Prishtinë, nëntor 2018

Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës është institucioni më i lartë i
kontrollit ekonomik e financiar, që me Kushtetutë 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.
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, efikasitetit2 dhe efektivitetit3 dhe nëse ka vend
për përmirësim.
Auditori i Përgjithshëm ka vendosur në lidhje me këtë raport për “Vlerësim të
Sistemeve të Teknologjisë Informative” në konsultim me Ndihmës Auditorin e
Përgjithshëm Vlora Spanca, e cila e ka mbikëqyrur auditimin.
Ekipi që e ka realizuar këtë raport:
Myrvete Gashi, Drejtor i Auditimit
Anëtar të ekipit:
Arbërore Sheremeti
Shqipe Mujku
Elvin Mala, dhe
Ariana Gjonbalaj

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT – Adresa: Rr. Ahmet Krasniqi, Nr. 210; Lagjja Arbëria, Prishtinë 10000, Kosovë
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.
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Lista e shkurtesave
ASHI

Agjencia e Shoqërisë se Informacionit

ASHMDHP

Agjencioni Shtetëror për Mbrojtjen e te Dhënave Personale

COBIT

Objektivat e Kontrollit lidhur me Teknologjinë Informative

DTP

Departamenti i tatimit në pronë

IRK

Institucionet e Republikës së Kosovës

ITIL

Biblioteka e Infrastrukturës së Teknologjisë Informative

KNSISH

Këshilli Nacional për Sistemin e Informimit Shëndetësor

KRPP

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

MAP

Ministria e Administratës Publike

MF

Ministria e Financave

MSH

Ministria e Shëndetësisë

OB

Organizata Buxhetore

QDH

Qendra e të dhënave

QDHSH

Qendra e të dhënave shtetërore

SI

Sistemi Informativ

SIMSF

Sistemi i Menaxhimit të Stokut Farmaceutik

SISH

Sistemi Informativ Shëndetësor

SITP

Sistemi informativ i tatimit në pronë

TI

Teknologjia Informative

TIK

Teknologjia Informative dhe Komunikuese

TN

Tavolina Ndihmëse

ZKA

Zyra Kombëtare e Auditimit
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Përmbledhje e përgjithshme
Teknologjia informative dhe Komunikuese (TIK) është pjesë integrale e një Organizate Buxhetore
për të arritur misionin dhe objektivat e saj. Përdorimi i Teknologjisë Informative dhe Komunikuese
ndihmon Qeverinë në efikasitetin dhe efektivitetin e ofrimit të shërbimeve publike në të gjithë
sektorët duke shfrytëzuar informatat nga një bazë e përbashkët e të dhënave, e cila është e qasshme
për shumë Organizata Buxhetore. Qeveria e Kosovës për vitin 2016 dhe 2017 ka shpenzuar rreth 20
milion euro në blerjen dhe mirëmbajtjen e sistemeve informative.
Qëllimi i analizës “Vlerësimi i Sistemeve Informative në nivelin lokal dhe qendror” ka pasur më
shumë karakter hulumtues të sistemeve informative që shfrytëzohen nga Organizatat Buxhetore.
Objektivë e kësaj analize ka qenë të vlerësojmë nëse organizatat buxhetore kanë përgatitur politikat
dhe procedurat e brendshme të Teknologjisë Informative, shërbimet qendrore të TI-së, kanë
kapacitete të mjaftueshme njerëzore si dhe po ashtu është bërë një vetëvlerësim nga OB me fokus
në sigurinë e sistemeve informative. Për më shumë, për të dhënë një pikëpamje nga aspekti i
auditimit të sistemeve ne kemi marr parasysh edhe rezultatet e 4 (katër) auditimeve të performancës
të kryera nga ZKA në fushën e sistemeve të teknologjisë informative.
Kjo analizë do t’i shërbej Zyrës Kombëtare të Auditimit për të vlerësuar prioritet që mund t’i bëhen
auditimeve të teknologjisë informative në planet e ardhshme audituese bazuar në rreziqet të cilat
ndërlidhen me to, por edhe për vlerësimin apo identifikimin e ngecjeve të përbashkëta në këtë fushë.
Për më shumë, kjo analizë mund t’i shërbej Qeverisë së Kosovës përkatësisht Ministrisë së
Administratës Publike, Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Ministrisë së Financave si dhe palëve
të tjera të interesit si informacion i pavarur lidhur me gjendjen ekzistuese të sistemeve të teknologjisë
informative në vend. Analiza e bërë mund t’ju shërbej atyre që janë të ngarkuar me zhvillimin,
përgatitjen, monitoronin e zbatimit të teknologjisë informative dhe legjislacionit për këtë sektor për
të siguruar se ato janë të besueshme, të sigurta dhe të paprekshme ndaj sulmeve kompjuterike.
Po ashtu, mund t’i shërbej Kuvendit të Republikës së Kosovës për t’i mbajtur llogaridhënës
institucionet përkatëse se buxheti i shpenzuar për investime në fushën e teknologjisë informative
arrin vlerën për paranë e shpenzuar dhe përdoret për të rritur si efikasitetin në administratën
publike ashtu edhe ofrimin e shërbimeve më të mira ndaj qytetarëve.
Marrë parasysh se asnjë nga Institucionet Publike nuk kanë informata të plota për sistemet e
teknologjisë informative në Kosovë, përfshirë edhe Ministrinë e Administratës Publike, përkatësisht
Agjencinë e Shoqërisë së Informacionit, Zyra Kombëtare e Auditimit ka zhvilluar një pyetësorë, cili
është i bashkangjiture në Shtojcën 3. Pyetësori i është dërguar 92 Organizatave Buxhetore të cilat
shfrytëzojnë sistemet informative të nivelit qendror dhe lokal. Pyetësori është dërguar përmes
postës elektronike dhe në të njëjtën mënyrë janë pranuar përgjigjet nga Organizatat Buxhetore së
bashku me dokumentet mbështetëse. 63 Organizata Buxhetore prej 92 sa i kemi dërguar i janë
përgjigjur pyetësorit. Në mungesë të mjeteve të automatizuara, grumbullimi dhe analizimi i
përgjigjeve është bërë në mënyrë manuale.
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Konkluzion i përgjithshëm
Nga 63 Organizatat Buxhetore të cilat iu kanë përgjigjur pyetësorit si dhe auditimet e kryera nga
Zyra Kombëtare e Auditimit, kemi vlerësuar se 70% e tyre kanë mungesë të theksuar të strategjisë
së Teknologjisë Informative, politikave dhe procedurave të Teknologjisë Informative, si dhe
strukturë jo të përshtatshme organizative të departamentit të Teknologjisë Informative. Po ashtu,
duhet theksuar se, për disa Organizata Buxhetore të cilat kanë deklaruar se posedojnë
dokumentacionin e duhur, pas rishikimit të tyre është vërejtur se ato dokumentacione nuk janë të
përshtatshme apo gjithëpërfshirëse. Mungesa e tyre rrezikon mos arritjen e objektivave të
organizatës buxhetore si dhe mund të rrezikon sigurinë e informacionit.
Mos përdorimi i këtyre shërbimeve njëkohësisht sjellë edhe rreziqe dhe cenueshmëri për të dhëna
që përpunohen. Menaxhmentet e Organizatave Buxhetore duhet të kuptojnë rëndësinë dhe rreziqet
e Sistemeve të Teknologjisë Informative dhe Komunikuese, dhe të ofrojnë përkrahje për tu siguruar
që ato janë të besueshme, të sigurta dhe të paprekshme ndaj sulmeve kompjuterike. Rëndësia e
sigurisë së informacionit është të ruaj konfidencialitetin, integritetin dhe disponueshmërinë e të
dhënave.
Gjithashtu, mungesa e personelit profesional mundëson të realizohen aktivitete të paautorizuara
prandaj nga praktikat e mira të kornizës së kontrollit të teknologjisë informative, në rastet kur disa
pozita mbulohen nga një punonjës duhet të ekzistojnë kontrolle kompenzuese, pasi që kjo paraqet
rrezik për mbarëvajtjen e mirëfilltë të aktiviteteve operacionale të Teknologjisë Informative në
Organizatat Buxhetore.
Në raportet e auditimeve të performancës në fushën e teknologjisë informative të publikuara nga
Zyra Kombëtare e Auditimit janë prezantuar mangësi të shumta në qeverisjen e teknologjisë
informative, siguri të informacionit dhe kontrolle të dobëta në sistemet informative. Nga auditimet
e kryera vërehet se përkundër investimeve në këto aplikacione asnjëri nga to nuk e ka arritur
objektivin e plotë për të cilin janë financuar. Për më shumë, edhe pse disa prej tyre janë vënë në
funksion diku nga viti 2010 ende nuk janë në funksionalizuar plotësisht. Përveç auditimeve, edhe
nga pyetësorët është vërejt që ekzistojnë edhe aplikacione paralele që kryejnë funksionin e njëjtë me
këto, e cila ka pasur për pasoj edhe kosto shtesë buxhetore. Kjo ka ndodhur si pasojë mungesës së
një plani apo strategjie të detajuar për zhvillimin dhe mbarëvajtje të tyre, mungesës së trajnimeve
për shfrytëzimin e tyre, mungesës së kapaciteteve profesionale, mungesës së vëmendjes mbi
sigurinë e këtyre aplikacioneve si dhe sigurisë së të dhënave që ato përmbajnë.
(Për konkluzione më të detajuara referojuni raportit në brendësi).
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1

Hyrje

Teknologjia informative (TI) sot është thelbësore për të siguruar funksionimin normal në të gjitha
departamentet e një Organizate Buxhetore (OB). Zhvillimi i shpejtë i Teknologjisë Informative dhe
Telekomunikuese ( TIK) iu ka mundësuar edhe Organizatave Buxhetore ofrimin e shërbimeve më
efikase ndaj qytetarëve dhe marrjen e informatave publike përmes internetit.
TIK është fushë e rëndësishme e shpenzimeve qeveritare. Aplikacionet softuerike dhe pajisjet
harduerike janë të njohura si elementet kryesore të kërkuar për përdorimin e teknologjisë së
informacionit. Shfletuesit e internetit, sistemet operative, aplikacionet me qëllim të veçantë janë
vegla që përdoret në TI. OB blejnë paketa softuerë për përmbushjen e nevojave të tyre operacionale
dhe funksionale. Për funksionimin e mirëfilltë të këtyre produkteve softuerike duhet të sigurohet
infrastruktura e nevojshme, mirëmbajtja dhe azhurnimi i tyre. Për këtë qëllim, organizatat
buxhetore i kanë departament e tyre të TIK-ut për mirëmbajte dhe disponueshmëri e softuerit dhe
pajisjeve.
Investimet në blerje dhe mirëmbajtje të softuerëve dhe pajisjeve harduerike janë gjithnjë në rritje.
Më poshtë janë paraqitur shpenzimet e marra nga Thesari për vitet 2016 dhe 2017 në fushën e TI-së.
Tabela 1 – Shpenzimet e OB në fushën e TI-së
Përshkrimi

2016

2017

Mirëmbajtje të TI

1,815,515.94

3,403,507.25

Pajisje të TI

5,994,112.20

3,954,598.91

Softuer

2,267,162.96

2,516,814.63

10,076,791.10

9,874,920.79

Total

Organi qendror i administratës shtetërore për zhvillimin dhe zbatimin e teknologjisë së
informacionit dhe të komunikimit për OB-të është Agjencia për Shoqërinë e Informacionit (ASHI).
OB-të paraqesin kërkesat e tyre në Agjenci për të gjitha investimet e planifikuara në fushën ë TIKut.4

1.1

Objektiva e vlerësimit

Objektivi i kësaj analize ka më shumë karakter hulumtues të sistemeve informative që shfrytëzohen
nga OB-të. Ne kemi analizuar përgatitjen dhe shfrytëzimin e politikave dhe procedurave të
brendshme të TI-së, shërbimet qendrore të TI-së, kapacitetet njerëzore, si dh është bërë një
vetëvlerësim nga OB me fokus në sigurinë e sistemeve informative. Për të dhënë një pikëpamje nga
aspekti i auditimit të sistemeve ne kemi marr parasysh edhe rezultatet e auditimeve të performancës
të kryera nga ZKA në fushën e sistemeve të teknologjisë informative.

4 Ligji

nr. 04/L-145 për Organet Qeveritare për Shoqërinë e Informacionit, neni 8.4.

7

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

1.2

Fushëveprimi i vlerësimit

Pjesëmarrës në këtë hulumtim janë 92 Organizata Buxhetore dhe për analizimin e përgjigjeve i kemi
ndarë në 3 grupe:


Niveli Qendror, njëzet e katër OB;



Niveli Lokal, tridhjetët e tetë OB; dhe



Institucionet e pavarura, tridhjetë OB.

1.3

Metodologjia e vlerësimit

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA), me qëllim të marrjes së informatave për shfrytëzimin e
sistemeve të TIK-ut dhe për të identifikuar shërbimet e sistemeve informative të OB-ve, ka
përgatitur një pyetësor të cilin ua ka dërguar 92 OB-ve.
Përmes pyetësorit, ZKA ka tentuar që të njoftojë OB-të për fushat me rëndësi nga TI, e të cilat do të
konsiderohen për auditim në të ardhmen. Po ashtu gjatë përgjigjes në pyetësor, OB-të kanë mundur
të shohin fushat se ku mund të bëjnë përmirësime në dokumentim dhe në sisteme.
Vlerësimi dhe identifikimi i gjetjeve është realizuar duke shfrytëzuar kornizat e punës siç janë
Objektivat e Kontrollit lidhur me Teknologjinë Informative (COBIT5) dhe Biblioteka e
Infrastrukturës së Teknologjisë Informative (ITIL6), por edhe duke u referuar modeleve të
hulumtimeve të ngjashme të cilat janë realizuar nga SAI të vendeve të ndryshme.
Metodologjia e përdorur në këtë vlerësim është si në vijim:


Analizimi i kornizës ligjore dhe rregullative që kanë të bëjnë me proceset e përdorimit të
TIK-ut;



Analiza e përgjigjeve të grumbulluara nga pyetësori;



Analiza e dokumenteve të dërguara nga ana e organizatave buxhetore; dhe



Analiza e auditimeve të TI të realizuara nga ZKA.

5 COBIT

është një kornizë e praktikave të mira të krijuara nga shoqata profesionale ndërkombëtare ISACA për
menaxhimin e teknologjisë informative dhe qeverisjen e IT.
6 ITIL është një grup praktikash të detajuara për menaxhimin e shërbimit të IT që përqendrohet në përafrimin e
shërbimeve të IT me nevojat e biznesit.
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2

Përgjegjësitë e institucioneve dhe dokumentet relevante

Në këtë kapitull janë paraqitur funksionet dhe përgjegjësitë e institucioneve kompetente të përfshira
në qeverisjen e sistemeve të TIK-ut, po ashtu ligjet, rregulloret, udhëzimet administrative të cilat
duhet të zbatohen nga Institucionet e Republikës së Kosovës.

