auditime të rregullsisë dhe të performancës 

dhe për punën e vet i jep llogari Kuvendit të Kosovës. 

Misioni ynë është që të kontribuojmë në menaxhim të shëndoshë financiar në 

administratë publike. Ne kryejmë auditime në përputhje me standardet e 

njohura ndërkombëtare të auditimit të sektorit publik dhe praktikat e mira 

evropiane.  

Raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit promovojnë drejtpërsëdrejti 

llogaridhënien pasi që ato ofrojnë bazë për ti kërkuar llogari menaxherëve të 

çdo organizate buxhetore. Në këtë mënyrë ne rrisim besimin në shpenzimin e 

fondeve publike dhe luajmë një rol aktiv në sigurimin e interesit të 

taksapaguesve dhe palëve të tjera të interesit në rritjen e përgjegjësisë publike. 

Auditimet e performancës të ndërmarra nga Zyra Kombëtare e Auditimit janë 

shqyrtime të pavarura, objektive dhe të besueshme që vlerësojnë nëse veprimet 

qeveritare, sistemet, operacionet, programet, aktivitetet ose organizatat 

veprojnë në përputhje me parimet e ekonomisë1, efikasitetit2dhe efektivitetit3 

dhe nëse ka vend për përmirësim.  

Auditori i Përgjithshëm ka vendosur në lidhje me këtë raport “Menaxhimi dhe 

shfrytëzueshmëria e aplikacionit e-Pasuria” në konsultim me Ndihmës 

Auditoren e Përgjithshme Vlora Spanca, e cila e ka mbikëqyrur auditimin. 
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Fexhrie Thaqi, Udhëheqës i ekipit 

Arbërore Sheremeti, Anëtare i ekipit për TI 
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Tel.: +383 (0) 38 60 60 04/1002/1012-FAX: +383 (0) 38 2535 122 /219  

http://zka-rks.org/ 

                                                      
1 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 mire 
2 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. 

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

http://zka-rks.org/
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Përmbledhje e përgjithshme 

Institucionet publike janë përgjegjëse për ruajtjen e pasurisë publike dhe mënyra e duhur për të 

siguruar ruajtjen është regjistrimi i çdo pasurie në aplikacione lehtë të qasshme dhe të sigurta. 

Qeveria e Kosovës ka hartuar legjislacionin e nevojshëm duke synuar zhvillimin e aplikacioneve që 

do të ofronin qasje të lehtë për secilin institucion dhe në çdo kohë. Për regjistrimin e pasurive me 

vlerë mbi njëmijë euro ka zhvilluar një modul në kuadër të aplikacionit Sistemi Informativ për 

Menaxhimin e Financave në Kosovë, përderisa për pasurit nën njëmijë euro ka zhvilluar 

aplikacionin elektronik e-Pasuria.  

Bashkë me aplikacionin e-Pasuria janë ofruar udhëzues për secilin hap që duhet ndjekur duke 

përfshirë trajnimet që do të duhet të organizohen për secilin zyrtar në Organizata Buxhetore. 

Përgjegjësinë për të gjitha aktivitetet që ndërlidhen me këtë aplikacion e ka Ministria e 

Administratës Publike përkatësisht Agjencia e Shoqërisë së Informacionit. Ky aplikacion është 

synuar të ketë shtrirje në të gjitha Organizatat Buxhetore.  

Që nga viti 2010, Ministria e Administratës Publike ka futur në funksion këtë aplikacion ku duhet 

të regjistrohen të gjitha pasuritë me vlerë nën një mijë euro. Mirëpo, përdorimi i tërësishëm dhe nga 

të gjitha Organizatat Buxhetore mbetet sfidë. Zyra Kombëtare e Auditimit në raportet e auditimit të 

Pasqyrave Financiare të Organizatave Buxhetore, në vazhdimësi ka shprehur shqetësimin e saj për 

mos përdorimin e plotë të aplikacionit e-Pasuria por edhe për mos përdorimin fare të këtij 

aplikacioni nga një numër i konsideruar i Organizatave Buxhetore. Për të siguruar përdorimin, vit 

pas viti ka rekomanduar përdorimin e saj.  

Për të vlerësuar këtë, është kryer auditimi ku për objektivë ka qenë vlerësimi i menaxhimit dhe 

monitorimit të aplikacionit nga institucioni përgjegjës për aplikacionin e-Pasuria i cili duhet të 

mundësoj funksionalitet të duhur për operim të mirëfilltë. Gjithashtu, në këtë auditim është 

analizuar shfrytëzueshmëria e këtij aplikacioni nga organizatat buxhetore. Kjo është mundësuar 

përmes testimit të aplikacionit, ku janë të regjistruara pasuritë me vlerën nën një mijë euro nga 

organizatat buxhetore. 

Subjekt i auditimit kanë qenë Ministria e Administratës Publike, përkatësisht Agjencia e Shoqërisë 

së Informacionit si pronare e aplikacionit e-Pasuria si dhe gjashtë Organizata Buxhetore të 

përzgjedhura si mostër për ta vlerësuar shfrytëzueshmërinë e këtij aplikacioni. Organizatat 

Buxhetore mostër të këtij auditimit janë: Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Kulturës, 

Rinisë dhe Sportit, Komuna e Ferizajt, Komuna e Lipjanit, Doganat dhe Agjencia Kosovare e 

Privatizimit. Ky auditim ka mbuluar periudhën nga fillimi i projektit (2010) deri ne shtator 2017. 
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Konkluzionet e përgjithshme 

Ministria e Administratës Publike, përkatësisht Agjencia e Shoqërisë së Informacionit nuk ka 

siguruar funksionalitet të duhur për operim të mirëfilltë të aplikacionit e-pasuria. Aplikacioni e-

pasuria ka defekte në brendësi të tij dhe nuk është duke u shfrytëzuar plotësisht nga organizatat 

buxhetore. Edhe pse janë investuar rreth një milion euro nga qeveria për zhvillim dhe mirëmbajtjen 

e aplikacionit, qëllimi kryesor, për krijimin e një baze qendrore të unifikuar për menaxhimin efektiv 

të pasurisë publike nuk është arritur. Agjencia e Shoqërisë së Informacionit nuk i ka kushtuar 

rëndësi të duhur vendosjes së mbështetjes së Teknologjisë Informative dhe aktiviteteve 

operacionale. Disa aktivitete standarde realizohen, mirëpo në baza ad-hoc duke mos ndjekur ndonjë 

procedure apo rregull të punës për realizimin e tyre. Aplikacioni ka ndërprerje, vonesa dhe shpesh 

here nuk është i disponueshëm fare. Kërkesat nuk regjistrohen dhe për realizimin e tyre nuk 

ekziston asnjë mekanizëm kontrolli. 

Pavarësisht defekteve të cekura më lartë, aplikacioni përmban modulet kryesore të cilat i 

mundësojnë organizatave buxhetore regjistrimin e pasurisë nën njëmijë euro. Megjithatë, 

shfrytëzimi i aplikacionet nga organizatat buxhetore është i kufizuar. Rregullorja për menaxhimin 

e pasurive jo financiare obligon organizatat buxhetore shfrytëzimin e këtij aplikacioni, mirëpo disa 

nga organizatat shfrytëzojnë forma të tjera të regjistrave apo aplikacione të cilat në disa raste janë 

përcjellë me kosto shtesë nga buxheti i Kosovës. Mos shfrytëzimi i plotë i aplikacionit ka për pasojë, 

ekspozimin e pasurive nën njëmijë euro ndaj humbjes apo keqpërdorimit dhe raportimit jo të saktë 

të pasurive nën njëmijë euro. Nga gjashtë organizatat buxhetore të audituara, Dogana e Kosovës, 

Komuna e Ferizajt dhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ose nuk e përdorin fare ose përdorimi 

është shumë i kufizuar.  

Për më tepër, Ministria e Administratës Publike dhe Ministria e Financave nuk kanë bashkëpunim 

në raport me implementimin e aplikacionit e-Pasuria. Ministria e Financave nuk ka trajtuar nëse 

pasuritë nën njëmijë euro të prezantuara në pasqyra financiare nga Organizatat Buxhetore janë 

nxjerr nga ky aplikacion. Për pasoj, ekziston rreziku që pasurit nën njëmijë euro të prezantuara në 

Pasqyra Financiare të organizatave buxhetore të mos jenë të plota dhe të sakta.  

Përmirësimi i mangësive të identifikuara, dukshëm mund të ndikoj në funksionalitetin e mirëfilltë 

të aplikacionit e-pasuria.  

Rekomandimet kryesore  

Ministria e Administratës Publike, përkatësisht Agjencia e Shoqërisë së informacionit duhet të 

siguroj funksionalitetin e duhur të aplikacionit përmes krijimit të një kornize të kontrollit të TI-së, 

kornizë kjo e cila do të përmbajë politika, procedura, udhëzues apo dokumentacion të ngjashëm 

dhe të saktë, të kuptueshëm dhe të aprovuar. Duhet përcaktuar elementet e saj, të cilat janë në 

përputhje me qëllimet e institucionit dhe mënyrën e operimit.  

Agjencia e Shoqërisë së Informacionit duhet të mundësoj trajnim për të gjithë zyrtarët publik në 

mënyrë që aplikacioni të përdoret në tërësi duke përfshirë të gjitha modulet. Gjithashtu, të siguroj 



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

 

 v 

trajnim për zyrtarët përgjegjës që përdorin e-Pasuria për të futur të dhënat që janë të obliguar me 

rregulloren në fuqi.  

Për të siguruar menaxhimin e mirëfilltë të informacioneve lidhur me pasuritë nën njëmijë euro, 

Organizatat Buxhetore duhet të sigurohen se stafi përgjegjës është duke e përdorur aplikacionin e-

Pasuria. Kjo do t’i siguronte, Organizatave Buxhetore që pasuria publike menaxhohet në mënyrën 

e duhur. 

Ministria e Financave dhe Ministria e Administratës Publike duhet të ndërtojnë komunikim të 

rregullt dhe të vazhdueshëm për të siguruar që prezantimi i pasurive nën njëmijë euro në pasqyra 

financiare të bëhet vetëm nga të dhëna që dalin nga ky aplikacion. 

(Për konkluzione dhe rekomandime më të detajuara duhet referuar raportit në brendësi) 

Përgjigjja e palëve tё përfshira nё auditim  

Ministria Punëve të Brendshme, Komuna e Lipjanit, Doganat e Kosovës dhe Agjencia Kosovare e 

Privatizimit janë pajtuar me të gjeturat dhe rekomandimet e auditimit. Nuk kemi pranuar përgjigje 

nga Ministria e Financave dhe Komuna e Ferizajit  ndërsa komentet nga Ministria e Administratës 

Publike (Agjencia e Shoqërisë së Informacionet) dhe Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit mund 

ti gjeni në shtojcën 2.  

Inkurajojmë institucionet e përfshira në këtë auditim që t’i bëjnë të gjitha përpjekjet për t’i adresuar 

rekomandimet e dhëna. 
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1 Hyrje  

Pasuria shtetërore përfshinë një pjesë të konsiderueshme të shpenzimeve nga buxheti i saj. Qëllimi 

i blerjes dhe posedimit të tyre është që të lehtësohet puna në ofrimin e shërbimeve për qytetarët. 

Prandaj, ruajta dhe përdorimi i tyre është shumë i rëndësishëm dhe për këtë institucionet publike 

hartojnë rregulla dhe procedura për mënyrën e menaxhimit të tyre.  

Institucionet publike kanë në pronësi një numër të madh të pasurisë e cila shfrytëzohet nga 

punonjësit publik dhe menaxhohet nga institucionet ku është në përdorim. Më parë regjistrat e 

pasurisë janë bërë përmes regjistrit në tabela të thjeshta Excel-i përderisa me avancimet e 

teknologjisë informative regjistrat mbahen në paketa softuerike që ofrojnë të dhëna mbi gjendjen e 

pasurisë së një institucioni në çdo kohë ,me siguri të lartë dhe lehtë të gjurmueshme.  

Në vitin 2009 Qeveria e Kosovës ka hartuar strategjinë për qeverisje elektronike, qëllimi i të cilës 

është ofrimi i shërbimeve për qytetaret dhe bizneset dhe kjo të ofrohet përmes teknologjisë së 

informacionit dhe komunikimit. Nga kjo është paraqitur nevoja edhe për një aplikacion për 

regjistrimin e pasurisë që do të përfshinte të gjitha institucionet në nivele të ndryshme. Si rrjedhojë, 

në vitin 2009 është zhvilluar aplikacioni i cili në vitin 2010 ka hyrë në funksion për ti mundësuar 

institucioneve publike të kanë të dhëna në çdo kohë për gjendjen e pasurisë së tyre.  

Regjistrimi i pasurisë është i rregulluar në dy nivele, të gjitha pasuritë në institucionet publike me 

vlerë mbi një mijë euro regjistrohen ne Sistemin Informativ për Menaxhimin e Financave në Kosovë 

(SIMFK)e menaxhuar nga Ministria e Financave(MF), përkatësisht Thesari. Ndërsa ato me vlerë nën 

një mijë euro regjistrohen në aplikacionin e-Pasuria dhe është nën menaxhimin dhe monitorimin e 

Ministrisë së Administratës Publike(MAP) përkatësisht Agjencia e Shoqërisë së Informacionit 

(ASHI). 

Aplikacioni elektronik duhet të ofroj qasje të lehtë dhe të sigurt, për këtë në çdo çast ajo menaxhohet 

dhe monitorohet nga ekspertët e fushës së teknologjisë informative. Pasi që ky është një aplikacion 

që ofron të dhëna për gjendjen e pasurisë, ASHI parashihet të ofroj siguri të lartë mbi regjistrimin e 

të dhënave dhe çdo ndryshim që ndodhë për çdo pajisje të regjistruar mund të gjurmohet. 

Për menaxhimin e pasurisë jo financiare MF ka hartuar rregullore e cila kërkon që pasuria të 

regjistrohet në momentin e blerjes dhe së paku një herë në vit bëhet verifikimi i gjendjes fizike të saj. 

Të gjitha institucionet janë të obliguara të bëjnë regjistrimin e pasurisë në aplikacionin e –Pasuria. 

Ndër të tjera, regjistrimi i tyre bëhet në bazë të vlerës monetare dhe normës së 

zhvleftësimit/amortizimit. 
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1.1 Problemi i Auditimit  

Institucionet publike duhet të bëjnë regjistrimin e pasurisë me vlerë nën një mijë euro.  Kjo është 

bërë përmes Excel apo baza të dhënash të ndërtuara nga vetë institucionet si dhe aplikacione tjera 

për të kryer këtë shërbim, të cilat është vështirë të monitorohen dhe ruhen. Prandaj, qeveria ka 

investuar për ta ndërtuar një sistem unik  ku duhet të vendosen dhe të regjistrohen të gjitha pasuritë.  

Kuvendi i Kosovës ka shprehur shqetësim lidhur me regjistrimin e të dhënave në këtë aplikacion, 

duke kërkuar shpjegim nga MF për një veprim të tillë dhe si pasoj janë ndërmarr veprime në 

ndryshimin e rregullores që do të mundësonte përdorimin e aplikacionit nga të gjitha OB.4  

Në tabelën e më poshtme do të paraqesim organizatat buxhetore përgjegjëse për shfrytëzimin e 

aplikacioni e-Pasuria dhe gjendjen e shfrytëzimit përgjatë viteve.  