2.1

Përgjegjësitë e institucioneve
Agjencia për Shoqërinë e informacionit

ASHI është agjenci ekzekutive qeveritare në kuadër të Ministrisë së Administratës Publike.
Funksioni i agjencisë si organ qendror i administratës shtetërore është zhvillimi dhe zbatimi i TIKut, për Institucionet e Republikës së Kosovës (IRK) dhe është përgjegjëse të:


hartojë dhe sigurojë zbatimin e strategjisë së qeverisjes elektronike dhe të planit të veprimit
përkatës, për aprovim në Qeveri;



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



udhëheqë dhe mbikëqyrë zbatimin e projekteve që ndërlidhen me TI në IRK;



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



koordinon aktivitetet për sigurinë e shërbimeve elektronike etj.

Zyrat e Teknologjisë së Informacionit dhe e Komunikimit në Institucionet e Republikës së
Kosovës
Bazuar në rregulloren nr. 02/2016 strukturat apo zyrtarët brenda Institucioneve të Republikës së
Kosovës duhet që brenda strukturës së tyre organizative të kenë strukturën organizative apo
zyrtarin e TIK-ut. Strukturat apo zyrtarët e TIK-ut, të veprojnë në përputhje me aktet ligjore dhe
nënligjore, si edhe politikat, standardet apo udhëzuesit e nxjerrë nga ASHI-ja. Struktura apo zyrtari
i TIK-ut ka detyrat dhe përgjegjësitë si në vijim:


kryerjen e shërbimeve të përbashkëta dhe përkrahjen e TIK-ut në institucionin përkatës;



përgjegjës për menaxhimin, mirëmbajtjen dhe administrimin e rrjetit lokal dhe pajisjeve të
TI-së të institucionit përkatës;



menaxhimin, mirëmbajtjen dhe administrimin e programeve softuerike, harduerin, sistemet
tjera aplikative dhe bazat e të dhënave të institucionit përkatës;



zbaton politikat, standardet, strategjitë dhe planet e veprimit të fushës së qeverisjes
elektronike;

9

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



raporton në baza periodike në ASHI për implementimin e projekteve të TIK-ut dhe në
veçanti për procesin e realizimit të Strategjisë dhe Planit të Veprimit të saj;



përgjegjës për administrimin e serverëve, sistemet operative, sistemet e tjera aplikative,
bazat e të dhënave dhe pajisje të tjera të TI-së të institucionit përkatës, në rastet kur
institucioni ka dhomë të serverëve etj.

Ministria e Zhvillimit Ekonomik
Ministria e Zhvillimit Ekonomik bazuar në Rregulloren Nr.02/2011 ka kompetenca që kanë të bëjë
edhe me teknologjinë informative. Kompetencat e MZHE-së që kanë të bëjnë me teknologjinë
informative janë:


Përgatit dhe monitoron zbatimin e legjislacionit për sektorin e teknologjisë informative;



Bashkëpunon në përgatitjen dhe implementimin e marrëveshjeve ndërkombëtare në
sektorin e teknologjisë informative;



Përkrah teknologjinë informative dhe të inovacioneve, si tregtinë elektronike;



Përkrah qasjen në teknologji për të gjithë qytetarët e Kosovës;



Nxit zhvillimin e sistemeve të aftësimit në teknologjinë informative;



Kryen punët që i janë caktuar për sektorin e teknologjisë informative etj .

Dokumentet relevante ligjet, rregulloret dhe udhëzimet në të cilat është mbështetur ky vlerësim janë
të bashkangjitura në shtojcën 1.
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3

Vlerësimi i rezultateve të sistemeve të teknologjisë informative

Me anë të analizës së pyetësorit të dërguar, vetëvlerësimit si dhe analizës së auditimeve të realizuara
nga ZKA është tentuar që të bëhet vlerësimi i gjendjes aktuale në institucionet përkatëse si dhe
identifikimi i problemeve të mundshme në shërbimet e TI-së.

3.1

Analiza e pyetësorëve

Në pyetësorin e dërguar tek 92 Organizata Buxhetore janë përfshi këto perspektiva:


Informatat e përgjithshme për politikat/procedurat e Teknologjisë Informative;



Personeli i Teknologjisë Informative; dhe



Sistemet Informative.

Tabela 2 - shkalla e përgjigjeve
Dërguar pyetësorin

Janë përgjigjur

Nuk janë përgjigjur

Niveli Lokal

38

20

18

Niveli Qendror

24

17

7

Institucionet e Pavarura

30

26

4

92

63

29

Total

Figura 1 - Përqindja e përgjigjeve të marra nga OB-të

PËRGJIGJJET SIPAS INSTITUCIONEVE

JO, 32%

PO, 68%

Nga tabela më sipër vërejmë që këtij pyetësori iu kanë përgjigjur 63 Organizata Buxhetore,
përkatësisht 68% e total të anketuarve (lista e OB që iu kanë përgjigjur këtij pyetësori është e
bashkangjitur në shtojcën 2). Në disa raste Organizatat Buxhetore kanë ofruar përgjigje jo të plota,
dhe nuk kanë bashkangjitur dokumentet, për të cilat janë deklaruar që i posedojnë.
Duhet theksuar se nuk është bërë vlerësimi i plotësisë se përgjigjeve të pranuara, prandaj trajtimi i
tyre do të bëhet vetëm në bazë të deklarimeve të bëra nga Organizatat Buxhetore.
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3.1.1

Informatat e përgjithshme rreth qeverisjes së Teknologjisë Informative

Qeverisja e TI-së është pjesë integrale e qeverisjes së organizatës dhe përbëhet nga strukturat
udhëheqëse dhe organizative, si dhe proceset që mbështesin realizimin e strategjive dhe arritjen e
objektivave të organizatës.
Strategjia e TI-së përfaqëson lidhjen e përbashkët midis objektivave të Strategjisë së TI dhe strategjisë
së OB-ve. Objektivat e strategjisë së TI duhet të marrin parasysh nevojat e tashme dhe të ardhshme
të biznesit, kapacitetin aktual të TI për të ofruar shërbime dhe kërkesat e burimeve.
Strukturat organizative të TI-së duhet ti kenë të përcaktuar qartë rolin (përgjegjësitë) dhe delegimin
për vendimmarrje dhe monitorim të performancës. Strukturat organizative duhet të mbështeten me
standardet, politikat dhe procedurat e duhura, të cilat duhet të rrisin kapacitetin e vendimmarrjes.
Politikat dhe procedurat pasqyrojnë udhëzimin dhe drejtimin e menaxhimit mbi sistemet e
informacionit, burimet e ndërlidhura dhe proceset e departamenteve të sigurisë së informacionit7.
Pra, politikat vendosin strukturën për operacionet e përditshme në mënyrë që të arrihen objektivat
e vendosura nga organet qeverisëse dhe këto politika mbështeten nga procedurat apo proceset, të
cilët përcaktojnë sesi do të realizohet dhe kontrollohet puna. Politikat dhe procedurat për shkak të
zhvillimit të hovshëm të teknologjisë duhet të azhurnohen sistematikisht dhe duhet t’u
komunikohen të gjithë përdoruesve relevantë në organizatë në baza periodike8.
Politikat dhe/apo procedurat kritike të Teknologjisë Informative të cilat duhet të mbulohen dhe për
të cilat kemi bërë pyetje në pyetësor janë: Politikë dhe/apo Procedure te Sigurisë; Politikë dhe/apo
Procedure te Rimëkëmbjes dhe Vazhdimësisë se Operimit; Politikë dhe/apo Procedure për
shfrytëzimin e pajisjeve të TI-së; Politikë dhe/apo Procedure për menaxhimin e shfrytëzuesve;
Politikë dhe/apo Procedure për shfrytëzimin e internetit dhe email-it.
Në tabelën në vijim, janë paraqitur deklarimet e OB-ve të cilat iu janë përgjigjur pyetësorit të
niveleve të ndryshme rreth posedimit apo jo të dokumentacionit nga fushat përkatëse.

7 CISA

Review Manual 2015.
IT Manual 2014.

8 INTOSAI
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Tabela 3 – Statistika mbi posedimin e dokumentacionit sipas përgjigjeve të OB-ve9
Niveli

Qendror

Lokal

Institucionet

(nr. janë përgjigjur)

(17)

(20)

(26)

Organogrami

11

65%

2

10%

13

50%

Plani Strategjik

9

53%

2

10%

10

38%

Politikë dhe/apo Procedure të Sigurisë

10

59%

2

10%

12

46%

Politikë dhe/apo Procedure të
Rimëkëmbjes dhe Vazhdimësisë së
Operimit

7

41%

2

10%

8

31%

Politikë dhe/apo Procedure për
shfrytëzimin e pajisjeve të TI-së

10

59%

3

15%

8

31%

Politikë dhe/apo Procedure për
menaxhimin e shfrytëzuesve

10

59%

3

15%

11

42%

Politikë dhe/apo Procedure për
shfrytëzimin e internetit dhe email-it

10

59%

5

25%

13

50%

Rregulloret dhe UA nga ASHI

11

65%

13

65%

6

23%

Bazuar në përgjigjet e grumbulluara, rreth 36% e OB-ve kanë deklaruar se kanë të përcaktuara
proceset duke u bazuar në politika, procedura apo udhëzues. Një pjese e tyre kanë deklaruar se
bazohen në politika dhe udhëzime administrative të hartuara nga ASHI, mirëpo sipas vlerësimeve
tona, numri dhe fushëveprimi i tyre nuk është gjithëpërfshirës.
Po ashtu, duhet theksuar se, për disa OB- të cilat kanë deklaruar se posedojnë dokumentacionin e
duhur, pas rishikimit të tyre është vërejtur se ato dokumentacione nuk janë të përshtatshme apo
gjithëpërfshirëse. Disa nga to, janë thirrur në udhëzues apo letra të ndryshme komunikuese si
procedura për rimëkëmbje të të dhënave, grafikëve të ndryshme shpjeguese u janë referuar si
strategji të qeverisjes apo të ngjashme.
Është më se e dukshme se mungon dokumentimi i duhur fillimisht i planeve strategjike për
zhvillimin dhe objektivat e organizatave lidhur me sistemet informative. Siguria, rimëkëmbja dhe
vazhdimësia e operimit, menaxhimi i shfrytëzuesve dhe shfrytëzimi i pajisjeve dhe komunikimit
elektronik po ashtu vërehet se është në nivel të ulet apo mungon fare. Së fundi duhet theksuar se
një pjese e madhe e tyre kanë deklaruar se bazohen në dokumentacionin e përpiluar nga ASHI,
mirëpo nuk vërehet se ato janë adaptuar për nevoja të organizatës apo vendosur në shfrytëzim nga
to.
ASHI si përgjegjëse për zhvillimin dhe zbatimin e standardeve dhe politikave në nivel vendi, nuk
është dëshmuar se i ka realizuar, vendosur apo ka ndërmarrë hapat e duhur për zhvillimin dhe
zbatimin e tyre. Në fuqi janë disa rregullore dhe udhëzime administrativë te miratua nga ASHI,
mirëpo zbatimi i tyre duhet vlerësuar. Disa prej tyre nuk janë rishikuar dhe si të tilla nuk janë
përditësuar krahas zhvillimeve nga fusha e teknologjisë informative. Mos zbatimi i tyre po ashtu
është vërejtur në disa komuna gjatë zhvillimit të auditimeve tona, ku kemi vërejtur se zyrtarët e
9 Në

statistika janë përfshirë vetëm 63 OB-të që iu janë përgjigjur pyetësorit.
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ndryshëm kanë qasje të nivelit më të lartë se që është e paraparë dhe u mundësohet edhe instalimi
i aplikacioneve të ndryshme, që është në kundërshtim me rregulloret e ASHI-së. Deri te kjo ka
ardhur pasi që nuk është respektuar UA 02/201510 i cili specifikon mënyrën e ruajtjes dhe ndërrimit
të kredencialeve për administratoret e TI-së. Kjo dëshmon mos respektimin e legjislacionit dhe
mungesën e zbatimit të tij.

3.1.2

Personeli i Teknologjisë Informative (Kapacitetet profesionale të TI)

Të gjitha shërbimet publike të sotme janë të mbështetura nga TIK-u e cila konsiderohet si
instrumenti më i fuqishëm në përkrahje të transparencës, përgjegjësisë dhe efikasitetit të qeverisë
dhe po ashtu, ndihmojnë në ngritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve te të qenit të informuar, dhe
lehtësojnë disponueshmërinë e një vargu të gjerë të shërbimeve qeveritare. Prandaj, sektori i TIKut, është njëri nga sektorët shërbyes më të rëndësishëm në ekonominë e Kosovës.
Institucionet qeveritare që janë shfrytëzuesit më të mëdhenj në shfrytëzimin e TIK-ut, për
funksionim të mirëfilltë duhet të kenë staf mbështetës për përkrahje në përdorimin dhe
mirëmbajtjen e TIK-ut.
Nga përgjigjet e grumbulluara, disa OB kanë deklaruar që nuk kanë personel të TI-së. Këto OB në
mungesë të personelit, përkrahjen dhe mirëmbajtjen e sistemeve të TIK-ut e marrin nga ASHI, apo
nga departamente të institucioneve të cilët mirëmbajnë dhe zhvillojnë sisteme për të cilat këto OB
janë vetëm shfrytëzues të sistemit.
OB-të kanë deklaruar për numrin e personelit që e kanë të angazhuar në njësinë e TI-së dhe për
numrin e nevojshëm shtesë të personelit në njësinë e TI-së. Në tabelën në vazhdim është paraqitur
numri i përgjithshëm i personelit të angazhuar në njësinë e TI-së dhe numri i përgjithshëm i
nevojave shtesë të deklaruar dhe nga kjo shihet që një numër i konsiderueshëm i OB-ve kanë nevojë
për personel shtesë.
Tabela 4 - Përmbledhja e përgjithshme e personelit në njësitë e TI-së si dhe personelit shtesë të nevojshëm
sipas OB-ve.
Nr. i personel në TI

Të punësuar

Të nevojshëm

Gjithsejtë

Niveli Qendror

166

92

258

Niveli Lokal

28

43

71

Institucional

65

48

113

Gjithsej

259

183

442

Nga deklarimet e OB-ve, të gjitha nivelet kanë konsideruar që kanë nevojë për kapacitete
profesionale shtesë të TI-së me një rritje prej 41% në nivel të përgjithshëm. Në tabelat në vijmë janë
të pasqyruara nevojat e personelit në veçanti.