Grafiku 1. niveli i përdorimit të aplikacionit e-Pasuria nga viti 2010 deri në 2017 

 

Burimi: aplikacioni i të dhënave nga e-Pasuria 

Sipas e-Pasurisë, janë 154 organizata buxhetore ( niveli qendror, niveli lokal, agjencitë e pavarura 

dhe agjencitë ekzekutive) që janë të obliguara të përdorin këtë aplikacion në mënyrë indivduale. Në 

tabelën e më sipërme është bërë grupimi i institucioneve duke u bazuar në numrin e transaksioneve,  

duke u bazuar në përdorimin e sistemit në të gjitha modulet të realizuara brenda vitit, duke filluar 

nga ato që e përdorin në nivel të mirë dhe është marr numri më i madh se 1000 transaksione, në 

grupin e dytë apo mesatar janë organizatat buxhetore të përfshira nga 1 deri 1000 transaksion dhe 

pa shfrytëzim janë ato që kanë zero transaksione në aplikacion.5 Nga ky klasifikim mund të shihet 

variacion i përdorimit e-pasurisë nga OB.  

                                                      
4 Rekomandimi për rishikim të rregullores nga KMFP. 
5 Kjo përzgjedhje është bërë duke marr parasysh madhësinë e OB-ve dhe transaksioneve që do të mund të ndodhin 

brenda një viti. 
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Përdorimi i e-pasurisë nuk është paraqitur në gjendje më të mirë as në raportet e auditimit të 

rregullsisë. Në bazë të auditimeve për vitin 2015 të kryera nga Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA), 

nga 92 auditime të kryera ka raportuar se një numër i organizatave buxhetore nuk e përdorin fare 

këtë aplikacion ndërsa një pjesë tjetër e përdorin në masë të kufizuar. Gjendje jo më të mirë kanë 

raportuar edhe për vitin 2016, nga 92 raportet e auditimit rezulton se 32 organizata buxhetore nuk 

e përdorin fare e-pasurinë ndërsa 21 pjesërisht kurse 39 e shfrytëzojnë këtë aplikacion. Po ashtu 

sipas këtyre raporteve, disa organizata buxhetore kanë blerë paketa të veçanta softuerike për qëllim 

të njëjtë. Kjo përveç se është në kundërshtim me rregulloren në fuqi, ndikon në mos kontrollin e 

duhur të pasurisë publike nga ana e qeverisë dhe gjithashtu rritjen e shpenzimeve të parasë publike.  

1.2 Objektiva e auditimit 

Qëllimi i krijimit të aplikacionit e-Pasuria nga qeveria është krijimi i një baze qendrore të të dhënave 

të unifikuara për menaxhimin efektiv dhe të saktë të pasurisë publike. Ky regjistrim do ti ndihmonte 

institucioneve individuale për të vlerësuar gjendjen e pasurisë në çdo kohë sikurse edhe qeverisë 

për të pas një pasqyrë të plotë për pasurinë në nivel vendi.  

Objektivë e këtij auditimi ka qenë vlerësimi i menaxhimit dhe monitorimit të aplikacionit nga 

institucioni përgjegjës për aplikacionin e-Pasuria i cili duhet të mundësoj funksionalitet të duhur 

për operim të mirëfilltë. Gjithashtu, në këtë auditim është analizuar shfrytëzueshmëria e këtij 

aplikacioni nga organizatat buxhetore. Kjo është realizuar përmes testimit të aplikacionit, ku janë të 

regjistruara pasuritë me vlerën nën një mijë euro nga organizatat buxhetore. 

1.3 Pyetjet e auditimit 

Për t’iu përgjigjur objektives të auditimit ne kemi parashtruar pyetjet e auditimit si në vijim: 

Pyetja kryesore e këtij auditimi është: 

A është duke u menaxhuar dhe shfrytëzuar si duhet aplikacioni e-Pasuria? 

1. A është efektiv MAP përkatësisht ASHI për mbarëvajtjen e duhur të aplikacionit? 

 A janë hartuar dhe zbatuar procedurat e duhura për përdorim dhe mbarëvajtje të 

aplikacionit? 

 A është bërë ndarja e duhur e roleve dhe përgjegjësive për mbarëvajtje të aplikacionit? 

 A mundëson aplikacioni të gjitha funksionet ashtu si janë paraparë? 

 A e ka arritur qëllimin trajnimi i ofruar për shfrytëzuesit e aplikacionit? 

 A është efektive përkrahja e ofruar për shfrytëzuesit? 

2. A  është efektiv dhe efikas shfrytëzimi i aplikacionit? 

 A është duke u shfrytëzuar e-Pasuria nga të gjitha organizatat buxhetore? 

 A ofron mundësi të lehtë përdorimi aplikacioni e-Pasuria?  

 A mund të monitorohet raportimi dhe sa ka siguri në të dhënat e paraqitura në 

aplikacion?  
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1.4 Kriteret e auditimit 

Kriteret e prezantuara në këtë kapitull janë të bazuara në pyetjet e auditimit si dhe në dokumente 

zyrtare që rregullojnë përgjegjësitë e palëve të përfshira në përdorimin dhe monitorimin e 

aplikacionit.  

Më poshtë do të paraqiten kriteret duke u bazuar në renditjen e pyetjeve: 

 MAP duhet të dokumenton, aprovon, dhe komunikon politikat dhe procedurat e duhura me 

qëllim të udhëzimit të veprimeve që ndërmerr ASHI, me qëllim arritjen e mandatit të saj;6 

 Në mënyrë që aplikacioni të funksionoj në mënyrë të plotë rolet dhe përgjegjësitë duhet të 

ndahen dhe përshkruhen në mënyrë të qartë. Duke filluar nga komisioni i emëruar në një 

projekt e më tutje, në tersi organizmi i TI duhet të jetë pozicionuar në një nivel të kënaqshëm 

brenda organizatës;  

  MAP, përkatësisht ASHI, duhet të posedon mekanizma me anë të të cilëve siguron se janë 

duke u ndjekur të gjitha politikat dhe procedurat;7 

 Për kryerjen e aktiviteteve të sigurisë dhe cilësisë së të dhënave në aplikacion, MAP duhet 

të ketë të vendosura procedura dhe plan të punës i cili duhet të jetë në të njëjtën linje me 

objektivat e vet ASHI-së; 

 Në rast të kërkesës për aplikacion apo ndryshimeve në të, ASHI duhet të kryej testimet dhe 

bazuar në rezultatet pranon apo refuzon aplikacionin apo ndryshimet në të;8 

  Në mënyrë që aplikacioni të jetë i lehtë në përdorim, ASHI duhet të sigurohet se të gjithë 

përdoruesit nga të gjitha nivelet janë trajnuar për të përdorur e-Pasurinë.9 

 Personeli i punësuar në institucione publike ka përgjegjësi që nga data e fillimit e deri në 

shkëputjen e marrëdhënies së punës të ruajnë sigurinë e Informacionit. Kjo do të siguronte 

qeverinë për një qasje profesionale të personelit, dhe do të evitonte rrezikun e sigurisë mbi 

informacionet e organizatës; 

 Rregullat e vlefshmërisë janë të mirë-hartuara, të dokumentuara dhe të zbatuara në 

ndërveprimin e hyrjeve (input-it); 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 input-it; 

 MAP duhet të ketë objektiva të dokumentuara të rrjetit të menaxhimit të institucionit, 

ofrimet dhe matjet e shërbimit, përcaktimi i llojeve të problemeve dhe përgjegjësit e 

HelpDesk-ut; 

                                                      
6 Manuali i auditimit të TI-së për institucionet supreme të auditimit  
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Kontrata e MAP me N.Sh. Data progNet: Aplikacioni i menaxhimit të pasurisë në kuadër të e-qeverisjes. 
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 Për të siguruar paraqitje të plotë të pasurisë me vlerat nën njëmijë euro, të gjitha institucionet 

publike janë të obliguara të përdorin në tersi aplikacionin duke siguruar dokumentim, 

ruajtje, evidentim, tjetërsim dhe raportim të pasurisë;10  

 ASHI mbështet OB duke siguruar funksionim të plotë të aplikacionit  dhe përdorim të lehtë 

nga të gjithë përdoruesi e tij.  

 MAP përkatësisht ASHI duhet të hartoj një plan që identifikon kërkesat e reja ose nevojat e 

Teknologjisë Informative (TI) si dhe komision për monitorim  që duhet të ketë  informacione 

të mjaftueshme për vendimmarrje;11  

1.5 Fushëveprimi i auditimit 

Qëllimi i këtij auditimi është vlerësimi i përdorimit dhe monitorimit të aplikacionit e-Pasuria dhe 

fokusi ynë kryesor ka qenë në MAP përkatësisht ASHI, si administrues dhe monitorues i këtij 

aplikacioni. Pjesë e vlerësimit ka qenë edhe testimi i funksionalitetit të aplikacionit dhe mundësive 

që ofron për përdorim të lehtë dhe efikas. Vlerësimi është bërë duke testuar aplikacionin për 

përshtatshmërinë në përdorim nga të gjitha institucionet dhe si është duke u menaxhuar nga ASHI 

i tërë procesi, duke filluar nga aftësimi i shfrytëzuesve, e deri tek mbarëvajtja e aplikacionit.  

Në raport me organizatat buxhetore si përdorues të aplikacionit, është  analizuar gjendja në terren 

përmes përzgjedhjes së organizatave buxhetore duke krahasuar ato që janë përdorues të 

aplikacionit dhe atyre që nuk e përdorin fare. Në nivel qendror janë përzgjedhur dy ministri, dy 

agjenci dhe dy komuna. Kjo është bërë për të kuptuar gjendjen në të gjitha nivelet dhe krahasimin 

e tyre.  

Entitetet si mostër janë përzgjedhur duke u bazuar në përdorimin dhe mos përdorim të aplikacionit. 

Gjithashtu janë audituar entitetet që në bazë të hulumtimeve kanë rezultuar se përdorin aplikacione 

tjera për të njëjtin qëllim.  

Entitetet e përzgjedhura me përdorim më të lartë ndër vite janë: 

 Ministria e Punëve të Brendshme ( MPB), 

 Agjencia Kosovare e Privatizimit ( AKP),  

 Komuna e Lipjanit ( KL).  

Ndërsa ato me përdorim më të ulët ndër vite apo me zero janë: 

 Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS),  

 Doganat e Kosovës (DK), 

                                                      
10 Rregullorja e MF nr. 02/2013 për menaxhimin e pasurisë jo financiare në organizatat buxhetore, neni 2 
11 Manuali i auditimit të TI-së për institucionet supreme të auditimit 
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 Komuna e Ferizajt (KF).  

Ndërsa, Ministria e Administratës Publike, përkatësisht Agjencia e Shoqërisë së Informacionit është 

subjekti kryesori i këtij auditimi si përgjegjëse për menaxhimin dhe monitorimin e funksionimit të 

këtij aplikacioni. Ky auditim ka mbuluar periudhën nga fillimi i projektit viti 2010 deri në shtator 

2017. 

1.6 Metodologjia e auditimit 

Për të vlerësuar mënyrën e shfrytëzimit dhe menaxhimit të aplikacionit e- Pasuria ne kemi përdor 

një numër metodash në mënyrë që ti japim përgjigje pyetjeve të auditimit.  

Gjatë kryerjes së auditimit ne kemi analizuar: 

 Kornizën ligjore në aspektin e të drejtave dhe detyrimeve lidhur me menaxhimin dhe 

shfrytëzimin e aplikacionit; 

 Strategjinë për e-qeverisje dhe planin e veprimit; 

 Manualin për aplikacionin e- Pasuria dhe modulet e tij; 

 Kontratat dhe specifikimet teknike që ndërlidhen me kërkesat që dalin për të bërë 

aplikacionin të përdorshëm dhe funksional; 

 Rolin e ASHI-së dhe komunikimin me organizatat buxhetore si përdorues të aplikacionit e- 

Pasuria; 

 Kemi testuar aplikacionin e -Pasuria për mënyrën e funksionimit dhe përdorimit të saj; dhe 

 Siguruar dëshmi të mbledhura në entitetet e audituara lidhur me mënyrën e regjistrimit të 

pasurive në aplikacione. 

Gjithashtu kemi intervistuar: 

 Zyrtarët të lartë përgjegjës për institucionet e audituara; 

 Nën-administratorët përkatësisht zyrtarët përgjegjës për Teknologji Informative; 

 Auditorët e brendshëm; 

 Zyrtarët e pasurisë; 

 Zyrtarët e depos;  

 Zyrtarët e pranimit të mallit; dhe 

 Zyrtarët e logjistikes.  
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2 Përshkrimi i Aplikacionit E-Pasuria  

Ky kapitull do të shërbej për përshkrimin e rolit të funksionimit të aplikacionit e-Pasuria si dhe rolin 

dhe përgjegjësitë e të gjitha institucioneve si përdorues të saj. Për menaxhimin dhe monitorimin e 

aplikacionit e-Pasuria i është caktuar përgjegjësia MAP përkatësisht ASHI për mundësimin e 

funksionimit të duhur të aplikacionit si dhe monitorimin dhe mbarëvajtjen e tij. Ndërsa OB kanë 

përgjegjësinë të bëjnë regjistrimin e të gjithë  pasurisë jo financiare nën një mijë euro.  

2.1 Menaxhimi i pasurisë publike dhe korniza ligjore 

Menaxhimi i aplikacionit e-Pasuria për vlerat nën njëmijë euro i është dhënë ASHI-së dhe roli i saj 

është të siguroj funksionim të plotë duke ofruar edhe sigurinë e lartë të përdorimit nga të gjitha 

institucionet publike si shfrytëzuese të këtij aplikacioni.  

Ligji mbi menaxhimin financave publike dhe përgjegjësitë ngarkon organizatat buxhetore në 

mbajtjen e mirëfilltë të pasurisë publike.12 Duke u bazuar në këtë, secili institucion duhet të evidentoj 

pasurinë në momentin e blerjes apo përvetësimit.  

Gjithashtu për të pas një regjistrim adekuat të pasurisë është hartuar edhe rregullorja për 

regjistrimin e pasurisë jo financiare e hartuar nga Ministria e Financave që ka për qëllim të siguroj 

përdorim të plotë të këtij aplikacioni lidhur me të gjitha pasuritë jo financiare. 

Regjistri i pasurive përfshinë pasuritë financiare (vlera individuale mbi një mijë euro dhe afat të 

përdorimit më shumë se një vit), pasuritë jo financiare (vlera individuale më e vogël se një mijë euro 

dhe afat të përdorimit më shumë se një vit) dhe stoqet. Pasuria financiare duhet të regjistrohet në 

SIMFK ndërsa pasuria jo financiare dhe stoqet duhet të regjistrohet në aplikacionin “e- Pasuria”. 13 

2.2 Përmbajtja e aplikacionit e-pasurisë 

 Të gjitha institucionet publike janë të obliguara të bëjnë regjistrimin e çdo pasurie nën një mijë euro 

në këtë aplikacion. Përgjegjës për aprovimin e rregullave dhe procedurave të brendshme për 

evidencën, ruajtjen dhe tjetërsimin e pasurisë është Zyrtari Kryesor Financiar. 14  

Aplikacioni përbëhet prej moduleve përmes të cilave bëhet menaxhimi i pasurisë me të gjitha 

hyrjet/daljet e tyre dhe të materialit shpenzues në institucion, kryhet gjenerimi dhe identifikimi i 

numrave serik për identifikim e pajisjeve, përcillet amortizimi i pajisjeve, gjendja e stokut, si dhe 

kërkesat nëpërmes të aplikacionit për furnizim me pajisje dhe material shpenzues prej secilit 

punëtor të institucionit përkatës. Tabela më poshtë shpjegon rolin dhe përmbajtën e secilit modul. 

                                                      
12 Ligji  nr. 03/L-048, mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, neni 8 
13 Ibid, neni 6 
14 Ibid, neni 4 
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Tabela 1.Përbërja dhe përmbajtja e aplikacionit sipas roleve   

Modulet Detyrat e modulit 

Moduli i 
Administrimit 

Në kuadër të këtij moduli hynë të gjitha format që kanë të bëjnë me 
institucionet, përdoruesit dhe pjesë tjera ndihmëse të aplikacionit. 