10 Udhëzim

Administrativ (MAP) nr. 02/2015 për llogaritë elektronike zyrtare – Neni11.
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Niveli qendror - Numri i personelit të punësuar dhe të nevojshëm në
njesitë e TI-së
54
35

6

11

5

20

1416
6 4
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6

6

2

6 3

Të punësuar në njësinë e TI-së

5

5 2

0

7

3 5

13
2 2

2 3

2 2

1 1

1 3

Numpri i personeli të nevojshmëm në njësinë e TI-së

Figura 2. Niveli qendror

Niveli lokal - Numri i personelit të punësuar dhe të nevojshëm në njesitë
e TI-së
6
3

2

4
2

3

4
2

2

4

3
1

2

1

1

Të punësuar në njësinë e TI-së
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2
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1

2

1

2

3

3

1

1

1

2

1

2

3
1

0

1

0

0

Numpri I personeli të nevojshmëm në njësinë e TI-së

Figura 3. Niveli lokal

Institucionet- Numri i personelit të punësuar dhe të nevojshëm në
njesitë e TI-së
12

10

8
5

6
3

6
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Të punësuar në njësinë e TI-së
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Numpri i personeli të nevojshmëm në njësinë e TI-së

Figura 4. Institucionet
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Sipas deklarimeve të OB-ve, pozitat shtesë që janë kërkuar më së shumti janë zhvillues të sistemeve,
administrator për siguri të rrjetave, analist të sistemeve, etj.
Nga përgjigjet që janë marrë nga pyetësori kemi vërejtur që shpeshherë, një punonjës mbulon disa
pozita për shërbime të TI-së. Pozitat që mbulohen nga një punonjës kryesisht janë: Administrator i
Sistemeve, Tavolinë Ndihmëse, Administrator i Portalit, Administrator i Rrjetave, Administrator i
Bazës së të dhënave.

3.1.3

Sistemet Informative dhe Bazat e të dhënave

Përdorimi i TIK-ut ka mundësuar që shërbimet e një organizate të bëhen të automatizuara dhe të
jenë më efikase dhe efektive. Qeveria në këtë drejtim ka investuar në automatizimin e shërbimeve
duke zhvilluar sisteme informative për menaxhimin e operacioneve. Sistemet Informative janë grup
i komponentëve të integruara për grumbullimin, ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave si dhe për
sigurimin e informacionit.
Sistemet Informative Qendrore
Bazuar nga grumbullimi i përgjigjeve të marra nga pyetësori për sistemet qendrore që
administrohen nga ASHI dhe shfrytëzohen nga OB-të në të gjitha nivelet, kanë deklaruar që
shfrytëzojnë sistemet e mëposhtme :


Sistemi i Menaxhimit të Vijueshmërisë në Punë-SMVP - 25 % ;



Sistemi Informativ i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore-SIMBNJ - 34% ;



Sistemi i Arkivimit dhe Menaxhimit Elektronik të Dokumenteve-SMAED/ e-arkiva - 24%.

Ndërsa projektet që ASHI i administron për nevoja të OB por janë në shfrytëzim vetëm nga ASHI
janë:


Sistemin e-tiketa (Sistemi mundëson menaxhimin dhe realizimin e aktiviteteve dhe punëve
të përditshme të ASHI-se konform kërkesave te Institucioneve tjera. Kjo i jep mundësinë
zyrtarit kërkues të dijë statusin e kërkesës se tij në çdo moment)



SIEM (sistemi për siguri kibernetike)



Sistemi/aplikacioni ID-Kartelave Identifikuese (Printimi i kartelave identifikuese për
zyrtarët e institucioneve të Republikës së Kosovës).

Sistemi i cili shfrytëzohet nga të gjitha OB-të është Sistemi Informativ i Menaxhimit Financiar
(SIMFK) dhe menaxhohet nga MF. Kjo ministri menaxhon edhe sistemin Sistemi Informativ Tatimit
në Pronë (ProTax) i cili ka shtrirje në 34 komuna.
Sistemi Informativ për menaxhimin e pasurisë jo kapitale (e-pasuria) menaxhohet nga MAP/ASHI
ndërsa Sistemi Informativ Shëndetësor (SISH) nga MSH. Shfrytëzueshmëria dhe problemet me
këto sisteme janë paraqitur në kapitullin 3.3 për auditimet e kryera nga ZKA.
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Sistemet Informative në pronësi të institucionit
Bazuar përgjigjet e grumbulluara, informatat rreth sistemeve informative në pronësi të OB-ve, janë
paraqitur në tabelën me poshtë.
Tabela 5 - OB të cilat posedojnë sisteme informative
Niveli
(nr. janë përgjigjur)

Qendror
(17)

Lokal
(20)

Institucionet
(26)

Posedojnë sistem informative në pronësi te tyre

14

0

17

Numri i sistemeve

73

0

44

Po ashtu është shqetësues fakti se për sistemet e deklaruara në pronësi të OB-ve, institucionet nuk
posedojnë informata rreth datës së fillimit të shfrytëzimit të sistemit, vlerës financiare dhe numrit
të shfrytëzuesve.
Tabela 6 - Mungesa e informatave rreth sistemeve në pronësi
Niveli
(nr. janë përgjigjur)
Gjithsejtë sisteme në pronësi

Qendror
(17)
73

Lokal
(20)
0

Institucionet
(26)
44

Data e fillimit të shfrytëzimit të sistemit

32

44%

0

0%

25

34%

Vlera financiare

51

70%

0

0%

30

41%

Numri i shfrytëzuesve

40

55%

0

0%

24

33%

Kjo ndikon drejtpërsëdrejti në planifikimin e kapaciteteve të nevojshme për mbarëvajtjen e
proceseve dhe të funksionimit efektiv këtyre sistemeve.
Ndërsa OB-të e nivelit lokal kanë deklaruar se nuk posedojnë asnjë sistem në pronësi dhe i
shfrytëzojnë sistemet qendrore të ofruara.
Sistemet Informative të Planifikuara për implementim
Si rrjedhojë e zhvillimit të strategjive, arritjes së objektiva të reja, ndryshimeve legjislative,
Organizatat Buxhetore kanë në vazhdimësi nevoja në rritje për zhvillimin e sistemeve informative.
Një numër i vogël i OB-ve ka deklaruar se planifikojnë vendosjen e sistemeve te reja përgjatë dy
viteve të ardhshme. Numri i përgjithshëm i sistemeve të planifikuara është paraqitur në tabelën në
vijim e cila vjen si rrjedhojë e mungesës së planifikimit strategjik të OB-ve.
Tabela 7 - Planet për zhvillimin e sistemeve informative për dy vitet e ardhshme
Niveli
(nr. janë përgjigjur)

Qendror
(17)

Lokal
(20)

Institucionet
(26)

Numri i sistemeve të planifikuara për
zbatim përgjatë dy viteve të ardhshme

9

0

8
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Baza e të dhënave
Një bazë e të dhënave është një sasi e madhe e informacionit të indeksuar. Këto të dhëna janë të
organizuara dhe përshkruhen e shoqërohen me të dhëna të tjera. Për organizimin e të dhënave OBtë kanë deklaruar që shfrytëzojnë platforma si: MySql, MsSql, Oracle, PostgreSql, MS Access.
Për një bazë te të dhënave është me rendësi që të ruhet integriteti dhe disponueshmëria e tyre. Kjo
arrihet duke i përcaktuar dhe zbatuar standardet, procedurat e ruajtjes dhe kthimit te të dhënave,
për të siguruar disponueshmërinë e të dhënave, duke përcaktuar nivelet e kontrollit për qasje dhe
autorizimet e privilegjet për të dhënat, tabelat, skedarët, azhurnimin për ta mbrojtur nga qasjet e
paautorizuara, etj. Po ashtu, duhet të përdoren veglat e raportimit të performancës, të monitorohen
dhe të ruhet efikasiteti i bazës së të dhënave.
Gjithashtu të dhënat duhet të mbrohen dhe të sigurohet privatësia e të dhënave sipas legjislacionit
përkatës dhe rregulloreve. Në rastet e kontraktimit të operatorëve ekonomik, kontrata duhet të
definojë përgjegjësitë sipas legjislacionit përkatës dhe rregulloreve për mbrojtjen dhe privatësinë e
të dhënave.
Sipas përgjigjeve të grumbulluara nga pyetësori, nga tabela më poshtë vërehet se OB-të kanë nën
menaxhim një numër të konsiderueshëm të bazave te të dhënave, gjithashtu një pjese e tyre
përmbajnë edhe të dhëna personale
Tabela 8: bazat e të dhënave
Niveli

Qendror

Lokal

Institucionet

(nr. janë përgjigjur)

(17)

(20)

(26)

Bazat e të dhënave

68%

10%

50%

Bazat që trajtojnë të dhëna personale

39%

0%

36%

Mirëpo bazuar në përgjigjet e ofruara rreth dokumentacionit nuk vërehet se këto sisteme veprojnë
në përputhje me rregulloren për mbrojtjen e të dhënave personale (ASHMDHP rr.03/2015), pasi që
institucioni i vetëm i cili e ka deklaruar përputhshmërinë dhe zbatimin e kësaj rregulloreje është
Ministria e Punëve të Brendshme.

3.1.4

Shërbimet Qendrore

ASHI është organi qendror i administratës shtetërore për zhvillimin dhe zbatimin e TIK, për IRK që
ka detyrë dhe përgjegjësi të përkujdeset për: infrastrukturën e rrjetit shtetëror; shërbimet
elektronike; akumulimin, administrimin dhe ruajtjen e të dhënave në QDHSH, menaxhimin,
administrimin dhe mirëmbajtjen e domenit kryesor/shtetëror, sigurinë dhe mbrojtjen e
infrastrukturës telekomunikuese dhe të dhënave.
Nga grumbullimi i përgjigjeve të marra përmes pyetësorit, në tabelën në vijim kemi prezantuar
përqindjen e shfrytëzimit të shërbimeve qendror të institucioneve të nivelit lokal dhe qendror.
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Tabela 9: Shfrytëzimi i shërbimeve qendrore
Niveli
(nr. janë përgjigjur)

Qendror
(17)

Lokal
(20)

Institucionet
(26)

Ueb faqe të mundësuar nga niveli qendror
(rks-gov.net)

7

41%

20

100%

22

85%

Ueb faqe individuale

13

76%

0

0%

0

0%

Shërbime te emailit (@rks-gov.net)

15

88%

20

100%

15

58%

Shërbime individuale te emailit

13

76%

0

0%

10

38%

Shërbimet/kapacitetet e Data Qendrës se te
Dhënave Shtetërore

15

88%

0

0%

6

23%

Shërbimet e Intranetit (rrjeta e brendshme
qeveritare)

17

100%

20

100%

17

65%

Shërbimet e Internetit

16

94%

13

65%

15

58%

Duke u bazuar në përgjigjet e grumbulluara të 63 OB-ve të cilat iu janë përgjigjur pyetësorit kemi
vlerësuar se niveli lokal është ai i cili shfrytëzon më së shumti shërbimet dhe kapacitetet e
centralizuara, të ofruara kryesisht nga ASHI-MAP për shfrytëzimin e emrit të domenit për ueb faqe
dhe e-mail zyrtar, si dhe ato të rrjetës së brendshme, përderisa niveli qendror vetëm me 41%
shfrytëzon shërbimet për ueb faqe ndërsa pjesa tjetër e menaxhon në mënyre individuale
publikimin dhe hostimin e tyre.
Gjithashtu, nga përgjigjet e marra jemi njoftuar që ka OB për të cilat ASHI nuk ka ofruar dokumente
për shërbimet qendrore që mund të ofrohen dhe mënyrën e shfrytëzimit të tyre.
Qendra e të dhënave shtetërore (QDHSH) është ndërtuar në bazë të standardit TIA94211 dhe si e
tillë është në harmoni me kërkesat për lokacionin dhe infrastrukturën e ndërtesës, infrastrukturën
elektrike, infrastrukturën e rrjetit, infrastrukturën harduerike, infrastrukturën e sigurisë,
klimatizimin dhe mbrojtjen nga zjarri.12
Nga grumbullimi i përgjigjeve është vlerësuar se numri i institucioneve dhe nivelit qendror që
shfrytëzojnë shërbimet e data qendrës së të dhënave shtetërore është i vogël. Mbetet të vlerësohet
se si menaxhohen këto shërbime nga institucionet të cilat kanë qendrat e tyre të të dhënave. Sipas
rregullores 02/2016 serverët të cilët gjenden dhe menaxhohen nëpër institucione jashtë QDHSH-së
dhe nuk kanë kushte të duhura konform standardeve për QDH, për shkaqe sigurie dhe
mirëmbajtjeje të rregullt duhet të kalojnë në QDHSH. 13

TIA-942 është një standard i zhvilluar nga Shoqata e Industrisë së Telekomunikacionit (TIA) për të përcaktuar
udhëzimet për planifikimin dhe ndërtimin e qendrave të të dhënave, veçanërisht në lidhje me sistemet e kabllove dhe
projektimin e rrjetit.
12 Draft stategjia e qeverisjes elektronike 2016 – 2020, f.6
13 Rregullore nr. 02/2016 për koordinim në mes të agjencisë së shoqërisë së informacionit dhe strukturave organizative/
zyrtarëve të teknologjisë së informacionit dhe e komunikimit në Institucionet e Republikës së Kosovës, neni 8.4
11
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3.2

Vetëvlerësimi

Objektivat e Kontrollit lidhur me Teknologjinë Informative (COBIT) përcaktojnë aktivitetet e
proceseve të një modeli të përgjithshëm të TI-së brenda katër fushave (Planifikimit dhe Organizimit,
Disponueshmërisë dhe Implementimit, Dorëzimit dhe Mbështetjes, Monitorimit dhe Vlerësimit), fusha të
cilat janë kritike për të mundësuar konfidencialitetin, integritetin dhe disponueshmërinë e
informacioneve dhe sistemeve. Janë gjithsej 34 objektiva që i referohen këtyre fushave, ne kemi
përzgjedhur 9 (nëntë) prej tyre ku OB-të kanë pasur mundësinë që të deklarohen dhe vetë vlerësojnë
gjendjen e tyre të kontrollit të përgjithshëm të TI-së.

1. Vlerësimi dhe menaxhimi i
riskut të TI-së

Kjo fushë mbulon strategji, taktika si
dhe ka të bëjë me identifikimin e
mënyrave që TI të japë një kontribut
më të mirë për arritjen e objektivave të
biznesit. Për më tepër, realizimi i një
vizioni strategjik duhet të planifikohet,
komunikohet dhe menaxhohet për
perspektiva të ndryshme.

DISPONUESHMERIA
DHE
IMPLEMENTIMI

2. Menaxhimi i ndryshimeve
3. Instalimi dhe akreditimi i
zgjidhjeve dhe ndryshimeve

Për të realizuar strategjitë e TI,
zgjidhjet TI duhet të jenë të njohura, të
zhvilluara ose të siguruara, të
implementuara dhe të integruara mirë
në proceset e TI: Përveç kësaj,
ndryshimet në mirëmbajtjen e
sistemeve ekzistuese janë të mbuluara
nga kjo fushë, për të siguruar që
zgjidhjet të vazhdojnë për të
përmbushur objektivat e biznesit.

DORËZIMI DHE
MBËSHTETJA

4. Menaxhimi i shërbimeve të
palëve të treta
5. Garantimi i shërbimit të
vazhdueshëm
6. Garantimi i sigurisë së
sistemeve
7. Menaxhimi i mjedisit fizik
8. Menaxhimi i operacioneve

Kjo fushë përqendrohet në
shpërndarjen aktuale të shërbimeve të
kërkuara, që përfshijnë kryerjen e
shërbimeve, menaxhimin e sigurisë
dhe vazhdimësinë, mbështetje të
shërbimit për përdoruesit,
menaxhimin e të dhënave dhe
objekteve operative.