Moduli i Depos  

Në këtë modul menaxhohen transaksionet në depo duke përfshirë 
hyrjet, daljet, shkarkimet, transferimet, barkodimi. Po ashtu përmes 
këtij moduli menaxhohen të dhënat për operatoret ekonomik, mallrat, 
donacionet, si dhe ekzekutohen kërkesat e bëra prej punëtorëve. 

Moduli i Pasurisë 

Është një pjesë e aplikacionit e cila shumë të dhëna i merr të gatshme 
prej modulit të depos. Të gjitha ato të dhëna të cilat i regjistron depoisti, 
e të cilat e kanë kategorinë Inventar, zyrtari i pasurisë i shfrytëzon për 
të krijuar librin e vet të pasurisë. 

Moduli i 
Kontabilitetit 

Shërben për regjistrin kontabël ku mund të shihen të dhënat sipas 
përshkrimit dhe mundësia e modifikimit.   

Moduli i Logjistikës 
Në këtë modul mund të gjenden të dhënat mbi ngarkimet të cilat mund 
të bëhen me numër të faturës, punëtorit, lokacionit dhe zyrës. 

Moduli Personelit  
Në këtë pjesë të modulit është përfshirë regjistrimi dhe kërkesa. Këtu 
mund të gjenden të dhënat e institucionit dhe përdoruesve ekzistues si 
dhe kërkesat për regjistrime të reja.  

Moduli Inxhinieringut 
Ky modul shërben për regjistrimin e punës, kërkesat që mund të dalin 
për kryerjen e punëve ku përfshinë përshkrimin dhe arsyetimin e 
kërkesës. 

Për përdorimin e moduleve janë përcaktuar pozitat15 të cilat kanë qasje në aplikacion duke u bazuar 

në rolin dhe përgjegjësin që kanë. Tabela e më poshtme paraqet këto pozitat në aplikacion dhe 

përgjegjësitë e secilës sipas hierarkisë.  

  

                                                      
15 Pozitat: janë përcaktuar për zyrtarët publike të emëruar  nga OB dhe që mund të jenë me të njëjtat përgjegjësi që 

kërkon aplikacioni. 
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Tabela 2. Pozitat në e- Pasuria dhe përgjegjësitë e secilës pozitë. 

Pozita në aplikacion                                        Detyrat dhe përgjegjësitë  

Administrator 

Ky rol ka përgjegjësinë e menaxhimit të aplikacionit, monitorimit dhe 
ndryshimet në aplikacion të cilat nuk mund të bëhen nga nivelet tjera 
përgjegjëse.  

Nën- 
Administratori  

Në çdo organizatë buxhetore është i caktuar së paku një nën-administrator i 
brendshëm brenda OB për mirëmbajtjen dhe menaxhimin e aplikacionit e- 
Pasuria. Detyra e tij/saj është të bëjë hapjen e përdoruesve dhe administrimin 
e kategorive tjetra sikurse hapjen e depove, departamenteve, kategorive, 
njësive matëse, kërkesën etj. 

Auditori 
Brendshëm 

Bënë auditimin e aplikacionit e- Pasuria dhe bënë verifikimin e të dhënave 
brenda në aplikacion duke i krahasuar me gjendjen fizike të tyre. 

Zyrtar Personeli 

Është roli përgjegjës për përcaktimin e pozitave të punëtoreve, departamentet 
përkatëse dhe nivelet aprovuese  sipas kontratës apo vendimit për pozitën e 
emëruar. Nga kjo pozitë do ti mundësoj administratorit të brendshëm ti 
identifikoj ndryshimet në organizatë me qëllim të ndërmarrjes së veprimeve 
edhe në aplikacion e cila duhet të jetë gjithmonë e azhurnuar. 

Zyrtar 
Logjistike 

Nën monitorimin e depos, hyrjeve dhe daljeve si dhe siguron që porositë për 
mall bëhen në kohë nga depoisti. 

Zyrtar Depo  

Bënë porosinë e mallit në secilën organizatë, e cila bëhet në bazë të nevojës 
dhe specifikave. Pas porosisë bënë edhe pranimin e mallit dhe njëkohësisht 
pranon kërkesat nga punëtorët për material. Gjithashtu bënë dorëzimin e 
mallit të kërkuar tek punëtori. Në koordinim me zyrtarin e logjistikës bënë 
ngarkimet, shkarkimet, transferet e brendshme apo të jashtme. 

Zyrtar Pasurie  

Ka për detyrë evidentimin, përcjelljen dhe mirëmbajtjen e pasurisë totale të 
organizatës dhe siguron regjistrim të plotë të pasurisë dhe në pajtim me 
regjistrin kontabël. Për tjetërsimin e secilës pajisje krijohet komision, i cili merr 
vendim për pajisjet e vjetruara apo të dëmtuara. Zyrtari i pasurisë nuk lejohet 
të jetë pjesë e komisioneve por ka obligim që vendimin e komisionit ta 
ekzekutoj në aplikacion. 

Punëtori  

Çdo zyrtar pavarësisht pozitës ka mundësi që të bëjë kërkesë online për 
materialin i cili i nevojitet, gjithashtu i mundësohet që të bëjë verifikimin e 
pasurisë me të cilat është i ngarkuar në çdo kohë duke shfrytëzuar raportet të 
cilat aktualisht janë në aplikacion. 

Burimi: Sistemi i menaxhimit të pasurisë në kuadër të e-Qeverisjes, Manuali i Përdorimit 

Të gjitha këto pozita caktohen varësisht nga madhësia e organizatës dhe përbërja e saj. 
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2.3 Roli dhe përgjegjësitë e MAP (ASHI-së)  

Ministria e Financave ka hartuar rregulloren përmes të cilës janë caktuar rolet dhe përgjegjësitë e të 

gjithë palëve të përfshira në përdorimin e aplikacionit. Ndërsa MAP përkatësisht ASHI bënë 

menaxhimin dhe monitorimin  e aplikacionit e- Pasuria.  

Për zhvillim të aplikacionit e-Pasuria dhe mirëmbajtjen e saj është kontraktuar një Operator 

Ekonomik (OE) i fushës së teknologjisë informative dhe roli i saj është ofrimi dhe qasja e lehtë për 

përdorim të të gjitha organizatave buxhetore. Në ASHI është emëruar një komision për menaxhim 

të këtij projekti, roli i të cilit është në bashkëpunim me OE të ofron mbështetje teknike për të gjitha 

organizatat buxhetore si përdorues të këtij aplikacioni. Gjithashtu ky komision ka përgjegjësi të 

siguroj se të dhënat në vazhdimësi janë në nivel të besueshëm dhe se mund të përdorën për të gjitha 

raportimet e nevojshme siç është e përcaktuar në rregullore.16 

ASHI duhet të ofron mbështetje teknike të vazhdueshme për të gjitha OB-të duke filluar nga 

trajnimet e vazhdueshme për zyrtarët e të gjitha niveleve të përcaktuara në aplikacion, ky trajnim 

bëhet në bashkëpunim me OE. Gjithashtu ka hartuar edhe manualin i cili është i integruar në 

aplikacion dhe synimi është të përshkruaj secilin hapë që ndërmerr secili nivel i përcaktuar në 

aplikacion. Ky manual përshkruan hapat e aplikimit për secilin modul dhe secilin hapë që duhet të 

ndjekin përdoruesit e aplikacionit e-Pasuria. Po ashtu janë integruar edhe video manualet, të cilët 

lehtësojnë marrjen e informatave rreth shfrytëzimit të aplikacionit nga ana e shfrytëzuesve. 

Aplikacioni i e-Pasurisë mundëson ndërlidhjen e institucioneve për regjistrimin e pasurisë dhe 

funksionimin e saj sipas ligjeve dhe rregulloreve në fuqi për menaxhimin e pasurisë, duke filluar 

nga të dhënat e zyrtarëve që janë të punësuar në institucione publike. Gjithashtu, është roli i ASHI 

të siguroj gjurmueshmëri në aplikacion për të gjitha ngjarjet që ndodhin në të gjitha format, raportet 

dhe modulet tjera të aplikacionit.  

Për më tepër, për të pas një funksionim të plotë të aplikacionit nevojiten edhe pajisjet harduerike17 

shtesë të cilat mundësojnë identifikimin dhe regjistrimin e pasurisë. MAP(ASHI) ka realizuar 

shpërndarjen e pajisjeve harduerike në të gjitha  organizatat buxhetore, pajisje këto të cilat 

mundësojnë gjenerimin dhe leximin e kodeve identifikuese të pajisjeve, pasi që të gjitha organizatat 

janë të obliguara t’i identifikojnë të gjitha pajisjet përmes kodeve unike. 

  

                                                      
16 Ligji  nr. 03/L-048, mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, neni 24 
17 Pajisje harduerike janë; Printer për prodhimin e barkodeve, skener për leximin e barkodeve dhe etiketa letër folie për 

prodhimin e barkodeve. 
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2.4 Roli i organizatave buxhetore në përdorimin e aplikacionit 

Në aplikacion janë të regjistruara 154 organizata buxhetore si përdoruese të aplikacionit e- Pasuria. 

Ky numër përfshinë Kuvendin, Zyrën e Presidentit, Qeverinë dhe agjencitë ekzekutive nën 

menaxhimin e tyre, institucionet e pavarura dhe komunat.  

Për çdo material shpenzues apo pasuri të blerë nga secila organizatë buxhetore, krijohen komisione 

për pranimin e  tyre, që më pas regjistrohet në e-Pasuria. Një numër identifikues apo barkod 

gjeneron aplikacioni për secilën pasuri i cili numër është unik. Përmes pajisjeve harduerike 

mundësohet shtypja e këtij kodi i cili vendoset në secilën pajisje. Organizatat buxhetore bëjnë 

regjistrimin e materialit konsumues gjithashtu i cili regjistrohet nga depoisti. Këta regjistra i 

mundësojnë organizatave buxhetore të kenë të dhëna të plota dhe të sakta për gjendjen e stoqeve 

dhe pasurisë si tersi, ky regjistër gjithashtu i shërben komisioneve për verifikimin e pasurisë e cila 

bëhet së paku një herë në vit.  

OB mund të gjenerojnë raporte nga sistemi dhe këto raporte ofrojnë të dhëna të plota të cilat 

prezantohen në pasqyrat vjetore financiare nga organizatat individuale. Zyrtari Kryesor Financiar 

në OB siguron që të dhëna e prezantuara në Pasqyra janë të plota dhe të sakta.  

Për ta bërë këtë caktohen pozitat sipas aplikacionit dhe secili zyrtar është aktiv duke filluar nga 

punëtori i cili bënë kërkesën për të mira materiale, dhe më pas aprovohet nga menaxheri i linjës. 

Është depoisti në organizatë që mban evidenca për të gjithë stokun si dhe zyrtari i pasurisë për 

regjistrimin e pasurisë për secilin zyrtar në organizatë. Çdo pasuri e organizatës është në pronësi të 

një zyrtari të po asaj OB ose është në regjistrin e stokut.  

Në secilën OB është i caktuar nën-administratori roli i të cilit është të menaxhoj mënyrën e 

përdorimit të aplikacionit duke filluar nga hapja e llogarive për secilin punëtor, përcaktimin e roleve 

që janë të bazuara në pozitat e caktuara sipas organogramit të OB-së. Kjo pozitë ka për qëllim të 

ofroj ndihmë teknike zyrtarëve në vendin ku punon. 

Auditori i Brendshëm ka qasje mbikëqyrëse në e-Pasuria dhe roli i tij/saj është të siguroj Zyrtarin 

Kryesor të organizatës se materiali shpenzues apo pasuria është e regjistruar në aplikacion dhe se 

të dhënat janë të plota dhe të sakta. Gjithashtu përgjegjësi e auditorit të brendshëm është të siguroj 

se të dhënat e gjeneruara në e-Pasuria janë po ato që janë edhe në gjendjen fizike.  
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3 Gjetjet kryesore 

Ky kapitull trajton gjetjet lidhur me menaxhimin e aplikacionit e-Pasuria nga ASHI si 

pronare/administruese e saj si dhe shfrytëzueshmërinë nga institucionet publike të obliguara për 

përdorimin e aplikacionit në mënyrë të plotë dhe me të dhëna të sakta.  

3.1 Përgjegjësia e MF, MAP dhe OB në zbatimin e ligjit dhe 

rregullores 

Rregullorja për regjistrimin e pasurisë është hartuar nga Ministria e Financave ku janë të 

përshkruara rolet dhe përgjegjësitë e institucioneve publike ( në këtë raport të prezantuar me emrin 

OB) për mënyrën e regjistrimit dhe ruajtjes së pasurisë. Megjithatë, nuk janë ndarë rolet dhe 

përgjegjësitë por as bashkëpunimi i MF dhe MAP në raport me mënyrën e zbatimit të kësaj 

rregullore nuk ka qenë i vendosur. Nuk është e cekur se cili është roli i MAP përkatësisht ASHI 

lidhur me mënyrën e menaxhimit dhe monitorimit të pasurisë ndërsa nga zyrtarët përgjegjës kemi 

kuptuar se nuk kanë asnjë bashkëpunim në praktikë18.  

Edhe pse MF ka hartuar rregulloren nuk është përfshirë në ndonjë proces monitorimi mbi mënyrën 

e plotësimit të të dhënave në aplikacion nga organizatat buxhetore apo sigurimit të përdorimit të 

këtij aplikacioni nga të gjitha OB.   

Po ashtu të dhënat e prezantuara në pasqyra financiare lidhur me pasurinë me vlerën nën një mijë 

euro nuk e trajtojnë se nga cili aplikacion është marr edhe pse në rregulloren e hartuar nga vetë MF 

theksohet se OB janë të obliguara të përdorin  e- Pasuria dhe është i vetmi aplikacioni që shërben 

për regjistrimin e pasurisë nën njëmijë euro19 Ndërsa gjetjet tona të më poshtme tregojnë se OB 

përdorin aplikacione të ndryshme për regjistrimin e pasurisë me vlerë nën njëmijë euro. 

Nga gjetjet e auditimit kemi vërejtur se institucionet shpenzojnë fondet publike për të zhvilluar 

aplikacione që kanë të njëjtin qëllim sikurse e-Pasuria, dhe nga gjashtë entitet mostër të audituara 

kemi vërejtur se Dogana ka zhvilluar një bazë të dhënash që e përdor për këtë qëllim si dhe MPB që 

vazhdon të shpenzoj për një aplikacion ku është përfshirë edhe regjistrimi i shpenzimeve (pasurive) 

nën një mijë euro. Përderisa OB tjera të audituara përdorin Excel-in si bazë kryesore për regjistrimin 

e pasurisë nën një mijë euro. 

 

                                                      
18 Intervistë e zhvilluar në MF Maj 2017 dhe ASHI Korrik 2017 
19 Rregullorja e MF nr. 02/2013 për menaxhimin e pasurisë jo financiare në organizatat buxhetore, neni 6 pika 3, f11 dhe 

takim në Thesar me datën Maj 2017 
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3.2 Efektiviteti në menaxhimin dhe mbarëvajtjen e aplikacionit e-

Pasuria 

Aplikacioni është synuar të ofroj mundësi për përdorim të gjerë për qeverinë dhe vetë OB të kenë 

një pasqyrë të qartë dhe në çdo kohë për pasurinë jo financiare në mënyrë që të kenë nën kontroll 

shpenzimet dhe pasurinë në tërësi. Gjetjet tona tregojnë se ka mungesë të iniciativës nga ASHI dhe 

vetë OB për të përdorur këtë sistem në mënyrë të plotë. Nga intervistat e zhvilluara në ASHI dhe 

OB vërehet se nuk janë ndërmarr hapa adekuat që aplikacioni t’i përfshijë të gjithë zyrtarët publik. 