9. Monitorimi dhe vlerësimi i
performancës së TI-së

Të gjitha proceset TI-së kanë nevojë të
vlerësohen rregullisht me kalimin e
kohës për cilësinë e tyre dhe
përputhshmërinë me kriteret e
kontrollit. Kjo fushë merret me
menaxhimin performancës, me
monitorimin e kontrollit të brendshëm,
pajtueshmërisë me rregulloret dhe
sigurimin e qeverisjes.

PLANIFIKIMI DHE
ORGANIZIMI

MONITORIMI DHE
VLERËSIMI
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Vlerësimi dhe menaxhimi i riskut të TI-së
OB-të duhet të jenë në gjendje që individualisht të identifikojnë, të analizojnë dhe vlerësojnë çdo
situate (kërcënim ose cenim) me një ndikim të mundshëm mbi qëllimet ose operacionet e
organizatës, duke përfshirë rregullat, legjislacionin, teknologjinë, partnerët e biznesit, burimet
njerëzore dhe aspektet operacionale. Duhet të krijohet dhe dokumentohet një strategji e cila është e
integruar me strukturat e menaxhimit të riskut të biznesit dhe atij operacional, vlerësimin e riskut,
zbutjen e riskut dhe komunikimin e riskut të mbetur.
Nga nivelet e paraqitura në pyetësor për vlerësimin dhe menaxhimin e riskut të TI-së, OB janë
deklaruar si më poshtë:
Nr. i OB-ve

%

92

100

0 - jo ekzistues

4

4%

1 - fillestar / ad-hoc

6

7%

2 - i përsëritshëm por intuititv

7

8%

3 - proces i përcaktuar

8

9%

4 - i menaxhueshëm dhe i matur

21

23%

5 - i optimizuar

4

4%

Nuk janë deklaruar

42

46%

Niveli i Maturimit

Nga deklarimet e OB-ve, vijmë në përfundim që 27% e OB-ve kanë një proces mirë të përcaktuar
(niveli i maturitetit 4 dhe 5), 17% e tyre kanë një nivel fillestar të këtij procesi (niveli i maturitetit 2
dhe 3), ndërsa 11% e tyre nuk kanë një proces të definuar për vlerësimin dhe rëndësinë e menaxhimit
të riskut të TI-së (niveli i maturitetit 0 dhe 1).
Menaxhimi i ndryshimeve
OB-të duhet të jenë në gjendje që individualisht të menaxhojnë të gjitha ndryshimet, duke përfshirë
mirëmbajtjen emergjente dhe përmirësimin e gabimeve (që lidhen me infrastrukturën dhe
aplikacionet brenda mjedisit real të punës) dhe duhet të menaxhohen në mënyrë të kontrolluar.
Ndryshimet (duke përfshirë edhe ato të procedurave, proceseve, sistemit dhe parametrave të
shërbimit) duhet të regjistrohen, vlerësohen dhe autorizohen para implementimit dhe të rishikohen
rezultatet e planifikuara pas zbatimit. Kjo siguron zbutjen e rreziqeve që ndikojnë negativisht në
stabilitetin ose integritetin e mjedisit real të punës.
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Nga nivelet e paraqitura në pyetësor për vlerësimin e menaxhimit të ndryshimeve, OB janë
deklaruar si më poshtë:
Nr. i OB-ve

%

92

100

0 - jo ekzistues

3

3%

1 - fillestar / ad-hoc

6

7%

2 - i përsëritshëm por intuititv

3

3%

3 - proces i përcaktuar

13

14%

4 - i menaxhueshëm dhe i matur

20

22%

5 - i optimizuar

5

5%

Nuk janë deklaruar

42

46%

Niveli i Maturimit

Nga deklarimet e OB-ve, vijmë në përfundim që 27% e OB-ve kanë një proces mirë të përcaktuar,
17% e tyre kanë një nivel fillestar të këtij procesi ndërsa 10% e tyre nuk kanë një proces të definuar
të ndryshimeve dhe se ato ndodhin praktikisht pa kontrolle.
Instalimi dhe akreditimi i zgjidhjeve dhe ndryshimeve
OB-të duhet të sigurohen që aplikacionet e reja dhe ndryshimet e bëra në ato ekzistuese punojnë pa
probleme të mëdha pas implementimit të tyre. Në mënyrë që kjo objektive të arrihet duhet të bëhet
një plan testimi, të sigurohen ambiente të testimit me të dhëna përkatëse për testim, të bëhen të
gjitha testimet para implementimit të aplikacionit, të bëhet trajnimi i punonjësve, të sigurohet
infrastruktura e përshtatshme për qëllimin e synuar, të bëhet implementimi i aplikacionit si dhe në
fund të bëhet rishikimi i aplikacionit të implementuar. Kjo siguron që aplikacionet janë në përputhje
me pritjet dhe rezultatet e rëna dakord.
Nga nivelet e paraqitura në pyetësor për vlerësimin e instalimin dhe akreditimin e zgjedhjeve dhe
ndryshimeve, OB-të janë deklaruar si më poshtë:
Nr. i OB-ve

%

92

100

0 - jo ekzistues

5

5%

1 - fillestar / ad-hoc

5

5%

2 - i përsëritshëm por intuititv

4

4%

3 - proces i përcaktuar

9

10%

4 - i menaxhueshëm dhe i matur

17

18%

5 - i optimizuar

9

10%

Nuk janë deklaruar

43

47%

Niveli i Maturimit

Nga deklarimet e OB-ve, vijmë në përfundim që 28% e OB-ve kanë një proces mirë të përcaktuar,
14% e tyre kanë një nivel fillestar të këtij procesi ndërsa 10% e tyre kanë një mungesë të plotë të
instalimit formal ose proceseve të akreditimit dhe as menaxhimi i lartë dhe as stafi nuk njeh nevojën
për të verifikuar se zgjidhjet janë të përshtatshme për qëllimin e synuar.
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Menaxhimi i shërbimeve të palëve të treta
OB-të duhet të shqyrtojnë nevojën për garancinë se shërbimet e siguruara nga palët e treta
përmbushin nevojat e biznesit, kërkon një proces menaxhimi efektiv të palëve të treta. Ky proces
plotësohet nga përcaktimi i qartë i detyrave, përgjegjësive dhe pritjeve në marrëveshjet me palët e
treta, ashtu si edhe duke rishikuar dhe monitoruar ato marrëveshje për efektivitet dhe
përputhshmëri. Menaxhimi efektiv i shërbimeve të palëve të treta minimizon rreziqet e biznesit
lidhur me furnizuesit me probleme.
Nga nivelet e paraqitura në pyetësor për vlerësimin për menaxhimin e shërbimeve të palëve të treta,
OB-të janë deklaruar si më poshtë:
Nr. i OB-ve

%

92

100

0 - jo ekzistues

6

7%

1 - fillestar / ad-hoc

4

4%

2 - i përsëritshëm por intuititv

3

3%

3 - proces i përcaktuar

15

16%

4 - i menaxhueshëm dhe i matur

14

15%

5 - i optimizuar

8

9%

Nuk janë deklaruar

42

46%

Niveli i Maturimit

Nga deklarimet e OB-ve, vijmë në përfundim që 24% e OB-ve kanë një proces mirë të përcaktuar,
19% e tyre kanë një nivel fillestar të këtij procesi ndërsa 11% e tyre kanë deklaruar që nuk ekzistojnë
politika dhe procedura formale lidhur me kontratat me palët e treta. Shërbimet e palëve të treta nuk
aprovohen ose rishikohen. Nuk ekzistojnë aktivitete matjeje dhe raportime nga palët e treta. Në
mungesë të raportimit të detyruar sipas kontratave, menaxhimi i lartë nuk është në dijeni të
rezultateve të ofruara nga shërbimet.
Garantimi i shërbimit të vazhdueshëm
OB-të duhet të garantojnë shërbime të vazhdueshme të TI e cila kërkon zhvillim, mirëmbajtje, dhe
testim të planeve të TI-së, ruajtje backup në distancë dhe plan trajnimi të vazhdueshëm. Një proces
efektiv i vazhdueshëm i shërbimit minimizon probabilitetin dhe ndikimin e një ndërprerjeje të gjatë
të shërbimeve TI-së mbi funksionet dhe proceset kryesore të biznesit.
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Nga nivelet e paraqitura në pyetësor për vlerësimin e garantimit për shërbime të vazhdueshme, OB
janë deklaruar si më poshtë:
Nr. i OB-ve

%

92

100

0 - jo ekzistues

2

2%

1 - fillestar / ad-hoc

7

8%

2 - i përsëritshëm por intuititv

3

3%

3 - proces i përcaktuar

14

15%

4 - i menaxhueshëm dhe i matur

14

15%

5 - i optimizuar

10

11%

Nuk janë deklaruar

42

46%

Niveli i Maturimit

Nga deklarimet e OB-ve, vijmë në përfundim që 26% e OB-ve kanë një proces mirë të përcaktuar,
18% e tyre kanë një nivel fillestar të këtij procesi ndërsa 10% e tyre kanë deklaruar që nuk kanë
dijeni mbi riskun, dobësitë dhe kërcënimet e operacioneve të TI-së si dhe vazhdueshmëria e
shërbimit nuk merret parasysh si një nevojë për vëmendje të menaxhimit.
Garantimi i sigurisë së sistemeve
Nevoja për mirëmbajtjen e integritetit të informacionit dhe për mbrojtjen e aseteve të TI-së, kërkon
një proces të menaxhimit të sigurisë. Ky proces përfshin ndërtimin dhe mirëmbajtjen e detyrave dhe
përgjegjësive të sigurisë së TI-së, politikave, standardeve dhe procedurave. Menaxhimi i sigurisë
gjithashtu përfshin kryerjen e monitorimit të sigurisë dhe testimit periodik, si dhe implementimin e
veprimeve rregulluese për identifikimin e dobësive dhe incidenteve të sigurisë. Menaxhimi efektiv
i sigurisë mbron të gjitha asetet e TI-së për të minimizuar ndikimin e biznesit nga dobësitë dhe
incidentet e sigurisë.
Nga nivelet e paraqitura në pyetësor për vlerësimin për garantimin e sigurisë së sistemeve, OB janë
deklaruar si më poshtë:
Nr. i OB-ve

%

92

100

0 - jo ekzistues

3

3%

1 - fillestar / ad-hoc

6

7%

2 - i përsëritshëm por intuititv

3

3%

3 - proces i përcaktuar

11

12%

4 - i menaxhueshëm dhe i matur

15

16%

5 - i optimizuar

13

14%

Nuk janë deklaruar

41

45%

Niveli i Maturimit
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Nga deklarimet e OB-ve, vijmë në përfundim që 30% e OB-ve kanë një proces mirë të përcaktuar,
15% e tyre kanë një nivel fillestar të këtij procesi ndërsa 10% e tyre kanë deklaruar që nuk kanë
procese reaguese nga shkeljet e sigurisë si dhe kanë një mungesë të plotë të njohurisë për procesin
e administrimit të sigurisë së sistemit.
Menaxhimi i mjedisit fizik
Mbrojtja e pajisjeve kompjuterike dhe personelit, kërkon objekte të mirë dizajnuara dhe mirë
menaxhuara. Procesi i menaxhimit të mjedisit fizik përfshin përcaktimin e kërkesave fizike, duke
zgjedhur pajisjet e duhura dhe proceset efektive për monitorimin e faktorëve të mjedisit dhe
menaxhimin e qasjes fizike. Menaxhimi efektiv i mjedisit fizik zvogëlon ndërprerjet e biznesit nga
dëmtimi apo vjedhja e pajisjeve kompjuterike.
Nga nivelet e paraqitura në pyetësor për vlerësimin për menaxhimin e mjedisit fizik, OB janë
deklaruar si më poshtë:
Nr. i OB-ve

%

92

100

0 - jo ekzistues

3

3%

1 - fillestar / ad-hoc

4

4%

2 - i përsëritshëm por intuititv

3

3%

3 - proces i përcaktuar

10

11%

4 - i menaxhueshëm dhe i matur

20

22%

5 - i optimizuar

8

9%

Nuk janë deklaruar

44

48%

Niveli i Maturimit

Nga deklarimet e OB-ve, vijmë në përfundim që 31% e OB-ve kanë një proces mirë të përcaktuar,
14% e tyre kanë një nivel fillestar të këtij procesi ndërsa vetëm 7% e tyre kanë deklaruar që nuk
kanë një ndërgjegjësim mbi nevojën për mbrojtje të objekteve ose investimeve në burimet
kompjuterike. Faktorët mjedisorë, përfshirë mbrojtjen ndaj zjarrit, pluhurit, energjisë, të nxehtit e
tepërt dhe lagështisë, nuk monitorohen dhe nuk kontrollohen.
Menaxhimi i operacioneve
Procesimi i plotë dhe i saktë i të dhënave kërkon menaxhim efektiv të procesimit te të dhënave dhe
mirëmbajtje të hardware-ve. Ky proces përfshin përcaktimin e politikave dhe procedurave
operacionale për menaxhim efektiv të procesimit të planifikuar, mbrojtje të rezultateve të
rëndësishme, monitorim të infrastrukturës dhe mirëmbajtje parandaluese të hardware-ve.
Menaxhimi efektiv i operacioneve ndihmon në mirëmbajtjen e integritetit te të dhënave dhe
redukton vonesat e biznesit dhe kostot operative të TI-së.
Nga nivelet e paraqitura në pyetësor për vlerësimin për menaxhimin e operacioneve, OB janë
deklaruar si më poshtë:
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Nr. i OB-ve

%

92

100

0 - jo ekzistues

2

2%

1 - fillestar / ad-hoc

7

8%

2 - i përsëritshëm por intuititv

5

5%

3 - proces i përcaktuar

9

10%

4 - i menaxhueshëm dhe i matur

22

24%

5 - i optimizuar

5

5%

Nuk janë deklaruar

42

46%

Niveli i Maturimit

Nga deklarimet e OB-ve, vijmë në përfundim që 29% e OB-ve kanë një proces mirë të përcaktuar,
15% e tyre kanë një nivel fillestar të këtij procesi ndërsa 10% e tyre kanë deklaruar që nuk i kushtojnë
kohë dhe burime vendosjes së mbështetjes bazë të TI-së dhe aktiviteteve operacionale.
Monitorimi dhe vlerësimi i performancës së ti
Efektiviteti i menaxhimit të performancës i TI-së kërkon një proces monitorimi. Ky proces përfshin
përcaktimin e treguesve të rëndësishëm të performancës, raportim sistematik dhe veprim të shpejt
në kohë të performancës mbi devijimet. Monitorimi është i nevojshëm për të siguruar se gjërat e
duhura janë bërë dhe janë në përputhje me drejtimet e caktuara dhe politikat.
Nga nivelet e paraqitura në pyetësor për vlerësimin për monitorimin dhe vlerësimin e performancës
së TI-së, OB janë deklaruar si më poshtë:
Nr. i OB-ve

%

92

100

0 - jo ekzistues

5

5%

1 - fillestar / ad-hoc

4

4%

2 - i përsëritshëm por intuititv

6

7%

3 - proces i përcaktuar

9

10%

4 - i menaxhueshëm dhe i matur

19

21%

5 - i optimizuar

8

9%

Nuk janë deklaruar

41

45%

Niveli i Maturimit

Nga deklarimet e OB-ve, vijmë në përfundim që 30% e OB-ve kanë një proces mirë të përcaktuar,
17% e tyre kanë një nivel fillestar të këtij procesi ndërsa 9% e tyre kanë deklaruar që nuk
monitorojnë në mënyrë të pavarur projektet ose proceset. Nuk posedojnë raporte të dobishme në
kohë dhe të sakta si dhe nuk i kanë të përcaktuara objektivat që të kuptohen në mënyrë të qartë që
proceset janë organizuar.
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3.3

Auditimet e përfunduara nga Zyra Kombëtare e Auditimit

Me qëllim të një analize gjithëpërfshirëse, në këtë vlerësim janë marr në konsideratë edhe auditimet
e TI-së të kryera deri me tani nga ZKA. Më poshtë janë të paraqitura konkluzionet e gjetjeve të këtyre
auditimeve.