3.2.1 Hartimi dhe zbatimi i procedurave për përdorim dhe mbarëvajtjen 

e-Pasuria  

ASHI si njësia përgjegjëse për mundësimin e duhur të përdorimit, dhe për mbarëvajtjen  e 

aplikacionit ka dështuar në hartimin e procedurave të cilat do të mundësonin një kontroll të 

mirëfillte të aplikacionit. Si të tilla, mungojnë fillimisht njohuritë për nevojën e përcaktimit të 

përgjegjësive, por edhe rrjedhës se veprimeve që duhet të ndërmarrën për të mundësuar përdorimin 

e duhur të aplikacionit, por edhe mbarëvajtjen e tij.  

Në intervistat e zhvilluara në ASHI me drejtorin e ASHI-së dhe zyrtarët të cilët administrojnë apo 

operojnë me sistemin, ne kemi vërejtur se procedurat për mbarëvajtjen e sistemit, duke filluar nga 

vendosja, operimi, përditësimi, e deri tek rikthimi i sistemit pas ndonjë ndërprerje mungojnë. Po 

ashtu, mungojnë procedurat për funksionimin e duhur të sistemit, procedura këto të cilat do të 

përkufizonin operacionet funksionale të tij.  

Po ashtu, është e pa përcaktuar mënyra e përdorimit të duhur të aplikacionit e-Pasuria në mungesë 

të ndarjes se duhur të roleve dhe përgjegjësive, përcaktimit të duhur të veprimeve të cilat duhet të 

ndërmerren  për vendosjen në përdorim por edhe mirëmbajtjen e aplikacionit.  

Ne kemi gjetur se mungojnë procedurat për monitorimin dhe kontrollimin e sistemit, procedura 

këto të cilat do të përcaktonin: 

 Masat mbrojtëse të sistemit, të cilat do të siguronin se sistemi është konfidencial, i 

disponueshëm dhe i besueshëm;  

 Mungon plani i veprimit të rimëkëmbjes nga rastet e jashtëzakonshme dhe fatkeqësitë; 

 Dokumenti i vetëm i cili pjesërisht mund të udhëzoj shfrytëzuesit për përdorim të sistemit, 

është Manuali i sistemit, i cili është i qasshëm nga sistemi; dhe  

 Në mungese të procedurave, realizimi i këtyre aktiviteteve bëhet duke u bazuar në praktikat 

e zyrës, apo vendimet ad-hoc të personave përgjegjës apo komisionit të caktuar, mirëpo jo 

duke u bazuar në ndonjë procedurë apo duke dokumentuar këto veprime. 
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3.2.2 Ndarja e roleve dhe përgjegjësive për mbarëvajtjen e aplikacionit e-

Pasuria 

ASHI ka një numër të madh aplikacionesh që ndërlidhen me Teknologji Informative dhe këto 

procese mbikëqyren nga stafi i punësuar brenda kësaj agjencie. Për të siguruar se projektet arrijnë 

objektivat e parapara në kontratat e nënshkruara me OE për zhvillim dhe mirëmbajte të këtyre 

aplikacioneve krijohen komisione me përbërje prej fushave të ndryshme të Teknologjisë 

Informative. Bazuar në detyrat e caktuar për anëtarët e komisionit kërkohet edhe përgjegjësia gjatë 

procesit të zhvillimit dhe mirëmbajtjes së një aplikacioni. Gjatë auditimit ne kemi gjetur se ASHI 

posedon një dokument të aprovuar ku janë përshkruar vetëm përgjegjësit e menaxherit të projektit 

për e-Pasuria dhe për formimin e një komisioni të këtij projekti. Nuk ka të dokumentuar asnjë rol 

apo përgjegjësi për asnjërin anëtar të përfshire në projekt20. 

Sa i përket përbërjes së aplikacionit e-Pasuria, ASHI ka ofruar një skemë organizative si udhëzues 

për përshkrimin e roleve dhe përgjegjësive për secilin nivel brenda këtij aplikacioni. Nga skema 

organizative dhe krahasimet në mes të roleve në aplikacionin e-Pasuria kemi gjetur se në aplikacion 

ekzistojnë edhe role të tjera  të paraqitura në figurën e më poshtme të cilat nuk janë përshkruar në 

udhëzues dhe nuk ka të dokumentuar asnjë përshkrim tjetër mbi rolet dhe përdoruesit të cilët i kanë 

këto përgjegjësi në aplikacion. 

Rolet e gjetura në aplikacion janë të paraqitura në figurën e më poshtme e cila është funksionale në 

aplikacion, nga to rolet si ‘Verifikues’, ‘Kërkesë e punës’, ‘Kërkesa e punës logjistika’,’ 

InxhinjeringuDepDiv’, ‘Autorizues inxhinjeringu’, ‘Transfer i brendshme’ nuk kanë asnjë 

përshkrim mbi përgjegjësit që ato kanë në aplikacion. 

Figura 1. Rolet dhe pozitat  e gjetura në aplikacion. 

  

Burimi: aplikacioni i të dhënave nga e-Pasuria 

                                                      
20 Intervista me Kryeshefin e ASHI dhe Drejtori i Drejtoratit për E-Qeverisje, Korrik 2017. 
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Sipas përgjegjësive të punës nga skema organizative dhe raportet mujore të dorëzuara nga operatori 

ekonomik në ASHI  dhe auditimeve në OB-të tjera publike kemi gjetur që një numri i madh i 

shfrytëzuesve të aplikacionit janë hap nga OE-të apo nga administratori i aplikacionit në MAP edhe 

pse kjo përgjegjësi i takon nën-administratorit të aplikacionit në institucionin përkatës. Hapja e 

këtyre shfrytëzuesve është bërë pa ndonjë procedurë të shkruar por vetëm me një e-mail nga vetë 

përdoruesi i ri. 

Sipas skemës organizative të ofruar dhe verifikimeve në institucionet e audituara kemi gjetur që 

zyrtari i depos ka përgjegjësit në aplikacion në nivelin e nën-administratorit. Ky përdorues është 

hapë nga OE apo administratori i aplikacionit në ASHI. Përderisa detyrat dhe përgjegjësit e nën-

administratorit kanë të bëjnë me hapjen e përdoruesve dhe administrimin e kategorive tjetra sikurse 

hapjen e depove, departamenteve, kategorive, njësive matëse, kërkesën etj., ndërsa detyrat e zyrtarit 

të depos janë porositë, pranimet, ngarkimet, shkarkimet, transferet e brendshme apo të jashtme, 

pranon kërkesat nga punëtorët për materiale etj. Këto janë përgjegjësi të natyrave të ndryshme që të 

kryhen nga i njëjti shfrytëzues.  

Sipas specifikimeve teknike të e-Pasurisë, aplikacioni duhet të mundësoj qasje të papenguar të 

përdoruesve në aplikacion, dhe të mos lejojë kryerjen e transaksioneve pa u ditur saktë emri i 

përdoruesit. Kjo i mundëson institucionit të ketë njohuri të plotë se kush është zyrtari që ka hyrë në 

aplikacion dhe çfarë veprime ka ndërmarr. Nga verifikimi i listës së shfrytëzuesve kemi gjetur se 

më shumë se 800 përdorues janë të pa identifikueshëm, të cilët në aplikacion janë hapur me emra të  

ndryshëm që nuk janë në pajtim me kërkesat dhe qëllimin e aplikacionit. Në bazë të analizave të 

bëra kemi vërejtur se shumica janë në pozitën e punëtorit por ka edhe në pozitat që mbajnë 

përgjegjësi për menaxhimin e aplikacionit sikurse në rolin e nën-administratorit që kemi gjetur të 

jenë më shumë se 70 prej tyre. Në tabelën e më poshtme do të prezantojmë disa nga rastet e gjetura 

në listën e përdoruesve të ofruar nga ASHI. 
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Tabela 5. Mostër nga lista e disa përdoruesve të panjohur në aplikacion. 

 

Burimi: Baza e të dhënave nga aplikacioni e-Pasuria 

Gjithashtu, në listën e plotë të zyrtarëve që përdorin aplikacionin e-Pasuria kemi vërejtur që   

mesatarisht 2000 përdorues i kanë të hapur më shumë se një llogari në aplikacion me një emër por 

duke i shtuar një numër apo shenjë pasi që aplikacioni nuk lejon regjistrimin e një emri më shumë 

se një herë. Nga institucionet e audituara ne kemi kërkuar shpjegim për këtë ndodhi por përveç që 

mund ta kenë harruar fjalëkalimin nuk ka pas ndonjë justifikim dhe se nuk ka ndonjë dëshmi nëse 

është aprovuar nga përgjegjësit e organizatës buxhetore. 

  

Emri dhe mbiemri Institucioni Pozita Përdoruesi

Departamenti i  Administrimi i  Sistemit Administrata Tatimore e Kosovës Punëtor Departamentii.AdministrimiiSistemit

Depo Centrali  tel. Agjencia e Statistikave të Kosovës Zyrtar depo Depo.Centralitel.

Sub Admin Administrata Tatimore e Kosovës Sub Administrator Sub.Admin

subadmin AKSP Akademia e Kosovës për Sigurie Publike Sub Administrator subadmin.AKSP

arh subadmin Autoriteti Rregullativ i  Hekurudhave Sub Administrator arh.subadmin

subadmin Bat.1 BRSH  I Punëtor subadmin.Bat.1

subadmin fna Fakulteti i  Ndertimtarise dhe Arkitektures Sub Administrator subadmin.fna

Subadmin IPK Instituti Pedagogjik i  Kosovës Sub Administrator Subadmin.IPK

SubAdmin KD Kompania e Deminimit Punëtor SubAdmin.KD

subadmin Vushtrri-QKMF Komuna Vushtrri Sub Administrator subadmin.Vushtrri-QKMF

FOTOKOPJE FOTOKOPJE Agjencia Kosovare e Privatizimit Punëtor FOTOKOPJE.FOTOKOPJE

416 test Fakulteti Filozofik Punëtor 416.test

00/ - koridori Fakulteti i  Edukimit Punëtor 00/.-koridori

ZYRA  SIMFK Agjencia  për  Ndihmë  Juridike  Falas Kërkesë e Punës ZYRA.SIMFK

ASK Raporte Agjencia e Statistikave të Kosovës Verifikues ASK.Raporte

Depo Centrali  tel. Agjencia e Statistikave të Kosovës Zyrtar depo Depo.Centralitel.

arkep logjistika Autoriteti Rregullativ i  Komunikimeve Zyrtar i  Logjistikës arkep.logjistika

Sami BRSH  I

test personeli Fakulteti i  Inxhinierisë Elektrike dhe KompjuterikZyrtar i  Personelit test.personeli

Depo dkft Komanda e Forcës Tokësore Zyrtar i  Depos Depo.dkft

depo depo Komuna e Deçanit Zyrtar i  Depos depo.depo

Sami K. Komunal Podujeve

Test Test Ministria Administrates Publike Zyrtar i  Logjistikës test.logjistikaaa

Test Test Ministria Administrates Publike Zyrtar i  Pasurisë Testpasuria.Map

TEST TEST Ministria e Punëve të Jashtme Zyrtar i  Depos TEST.TEST2

Test Test Universiteti i  Shkencave të Aplikuara - Ferizaj Zyrtar i  Pasurisë Test.Test5

Depoja  Podrum Fakulteti i  Shkencave Matematike-Natyrore Punëtor Depoja.Podrum

Laboratori nr 8 Lab hulumtues i kimisë organikFakulteti i  Shkencave Matematike-Natyrore Punëtor Laboratorinr8.Labhulumtuesikimisëorganik

Laboratori nr 8 Lab hulumtues i kimisë organikFakulteti i  Shkencave Matematike-Natyrore Punëtor Laboratorinr8.Labhulumtuesikimisëorganik1

------- ------ KDS Punëtor -------.------

Depo #NAME? KDS Punëtor Depo.#NAME?4

/ / Komuna e Deçanit Punëtor /./1

/// /// Komuna e Deçanit Punëtor ///.///

1 Kurshumlia Komuna e Gjakoves Punëtor 1.Kurshumlia

................... ............... Kuvendi Komunal Dragash Punëtor ...................................

Depo #NAME? RMC Punëtor Depo.#NAME?3
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3.2.3 Funksionimi i aplikacionit e-Pasuria 

ASHI duhet të posedon mekanizma (raportet e sigurimit të cilësisë, plan të testimit; program testimi, 

rezultatet e testimit, kriteret e pranimit apo refuzimit, planë të rimëkëmbjes nga fatkeqësitë etj.) me 

anë të të cilave siguron se aplikacioni funksionon sipas qëllimit të ekzistencën së tij.  

Pjesë e aktiviteteve të ushtruara nga komisioni në ASHI  është menaxhimi dhe verifikimi i cilësisë 

dhe funksionaliteti i aplikacionit, por neve nuk na është ofruar ndonjë raport i sigurimit të cilësisë, 

plan i testimit, program testimi, rezultate të testimit, kritere për pranim apo refuzim të aplikacionit 

apo ndryshimeve në të, planë të rimëkëmbjes nga fatkeqësitë etj.   

Sipas komisionit në ASHI testimin e aplikacionit e kanë bërë në pranin e të gjithë anëtareve të saj 

duke mos dokumentuar asnjë veprim. Ne kemi gjetur që kjo mënyrë ka rezultuar si mekanizëm jo i 

përshtatshëm pasi që janë gjetur shumë çështje në aplikacion të cilat nuk e kanë funksionin dhe 

kontrollin e plotë mbi aplikacion. 

 Nuk janë punuar një pjesë e moduleve siç janë paraparë në kontratë (moduli i buxhetit). Po 

ashtu, manuali ka të përfshirë modulin e inxhineringut i cili ka për qëllim kërkesat e 

shërbimeve me punë por që në bazë të testimit tonë nuk është përdorur asnjëherë. 

 Aplikacioni ka mungesë kontrolli mbi të dhënat që regjistrohen në aplikacion dhe si rezultat 

nga baza e të dhënave kemi gjetur se shumë artikuj të njëjtë janë të regjistruar në nën kategori 

të ndryshme, gjithashtu e njëjta kategori e pasurive është regjistruar me emra të ndryshëm, 

kjo ndikon në amortizimin e pasaktë të pajisjeve si dhe raportet japin një pasqyrë jo të 

besueshme për institucionet. 

 Në rastet kur zyrtari është duke punuar në një modul të caktuar të aplikacionit dha ka sfidë 

në përdorim ne kemi vërejtur se mungon ndihma e drejtpërdrejtë e integruar në modul, si 

dhe manuali i përdorimit është shumë i mangët dhe nuk përshkruan funksionin e plotë të 

secilit modul. 

3.2.4 Trajnimi mbi përdorimin e aplikacionit 

Pjesë e obligimit të dal nga kontrata në mes të MAP dhe operatorit ekonomik është edhe trajnimi i 

të gjithë shfrytëzuesve si pjesë e përdorimit të aplikacionit. Gjatë kohës në terren ne kemi marr disa 

lista të zyrtarëve që kanë marr pjesë në trajnim por jo një listë që dëshmon se kjo objektivë e 

kontratës është arritur duke i trajnuar të gjithë zyrtarët përgjegjës për përdorimin e aplikacionit e-

Pasuria. ASHI nuk ka mbajtur evidencë të plotë për pjesëmarrësit në trajnim dhe nuk ka njohuri për 

përfshirjen e të gjitha institucioneve në këtë trajnim,. Për më tepër, në institucionet e audituara kemi 

vërejte se jo të gjithë që përdorin këtë aplikacion kanë marr pjesë në këtë trajnim.  

Trajnimet e ofruara kanë paraparë prezantimin e mënyrës së përdorimit për nivelet e ndryshme por 

nga intervistat e zhvilluara me zyrtar të përfshirë kemi kuptuar se nën-administratorët dhe 
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auditorët e brendshëm në asnjë rast nga gjashtë entitet e audituara nuk kanë marr pjesë në trajnim21. 

Gjithashtu gjatë intervistave me zyrtarët tjerë shfrytëzues të këtij aplikacioni kanë deklaruar se nuk 

kanë marr pjesë në ndonjë trajnim për mënyrën e përdorimit të moduleve në mënyrë specifike.  

Aplikacioni ofron gjithashtu edhe manualin i cili ndihmon në mënyrën e përdorimit të moduleve 

mirëpo ne kemi vërejtur se në disa entitete zyrtarët vazhdojnë të kenë mangësi në përdorimin e këtij 

aplikacioni.  

Po ashtu, gjatë testimit të aplikacionit kemi gjetur se moduli i zhvlerësimit/amortizimit nuk është 

përdorur nga asnjë OB që përdor e-Pasuria. Në ASHI ne kemi vërejtur se ky modul është i 

aplikueshëm dhe secila OB dhe mund bëjë zhvlerësimin në mënyrë manuale duke zgjedhur nga 

lista kategorinë e caktuar. Në intervistat e realizuara me zyrtarët kemi vërejtur se asnjë nga ta nuk 

ka njohuri për këtë mundësi pasi që nuk ka qenë edhe pjesë e trajnimit. 

3.2.5 Përkrahja e shfrytëzuesve të aplikacionit 

Në ASHI është themeluar tavolina ndihmëse e cila i mundëson institucioneve publike të paraqesin 

problemet dhe vështirësitë teknike gjatë përdorimit të aplikacioneve që menaxhon kjo organizatë, 

pjesë e të cilës është e-Pasuria. Gjate realizimit të auditimit, për të testuar përkrahjen e ofruar për 

shfrytëzues, kemi kërkuar nga shfrytëzuesit e OB që të paraqesin problemet e tyre lidhur me 

aplikacionin e-Pasuria. Në dy institucione të audituara janë bërë disa tentime për t’u lidhur me 

telefon të cilat kanë dështuar dhe se fundmi është dërguar kërkesa me e-mail. Kemi vërejtur se nuk 

është kthyer asnjë konfirmim i pranimit të kërkesës apo realizim të saj përgjatë kohës së kaluar në 

institucion.  

Në ASHI nuk kemi gjetur asnjë mekanizëm i cili do të mundësonte përcjelljen dhe trajtimin e 

kërkesave të shfrytëzuesve. Kërkesat pranoheshin në numrin e zyrës (përmes tavolinës ndihmëse 

apo direkt tek zyrtarët përgjegjës për këtë aplikacion) por edhe në telefonat mobil të zyrtareve të 

ndryshëm. Realizimi i kërkesave bëhej në baza ad-hoc duke mos i regjistruar ato, duke mos u 

konsultuar rreth pengesave apo avarive22 të cilat mund të ekzistojnë në aplikacion, apo edhe duke 

mos konsultuar të drejtat dhe rolet e shfrytëzuesve.  

Megjithatë, zyrtaret e ASHI dhe kompania e kontraktuar në kuadër të trajnimeve dhe përkrahjes së 

shfrytëzuesve kanë vizituar kohë pas kohe OB të ndryshme për ndihme teknike për vështirësitë 

gjatë përdorimit të aplikacionit për të cilën janë ofruar dëshmi. 

  

                                                      
21 Intervistat e zhvilluara me Auditorët e Brendshëm, Korrik- Shtator 2017. 
22 Dëmtim i pajisjes  gjatë punës duke u ndikuar nga faktor të jashtëm ose brendshëm. 
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3.3 Shfrytëzimi i aplikacionit e-Pasuria  

 OB janë të obliguara të përdorin e-Pasuria për të regjistruar materialin shpenzues dhe pasurinë në 

mënyrë të plotë dhe me të dhëna të sakta duke përdorur të gjitha modulet dhe pozitat në të. 

Gjatë auditimit ne kemi gjetur se asnjë nga OB mostër të këtij auditimi nuk i shfrytëzon të gjitha 

modulet dhe pozitat në këtë aplikacion. Nën-administratori i cili bënë hapjen e përdoruesve dhe 

administrimin e kategorive tjetra ( hapjen e depove, departamenteve, kategorive, njësive matëse, 

kërkesën etj),  kemi gjetur se vetëm në një nga gjashtë OB e audituara është aktiv, në rastin e MKRS.  

Auditori i brendshëm gjatë vlerësimit të e-Pasurisë nuk e përdor këtë aplikacion në asnjë nga gjashtë 

entitetet e audituara. Nga verifikimet tona dhe raportet e auditimit të ofruara ne kemi gjetur se gjatë 

auditimeve të brendshme të kryera auditorët e brendshëm në asnjë rast nuk kanë përdorur raportin 

e gjeneruar nga aplikacioni e- Pasuria por janë bazuar në aplikacione tjera të brendshme që përdorin 

këto OB ( sikurse janë Excel, bazë të dhënave apo aplikacion tjetër).  

Zyrtari i personelit  në asnjë OB të audituar nuk është në funksion, sikurse edhe pozita e punëtorit 

që ndërlidhet me modulin e kërkesës online e cila nuk është në përdorim pothuajse në asnjë entitet. 

Në tabelën e më poshtme janë paraqitur OB e audituara dhe shfrytëzueshmëria sipas pozitave në 

aplikacion.  

Tabela 1. Shfrytëzueshmëria e aplikacionit e- Pasuria nga OB e audituara bazuar në pozitat e 

caktuara në aplikacion. 

OB-të e Audituara 

Pozitat në Aplikacion MPB MKRS K. Ferizaj K. Lipjan Dogana AKP 

Nën- Administratori  -  - - - - 

Auditori Brendshëm - - - - - - 

Zyrtar Personeli - - - - -  

Zyrtar Logjistike   -  -  

Zyrtar Depo    -  -  

Zyrtar Pasurie    -  -  

Punëtori  - - - - - - 

Burimi: Baza e të dhënave nga aplikacioni e-Pasuria 

Në auditimin e kryer në gjashtë (6) OB e përzgjedhura si mostër, kemi vërejtur shfrytëzim të 

niveleve të ndryshme të këtij aplikacioni. Dogana e Kosovës nuk e përdor aplikacionin e-Pasuria 

kurse në MKRS dhe Komunën e Ferizajt kemi gjetur një përdorim të kufizuar të aplikacionit. Gjendje 

më e mirë vërehet të jetë në MPB, AKP dhe komunën e Lipjanit. Përmes grafiku të më poshtëm do 

të paraqesim gjendjen e përdorimit të aplikacionit e-Pasuria përgjatë viteve 2010-2017. 



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

 

 20 

Grafiku 2. Shfrytëzueshmëria e aplikacionit nga OB-të mostër.  

 

Burimi: Baza e të dhënave nga aplikacioni e-Pasuria 

OB-të në tërësi për regjistrimin online të të dhënave nuk e përdorin e-Pasurinë si bazë e cila do të 

jepte informata të plota dhe të sakta për gjendjen e pasurisë në organizatë. Dogana ka një bazë të 

dhënave të zhvilluar nga vetë OB dhe është i vetmi aplikacion që është përdorur deri me tani. 

Baza e regjistrimit të pasurisë në komunën e Ferizajt dhe AKP si bazë primare e të dhënave është në 

Excel. AKP pjesërisht bënë regjistrim të hyrje daljeve edhe në e-Pasuria.  Në Komunën e Ferizajt nga 

të dhënat tona ne kemi vërejtur një regjistrim të limituar, ndërsa nga zyrtari i pasurisë kemi kuptuar 

se nuk kanë njohuri për këto regjistrime ( hyrje dhe dalje të mallrave në sistem). 23 

 Për dallim prej OB-ve të lartë përmendura, komuna e Lipjanit përdor aplikacionin e-Pasuria dhe 

Excel por që të dhënat në e-Pasuria sipas verifikimeve tona janë të plota. Gjithashtu, MBP përdor 

aplikacion të dyfishtë të regjistrimit. Hyrjet dhe daljet e stoqeve bëhen në të dy aplikacionet, në e-

Pasuria dhe ka një aplikacion të ngjashëm i cili ndër të tjera ka edhe modulin e regjistrimit të 

pasurive nën një mijë euro. 

Aplikacioni përbëhet nga module të ndryshme dhe janë të ndërlidhura me njëra tjetrën, por jo të 

gjitha këto module janë duke u shfrytëzuar nga OB. Moduli i kërkesës online që duhet të përdoret 

nga secili zyrtar në rast të ndonjë kërkese për furnizim me të mira materiale nuk përdoret nga 

pothuajse asnjë entitet i audituar. Moduli kërkesa është paraparë të hyje në funksion që në vitin 

2010, nga gjashtë OB të audituara kemi vërejt se vetëm një nga to ka bërë një përpjekje për ta 

përdorur ketë sistem. ASHI ka ofruar të dhëna vetëm për vitin 2016 dhe nuk ka dëshmi për gjendjen 

e më hershme.  

  

                                                      
23 Intervistë me zyrtarin për pasuri, qershor 2017. 
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Grafiku 3. Përdorimi i kërkesës online nga OB. 

 

Burimi: Baza e të dhënave nga aplikacioni e-Pasuria 

Prezantimi në tabelë tregon se  në vitin 2016 vetëm MKRS ka bërë një numër të kufizuar të kërkesave 

përmes këtij moduli, përderisa OB të tjera nuk kanë bërë as një kërkesë. Kjo ndodhë për shkak se 

nuk ka pas ndonjë iniciative nga ASHI por edhe vetë OB. Si rezultat i mos përdorimit kërkesat bëhen 

me metoda të ndryshme sikurse përmes kërkesave elektronike (e-mail) apo edhe me forma fizike 

që dërgohen tek depoisti. Kjo sjellë mos barazim të hyrjeve dhe daljeve në aplikacion por edhe mos 

regjistrim të pasurisë ( shih shtojca 1). 

Nga vëzhgimi fizik kemi vërejtur se shumë pasuri në OB janë pa numër identifikues apo barkod 

dhe si pasoj nuk dihet se kush është i ngarkuar. Rastet e identifikuara gjatë auditimit kanë qenë në 

MKRS, MPB, AKP dhe  Ferizaj.   

3.3.1 Vështirësitë në përdorimin e aplikacionit nga OB   

Përdorimi i aplikacionit nga OB-të është në baza ditore dhe për këtë ASHI sigurohet se nuk ka 

ndonjë vështirësi në funksionim. Duke marr parasysh nivelin e ultë të përdorimit të aplikacionit 

ASHI ka dërguar një pyetësor tek të gjitha OB-të për të kuptuar vështirësitë që kanë në përdorim të 

këtij aplikacioni dhe nëse i plotëson nevojat e tyre. Nga institucionet që janë përgjigjur mund të 

vërejmë se një pjesë e vogël konsiderojnë se nuk i plotëson plotësisht nevojat për ta përdorur. 

Grafiku 4. Vlerësimi i aplikacionit e-Pasuria nga përdoruesit në OB. 

 

Burimi: ASHI, pyetësori për vlerësimin e e-Pasuria, 2016. 
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Ndërsa sa i përket vështirësive në përdorim, pjesë e pyetësorit të dërguar nga ASHI mund të 

vërejmë se shumë OB kanë dhënë përgjigje për të njëjtat probleme në përdorim të këtij aplikacioni. 

Gjatë punës në terren ne kemi intervistuar zyrtarët e përfshirë në këtë proces dhe sipas tyre edhe 

pse kanë kthyer përgjigje në pyetësorin e lartë-përmendur nuk kanë vërejtur ndonjë përmirësim 

deri me tani dhe nuk ka njohuri se si janë trajtuar këto çështje. Përderisa gjatë nxjerrjes së raporteve 

nga sistemi asnjëherë ky sistemi nuk gjeneron raport të njëjtë dhe se të dhënat në të janë jo të plota 

duke mos përfshirë të gjithë artikujt e regjistruar24. Po ashtu, gjatë punës në terren ne kemi vërejtur 

se qasja në sistem është me ndërprerje. Tabela e më poshtme paraqet listën e problemeve të 

paraqitura nga OB dhe numrin tyre që kanë vështirësi në përdorimin e aplikacionit e-Pasuria, 

probleme të cilat edhe gjatë punës në teren i kemi identifikuar.  

Tabela 4. Llojet e problemeve të identifikuara nga përdoruesit e e-Pasuria në OB. 

Llojet e problemeve të paraqitura  Nr. i Institucioneve 

Saktësia e raporteve / të dhënave  17 

Raporte shtesë 5 

Qasje në aplikacion / Qasje shtesë  10 

Aplikacioni funksionon në rregull  3 

Nevojë për trajnime 15 

Migrimi i të dhënave 3 

Zhvlerësimi i pasurisë  4 

Ndërprerja e aplikacionit gjatë përdorimit 6 

Probleme në shpejtësi 6 

Ndërrimi i të dhënave / përmirësim 5 

Ngarkimi i zyrtarëve me pasuri  3 

Shtim i kategorive të pasurisë 2 

Dyfishim i të dhënave 4 

Probleme me adresimin e problemeve  5 

Printimi i Barodeve/ Skaneri/ Printeri 5 

Burimi: ASHI, pyetësori për vlerësimin e e-Pasuria, 2016. 

 

  

                                                      
24 Intervista me zyrtarët e pasurisë, depos dhe pranimit të mallit në AKP, KL dhe MKRS. 
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3.3.2 Monitorimi dhe siguria e të dhënave të paraqitura në aplikacionin e-

Pasuria 

Aplikacioni e-Pasuria gjeneron raporte që duhet ti shërbejnë organizatës buxhetore për përdorim të 

brendshëm. Këto raporte janë pikë referimi për kontrollin dhe monitorimin e secilit veprim të 

përdoruesit duke u bazuar në pozitën e caktuar në aplikacion, për kontrollin e plotësisë dhe 

saktësisë së të dhënave të regjistruara në aplikacion. Për këtë vendosen procedura për hartimin e 

kërkesave të raporteve për të siguruar se plotësia dhe saktësia e të dhënave dalëse/raporteve të 

aplikacionit është vlerësuar përpara përdorimit për përpunim të mëtejshëm. Gjithashtu, raportet 

trajtohen në përputhje me klasifikimin e konfidencialitetit të aplikuar. Shpërndarja e të dhënave 

dalëse/ raporteve duhet të jetë mirë e kontrolluar. 

Gjetjet nga auditimi tregojnë se aplikacioni e-Pasuria nuk gjeneron raporte të mjaftueshme që janë 

të nevojshme për menaxhim efektiv dhe efikas të të dhënave në aplikacion. Kjo ndodhë për shkak 

se ASHI nuk ka bërë vlerësimin e nevojave të raporteve për monitorimin e të dhënave të regjistruara 

dhe kontrollin mbi veprimet e përdoruesve në aplikacion.  

Raportet për historikun e transaksioneve të regjistruara mungojnë. ASHI si pronare e aplikacionit 

e-Pasuria, e as përdoruesit tjerë (OB) nuk janë në gjendje të verifikojnë dhe kontrollojnë nëse është 

fshirë një transaksion, si ka qenë i regjistruar ky transaksion para fshirjes, nëse është ndryshuar një 

transaksion apo cila e dhëne në transaksion. 

Filtrimi i të dhënave nuk është funksional, prandaj raportet paraqesin të gjitha të dhënat në 

aplikacion në vend se të paraqesin vetëm të dhënat e kërkuara. Filtrat e dy moduleve nuk janë 

funksional, moduli Depo/ Raportet dhe moduli Administrimi/ Statistika: 

 Gjithashtu është vërejtur se aplikacionit nuk i filtron të dhënat sipas datës së kërkuar. Nëse 

përdoruesi kërkon statistika mbi pasuritë/materialet shpenzuese në depo të blera vetëm për 

vitin e kaluar, raporti paraqet të gjithë pasurinë/materialin që është në depo pavarësisht 

datës së prerjes.  