3.3.1

Raporti i auditimit mbi implementimin e kontratës për sistemin e
prokurimit elektronik

Qëllimi i këtij auditimi ishte të vlerësohet implementimi i një sistemi të ri të TI-së “-e-prokurimi’ për
mbështetjen e proceseve të prokurimit të Qeverisë së Kosovës, në të gjitha nivelet e entiteteve.
Implementimi i këtij projektit kishte filluar më 15 dhjetor 2014 dhe fillimisht është pritur të
përfundojë brenda një viti (14 dhjetor 2015) me një vlerë të përgjithshme prej 578,991€.
Pas vlerësimit të mënyrës së implementimit të sistemit ‘e-prokurimi’, ZKA ka dhënë këto
konkluzione lidhur me të gjeturat që kanë dal nga ky auditim:
Organizimi institucional
Korniza e pritur e implementimit të projektit e cila parashihte krijimin e një numri të organeve
këshilluese/rishikuese (Komitetin Drejtues të Projektit, Komitetin e Implementimit të Projektit,
Njësinë e Menaxhimit të Projekteve dhe Komitetin Këshillues i Projektit) nuk është zbatuar në
mungesë të dërgimit të informatave të organeve qeverisëse për ecurinë (statusin) e Projektit. Kjo
edhe njëherë ka zvogëluar monitorimin efektiv dhe ndërhyrjen me kohë që më pas ka rezultuar në
kosto dhe vonesa në zbatimin e projektit. Praktikat e mira tregojnë se duhen vite për të
implementuar prokurimin elektronik, përderisa KRPP -ja ka vlerësuar se kjo mund të
implementohet brenda një viti.
Qeverisja e Sistemeve të Informacionit
Nuk ekziston ndonjë dokumentacion i cili demonstron kornizë efektive qeverisëse që përfshin
politikat dhe procedurat (miratimin ose zbatimin e tyre) ose planin e menaxhimit/veprimit të
rrezikut që duhet të konsiderohet në mënyrë efektive për të trajtuar rrezikun.
Siguria e Sistemeve të informacionit
KRPP është dashur të sigurojë një mjedis të sigurt për funksionimin e e-Prokurimit në mungesë të
Infrastrukturës se çelësave publike (Public Key Infrastructure - KPI). Propozimi për të përdorur
sistemin e-ID-së në pronësi dhe të zhvilluar nga Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) me nivele
të mira të sigurisë kishte implikime logjistike/të kostos dhe KRPP-ja kishte vendosur të lë që
përdoruesit të autentikohen (identifikohen) duke përdorur autentikim vetëm një faktorësh: emrin e
përdoruesit dhe fjalëkalimin. Kjo rrit rrezikun e përdorimit të paautorizuar të sistemit.
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Ndërveprimi
Sistemi i e-prokurimit pritet të shkëmbejë informacione me shërbimet tjera të e-qeverisë për të
vërtetuar dhe proceduar të dhënat dhe të shmang dyfishimin në mënyrë efektive. Shumë pak është
bërë në lidhje me këtë, edhe pse disa nga arsyet për këtë janë jashtë ndikimit të KRPP-së.
Transferimi i njohurive
Nuk është ndërmarrë trajnimi i pritur i 800 përdoruesve. Është mbajtur një trajnim shumë i kufizuar
për Trajnim-të-Trajnerëve (ToT). Këtë vit KRPP-ja është duke planifikuar të trajnojë 300 përdorues
- normë e cila do të kërkonte tre vjet (3) për të trajnuar të gjithë përdoruesit dhe kështu do të vononte
zbatimin e plotë të e-Prokurimit sipas rrjedhës aktuale të planeve kohore.
Sigurimit i performancës së sistemit
Ne nuk kemi qenë në gjendje të verifikojmë nëse janë bërë të gjitha testimet nga ana e Blerësit. Edhe
pse Ofertuesi i ka ofruar librat e testimit/rastet, ato janë realizuar vetëm pjesërisht. Komunikimi
dhe përgjigjja ndaj kërkesave nga ana e Blerësit është bërë pjesërisht duke përdorur librat e
testimit/rastet. Bazuar ne këtë, është pothuajse e pamundur të gjurmohet dhe të verifikohet
plotësimi i ndryshimeve.

3.3.2

Efikasiteti dhe efektiviteti në implementimin e sistemit informativ
unik të integruar shëndetësor

Objektivë e këtij auditimi ishte të vlerësojmë nëse Ministria e Shëndetësisë bashkë me palët
përgjegjëse të përfshira në këtë projekt kanë arritur koordinimin e aktiviteteve të nevojshme duke
filluar nga planifikimi, sigurimi i infrastrukturës ligjore dhe asaj fizike, sigurimin e resurseve
financiare dhe njerëzore, krijimin e mekanizmave monitorues dhe raportues si parakushte për të
siguruar një implementim efikas dhe efektiv të Sistemit Informativ Shëndetësor.
Për të përmirësuar shërbimin shëndetësor ndaj qytetarëve të Kosovës, Ministria e Shëndetësisë në
vitin 2011, ka filluar implementimin e Sistemit Informativ Shëndetësor. Implementimi i sistemit
është paraparë të kryhet në tri faza A, B dhe C. Dy fazat e para përfshijnë pilotimin dhe
implementimin e sistemit në 30% të territorit të vendit dhe vlerësimin e pilotimit në fund të vitit
2014. Ndërsa, faza e tretë përfshin implementimin e sistemit në gjithë territorin e vendit i cili është
paraparë të realizohet deri në vitin 2020. Plani i veprimit ka paraparë një kosto prej 15.9mil € për
implementimin e përgjithshëm të SISH përgjatë periudhës 2010-2020. Në periudhën 2010 – 2016
sipas planit është paraparë që të realizohen gjithsejtë 13.7mil€, ndërsa deri në muajin dhjetor të vitit
2016 janë realizuar vetëm 6.5mil€ e cila tregon se nga aspekti financiar, është realizuar vetëm 47% e
projektit.
Raporti i auditimit ka gjetur se procesi i menaxhimit të zbatimit të këtij sistemi karakterizohet me
parregullsitë e prezantuara me poshtë:
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Implementimi i SISH në Kosovë nuk është plotësisht funksional dhe rezulton se nuk ka qenë efikas
dhe efektiv.
Në bazë të planifikimit të bërë në planin e veprimit të SISH për shtrirjen dhe implementimin e tij në
30% të territorit të vendit, ne kemi konstatuar se MSH nuk ka arritur ta realizojë atë deri në fund të
vitit 2015. MSH ka ngecur në arritjen e objektivave të saja drejt realizimit të tij, nga pesë institucionet
e audituara kemi konstatuar se vetëm rreth 39% e pacientëve janë evidentuar në SISH dhe
konsiderohet një përqindje e ultë e shfrytëzueshmërisë marrë parasysh faktin që përdoret vetëm në
reparte të caktuara dhe jo në të gjitha repartet e planifikuara për fazën pilot.
Këshilli Nacional për Sistemin e Informimit Shëndetësor (KNSISH) është krijuar katër vite me
vonesë dhe si pasojë ka dështuar inicimi për themelimin e grupit punues për revidimin e PV i cili
do kishte për qëllim adresimin e ngecjeve dhe përshtatjes së tij krahas aktiviteteve të pa
përfunduara. Mos përditësimi i UA për SISH dhe raportimi i të dhënave statistikore shëndetësore
shkakton paqartësi në ndarjen e roleve dhe përgjegjësive për palët relevante implementuese, në
monitorimin, vlerësimin dhe raportimin si dhe në sanksionimet administrative dhe financiare të
SISH.
KNSISH nuk ka zhvilluar mekanizma monitorues dhe procedura për koordinim të aktiviteteve mes
institucioneve dhe palëve relevante në fushën e SISH. Po ashtu nuk ka mbajtur takime të rregullta
për të evidentuar dhe adresuar ngecjet gjatë implementimit. Takimet janë mbajtur në baza ad-hoc.
Shpenzimi i vetëm 47% të buxhetit duke përfshirë në këtë shpenzim edhe shumë pagesa të cilat nuk
kishin të bëjnë me projektin e SISH tregon për mangësitë në procesin e përgjithshëm buxhetor. Në
të gjitha ISH-të kishte mungesë të kapaciteteve njerëzore që ishin të domosdoshme për
implementimin e SISH. Bazuar në këtë nuk janë siguruar parakushtet për implementimin efikas të
SISH.
Mangësitë në koordinimin e aktiviteteve mes MSH-së dhe palëve tjera siç janë: mos koordinimi me
ASHI për sigurimin e pajisjeve të qendrës së të dhënave për implementim të SISH, Agjencioni
Shtetëror për Mbrojtjen e te Dhënave Personale (ASHMDHP) kanë pamundësuar përditësimin e të
dhënave në SISH.
MAP në mungesë të buxhetit dhe planifikimit jo të mirë nuk ka mundur që ti ofrojë të gjitha pajisjet
MSH për qendrën e të dhënave, ajo ka ofruar në shfrytëzim disa pajisje me kapacitete të kufizuara
për SISH, andaj MSH është detyruar ti realizojë këtë procedurë e cila ka zgjatur deri në fund të 2015.
Edhe pse MAP ka ofruar shërbimet MSH nuk ka realizuar ndonjë marrëveshje përmes së cilës do të
përcaktoheshin përgjegjësit dhe detyrimet për ofrimin e shërbimeve. MSH nuk ka hartuar politika,
procedura apo udhëzues për menaxhimin e shfrytëzuesve.
Mungon përkufizimi i ndarjes së roleve dhe përgjegjësive të shfrytëzuesve, si dhe përshkrimi i tyre
si rrjedhojë në mungesë të definimit të rolit dhe përgjegjësive, shfrytëzues të nivelit të njëjtë
posedojnë të drejta të ndryshme të qasjes në funksione të sistemit. Mos definimi i përgjegjësive
mund të rezultojë me cenushmërinë e të dhënave SISH posedon disa domene por jo të gjithat janë
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funksionale pasi që janë në zhvillim e sipër. Mos funksionalizimi i domeneve ka pamundësuar
koordinimin e aktiviteteve dhe përcaktimin funksional të tyre.
Përkrahja e shfrytëzuesve për shërbimet e ofruara nuk është bërë nga qendra operative e rrjetës por
nga OE i kontraktuar nga MSH. Ky shërbim nuk është shfrytëzuar në mënyrë efikase, dhe një nga
shkaqet ka qenë kufizimi i thirrjeve pa pagesë nga Telekomi i Kosovës që ishte vetëm për telefonin
fikse dhe jo edhe për atë mobile dhe si pasojë nuk është kërkuar asistenca në të gjitha rastet. Nga
3161 shfrytëzues aktiv vetëm 9.6% kanë paraqitur raste për përkrahjen e klientëve.
Sistemi i Menaxhimit të Stokut Farmaceutik (SIMSF) nuk i plotëson nevojat e institucionit edhe pse
si sistem është i implemetueshëm, kjo për shkak të pamundësisë së regjistrimit të medikamenteve,
gjenerimit të raporteve, barazimit të stokut etj. MSH po ashtu ende nuk ka funksionalizuar Kartelat
Profesionale Shëndetësore të cilat nevojiten për identifikimin dhe autorizimin e profesionistëve të
kujdesit shëndetësor.
Shpërndarja e infrastrukturës fizike deri në vitin 2013 nuk është bërë në të gjitha ISH në të cilat ka
qenë e paraparë, edhe në ato ISH ku është bërë shpërndarja nuk ka mbuluar të gjitha repartet. Kemi
konstatuar mangësi në kontrollin financiar dhe menaxhimin e kontratave nga MSH gjatë realizimit
të tyre. Dorëzimi i pajisjeve kompjuterike në raste të caktuara është bërë direkt nga operatori
ekonomik tek ISH, pa pranimin e tyre nga MSH. Mos sigurimi i qendrës së të dhënave dhe softuerit
në të njëjtën kohë, kanë bërë që pajisjet harduerike të mos shfrytëzohen dhe të mbesin pasive për
një periudhë tri vjeçare, andaj rezultojnë si të amortizuara.
Riorganizimi i të dhënave paraprake nga sistemet e tjera për tu integruar në SISH i cili do të
mundësonte funksionalizimin e plotë të tij nuk është realizuar. Mos ndërlidhja me sistemin e
burimeve njerëzore pamundëson gjithashtu përcjelljen dhe identifikimin e duhur të shfrytëzuesve,
duke përfshirë krijimin, pezullimin apo de-aktivizimin e tyre. Mos integrimi i SMSF shkakton
pamundësinë e planifikimit adekuat për sigurimin e barnave dhe pamundëson ofrimin e shërbimit
adekuat tek pacientët.
ISH për nevojat e brendshme përdorin sisteme të dyfishta, një ndër arsyet është mosfunksionimi i
SISH 24/7, e që ka ndikuar direkt në shfrytëzimin e ultë të tij. Pengesat dhe problemet e shpeshta
teknike, kryesisht të rrjetës ishin njëri prej faktorëve kryesor të cilët ndikuan në përqindjen e ultë të
shfrytëzimit të SISH nga ISH-të.
Programi SISH nuk është duke u shfrytëzuar në nivelin e duhur nga personeli mjekësor. Funksionet
që i ofron ky program janë kryesisht të shfrytëzueshme me disa përjashtime. Menaxhmenti i ISHve nuk i ka mbajtur të përgjegjshëm personelin shëndetësor për shfrytëzimin e SISH. Po ashtu
trajnimet e organizuara për këtë program nuk kanë dhënë efektin e duhur pasi që në disa ISH
personeli shëndetësor i trajnuar nuk kanë njohuri bazike lidhur me përdorimin e sistemit.
Evidentimi i pacientëve në SISH në total arrin 39 % të rasteve të regjistruara përderisa 61% rezultojnë
të regjistruara vetëm në protokolle. Andaj shfrytëzimi i këtij programi nga ISH pilot konsiderohet i
ultë. Duhet theksuar se këto të dhëna nuk janë të sakta dhe të plota pasi që ka raste kur pacientët e
njëjte janë të regjistruar më shumë se një herë.
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3.3.3

Efektiviteti i sistemit informativ të tatimit në pronë

Objektiva e këtij auditimi ishte të vlerësohet nëse ekziston një mjedis efektiv i kontrollit në mes të
strukturave udhëheqëse dhe proceseve institucionale që sigurojnë se Sistemi Informativ i Tatimit në
Pronë (SITP), mbështet qëllimet dhe strategjinë e institucionit, duke ofruar informacione të
besueshme, të tërësishme dhe në kohë.
Sistemi informativ i tatimit në pronë është centralizuar që nga viti 2009, me anë të një projekti të
përbashkët mes Ministrisë së Financave dhe Agjencisë Suedeze të Tatimeve dhe financim të
Agjencisë Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar. Sistemi është i vendosur në
Ministrinë e Financave dhe shfrytëzohet nga 34 komunat e Republikës së Kosovës.
Raporti i auditimit të performancës tregon se sistemi informativ i tatimit në pronë (SITP) nuk është
efektiv në mbledhjen e të hyrave nga tatimi në pronë. Sistemi është zhvilluar me ndihmën e
Agjencisë Suedeze të Tatimeve dhe financim të Agjencisë Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim
Ndërkombëtar, por Ministria e Financave ka dështuar në plotësimin e kushteve të dakorduara të
marrëveshjes.
Edhe mbarëvajtja e sistemit nuk është duke u realizuar sipas praktikave të mira. Ministria e
Financave nuk ka arritur të ofroj përkrahjen e duhur për shfrytëzuesit. Gjithashtu, nuk është bërë
matja efektive e sistemit, duke pamundësuar planifikimin e kapaciteteve të nevojshme për operimin
e duhur në të ardhmen.
Në mos efektivitetin e këtij sistemi kanë ndikuar mangësitë në qeverisjen dhe menaxhimin e
mirëfilltë të teknologjisë informative si:
Strategjia, Politikat, procedurat e TI-së dhe skema organizative
MF, nuk ka hartuar strategjinë e TI-së, dhe në mungesë të saj rrezikohet që sistemet brenda MF-së
siç është edhe SITP-së të mos funksionojnë të centralizuara si dhe objektivat e institucionit të mos
mund të përkthehen në funksionet e nevojshëm të TI-së. MF nuk ka hartuar politika dhe procedura
të TI-së si dhe struktura organizative nuk ka gjetur zbatim. Gjithashtu, mungojnë procedura për
identifikimin dhe ndërmarrjen e hapave të nevojshëm për ndryshim të kërkesave. Kjo ka sjellë
paqartësi se kush duhet të merr vendime lidhur me kërkesat e reja. Andaj ekziston rreziku që mos
të merren vendimet e duhura në kohën e duhur dhe DTP të mos jetë e informuar për vendimet.
DTP nuk ka hartuar politika dhe procedura për trajtimin e të dhënave të refuzuara, ku përmes saj
përcaktohen se si SITP do ti trajton gabimet apo refuzimet e transaksioneve dhe mënyra se si do të
trajtohen ato në rastet e përshkallëzimit të tyre.
Nga mungesa e politikave dhe procedurave ekziston rreziku për cilësinë e TI-së, sigurisë së
informacionit, si dhe zotërimit të dhënave. Ndërsa, mungesa e personave përgjegjës në DMSTI për
shumë pozita, ndikon direkt në mos ofrimin e përkrahjes për SITP-në si dhe mund të rrezikoj
sigurinë dhe besueshmërinë e sistemit.
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Zhvillimi i projektit, strukturat udhëheqëse dhe mbikëqyrja e projektit
MF nuk ka arritur të plotësoj kushtet e parapara në marrëveshjen për zhvillimin e projektit. Si
rrjedhojë e kësaj, zbatimit i projektit është përcjellë me kufizime siç janë: miratimin e legjislacionit
për tatim, angazhimin e personelit dhe të plotësojë nevojat për operim dhe mirëmbajtje të sistemit
duke përfshire edhe infrastrukturën e nevojshme. Në rast se MF, nuk ndërmerr hapa konkret në
plotësimin e kushteve, ekziston rreziku që përkrahja nga projekti të ndërpritet. Nëse marrëveshja
ndërpritet do të ketë një kosto të lartë për MF-në dhe si rrjedhojë do të pësonin edhe përfituesit e
SITP, përkatësisht komunat dhe qytetarët. Komiteti drejtues i cili e ka rolin e organit mbikëqyrës të
projektit është takuar rrallë dhe nuk i ka adresuar me kohë dhe si duhet çështjet e dala gjatë zbatimit
të projektit. Çështjet e mos adresuara me kohe nga komiteti drejtues, kanë ndikuar në shtyrjen e
zhvillimit dhe zbatimit të sistemit në tërësi.
Plotësia dhe saktësia e të dhënave dalëse
Të dhënat në dalje kanë shumë mangësi, nuk ka procedura për te siguruar se plotësia dhe saktësia
e të dhënave dalëse është vlerësuar dhe ato mund të përpunohen apo procedohen me tutje. Mungon
gjurmimi i tyre. Kontrollet e plotësisë dhe saktësisë nuk janë efektive.
Qasja logjike dhe siguria e aplikacionit
SITP nuk ofron siguri të mjaftueshme të qasjes logjike për shfrytëzuesit, për shkak të mungesës së
procedurave për menaxhimin dhe autorizimin e shfrytëzuesve, si dhe kontrollit të dobët të
vërtetimit të identitetit. Kjo mund të rezultojë në qasjen e paautorizuar në SITP dhe si të tilla cenojnë
sigurinë e sistemit. Rishikimet e të drejtave të qasjes nuk realizohen në baza të rregullta periodike
dhe ekziston rreziku që të drejtat e tepruara apo qasjet e pa autorizuara të mos zbulohen.
Po ashtu, sistemi nuk ofron gjurmueshmëri të plotë. Mungesa e plotësisë së saj për të gjitha veprimet
e realizuara në sistem nga hapja e deri te mbyllja e tyre, mund të ndikoj në realizimin e paautorizuar
të veprimeve dhe keqpërdorimin e te dhënave në sistem duke mos identifikuar saktë realizuesit të
veprimit dhe të kohës. Kjo gjithashtu ndikon në pamundësinë e matjes së performancës së
shfrytëzuesve. Ndërsa, mungesa e gjurmueshmërisë në bazën e të dhënave mund të shkaktoj rrezik
në keqpërdorimin e të dhënave duke mos e identifikuar se nga kush është bë një ndryshim, shtim
apo fshirje e të dhënave, procedurave apo funksioneve të caktuara brenda bazës se te dhënave dhe
menaxhimit te tyre. Mos menaxhimi i qasjes së të drejtave të shfrytëzuesve nga komunat dhe mos
kontrolli i dhënies së privilegjeve në pajisjet e shfrytëzuara për qasje në sistem nga komunat,
rrezikon në keqpërdorimin e sistemit.
Menaxhimi i kërkesave të përdoruesve
Në mungesë të hartimit të procedurave për operimin e tavolinës ndihmese, mënyrës së paraqitjes
së rasteve nga shfrytëzuesit, qofshin ato incidente, probleme, apo kërkesa të tjera për ndihmë rreth
shfrytëzimit të sistemit, si dhe monitorimit të trajtimit të këtyre rasteve DTP nuk ka arritur të ofroj
përkrahjen e duhur dhe në kohë, për të gjithë shfrytëzuesit. Kjo ka ndikuar në rritjen e kohës
joproduktive të shfrytëzuesve, pakënaqësinë e shfrytëzuesve, si dhe mos trajtimin apo adresimin e
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problemeve të cilat përsëriten. Po ashtu, është vlerësuar se nuk janë përcjell dhe kategorizuar të
gjitha kërkesat e paraqitura nga shfrytëzuesit dhe kjo ka ndikuar edhe në mos trajtimin e tyre në
kohen e duhur apo mënyrën e përshtatshme.
Matja e performancës se sistemit
Për shkak të monitorimit jo të duhur të performancës, është i pamundur planifikimi i kapaciteteve
të nevojshme për funksionim të mirëfillte në rast të dështimit të operimit të pajisjeve të TI-së. Po
ashtu kjo pamundëson planifikimet e kapaciteteve të nevojshme për operimin e duhur në të
ardhmen.
Menaxhimi i ndryshimeve
Ndryshimet e zbatuara në SITP nuk janë dokumentuar në mënyrën e duhur dhe si të tilla
pamundësojnë përcjelljen e ndryshimeve të bëra, po ashtu, ndryshimet emergjente të cilat mund të
rezultojnë si të nevojshme, apo edhe rikthim në gjendjen paraprake nuk janë të përcaktuara.
Mungon edhe dokumentimi i procesit te autorizimit për ndryshimet e bëra dhe si i tillë pamundëson
llogaridhënien e duhur, apo edhe rrit mundësinë e realizimit të këtyre ndryshimeve të pa
autorizuara.
Ruajtja e të dhënave rezervë
Në mungese të ndonjë procedure apo rregullore të miratuar nga Departamenti për menaxhimin e
sistemeve të teknologjisë informative, e cila përkufizon: palët përgjegjës, periudhat, llojin, vend
ndodhjen, testimin, rikthimin e të dhënave nga kopjet rezerve. DTP nuk ka realizuar këto aktivitete
përveç krijimit të kopjes rezerve në lokacionin primare te ruajtjes se tyre. Ekziston rreziku që në rast
të nevojës, nuk mund të sigurohet rikthimi i plotë i sistemit apo të dhënave nga kopjet rezerve. Po
ashtu nuk dihet koha e duhur për rikthimin e tyre si dhe palëve përgjegjës për realizimin e këtij
aktiviteti.

3.3.4

Menaxhimi dhe shfrytëzueshmëria e aplikacionit e-pasuria

Objektivë e këtij auditimi ishte 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.
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. 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.
Si rezultat i këtij auditimi, ZKA arritur në këto konkluzione:
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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.
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.
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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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4

Konkluzionet
Informatat e përgjithshme rreth politikave/procedurave të Teknologjisë Informative

Në përgjithësi në shumë organizata buxhetore si në nivelin qendror ashtu edhe lokal, po ashtu, edhe
në auditimet e kryera nga ZKA është vlerësuar se mungon struktura organizative e departamentit
të TI-së, strategjia e TI-së dhe politikat dhe/apo procedurat e TI-së.
Mungesa e strukturës organizative përmes të cilës përcaktohen rolet dhe përgjegjësitë mund të
rrezikoj arritjen e objektivave të organizatës buxhetore si dhe mund të rrezikoj sigurinë e
informacionit.
Plani strategjik i TI-së i ndihmon OB-të në sigurimin e përcaktimit të prioriteteve për arritjen e
objektivave. OB-të e nivelit lokal janë përgjigjur që mbështeten në Strategjinë e Qeverisjes
elektronike 2009-2015 të ASHI-së, për të cilën vlerësojmë që ka skaduar periudha e zbatimit. Po
ashtu edhe ASHI i cili është organi qendror i administratës shtetërore për zhvillimin dhe zbatimin
e teknologjisë së informacionit dhe të komunikimit për OB-të, pas skadimit të kësaj strategjie deri
më tani nuk ka arritur të miraton draft Strategjinë e Qeverisjes Elektronike 2016 – 2020.

Mungesa e politikave dhe /apo procedurave rrezikon në menaxhimin dhe përdorimin e
sistemeve informative, disponueshmërinë, integritetin dhe besueshmërinë e proceseve te
TI-së.
Personeli i Teknologjisë Informative (Kapacitetet profesionale të TI)
Organizatat buxhetore kanë deklaruar që kanë mungesë të kapaciteteve profesionale të fushës së
TI-së dhe është shprehur nevoja për rritje te burimeve njerëzore. Mungesa e stafit profesional të
fushës së TIK-ut, është vërejtur dhe potencuar edhe në auditimet e realizuara nga ZKA. Megjithatë,
Qeveria nuk ka bërë përpjekje për ngritjen e kapaciteteve profesionale.
Mungesa e personelit profesional të TI-së rrezikon që të mos të realizohen qëllimet e OB-së.
Gjithashtu mungesa e personelit profesional mundëson të realizohen aktivitete të paautorizuara
prandaj nga praktikat e mira të kornizës së kontrollit të teknologjisë informative, në rastet kur disa
pozita mbulohen nga një punonjës duhet të ekzistojnë kontrolle kompenzuese, pasi që kjo paraqet
rrezik për mbarëvajtjen e mirëfilltë të aktiviteteve operacionale të TI-së në OB.
Sistemet Informative dhe Bazat e të dhënave
Nga grumbullimi i përgjigjeve të marra nga pyetësori dhe analiza e tyre vlerësojmë se disa
organizata buxhetore kanë zhvilluar sisteme të ndryshme për qëllime të njëjta. Mos bashkëpunimi
në mes të OB-ve në lidhje me sistemet që i kanë në shfrytëzim shkakton shpenzime shtesë për
buxhetin e shtetit.
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Institucionet janë të obliguara t’i shfrytëzojnë aplikacionet të cilat janë me interes të përbashkët apo
që iu shërbejnë zyrtarëve të OB-ve për kryerjen e detyrave të punës.14
Në mungesë të strategjisë dhe analizës për zhvillimin e sistemeve, OB-të kanë zhvilluar sisteme të
cilat janë jofunksionale edhe pse janë paguar me kosto të lartë.
Po ashtu, OB-të kanë në shfrytëzim sisteme për të cilat ka skaduar kontrata për mirëmbajtje. Mos
mirëmbajtja e sistemit mund të shkaktoj pengesë në mbarëvajtjen e punës apo/edhe mosfunksionim
të sistemit në tërësi.
Shërbimet Qendrore
Institucionet shfrytëzojnë sistemet informative qendrore por edhe zhvillojnë sisteme të tyre dhe
janë në planifikim që të zhvillojnë sisteme informative të cilat janë me interes të përbashkët apo që
iu shërbejnë zyrtarëve të OB-ve për kryerjen e detyrave të punës. Përmes pyetësorit jemi njoftuar
me disa mangësi ku ka sisteme informative të cilat janë zhvilluar dhe nuk shfrytëzohet nga zyrtarët
e OB-së për të cilën është dëmtuar buxheti i Republikës së Kosovës dhe ka sisteme informative për
të cilat nuk ka mirëmbajtje për të cilin mund të konkludojmë që mund të bëhen jofunksional.
Mos shfrytëzimi i shërbimeve dhe kapaciteteve te centralizuara, pa dyshim se përveç kapaciteteve
njerëzore shtesë të nevojshme për realizimin dhe mirëmbajtjen e tyre, duhet mbështetur edhe nga
kapacitete financiare. Andaj duhet vlerësuar arsyen e mos shfrytëzimit te këtyre shërbimeve dhe
kapaciteteve të centralizuara dhe të rekomandohen masat për mos angazhimin e dyfishtë te tyre.
Nga përgjigjet e marra shihet që jo të gjitha organizatat buxhetor marrin shërbime nga ASHI. Sipas
rregullores 02/2016 , të gjitha OB-të duhet të jenë të kyçura në rrjetin shtetëror15, me qëllim të rritjes
së sigurisë së shërbimeve të e-qeverisjes, lehtësimit të komunikimit ndërinstitucional dhe
menaxhimit më të lehtë të resurseve harduerike dhe softuerike16. Për këtë qëllim, OB-të duhet të
njoftohen nga ASHI në vazhdimësi për të gjitha shërbimet e ofruara dhe të shfrytëzojnë të gjitha
kapacitetet e shërbimeve qendrore.