 Gjatë testimit të aplikacionit kemi vërejtur raste sikurse p.sh. në raportin “5 Raporti i 

Pranimit të Mallrave” kur aplikohet filteri “Nënkategoria” p.sh. për toner, raporti i gjeneron 

të dhënat për të gjithë artikujt pa përjashtim, në vend se të gjenerojë vetëm listën e tonerëve. 

Raportet te moduli Administrimi/ Statistika dhe Raporti mbi Auditimin e Përdoruesve janë të 

qasshme për secilin përdorues në rolin e nën-administratorit, pavarësisht institucionit ku punon. 

Këtu janë të ekspozuara të dhënat personale të të gjithë punonjësve në sektorin publik si Numri 

Personal  (Raporti ‘numri i qasjeve’) që bie në kundërshtim me mbrojtjen e të dhënave personale.25 

Po ashtu, është vërejtur se moduli Administrimi/Statistika nuk përmban asnjë raport që paraqet se 

cilët janë shfrytëzuesit aktiv/ jo aktiv të aplikacionit. 

                                                      
25 Të përcaktuara me Ligjin Nr. 03/L-172, për Mbrojtjen e të dhënave Personale, Paragraf 6, 7 p. 4 
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Në bazën e të dhënave apo në raportet ekzistuese në aplikacion nuk kemi gjetur informata të 

mjaftueshme për gjurmimin e secilit proces që ndodhë në aplikacion: 

 Baza e të dhënave nuk ka asnjë tabele ku regjistrohen të dhënat për procesin e modifikimit 

apo të fshirjes së një të dhëne; 

 Në strukturën e tabelave shihet që në pjesën më të madhe të tabelave mungojnë kolonat për 

identifikimin e kohës së ndodhjes së ngjarjes, përdoruesin si dhe IP Adresa26 nga ku ka 

ndodhë ngjarja; 

 Në tabelën për identifikimin e qasjeve në aplikacion nuk ka ndonjë informatë të ruajtur se 

çfarë ka kërkuar përdoruesi apo çfarë ka printuar; 

 Në tabelën për identifikimin se kur është qasë përdoruesi në sistem janë të ruajtura vetëm të 

dhënat për vitin e fundit (2017), gjithashtu ka përdorues që nuk iu është regjistruar koha e 

fundit kur është qasë në sistem; 

 Ka një numër të konsiderueshëm të përdoruesve për të cilët  nuk  janë rishikuar të drejtat e 

tyre dhe përcaktimi në sistem sipas pozitës që e ushtrojnë apo në institucionin që punojnë 

(ka shfrytëzues që pavarësisht që e ka ndërruar institucionin ai ende vazhdon të ketë qasje 

në institucion të cilin ka punuar me herët); 

 Ka shfrytëzues që janë hapur në dy apo më shumë role të ndryshme; 

 Nuk ka ndonjë identifikim në listë të përdoruesve apo ndonjë raport të veçantë ku vërehen 

përdoruesit jo aktiv të sistemit; 

  Në listën e shfrytëzuesve janë identifikuar që 90% e shfrytëzuesve kanë mundësi të qasen 

në aplikacionin e-pasuria me qasjen ‘nuk ka domen27’. 

 

                                                      
26 Një Internet Protocol (IP) Adresa është një etiketë numerike e përdorur për të identifikuar një kompjuter ose pajisje 

brenda një rrjeti.  
27Domain: hapsira ose fusha në pronësi apo e kontrolluar nga qeveria ose vartësit e saj. 
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4 Konkluzionet 

Evidentimi, ruajtja dhe shfrytëzimi i pasurisë në mënyrë racionale duhet të jetë qëllim primar i secilit 

institucion dhe zyrtarëve të punësuar në sektor publik. Konstatimi ynë është se ky aplikacion nuk e 

ka arritur qëllimin e tij kryesor, krijimin e një baze qendrore të unifikuar për menaxhimin efektiv të 

pasurisë publike  edhe pse janë investuar rreth një milion euro nga qeveria për zhvillim dhe 

mirëmbajtjen e tij.  Si pasoj e kësaj qeveria si përgjegjëse për menaxhimin e parasë publike por edhe 

institucionet publike nuk janë në gjendje të prezantojnë gjendjen reale të pasurisë jo financiare dhe 

kjo për shkak të mos regjistrimit të materialit shpenzues apo pasurisë në kohë dhe në mënyrë të 

plotë.  

 Po ashtu, mungesa e komunikimit në mes të MF dhe MAP ka ndikuar në mos zbatueshmëri të 

rregullores e cila i obligon institucionet të përdorin këtë aplikacion për pasuri jo financiare. Kjo për 

shkak se MF asnjëherë nuk ka verifikuar burimin e të dhënave në pasqyra financiare për pasuritë 

nën një mijë euro përderisa MAP përkatësisht ASHI ka rol të kufizuar në OB për ti obliguar në 

përdorim të e-Pasuria. Si pasoj edhe pse OB janë të obliguara të përdorin këtë aplikacion, të dhënat 

për pasurinë jo financiare në pasqyra financiare janë nxjerr nga aplikacione të ndryshme.  

Hartimi dhe zbatimi i procedurave për përdorim dhe mbarëvajtje të e-Pasuria 

MAP nuk ka hartuar politikat dhe procedurat e nevojshme për përdorimin e duhur dhe 

mbarëvajtjen e sistemit e-Pasuria. Kjo situatë krijon paqartësi në realizimin e këtyre aktiviteteve dhe 

po ashtu krijon varësi ndaj palëve të treta të kontraktuara për realizmin e këtyre aktiviteteve.  

Në rast të kontraktimit të palëve të treta, pamundëson monitorimin dhe vlerësimin e efektivitetit 

dhe efikasitetit të shërbimit të ofruar.  

Ndarja e roleve dhe përgjegjësive 

Mungesa e ndarjes së detyrave dhe përgjegjësive nga ASHI për komisionin e caktuar për projekt 

ndikon direkt në performancën e sistemit, si pasoj mund të mos përcillen hapat e nevojshëm për 

mbarëvajtje të sistemit, mos të merren parasysh kërkesat dhe problemet e përdoruesve, mos të 

rishikohen manualet e përdorimit etj., dhe të ndikoj direkt në mos shfrytëzimin e sistemit. 

Mosrespektimi i detyrave dhe përgjegjësive sipas skemës organizative ndikon direkt në sigurinë 

dhe besueshmërinë e sistemit, prandaj kjo ka ndikuar në hapjen e shfrytëzuesve jo adekuat, në role 

jo adekuate, në përditësimin e qasjeve kur përdoruesit lëvizin në vende pune që nuk kërkojnë të 

njëjtin nivel përgjegjësie, në mungesën e verifikimit të përdoruesve që nuk punojnë më në 

institucione etj.  

Trajnimi mbi përdorimin e aplikacionit 

Mos përdorimi i aplikacionit nga të gjithë zyrtarët publik, mos informimi për obligimet e tyre në 

përdorimin e këtij aplikacioni dhe trajnimet e kufizuara për mënyrën e përdorimit të tij kanë pasoj 

të drejtpërdrejt në mos arritjen e synimit të këtij aplikacioni i cili do të duhet të kishte të dhëna të 

plota për të gjitha shpenzimet që ndodhin për vlerat nën një mijë euro por duke mos përjashtuar 

edhe ato mbi një mijë euro.  
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Zhvlerësimi vazhdon të mos kryhet nga OB edhe pse aplikacioni e mundëson këtë, kjo ka ndodh si 

pasoj e mos përfshirjes në trajnim të këtij moduli, atëherë ne mund të konkludojmë se nuk është 

ofruar trajnim  për këtë ose nuk ka qenë i shpjeguar mirë. 

Përkrahja dhe shfrytëzueshmëria e aplikacionit 

ASHI nuk i ka kushtuar rendësi të duhur vendosjes së mbështetjes së TI dhe aktiviteteve 

operacionale. Disa aktivitete standarde realizohen, mirëpo në baza ad-hoc apo sipas praktikave të 

aplikuara nga zyrtaret, duke mos ndjekur ndonjë procedure apo rregull të punës për realizimin e 

tyre. Shumica e aktiviteteve realizohen pa ndonjë planifikim paraprak dhe kërkesat procedohen pa 

një vlerësim apo aprovim paraprak. Sistemi ka ndërprerje, vonesa dhe përdoruesit nuk kanë njohuri 

se pse ndodhë kjo. Kërkesat nuk regjistrohen dhe për realizimin e tyre nuk ekziston asnjë 

mekanizëm kontrolli.  

Shfrytëzueshmëria e e-Pasuria   

Edhe pse përdorimi i aplikacionit është obligim ligjor dhe është ne funksion qe nga viti 2010, 

institucionet nuk e përdorin në mënyrë të plotë aplikacionin e-Pasuria.   

OB nuk i shfrytëzojnë të gjitha modulet dhe pozitat në sistem dhe kjo shkakton mos përputhje të të 

dhënave brenda sistemit.  

Auditorët e Brendshëm nuk janë përfshirë në verifikimin e të dhënave që janë futur nga zyrtarët 

përgjegjës në OB dhe shkakton monitorimin jo adekuat gjatë regjistrimit dhe ngarkimit të pasurive 

tek zyrtarët e caktuar.  

Mundësia e lehtë e përdorimit të aplikacionit  

ASHI ka marr iniciativë për përmirësimin e aplikacionit duke dërguar pyetësorin tek OB për ti 

dhënë mundësi që sërish  të shprehin shqetësimet e tyre, mirëpo edhe pse përgjigjet janë kthyer në 

vitin 2016 përmirësimet nuk janë bërë. Kjo ka shkaktuar edhe neglizhencë tek zyrtaret pasi që duke 

u bazuar në këto vështirësi kanë arsyetuar edhe mos përdorimin e këtij aplikacioni.  

Monitorimi dhe siguria e të dhënave në aplikacion  

Mungesa e vlerësimit  të nevojave për raporte të ndryshme ndikon në kontrolle minimale mbi të 

dhënat e regjistruara, saktësinë dhe plotësinë e tyre dhe rrjedhimisht na jep një pasqyre jo të 

besueshme mbi gjendjen e pasurisë/ materialeve shpenzuese dhe mënyrën e regjistrimit të tyre.  

Pamundësia e aplikacionit për të gjeneruar raporte sipas nevojës dhe kërkesës së përdoruesit 

shkakton humbje kohe dhe angazhim shtesë sepse raportet e pa filtruara nga aplikacioni duhet të 

përpunohen në mënyrë manuale dhe kjo e bën përdoruesin/aplikacionin joefikas. 

ASHI nuk ka bërë testimin e bazës së të dhënave dhe aplikacionit për te verifikuar nëse gjurmët e 

proceseve ruhen sipas specifikimeve teknike dhe si pasojë aplikacioni e pamundëson kontrollin e 

domosdoshëm për të siguruar integritetin dhe besueshmërinë e të dhënave. 

Gjithashtu, ekspozimi i informacionit të palët e paautorizuara mund të shpie në keqpërdorimin e të 

dhënave të sistemit. 
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5 Rekomandimet 

Rekomandimet e dhëna kanë për qëllim përmirësimin e funksionimit dhe shfrytëzueshmërisë së 

aplikacionit e-Pasuria. Gjetjet dhe konkluzionet janë strukturuar duke u bazuar në përgjegjësitë e 

MAP përkatësisht ASHI-së përgjegjëse për menaxhim të aplikacionit dhe OB që janë të obliguara të 

përdorin këtë aplikacion.  

Ne rekomandojmë MF si hartuese e rregullores dhe MAP menaxhuese e aplikacionit  të ndërtojnë 

komunikim të rregullt dhe të vazhdueshëm për të siguruar që prezantimi i pasurive jo financiare në 

pasqyra financiare të bëhet vetëm nga të dhëna që dalin nga ky aplikacion.  

Për MAP përkatësisht ASHI në pozitën e menaxhimit dhe monitorimit të aplikacionit e-Pasuria ne 

rekomandojmë që të: 

 Përcaktoj një kornizë të kontrollit të TI-se, kornizë kjo e cila do përmbajë politika, procedura, 

udhëzues apo dokumentacion të ngjashëm të saktë, të kuptueshëm dhe të aprovuar. Duhet 

përcaktuar elementet e saj, të cilat janë në përputhje me qëllimet e institucionit dhe mënyrën 

e operimit. Këto elemente duhet të përfshijnë në vete vlerën të cilën e ofrojnë, riskut të 

pranueshëm, integritetin, kompetencat e personelit, përgjegjësitë dhe llogaridhënien. Përveç 

hartimit dhe zbatimit të tyre, ASHI duhet të sigurohet se ato po përcjellën dhe respektohen;  

 Rishikoj politikat ose planet për sigurim të cilësisë dhe të përcaktoj se çfarë aktivitetesh ato 

kryejnë. Grupi i sigurimit të cilësisë duhet të rishikoj dokumentet për tu siguruar se ato 

reflektojnë kërkesat e institucionit, funksionalitetin e plotë të sistemit, kontrollet për 

mënjanimin e gabimeve të mundshme gjatë regjistrimit të të dhënave, të rishikoj manualet e 

përdorimit dhe programet e trajnimit, të bëjë rishikimin e raporteve për të përcaktuar nëse 

janë ndërmarrë veprimet e përshtatshme korrigjuese për shmangiet e gabimeve të 

mundshme dhe testimin e backup-it  dhe planin e veprimit në rast të fatkeqësive; 

 Hartoj procedura në mënyrë që të gjithë të përfshirët në menaxhimin e aplikacionit e-pasuria 

t’i kenë të ndara rolet dhe përgjegjësit sipas pozitës së caktuar nga organizata buxhetore; 

 Rishikoj skemën organizative dhe të përshkruaj rolet dhe përgjegjësitë për secilin nivel 

ekzistues në aplikacionin e-Pasuria. Po ashtu, të sigurohet që të gjithë të përfshirët në 

aplikacion janë duke i zbatuar politikat dhe procedurat sipas roleve dhe përgjegjësive që u 

janë përcaktuar; 

 Përcaktoj procedurën e punës për përkrahjen e shfrytëzuesve. Kjo procedurë duhet të 

përmbajë në vete mënyrën e duhur të kontaktimit nga shfrytëzuesit si dhe paraqitjen e 

kërkesës, mënyrën dhe kushtet e përshkallëzimit, si dhe kohën e realizimit të kërkesës dhe 

mënyrën e përmbylljes së kërkesës; 

 Mundësoj që aplikacioni të jetë funksional gjatë përdorimit duke qenë lehtë i qasshëm. Po 

ashtu duhet të përcaktoj njësitë matëse të cilat do të mundësonin monitorimin dhe 

vlerësimin e përdorimit të duhur dhe mbarëvajtjes së sistemit; 

 Siguroj kontrolle të duhura për të parandaluar ekspozimin e informacionet të palët e 

paautorizuara dhe për të mbrojtur informacionet që ata posedojnë; 
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 Krijohen në bazën e të dhënave tabelat e nevojshme për të identifikuar secilin proces që 

ndodhë dhe të pasqyrohen në raporte, në mënyrë që të mundësojnë përcjelljen dhe të ketë 

nën kontroll të gjitha ngjarjet që ndodhin në të gjitha format, raportet dhe modulet tjera të 

aplikacionit siç janë paraparë në specifikimin teknik për e-pasurinë; 

 Siguroj se ka krijuar raporte të cilat mundësojnë përcjelljen e të gjitha ngjarjeve që ndodhin 

në aplikacion siç janë paraparë në specifikimet teknike. Njëkohësisht, të rishikoj 

funksionalitetin e aplikacionit në lidhje me gjenerimin e raporteve dhe të ndërmarrë masa 

që gabimet e identifikuara në raportet e aplikacionit të korrigjohen;  

 Po ashtu duhet realizuar matjet e nevojshme me anë të të cilave do të mundësohet matja e 

efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimit të ofruar, pavarësisht se a do të jetë shërbim i ofruar 

nga njësitë brendshme të agjencisë, apo të jashtme/kontraktuara. Marr masa urgjente që ti 

mbyll shfrytëzuesit e paidentifikuar në aplikacion, dhe 

 Gjejë mundësin që të siguroj trajnim për të gjithë zyrtarët publikë në mënyrë që aplikacioni 

të përdoret në tërësi. Gjithashtu siguroj trajnim për zyrtarët përgjegjës që përdorin e-pasuria 

për të futur të dhënat që janë të obliguar me rregulloren në fuqi; 

Rekomandimet për institucionet, përkatësisht OB, shfrytëzuese të aplikacionit e-Pasuria janë që të: 

 Sigurojnë se e- Pasuria përdoret sipas kërkesave që dalin nga ligjet dhe rregulloret në fuqi. 