14 Rregullore

nr. 02/2016 për Koordinim në mes të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit dhe Strukturave
Organizative/ Zyrtarëve të Teknologjisë së Informacionit dhe e Komunikimit në Institucionet e Republikës së
Kosovës, neni 10.3.
15 Rregullore nr. 02/2016 për koordinim në mes të agjencisë së shoqërisë së informacionit dhe strukturave organizative/
zyrtarëve të teknologjisë së informacionit dhe e komunikimit në institucionet e Republikës së Kosovës. neni 7.3.
16 Draft Strategjia e Qeverisjes Elektronike 2016 – 2020, f.7.
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Vetëvlerësimi
Nga përmbledhja e të gjitha rezultateve dhe analizave të vetëvlerësimit nga OB-të për kontrollin e
përgjithshëm të TI-së në nëntë çështjet e adresuara sipas niveleve të maturimit të përcaktuara në
pyetësor, konkludojmë që:


5% e OB-ve kanë mungesë plotë të një procesi për kontrolle të TI-së, OB-të nuk kanë pranuar
që kanë çështje që duhet adresuar.



4% e OB-ve nuk i kanë të standardizuara proceset; në vend të kësaj ka qasje të ad hoc që
tentojnë të aplikohen në baza individuale. Qasja e përgjithshme e menaxhimit është e
çorganizuar.



7% e OB-ve kanë deklaruar që proceset janë zhvilluar në fazën ku procedura të ngjashme
janë ndjekur nga njerëz të ndryshëm që marrin përsipër të njëjtën detyrë. Nuk ka asnjë
trajnim formal ose komunikim të procedurave standarde, dhe përgjegjësia i lihet individit.



10% e OB-ve kanë deklaruar që procedurat janë standardizuar, dokumentuar, dhe
komunikuar përmes trajnimit. Ajo megjithatë, i lihet individit për të ndjekur këto procese,
dhe nuk ka gjasa që devijimet të zbulohen. Procedurat vetë nuk janë të sofistikuara, por janë
formalizime të praktikave ekzistuese.



21% e OB-ve kanë deklaruar që e kanë të mundur për të respektuar monitorimin dhe matur
procedurat dhe të marrë masa aty ku proceset duhet të mos jenë duke punuar në mënyrë
efektive. Proceset janë në përmirësim të vazhdueshëm dhe përdorin praktika të mira.
Automatizimi dhe mjete të tjera janë përdorur në një mënyrë të kufizuar ose të fragmentuar.



9% e OB-ve kanë deklaruar që proceset janë rafinuar në një nivel më të mirë të praktikës,
bazuar në rezultatet e përmirësimit të vazhdueshëm dhe modelimit të maturimit me
ndërmarrjet e tjera. TI është përdorur në mënyrë të integruar për të automatizuar rrjedhën e
punës, duke siguruar mjete për të përmirësuar cilësinë dhe efikasitetin, duke e bërë
ndërmarrjen të shpejtë për tu përshtatur.



Pjesa tjetër 44% e OB-ve nuk janë deklaruar që kanë apo nuk kanë procese dhe kontrolle të
definuar në departamentin e Teknologjisë Informative.

Duke krahasuar rezultat e pyetësorit me rezultatet e vetëvlerësimit si dhe me auditimet e realizuara
vlerësojmë se një numër i madh i OB-ve ka vendosur vlera kontradiktore lidhur me këto procese.
Nga vetëvlerësimi kanë deklaruar që 40% e OB-ve i kanë të gjitha proceset mirë të përcaktuara,
ndërkaq në pyetësor kanë deklaruar se posedon numër të vogël të personelit të angazhuar për TI, u
mungojnë procedurat, strategjitë, menaxhimi i shfrytëzuesve, ndarja e roleve dhe përgjegjësive, po
ashtu nuk kanë deklaruar se posedojnë dokumentacionin e duhur dhe bazohen vetëm në udhëzime
administrative dhe/apo rregullore të zbatuara nga ASHI. Gjithashtu, në auditimet e realizuara nga
ZKA është theksuar që ka mungesë të strategjisë të TI-së, politika/ procedurave, kapaciteteve
njerëzore, mungese te trajnimeve, kontrolleve te aplikacioneve, mungese e kontrolleve të
brendshme të TI-së në përgjithësi etj., dhe e gjithë kjo paraqet një mospërputhje me gjendjen e
paraqitur në vetëvlerësim.
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Fushat tjera me rrezik:
Pas analizës gjithëpërfshirëse të pyetësorit, vetëvlerësimit si dhe auditimeve të TI, konkludojmë që
fushat më të ndjeshme janë:
Qeverisja e Teknologjisë Informative: Nga ky vlerësim gjithëpërfshirës kemi vërejt që si në nivelin
lokal gjithashtu edhe në nivelin qendror ka mungese të Qeverisjes së TI në përgjithësi. Mungesë e
theksuar vërehet në strategji, politika dhe procedura, si dhe në kapacitete njerëzore. Qeverisja e
komponentëve të TI-së krijon vlerë të shtuar dhe minimizon rreziqet duke mundësuar menaxhim
efikas të burimeve të TI-së ne operacionet e OB-ve në përgjithësi.
Monitorimi dhe menaxhimi i investimeve në fushën e TI-se; kemi vërejt që OB bëjnë investime në
projekte të ndryshme në fushën e TI-së, projekte të cilat nuk shfrytëzohen sipas kërkesës për
investim, gjithashtu edhe përkundër investimeve në aplikacione të ndryshme nuk është bërë
funksionalizmi i plotë i tyre, OB shfrytëzojnë edhe sisteme tjera paralele për qëllime të njëjta.
Planifikimi i dobët ose mungese planifikimit ka sjellë që OB-te janë të kufizuara nga një mungesë e
burimeve të TI-së ose përdorim jo efikas i burimeve ekzistuese. Një mënyrë për reduktimin e këtij
risku, është të azhurnuarit periodikisht të Strategjisë së TI, gjë e cila do të identifikojë burimet dhe
planet për arritjen e nevojave të ardhshme të OB-ve.
Mbrojta e të dhënave në sistemet informative të OB; kemi vërejtur që shumë institucione që kanë të
zhvilluara sisteme në platformën ueb nuk kanë standarde të sigurisë për mbrojtjen e të dhënave
elektronike, pra, nuk e kanë të zbatuar protokollin për siguri. Mungesa e sigurisë në këto aplikacione
mund të shkaktojnë mungesë të shërbimit apo edhe keqpërdorim të shërbimeve, duke rezultuar
kështu me dëmtim (humbje) të mundshëm të të dhënave, humbje financiare, humbje të reputacionit,
si dhe kërcënime ndaj sigurisë kombëtare dhe mirëqenies së qytetarëve.
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Shtojca 1
Kjo shtojcë përmban dokumentet relevante qe lidhen me këtë vlerësim
Ligji për organet qeveritare për shoqërinë e informacionit
Ligji Nr. 04/L-145 për organet qeveritare për shoqërinë e informacionit përcakton strukturat
përgjegjëse për shoqërinë e informacionit, përgjegjësitë, organizimin dhe funksionet e tyre në
zhvillimin dhe zbatimin e teknologjisë së informacionit në institucionet e Republikës së
Kosovës.
Rregullore për koordinim në mes të ASHI-së dhe IRK-ve
Rregullorja Nr. 02/2016 për koordinim në mes të agjencisë së shoqërisë së informacionit dhe
strukturave organizative/ zyrtarëve të teknologjisë së informacionit dhe e komunikimit në
institucionet e Republikës së Kosovës është dokument që rregullon vendosjen e standardeve,
mënyrën e funksionimit dhe koordinimit të aktiviteteve ndërmjet të Agjencisë së Shoqërisë së
Informacionit dhe strukturave apo zyrtarëve të TIK-ut të IRK.
Ligji për komunikimet elektronike
Ligji nr. 04/l-109 për komunikimet elektronike rregullon aktivitetet e komunikimeve
elektronike bazuar në parimin e neutralitetit teknologjik dhe kornizën rregullatorë të BE-së për
komunikimet elektronike. Organet kompetente në fushën e komunikimeve elektronike janë
Ministria (ministria përgjegjëse për sektorin e komunikimeve elektronike dhe të shërbimeve
postare) dhe Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare(ARKEP).
Ligji për shërbimet e shoqërisë informatike
Ligji nr. 04/l-094 për shërbimet e shoqërisë informatike përcakton dokumentacionin në formë
elektronike me qëllim të krijimit të mundësive dhe rrethanave të favorshme për zhvillimin e
tregtisë elektronike, përdorimin e transaksioneve elektronike dhe përdorimin e nënshkrimit
elektronik si nga Qeveria, bizneset por edhe qytetarët.
Ligji për parandalimin dhe luftimin e krimit kibernetikë
Ligji nr. 03/l-166 ka për qëllim parandalimin dhe luftimin e krimit kibernetikë me masa
konkrete, parandalimin, zbulimin dhe sanksionimin e shkeljeve përmes sistemeve
kompjuterike, duke ofruar respektimin e të drejtave të njeriut dhe mbrojtjen e të dhënave
personale.
Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale
Ligji Nr. 03/L-172 ka për qëllim të përcakton të drejtat, përgjegjësitë, parimet dhe masat lidhur
me mbrojtjen e të dhënave personale dhe themelon institucionin që është përgjegjës për
mbikëqyrjen e legjitimitetit të përpunimit të të dhënave.
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Udhëzim administrativ mbi sigurinë dhe qasjen në bazat e të dhënave
Udhëzimi administrativ nr. 01/2010 i Ministrisë së Administratës Publike bën përcaktimin e
rregullave për vendosjen e të dhënave në server, si dhe siguria e të dhënave dhe qasja në këto
të dhëna. Ky udhëzim administrativ përfshin procedurat për organizimin dhe vendosjen e të
dhënave në server, sigurinë dhe menaxhimin e të dhënave nga administratorët, si dhe qasjen
në këto të dhëna nga zyrtarët e institucioneve të Republikës së Kosovës.
Udhëzim administrativ për menaxhimin e sigurisë informative
Udhëzimi nr. 02/2010 i Ministrisë së Administratës Publike përcakton mënyrën e menaxhimit
të sigurisë së informatave nga personat përgjegjës për zbatimin dhe mirëmbajtjen e sigurisë
informative në institucionet e Republikës së Kosovës. Në veçanti, në kuadër të këtij udhëzimi
është një nen ku janë të definuar edhe përgjegjësitë e Institucionit për Sigurinë e Informatave
në përputhje me masat e Qeverisë për siguri në teknologjinë duhet të ndërmarrin këto aktivitete
për avancimin e sigurisë së informatave: (a) Miratimin dhe rishqyrtimin politikës së sigurisë
së informatave dhe përgjegjësitë e përgjithshme; (b) Mbikëqyrjen e ndryshimeve të
rëndësishme në ekspozimin e informative ndaj rreziqeve; (c) Rishqyrtimin dhe mbikëqyrjen e
incidenteve lidhur me sigurinë e informatave; (d) Inicimin dhe miratimin e nismave për
përmirësimin e sigurisë së informatave.
Politika e sektorit të komunikimeve elektronike – Axhenda Dixhitale për Kosovën 2013-2020
Ky dokument përmban politikat e sektorit të Komunikimeve Elektronike të Qeverisë së
Kosovës siç janë propozuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik për një periudhë kohore
afatmesme deri afatgjatë (e nënkuptuar që t’i destinohet periudhës kohore deri në dhjetor të
vitit 2016 dhe, në mënyrë më të përgjithshme, periudhës pasuese katërvjeçare deri në dhjetor të
vitit 2020). Qëllimi i Politikave është që të përkufizohen prioritetet, objektivat dhe detyrat e
zhvillimit të TIK-ut për t’i maksimizuar përparësitë sociale dhe ekonomike që i ofrojnë ato
teknologji, kryesisht Interneti, si instrument shumë i rëndësishëm për aktivitete ekonomike dhe
sociale, shfrytëzimi i të cilit mundëson ofrimin apo pranimin e shërbimeve, punëve, qasje në
argëtim, komunikim dhe shprehje të lirë të mendimeve.
Strategjia Shtetërore për Sigurinë Kibernetike dhe Plani i Veprimit 2016 – 2019
Qëllimi i këtij dokumenti strategjik është të vendos bazat e përgjithshme të Strategjisë
Shtetërore të Sigurisë Kibernetike për tri vitet vijuese në Republikën e Kosovës. Për më tepër,
ky dokument paraqet vizionin e Qeverisë së Kosovës për sigurinë kibernetike dhe planin
përkatës të veprimit. Strategjia Shtetërore për Sigurinë Kibernetike është pjesë e Programit të
Qeverisë 2015-2018, si dhe ndërlidhet me Planin Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së
Stabilizim Asociimit.

41

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

Shtojca 2
Kjo shtojcë përmban listën e Organizatave Buxhetore që i u janë përgjigjur pyetësorit tonë
Nr.