Kjo përfshinë të gjitha blerjet që ndodhin në organizatë;  

 Përdorin të gjitha modulet në mënyrë të plotë duke siguruar se të gjithë zyrtarët janë të 

njoftuar për obligimet që dalin nga rregullorja në fuqi duke qenë aktiv në përdorim të 

aplikacionit për çdo shërbim që mund të ofrohet brenda OB.; dhe 

 Auditorët të Brendshëm të përdorin aplikacionin për të verifikuar nëse zyrtarët përgjegjës 

janë duke futur të dhënat e duhura në aplikacion dhe se këto të dhëna korrespondojnë më 

gjendjen reale.  
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Shtojca 1.Lista e OB dhe regjistrimi i hyrjeve dhe daljeve në e Pasuria 

Numr i hyrjeve dhe daljeve ne depot e institucioneve publike 

Institucioni Hyrjet  Daljet 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 
Maj2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Maj 
2017 

Administrata Tatimore e Kosovës 140 76 138 112 297 138 0 0 516 2011 1926 2117 2259 2307 0 0 

Agjencia  për  Ndihmë  Juridike  Falas 0 0 99 602 51 87 103 50 0 0 563 1312 762 780 688 241 

Agjencia e Kosoves per Produkte dhe Paisje Medicionale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agjencia e Statistikave të Kosovës 2 127 66 98 253 76 55 336 0 1008 3682 1480 1501 1468 596 514 

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë 484 907 168 217 306 629 440 114 484 907 102 950 582 464 360 114 

Agjencia Kadastrale e Kosoves 742 237 380 80 504 121 132 3 1583 1119 888 574 1003 479 502 561 

Agjencia Kosovare e Privatizimit 0 5839 1303 1161 2851 2529 576 68 0 4826 5738 5620 4470 2854 1700 4133 

Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës 4002 688 654 686 329 334 380 141 2695 4548 3048 234 2 66 82 282 

Agjencia Kundër Korrupsionit 283 110 164 248 114 146 84 38 426 912 678 781 545 515 407 134 

Agjencia Qendrore e Prokurimit 131 48 57 5 13 0 0 0 29 149 304 72 0 0 0 0 

Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës 0 112 485 358 262 101 151 2 0 110 1174 1182 661 306 645 4 

Agjencioni per Administrimin e Pasurise se Sekuest 1 292 251 115 136 68 44 8 1 1506 982 835 1594 537 654 112 

Agjencioni Pyjor i Kosovës 98 59 415 598 10515 494 72 313 20 36 9 670 251 369 71 305 

Agjensioni Per Barazi Gjinore 0 0 81 32 24 65 58 10 0 0 73 60 66 78 203 47 

Akademia e Drejtësisë 24 7 1284 257 445 242 158 0 0 0 1044 562 787 615 425 96 

Akademia e Kosoves Per Siguri Publike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës 463 370 125 279 1196 200 315 28 440 352 61 1291 2042 2993 2748 1793 

AKSM 0 0 0 0 32 270 198 0 0 0 0 0 0 58 309 54 

Autoriteti i Aviacionit Civil 303 94 194 60 6 153 0 0 250 157 188 90 113 169 0 0 

Autoriteti Kosovar i Konkurrencës 0 0 198 5 0 0 0 0 0 0 131 35 0 0 0 0 

Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave 175 7 19 69 22 15 0 0 0 0 11 235 1 62 0 0 

Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve 29 714 223 165 148 81 141 0 0 122 458 556 309 399 423 99 

Batalioni i Logjistikës 163 0 70 941 1459 2206 419 483 0 0 376 999 916 1994 404 549 

Batalioni i Xhenios 13 0 772 21 423 104 322 193 0 0 768 17 29 10 810 105 

Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BMO 92 0 826 1447 2410 2765 3918 1700 0 0 919 1437 4530 3521 3813 620 

BRSH  I 0 0 3811 57 656 321 397 587 0 0 3459 39 651 28 926 286 

BRSH  II 1 0 6447 119 1053 669 290 624 0 0 4227 29 736 2072 538 78 

BRSH  III 103 56 2023 901 1074 1294 359 316 0 0 1636 371 738 1302 530 105 

BRSH Komanda 0 244 1462 277 2867 1908 1428 909 0 0 1112 499 4554 3764 1981 1834 

Depot Qendrore të FSK-së 1281 893 28785 9052 9810 7479 7757 674 0 0 383 4463 8474 9538 10070 2377 

Dogana e Kosovës 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fakulteti Agrobiznesit 0 0 0 0 37 404 34 21 0 0 0 0 80 434 102 55 

Fakulteti Arteve 0 0 0 0 38 31 30 7 0 0 0 0 62 94 99 33 
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Fakulteti Biznesit 0 0 0 0 63 69 186 12 0 0 0 0 260 324 336 210 

Fakulteti Ekonomik 0 811 1876 719 758 262 597 25 0 101 3779 2175 2092 1706 1677 553 

Fakulteti Filologjik 0 116 3844 76 274 48 183 13 0 700 4167 443 306 288 446 177 

Fakulteti Filozofik 763 728 3364 559 212 158 152 0 685 402 481 881 717 400 468 87 

Fakulteti i Arteve 0 1875 36 47 144 78 414 1 0 2017 243 289 476 312 250 343 

Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë 0 2691 83 179 76 175 64 8 0 2574 91 703 686 723 218 12 

Fakulteti i Edukimit 0 0 3200 50 189 205 232 809 0 0 1087 3595 719 968 516 935 

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit 0 0 905 0 74 350 260 0 0 0 746 159 0 572 661 260 

Fakulteti i Gjeoshkencave dhe Teknologjisë - Mitro 0 160 121 2540 25 54 0 0 0 0 0 2468 420 225 0 0 

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterik 0 1936 0 40 0 0 0 0 0 1899 1 0 0 0 0 0 

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike 0 4011 128 173 78 58 47 617 0 1735 312 458 385 312 284 555 

Fakulteti i Menaxhmentit në Turizëm, Hotelieri dhe 0 0 0 0 33 30 367 3 0 0 0 0 104 108 449 78 

Fakulteti i Mjekësisë 0 0 0 7 0 76 4453 0 0 0 0 0 0 0 4443 0 

Fakulteti i Ndertimtarise dhe Arkitektures 515 2475 80 88 259 60 192 1 483 2499 222 254 273 246 146 225 

Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore 0 0 0 0 4820 620 538 48 0 0 0 0 4776 1251 1295 312 

Fakulteti i Shkencave të Aplikuara të Biznesit-Pej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fakulteti i Shkencave Teknike të Aplikuara- Mitrov 258 14 185 21 1 1 0 0 250 15 275 61 1 0 0 0 

Fakulteti Juridik 71 2626 186 437 852 165 459 23 0 1 351 2180 589 411 1121 520 

Fakulteti Juridik 0 0 0 0 43 62 36 6 0 0 0 0 121 202 137 83 

Gjykata Kushtetuese e Kosoves 888 366 148 70 176 19 133 6 869 447 71 40 26 41 3 2 

Inspektorati Policor i Kosovës 226 129 195 750 457 292 264 4 0 0 0 1705 2535 1503 801 488 

Institucioni i Avokatit të Popullit 129 190 208 287 238 328 459 23 0 0 2158 1987 1463 1648 1139 387 

Instituti i Historisë 0 15 1077 34 21 21 45 0 0 16 509 610 199 158 91 3 

Instituti i Kosoves per Administrate Publike 0 38 480 7 54 48 35 7 0 33 486 344 125 193 260 51 

KDS 9 10 6827 531 1363 1161 779 215 0 0 0 87 53 17576 2468 709 

Këshilli i Kosovës për Trashëgemi Kulturore 90 43 30 16 12 62 48 0 15 1 4 80 46 185 0 6 

Këshilli i Sigurisë së Kosovës 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Komanda e Forcës Tokësore 30 42 1016 1250 752 478 480 56 0 0 1092 562 134 99 166 22 

Komisioni i Pavarur për Media 74 82 45 35 106 23 70 0 74 82 45 35 104 7 0 0 

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale 2 2 4 7 87 187 574 136 2 2 4 7 87 375 1746 471 

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 57 128 35 1352 4764 166 169 44 29 279 339 94 979 748 425 621 

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kompania e Komunikimit 42 5 33 45 722 1157 111 0 0 0 1232 0 798 0 110 0 

Kompania e Mjekësisë 36 0 2160 140 257 516 719 142 0 0 0 1655 90 284 1159 225 

Komuna e Deçanit 1342 1479 1136 973 952 762 524 54 1314 1389 1119 956 950 756 531 46 

Komuna e Gjakoves 1520 1367 1248 1156 1096 628 307 1100 1606 2252 2029 2070 2070 1431 277 782 

Komuna e Prishtinës 0 0 114 535 772 617 574 151 0 0 0 2395 3686 3153 2871 953 

Komuna Ferizaj 29 530 499 255 870 864 1083 0 17 1691 1817 1510 1301 897 1090 0 

Komuna Gllogoc 445 1059 978 611 0 0 0 0 427 974 963 594 0 0 0 0 

Komuna Kaçanik 63 3071 2101 3163 1527 413 775 35 6 2999 2027 2565 2021 438 766 36 

Komuna Kllokot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Komuna Obiliq 364 578 273 232 1107 1012 577 367 127 2462 1552 1279 2340 2102 1661 597 
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Komuna Vushtrri 1405 855 1019 1224 1260 1303 3130 412 1876 1343 1482 1709 1640 1403 3622 1368 

Kshilli Pergjithshem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kuvend iKomuna lPartesh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kuvendi i Republikës së Kosovës 0 1462 1788 511 678 896 1669 104 0 14 2524 1731 3290 7092 6385 1993 

Kuvendi Komunal Dragash 39 125 335 176 210 289 205 19 676 624 1013 857 760 945 1107 210 

Kuvendi Komunal Fushë Kosovë 25 225 18 3785 5271 2869 3305 325 14 226 11 3787 2884 3540 2807 1676 

Kuvendi Komunal Gjilan 0 176 0 13 0 0 15 714 0 6 0 8 0 0 0 0 

Kuvendi Komunal Gracanice 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kuvendi Komunal Hani i Elezit 270 678 54 37 29 66 440 30 104 1165 400 279 326 353 1381 323 

Kuvendi Komunal Istog 0 625 913 1075 514 465 562 265 0 1584 2253 2691 2100 1934 1433 791 

Kuvendi Komunal Junik 824 678 619 720 311 63 144 0 792 757 733 441 392 165 190 0 

Kuvendi Komunal Kamenicë 0 1017 1298 1453 1343 4622 5993 615 0 988 1364 1246 1542 4640 7626 1358 

Kuvendi Komunal Klinë 350 1029 219 557 536 432 605 60 327 461 493 1058 588 559 602 54 

Kuvendi Komunal Leposaviq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kuvendi Komunal Lipjan 20 7506 2547 2240 4880 4094 2734 410 22 7045 2629 2241 4689 2709 2700 408 

Kuvendi Komunal Malishevë 18 65 223 16 0 0 0 0 18 11 186 101 0 0 0 0 

Kuvendi Komunal Mamushë 420 0 0 0 0 0 0 0 372 43 0 0 0 0 0 0 

Kuvendi Komunal Mitrovicë 1447 1536 1656 1489 20516 2559 1658 35 1320 1762 1644 1494 7003 2563 1662 34 

Kuvendi Komunal Novobërdë 170 61 0 0 0 0 0 0 9 35 0 0 0 0 0 0 

Kuvendi Komunal Pejë 610 610 562 304 309 162 237 42 630 1846 1590 1205 1402 1412 1127 156 

Kuvendi Komunal Podujeve 77 211 511 473 1001 316 373 568 3 535 1700 1150 1301 781 404 850 

Kuvendi Komunal Prizren 97 141 112 165 144 185 151 33 345 726 813 1119 1133 1099 233 10 

Kuvendi Komunal Rahovec 1268 2485 183 479 0 0 4171 591 418 110 23 0 0 0 4343 602 

Kuvendi Komunal Ranillug 0 13 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Kuvendi Komunal Shtërpcë 134 1580 1671 3088 1833 1812 2193 600 105 1499 1657 2620 2238 1816 2182 607 

Kuvendi Komunal Shtime 1057 3727 1919 2315 2251 1946 3800 1111 952 5462 3064 2949 3240 2914 4956 1472 

Kuvendi Komunal Skënderaj 519 5618 5304 4906 4639 4992 4028 1438 546 5554 5315 4866 4630 4970 3981 1451 

Kuvendi Komunal Suharekë 4362 3795 3607 2618 3253 4477 3180 247 4580 3858 3673 2554 3487 4896 3146 334 

Kuvendi Komunal Viti 0 2304 1824 3270 3119 2720 3315 293 0 2438 2085 3440 2401 3318 3645 373 

Kuvendi Komunal Zubin Potok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kuvendi Komunal Zveçan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ministria Administrates Publike 2989 1599 2260 1438 2118 674 1175 277 8777 5405 3690 5114 7907 7660 6040 1985 

Ministria e Administrimit te Pushtetit Lokal 1935 761 714 341 379 142 477 0 367 313 1642 581 190 102 33 87 

Ministria e Arsimit, Shkences dhe Teknologjise 300 865 266 147 185 179 197 51 389 1861 1119 775 1022 700 800 160 

Ministria e Bujqesise, Pylltarise dhe Zhvillimit R 0 106 1190 1311 825 913 1287 153 0 0 1126 1207 1157 1584 1330 946 

Ministria e Diasporës 0 61 1256 825 2772 995 431 102 0 192 1720 1280 2983 3693 2531 626 

Ministria e Drejtësisë 147 1254 531 492 552 391 352 38 0 2926 1656 1371 1413 1451 1196 174 

Ministria e Financave 223 144 135 227 291 21 135 0 81 6 0 4 1 0 0 0 

Ministria e Financave - Thesari 0 0 0 0 193 178 203 12 0 0 0 0 17 1025 776 208 

Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës 1612 930 585 1394 1150 1072 603 34 1534 8223 2841 4003 5095 4233 2558 1338 

Ministria e Infrastrukturës 0 3745 516 599 688 768 1135 105 0 5503 3778 3214 2838 2799 3655 955 

Ministria e Integrimit Europian 524 708 280 360 372 2625 230 74 296 1215 592 1027 1134 910 608 360 
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Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit 0 0 12 297 444 208 1096 0 0 0 0 8 87 9 47 0 

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapesinor 453 6534 5003 468 283 544 365 0 159 427 677 465 305 104 0 1 

Ministria e Punes dhe Mireqenies Sociale 0 0 0 14037 84 251 1437 103 0 0 0 13973 65 391 1323 189 

Ministria e Punëve të Jashtme 1811 442 61 1074 129 116 203 8 1981 54 0 431 492 1071 524 253 

Ministria e Shendetesise 0 79 327 373 210 99 67 140 0 52 505 747 103 48 55 290 

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 1226 444 429 894 569 546 515 254 5141 1704 1451 2301 3154 2137 2193 491 