Lloji i Institucionit

Emri i Institucionit

1

Institucionet e Pavarura

Autoriteti i Aviacionit Civil

2

Institucionet e Pavarura

Akademia për Drejtësi (Instituti Gjyqësor i Kosovës)

3

Institucionet e Pavarura

Autoriteti Kosovar i Konkurrencës

4

Institucionet e Pavarura

Agjencia Kosovare për Krahasim dhe verifikim te Pronës

5

Institucionet e Pavarura

Agjencia Kosovare e Privatizimit

6

Institucionet e Pavarura

Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

7

Institucionet e Pavarura

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit

8

Institucionet e Pavarura

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës

9

Institucionet e Pavarura

Agjencioni Shtetëror për mbrojtjen e te dhënave personale

10

Institucionet e Pavarura

Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror

11

Institucionet e Pavarura

Gjykata Kushtetuese e Kosovës

12

Institucionet e Pavarura

Zyra e Presidentit te Kosovës

13

Institucionet e Pavarura

Agjencia Kundër Korrupsionit

14

Institucionet e Pavarura

Institucioni i Avokatit të Popullit

15

Institucionet e Pavarura

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore

16

Institucionet e Pavarura

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

17

Institucionet e Pavarura

Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës

18

Institucionet e Pavarura

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

19

Institucionet e Pavarura

Autoriteti Rregullativ i komunikimeve elektronike dhe postare

20

Institucionet e Pavarura

Kuvendi i Republikës se Kosovës

21

Institucionet e Pavarura

Komisioni i Pavarur i Mediave

22

Institucionet e Pavarura

Këshilli Gjyqësor i Kosovës

23

Institucionet e Pavarura

Këshilli Prokurorial i Kosovës

24

Institucionet e Pavarura

Zyra Rregullat ivë e Energjisë

25

Institucionet e Pavarura

Organi Shqyrtues i Prokurimit

26

Institucionet e Pavarura

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa

27

Niveli Lokal

Komuna e Deçanit

28

Niveli Lokal

Komuna e Dragashit

29

Niveli Lokal

Komuna e Drenasit

30

Niveli Lokal

Komuna e Fushë-Kosovës

31

Niveli Lokal

Komuna e Junikut

32

Niveli Lokal

Komuna e Mitrovicës

33

Niveli Lokal

Komuna e Mamushës

34

Niveli Lokal

Komuna Lipjan

35

Niveli Lokal

Komuna Vitisë
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36

Niveli Lokal

Komuna e Hanit të Elezit

37

Niveli Lokal

Komuna Kaçanikut

38

Niveli Lokal

Komuna e Ranilugës

39

Niveli Lokal

Komuna e Shtimes

40

Niveli Lokal

Komuna e Prizrenit

41

Niveli Lokal

Komuna e Prishtinës

42

Niveli Lokal

Komuna e Podujevës

43

Niveli Lokal

Komuna e Obiliqit

44

Niveli Lokal

Komuna e Gracanicës

45

Niveli Lokal

Komuna e Novobërdës

46

Niveli Lokal

Komuna e Parteshit

47

Niveli Qendror

Dogana e Kosovës

48

Niveli Qendror

Administrata Tatimore e Kosovës

49

Niveli Qendror

Ministria e punës dhe mirëqenies sociale MPMS
1.Agjencia e Punësimit e Republikës se Kosovës
2.Departamenti i pensioneve
3.Departamenti i Politikave Sociale dhe Familjes
4.Ministria e Kulturës, Rinise dhe Sportit
5.Departamenti i Familjeve te Dëshmorëve dhe Invalidëve te Luftës

50

Niveli Qendror

Ministria e Kulturës, Rinise dhe Sportit

51

Niveli Qendror

Ministria e Drejtësisë

52

Niveli Qendror

Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
1.Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
1.Agjencioni për Zhvillimin e Bujqësisë
2.Departamenti për Vreshtari dhe Verëtari

53

Niveli Qendror

Ministria e Administratës Publike

54

Niveli Qendror

SHSKUKU-Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës

55

Niveli Qendror

Universiteti i Prishtinës

56

Niveli Qendror

Zyra e Kryeministrit të Kosovës

57

Niveli Qendror

Ministria e Punëve te Brendshme

58

Niveli Qendror

Ministria e Punëve të Jashtme

59

Niveli Qendror

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

60

Niveli Qendror

Ministria e Shëndetësisë

61

Niveli Qendror

Ministria e Zhvillimit Ekonomik

62

Niveli Qendror

Ministria e Infrastrukturës

63

Niveli Qendror

Ministria e Integrimeve Evropiane

43

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

Shtojca 3
Kjo shtojcë përmban pyetësorin e dërguar në 92 Organizatat Buxhetore

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVO
REPUBLIC OF KOSOVO
ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT/NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE
NATIONAL AUDIT OFFICE

Vendi:
Data:
Për:
Cc:
Përmes:
Nga:
Tema:

Pjesa I – Informata te përgjithshme
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

Pyetje te Përgjithshme
A posedoni Organogram të miratuar të njësisë së TI-së?
(Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me email dhe
shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Plan Strategjik të TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë
kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë të Sigurisë së TI-së?
(Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me email dhe
shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë te Rimëkëmbjes dhe
Vazhdimësisë së Operimit të TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë
kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për shfrytëzimin e pajisjeve të
TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me
email dhe shënoni emrin e dokumentit)
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1.6.

1.7.
1.8.

A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për menaxhimin e
shfrytëzuesve? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit
me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedure për shfrytëzimin e internetit
dhe email-it? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit
me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
Listoni Politika dhe/apo Procedura të tjera në shfrytëzim nga
institucioni i juaj

1.9.

Komente shtesë

Vërejtje: dokumentet te cilat bashkëngjiten, të emërtohen duke filluar me numrin e pikës relevante(p.sh.
2_6_politika_menaxhimin_e_shffrytezuesve.pdf/doc)

2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

Pyetje te Përgjithshme
A posedoni Organogram të miratuar të njësisë së TI-së?
(Jo/Po:bashkangjiteni në email gjate kthimit të pyetësorit me email dhe
shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Plan Strategjik të TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë
kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë të Sigurisë së TI-së?
(Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me email dhe
shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë të Rimëkëmbjes dhe
Vazhdimësisë se Operimit të TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë
kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për shfrytëzimin e pajisjeve të
TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me
email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për menaxhimin e
shfrytëzuesve? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit
me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për shfrytëzimin e internetit
dhe email-it? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit
me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
Listoni Politika dhe/apo Procedura të tjera në shfrytëzim nga
institucioni i juaj

2.9.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Komente shtesë

Pyetje te Përgjithshme
A posedoni Organogram të miratuar të njësisë së TI-së?
(Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me email dhe
shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Plan Strategjik të TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë
kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë të Sigurisë së TI-së?
(Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me email dhe
shënoni emrin e dokumentit)
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë të Rimëkëmbjes dhe
Vazhdimësisë se Operimit të TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë
kthimit te pyetësorit me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për shfrytëzimin e pajisjeve të
TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me
email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për menaxhimin e
shfrytëzuesve? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjate kthimit të pyetësorit
me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për shfrytëzimin e internetit
dhe email-it? (Jo/Po:bashkangjiteni ne email gjate kthimit të pyetësorit
me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
Listoni Politika dhe/apo Procedura të tjera në shfrytëzim nga
institucioni i juaj

3.9.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

Komente shtesë

Pyetje te Përgjithshme
A posedoni Organogram të miratuar të njësisë së TI-së?
(Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me email dhe
shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Plan Strategjik të TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë
kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë të Sigurisë së TI-së?
(Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me email dhe
shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë të Rimëkëmbjes dhe
Vazhdimësisë se Operimit të TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë
kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për shfrytëzimin e pajisjeve të
TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjate kthimit të pyetësorit me
email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për menaxhimin e
shfrytëzuesve? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit
me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për shfrytëzimin e internetit
dhe email-it? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit
me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
Listoni Politika dhe/apo Procedura të tjera në shfrytëzim nga
institucioni i juaj

4.9.

Komente shtesë
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5.
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Pyetje te Përgjithshme
A posedoni Organogram të miratuar të njësisë së TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni
në email gjatë kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Plan Strategjik të TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë
kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë të Sigurisë së TI-së?
(Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni
emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë të Rimëkëmbjes dhe Vazhdimësisë së
Operimit të TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me
email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për shfrytëzimin e pajisjeve të TI-së?
(Jo/Po:bashkangjiteni ne email gjate kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni
emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për menaxhimin e shfrytëzuesve?
(Jo/Po:bashkangjiteni në email gjate kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni
emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për shfrytëzimin e internetit dhe emailit? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me email dhe
shënoni emrin e dokumentit)

5.8.
5.9.

Listoni Politika dhe/apo Procedura të tjera në shfrytëzim nga institucioni i juaj

6.

Pyetje te Përgjithshme

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
6.8.
6.9.

Komente shtesë

A posedoni Organogram të miratuar të njësisë së TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni
në email gjate kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Plan Strategjik të TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë
kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë të Sigurisë së TI-së?
(Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni
emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë të Rimëkëmbjes dhe Vazhdimësisë së
Operimit të TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me
email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për shfrytëzimin e pajisjeve të TI-së?
(Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni
emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për menaxhimin e shfrytëzuesve?
(Jo/Po:bashkangjiteni ne email gjate kthimit te pyetësorit me email dhe shënoni
emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për shfrytëzimin e internetit dhe emailit? (Jo/Po:bashkangjiteni ne email gjatë kthimit të pyetësorit me email dhe
shënoni emrin e dokumentit)
Listoni Politika dhe/apo Procedura të tjera ne shfrytëzim nga institucioni i juaj
Komente shtesë

Vërejtje: Nëse Error! Reference source not found.=Po, ne Shtojcën 1. gjeni tabela shtese për te plotësuar. Sipas nevojës
plotësoni, kopjoni apo fshini ato.
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7.
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
7.8.
7.9.

Pyetje te Përgjithshme
A posedoni Organogram të miratuar të njësisë së TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni
në email gjatë kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Plan Strategjik të TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjate
kthimit te pyetësorit me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë të Sigurisë së TI-së?
(Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni
emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë të Rimëkëmbjes dhe Vazhdimësisë së
Operimit të TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me
email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për shfrytëzimin e pajisjeve të TI-së?
(Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni
emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për menaxhimin e shfrytëzuesve?
(Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni
emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për shfrytëzimin e internetit dhe emailit? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me email dhe
shënoni emrin e dokumentit)
Listoni Politika dhe/apo Procedura te tjera ne shfrytëzim nga institucioni i juaj
Komente shtesë

Vërejtje: Nëse Error! Reference source not found.=Po, ne Shtojcën 1. gjeni tabela shtese për te plotësuar. Sipas nevojës
plotësoni, kopjoni apo fshini ato.

8.
8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.
8.8.
8.9.

Pyetje te Përgjithshme
A posedoni Organogram të miratuar të njësisë së TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni
në email gjatë kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Plan Strategjik të TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë
kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë te Sigurisë së TI-së?
(Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni
emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë te Rimëkëmbjes dhe Vazhdimësisë se
Operimit të TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me
email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për shfrytëzimin e pajisjeve të TI-së?
(Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni
emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për menaxhimin e shfrytëzuesve?
(Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni
emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për shfrytëzimin e internetit dhe emailit? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me email dhe
shënoni emrin e dokumentit)
Listoni Politika dhe/apo Procedura te tjera ne shfrytëzim nga institucioni i juaj
Komente shtesë
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9.
9.1.
9.2.
9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.
9.8.

Pyetje te Përgjithshme
A posedoni Organogram të miratuar të njësisë së TI-së?
(Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me email dhe
shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Plan Strategjik të TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë
kthimit te pyetësorit me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë të Sigurisë së TI-së?
(Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me email dhe
shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë të Rimëkëmbjes dhe
Vazhdimësisë së Operimit të TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë
kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për shfrytëzimin e pajisjeve të
TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me
email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për menaxhimin e
shfrytëzuesve? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit
me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për shfrytëzimin e internetit
dhe email-it? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit
me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
Listoni Politika dhe/apo Procedura të tjera në shfrytëzim nga
institucioni i juaj

9.9.

Komente shtesë

Te dhënat e juaja Informative të planifikuara për implementim
Emri i Institucionit te
juaj
Emri i juaj
Pozita e juaj
Data
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Pjesa II – Vetëvlerësuesi
Ky vetëvlerësues është përqendruar ne nëntë fusha të kontrollit të përgjithshëm të TI nga COBIT 4.1
të cilat janë kritike për të mundësuar konfidencialitetin, integritetin dhe disponueshmërinë e
informacioneve dhe sistemeve.
Vlerësimi duhet të bëhet duke u bazuar në nivelin e maturitetit, të paraqitur në tabelën Niveli
Maturimit sipas COBIT. Po ashtu mund të i referoheni udhëzuesit për sqarime shtesë rreth
plotësimit të kësaj pjese.
10.
10.1.
10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.
10.8.

Pyetje te Përgjithshme
A posedoni Organogram të miratuar të njësisë së TI-së?
(Jo/Po:bashkangjiteni ne email gjate kthimit te pyetësorit me email dhe
shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Plan Strategjik të TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë
kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë të Sigurisë së TI-së?
(Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me email dhe
shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë të Rimëkëmbjes dhe
Vazhdimësisë së Operimit të TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë
kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për shfrytëzimin e pajisjeve të
TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me
email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për menaxhimin e
shfrytëzuesve? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit
me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedure për shfrytëzimin e internetit
dhe email-it? (Jo/Po:bashkangjiteni ne email gjate kthimit te pyetësorit
me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
Listoni Politika dhe/apo Procedura të tjera në shfrytëzim nga
institucioni i juaj

10.9.

Komente shtesë

*Vlerësimi te behet në mes të vlerave 0-5, duke u bazuar në përshkrimin e tyre të paraqitura në Tabelën Niveli Maturimit
sipas COBIT.

11.
11.1.
11.2.
11.3.

Pyetje te Përgjithshme
A posedoni Organogram të miratuar të njësisë së TI-së?
(Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me email dhe
shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Plan Strategjik të TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë
kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë të Sigurisë së TI-së?
(Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me email dhe
shënoni emrin e dokumentit)
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.
11.8.

A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë të Rimëkëmbjes dhe
Vazhdimësisë së Operimit të TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë
kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për shfrytëzimin e pajisjeve të
TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me
email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për menaxhimin e
shfrytëzuesve? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit
me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për shfrytëzimin e internetit
dhe email-it? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit
me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
Listoni Politika dhe/apo Procedura të tjera në shfrytëzim nga
institucioni i juaj

11.9.

Komente shtesë

Te dhënat e juaja Informative të planifikuara për implementim
Emri i Institucionit te
juaj
Emri i juaj
Pozita e juaj
Data

Shtesa 1.
Tabelat e mëposhtme sipas nevojës plotësoni, kopjoni apo fshini ato
12.
12.1.
12.2.
12.3.

12.4.

12.5.

Pyetje te Përgjithshme
A posedoni Organogram të miratuar të njësisë së TI-së?
(Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me email dhe
shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Plan Strategjik të TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë
kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë të Sigurisë së TI-së?
(Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me email dhe
shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë të Rimëkëmbjes dhe
Vazhdimësisë së Operimit të TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë
kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për shfrytëzimin e pajisjeve të
TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me
email dhe shënoni emrin e dokumentit)
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12.6.

12.7.
12.8.

A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për menaxhimin e
shfrytëzuesve? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit
me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për shfrytëzimin e internetit
dhe email-it? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit
me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
Listoni Politika dhe/apo Procedura të tjera në shfrytëzim nga
institucioni i juaj

12.9.

13.
13.1.
13.2.
13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.
13.8.

Komente shtesë

Pyetje te Përgjithshme
A posedoni Organogram të miratuar të njësisë së TI-së?
(Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me email dhe
shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Plan Strategjik të TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë
kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë të Sigurisë së TI-së?
(Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me email dhe
shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë të Rimëkëmbjes dhe
Vazhdimësisë së Operimit të TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë
kthimit të pyetësorit me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për shfrytëzimin e pajisjeve të
TI-së? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit me
email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për menaxhimin e
shfrytëzuesve? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit
me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
A posedoni Politikë dhe/apo Procedurë për shfrytëzimin e internetit
dhe email-it? (Jo/Po:bashkangjiteni në email gjatë kthimit të pyetësorit
me email dhe shënoni emrin e dokumentit)
Listoni Politika dhe/apo Procedura të tjera në shfrytëzim nga
institucioni i juaj

13.9.

Komente shtesë
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