Ministria e Zhvillimit Ekonomik 0 0 454 626 406 585 266 17 0 0 1587 1935 1388 1525 1333 528 

Ministria per Komunitete dhe Kthim 3 836 86 154 77 101 103 0 3 833 75 188 71 164 222 21 

Ministrin e Punëve të Brendshme 3812 1616 2095 1548 2030 1872 2884 759 5850 8384 10411 6065 4937 6775 7118 2784 

Mjekësia Ligjore 0 485 151 342 247 211 149 196 0 989 649 1336 849 880 695 391 

MNAO 0 0 0 0 32 270 198 0 0 0 0 0 0 58 309 54 

Njesia e Inteligjences Financiare te Kosoves 0 52 0 51 43 67 59 0 0 0 0 0 1 220 79 69 

NJNRK 0 0 496 144 363 251 317 57 0 0 218 1227 676 431 867 164 

Organi Shqyrtues i Prokurimit 0 73 179 47 40 84 45 0 0 39 0 280 42 24 36 30 

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa 125 96 101 100 32 15 39 0 0 0 368 382 254 110 182 126 

Policia e FSK 180 78 260 177 329 452 290 32 0 0 553 1095 629 884 912 135 

Policia e Kosovës 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prokurori i Shtetit 0 409 1655 4987 979 1187 1960 71 0 14 203 495 414 1464 1885 387 

Qendra Klinike Stomatologjike Universitare e Kosov 0 0 0 15 0 0 0 3874 0 0 0 0 0 0 0 2658 

Qendra Kombëtare per Transfuzionin e Gjakut 43 3 198 206 43 217 566 189 0 0 0 0 0 1814 7460 3116 

Rektorati - Universiteti i Prishtinës 0 0 1635 855 658 805 927 984 0 0 1635 1393 1090 1501 818 385 

RMC 464 73 2383 2376 2105 1489 1250 3 0 0 1448 3218 1231 774 24 0 

Sekretariat i Këshillit Gjyqësor i Kosovës 0 833 1883 4086 3182 1134 180 0 0 12 1768 8502 2217 2299 1276 72 

Sekretariati i Këshillit të Sigurisë së Kosovës 36 130 115 31 59 33 14 13 0 35 201 133 125 89 346 33 

Shërbimi Korrektues i Kosovës 0 1216 5983 13781 19213 22011 17035 7642 0 1127 15758 29612 80400 90649 85941 22945 

Skupstina Opstine Gracanica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupstina Opstine Partes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupština Opštine Štrpce 134 1580 1671 3088 1833 1812 2193 600 105 1499 1657 2620 2238 1816 2182 607 

Universiteti Haxhi Zeka 0 0 0 0 238 139 210 26 0 0 0 0 321 365 319 196 

UNIVERSITETI I GJAKOVËS "FEHMI AGANI" 0 0 0 114 627 1899 404 0 0 0 0 0 0 2363 690 806 

Universiteti i Prizrenit 528 4115 19 1833 941 166 168 40 12 0 0 0 0 18 7949 487 

Universiteti i Shkencave të Aplikuara - Ferizaj 0 385 1 8 2743 126 61 34 0 101 34 0 2852 212 161 58 

Universiteti Publik Haxhi Zeka 0 0 0 0 238 139 210 26 0 0 0 0 321 365 319 196 

ZAMV 0 0 0 0 32 270 198 0 0 0 0 0 0 58 309 54 

Zyra e Auditorit te Pergjithshem 595 356 243 147 213 117 553 28 2137 2509 2706 2578 2036 1734 1750 628 

Zyra e Kryeministrit 0 1296 786 1116 856 857 786 246 0 4518 2653 2072 1408 1277 1028 337 

Zyra e rregullatorit per Energji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Shtojca 2 Komentet nga institucionet e audituara 

Te gjeturat Pajtohem 
po/ jo 

Komentet nga MKRS  Pikëpamja e ZKA-së  

Zyrtari i personelit  në asnjë OB të 
audituar nuk është në funksion, 
sikurse edhe pozita e punëtorit që 
ndërlidhet me modulin e kërkesës 
online e cila nuk është në përdorim 
pothuajse në asnjë entitet. 

Jo -MKRS-ja ka aktive si zyrtarin e personelit, 
punëtorin, por që kërkohet vullnet me i madh 
në gjithë përfshirje. 

-Për zyrtarin e personelit, ashtu siç e sqarova 
edhe dje, që profili i tij ka të bëjë me nivelet 
aprovuese zë kërkesave të zyrtarëve, si në 
vijim: Manuali i e-pasurisë duke filluar nga 
faqja 105, nën titulli APROVIMI I 
KËRKESAVE, deri në faqen 107, ku shpjegohet 
procedura dhe roli i zyrtarit për personelit për 
aprovimin e kërkesave, që në të njëjtin koment 
ishte cekur edhe ne draft raport e që edhe ne e 
kemi cekur qe si i tillë është përdorur nga ana e 
MKRS, e jo si zyrtar personeli, në kuptimin e 
zyrtarit në divizionin e personelit. Prandaj, 
edhe si i tillë edhe është aplikuar nga ana e 
MKRS, pas konsultimit qe kemi pasur edhe me 
zyrtarët e ASHI-së. 

- Në bazë të dhënave të gjeneruara nga 
aplikacioni e-pasuria, që janë marr në 
ASHI për të gjithë përdoruesit e OB del se 
në MKRS këto dy pozita nuk janë përdorë 
fare. 

- Manuali modulin e personelit ka ndarë dy 
pjesë atë të personelit dhe kërkesave dhe 
në bazë të përshkrimit janë dy nënkapituj 
që nuk ndërlidhen pasi qe nga zyrtari i 
personelit kërkohet regjistrimi i 
përdoruesit me të dhëna personale qe nuk 
mund të ketë ndonjë sektor përveç 
burimeve njerëzore, përkatësisht personeli 
sipas manualit të njëjtë.  
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Te gjeturat Pajtohem 
po/ jo 

Komentet nga MAP/ASHI  Pikëpamja e ZKA-së  

Masat mbrojtëse të sistemit, të cilat 
do të siguronin se sistemi është 
konfidencial, i disponueshëm dhe i 
besueshëm;  

 

JO 

Vlerësojmë se sistemi është i sigurte duke u 
bazuar ne raportet e skanimit te sigurisë 
(Penetration test) është konfidencial, i 
disponueshem dhe rrjedhimisht i besueshëm.  
(Ju kemi dërguar raportin e sigurisë përmes 
postes elektronike). 

Sipas rregullores nr.02/2010 për Menaxhimin 
e Sigurisë Informative të MAP obligohen që 
institucionet të kenë politika dhe procedura të 
shkruara për masat mbrojtëse të sistemit, këto 
procedura ASHI nuk i posedon. Një  nga 
mungesat e sigurisë se këtij sistemi mund të 
veçohet edhe mos zbatimi i nenit 37 Kriteri i 
Qasjeve në Rrjet i rregullores nr.02/2010. 

Dokumenti i vetëm i cili pjesërisht 
mund të udhëzoj shfrytëzuesit për 
përdorim të sistemit, është Manuali 
i sistemit, i cili është i qasshëm nga 
sistemi;  

 

JO 

Sistemi posedon manualin për përdorim te 
sistemit (sipas roleve te përdoruesve, duke u 
ndihmuar gjithashtu edhe nga video manualet, 
përfshire këtu edhe ndihmën e drejte për drejtë 
ose përmes OE). 

Manuali nuk përmban informacionet e 
nevojshme që shfrytëzuesi të punojë në 
aplikacion sipas udhëzimeve te tij. Të gjitha 
institucionet e audituara kanë shprehë 
vështirësi në shfrytëzimin e aplikacionit si dhe 
mungesë e udhëzimeve të nevojshme sipas 
manualit. 

Pjesë e aktiviteteve të ushtruara nga 
komisioni në ASHI është 
menaxhimi dhe verifikimi i cilësisë 
dhe funksionaliteti i aplikacionit, 
por neve nuk na është ofruar ndonjë 
raport i sigurimit të cilësisë, plan i 
testimit, program testimi, rezultate 
të testimit, kritere për pranim apo 
refuzim të aplikacionit apo 
ndryshimeve në të, planë të 
rimëkëmbjes nga fatkeqësitë etj. 

 
JO 

Termat e referencës dhe kontratat kanë qenë 
bazë për pranim apo refuzim të punëve të 
kryera, të cilat gjithmonë janë verifikuar dhe 
testuar para pranimit të moduleve të 
aplikacionit.  

Kriteret për pranim apo refuzim janë sipas 
listës se termave të referencës, të cilat 
gjithmonë janë verifikuar dhe testuar para 
pranimit të moduleve të aplikacionit.  

Ndërsa sa i përket planit të rimëkëmbjes nga 
fatkeqësisë (posedojmë kopje rezerve në një 
lokacion tjetër te cilat mund të kthehen në rast 
fatkeqësie). 

Sipas rregullores 02/2010 Neni 23 – 
Menaxhimi i ndryshimeve operacionale dhe 
43 Siguria gjatë proceseve të programimit dhe 
mbështetjes, ASHI duhet të ketë Procedura të 
ndryshme operacionale, Shqyrtimin teknik të 
ndryshimeve në sistemin operativ si dhe 
ndryshimet e pakove softuerike duhet të 
dokumentohen.  Në ASHI nuk i posedon këto 
plane, politika dhe procedura. 
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Sipas komisionit në ASHI testimin e 
aplikacionit e kanë bërë në pranin e 
të gjithë anëtareve të saj duke mos 
dokumentuar asnjë veprim. Ne 
kemi gjetur që kjo mënyrë ka 
rezultuar si mekanizëm jo i 
përshtatshëm pasi që janë gjetur 
shumë çështje në aplikacion të cilat 
nuk e kanë funksionin dhe 
kontrollin e plotë mbi aplikacion. 

JO Çdo problem i shfaqur gjate testimit është 
raportuar përmes email-it. Disa dëshmi te kësaj 
forme janë përcjellë edhe tek ju gjate kohës së 
auditimit. Gjithashtu janë përcjelle raportet e 
pranimit te punëve në baza mujore të cilat janë 
verifikuar dhe pranuar nga komisioni. Ne raste 
të caktuara janë bërë edhe video testime. 

Mënyra e testimit të aplikacionit ka rezultuar 
si mekanizëm jo i përshtatshëm, këtë e 
dëshmojnë raportet e punës së OE ku vetëm 
gjatë muajit prill-2017 janë gjithsej 9 kërkesa 
nga institucionet e ndryshme për përmirësim 
të të dhënave ( e njëjta situatë është paraqit në 
të gjitha raportet mujore), çka nënkupton se 
aplikacioni ka mungesë kontrolli mbi të 
dhënat të cilat mund të procedohen.  

Nuk janë punuar një pjesë e 
moduleve siç janë paraparë në 
kontratë (moduli i buxhetit). Po 
ashtu, manuali ka të përfshirë 
modulin e inxhineringut i cili ka për 
qëllim kërkesat e shërbimeve me 
punë por që në bazë të testimit tonë 
nuk është përdorur asnjëherë. 

 Pjesë e obligimit të dal nga kontrata 
në mes të MAP dhe operatorit 
ekonomik është edhe trajnimi i të 
gjithë shfrytëzuesve si pjesë e 
përdorimit të aplikacionit. Gjatë 
kohës në terren ne kemi marr disa 
lista të zyrtarëve që kanë marr pjesë 
në trajnim por jo një listë që 
dëshmon se kjo objektivë e 
kontratës është arritur duke i 
trajnuar të gjithë zyrtarët përgjegjës 
për përdorimin e aplikacionit e-
Pasuria. ASHI nuk ka mbajtur 

 

 

JO 

Moduli i buxhetit është konsideruar moduli i 
regjistrit (librit) të pasurisë së bashku me 
regjistrin kontabël ku çdo pasuri pasqyrohet 
me vlerë financiare. Dëshmi keni të 
bashkangjitura kontratat. Nga kontratat 2010, 
2012, 2014 nuk ka qene i parapare moduli i 
buxhetit.  

Trajnime dhe përkrahje kemi mbajtur 
vazhdimisht për te gjitha institucionet sipas 
kërkesës se tyre. Për këto trajnime kemi 
evidenca të pjesëmarrjes. Disa prej tyre i 
posedoni edhe ju. Gjeni të bashkangjitura 
dëshmi shtese për institucionet e audituara. 

Ka ndonjë rast kur zyrtaret që kanë lenë punën 
apo kanë ndërruar pozitën, institucioni nuk 
kane bëre kërkese për trajnimin e personit tjetër 
që ka zëvendësuar atë pozite. 

 

Moduli i Buxhetit nuk është vërejt në asnjë 
nga kontratat që kjo pjesë duhet të bashkohet 
apo që është bashkuar me modulin e 
Kontabilitetit.  

 

Dëshmitë për ofrimin e trajnimeve janë të 
kufizuara në raport me deklarimin e trajnimit 
të mbajtur, shumica e dokumenteve të ofruara 
janë nga OE të cilët e kanë bërë për shkak të 
obligimeve kontraktuale.  Megjithatë, si 
dëshmi janë ofruar listat që përmbajnë numrin 
e 100 zyrtarëve të trajnuar ndërsa në bazë të 
intervistave në ASHI është thënë se janë 
trajnuar afër 5000 zyrtar publik.  

 

Ne kemi intervistuar 48 zyrtar publik në 
nivele të ndryshme dhe nga dëshmitë e 
ofruara nga ASHI vetëm 6 prej tyre janë në 
listën e pjesëmarrësve në trajnim. 
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evidencë të plotë për pjesëmarrësit 
në trajnim dhe nuk ka njohuri për 
përfshirjen e të gjitha institucioneve 
në këtë trajnim. Për më tepër, në 
institucionet e audituara kemi 
vërejte se jo të gjithë që përdorin 
këtë aplikacion kanë marr pjesë në 
këtë trajnim. 

Gjatë punës në terren ne kemi 
intervistuar zyrtarët e përfshirë në 
këtë proces dhe sipas tyre edhe pse 
kanë kthyer përgjigje në pyetësorin 
e lartë-përmendur nuk kanë vërejtur 
ndonjë përmirësim deri me tani dhe 
nuk ka njohuri se si janë trajtuar 
këto çështje. 

JO Personat që kane dhënë përgjigjen në pyetësorë 
se kane nevoje për sqarime shtese dhe trajnime 
janë kontaktuar një nga një dhe janë ftuar ne 
takim/trajnim. 

 

Përmes këtij pyetësori është synuar 
përmirësimi i aplikacionit në të gjitha OB dhe 
për këtë janë intervistuar zyrtarët përgjegjës 
dhe janë bërë testet të cilat janë pjesë e këtij 
raporti dhe është vërejtur se nuk ka 
përmirësim.  

Gjithashtu është vërejtur se 
aplikacionit nuk i filtron të dhënat 
sipas datës së kërkuar. Nëse 
përdoruesi kërkon statistika mbi 
pasuritë/materialet shpenzuese në 
depo të blera vetëm për vitin e 
kaluar, raporti paraqet të gjithë 
pasurinë/materialin që është në 
depo pavarësisht datës së prerjes  

 Filtrimet janë të mundshme, mund të nxjerrim 
hyrje, dalje, ngarkime, shkarkime, raporte të 
ndryshme dhe në baza periodike. Kjo behet tek 
pjesa Kërkimet ne Depo. 

 

Gjate testimeve në aplikacion si dhe ankesave 
që janë bërë nga institucionet e audituara, 
është konstatuar se aplikacioni nuk mundëson 
një ndarje të pasurive sipas viteve të 
furnizimit. Rast konkret kemi në raportin e 
punës janar-2016 të dërguar nga OE. OE është 
dashtë të përpunoj raportin manualisht, 
“ASK-Nxjerra e raportit me stoqe,  dhe sasi të 
bartur nga viti paraprak” 

 

 


