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RAPORTI I AUDITIMIT TË 
TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT



Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës është institucioni më i lartë i kontrollit 
ekonomik e financiar dhe për punën e vet i jep llogari Kuvendit të Republikës së Kosovës. 

Misioni ynë është që nëpërmjet auditimeve cilësore të fuqizojmë llogaridhënien në administratën 
publike për përdorimin efektiv, efikas dhe ekonomik të burimeve kombëtare. Raportet e Zyrës 
Kombëtare të Auditimit promovojnë drejtpërsëdrejti llogaridhënien e institucioneve publike 
duke ofruar bazë të qëndrueshme për të kërkuar llogari nga menaxherët e çdo organizate të 
audituar. Në këtë mënyrë, ne rrisim besimin në shpenzimin e fondeve publike dhe luajmë një rol 
aktiv në sigurimin e interesit të taksapaguesve dhe të palëve tjera të interesit në rritjen e 
përgjegjësisë publike.  

Ky auditim është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme 
të Auditimit (SNISA 30001) dhe me Udhëzuesin për Auditimin e Sistemeve të Informacionit 
(GUID 51002) si dhe me praktikat e mira evropiane. 

Auditimet e teknologjisë së informacionit të ndërmarra nga Zyra Kombëtare e Auditimit janë një 
ekzaminim dhe rishikim i sistemeve të Teknologjisë së Informacionit dhe kontrolleve përkatëse 
për të pasur siguri mbi parimet e ligjshmërisë, efikasitetit3, ekonomisë4, dhe efektivitetit5 të 
sistemit të Teknologjisë së Informacionit dhe kontrolleve përkatëse. 

Auditori i Përgjithshëm ka vendosur në lidhje me përmbajtjen e këtij raporti “Sistemi Informativ 
i Gjendjes Civile në Agjencinë e Regjistrit Civil”, në konsultim me UD Ndihmës Auditoren e 
Përgjithshëm, Myrvete Gashi, e cila e ka mbikëqyrur auditimin. 

Ekipi që realizoi këtë raportit: 

Samir Zymberi, UD Drejtor i departamentit të auditimit; 

Shqipe Mujku Hajrizi, Udhëheqëse e ekipit; dhe 

Poliksena Berisha, Anëtare e ekipit. 

1SNISA 3000 – Standardet dhe udhëzimet për auditimin e performancës bazuar në Standardet e Auditimit të ONISA-s dhe 
përvojën praktike. 

2 GUID 5100 – Udhëzuesi për auditimin e sistemeve të informacionit lëshuar nga INTOSAI. 
3 Efikasiteti – Parimi i efikasitetit nënkupton arritjen e maksimumit nga resurset në dispozicion. Ka të bëjë me lidhshmërinë 

ndërmjet resurseve të angazhuara dhe rezultateve të dhëna në kuptim të sasisë, cilësisë dhe kohës. 
4 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 përshtatshëm. 
5 Efektiviteti – Parimi i efektivitetit nënkupton arritjen e objektivave të paracaktuara dhe arritjen e rezultateve të pritura. 
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Lista e shkurtesave 

ARC Agjencia e Regjistrimit Civil  

ASHI Agjencia e Shoqërisë së Informacionit 

CAAT Computer – Aided Audit Tools (Vegla Ndihmëse Kompjuterike për Auditim) 

CISA Certified Information Systems Auditor (Auditor i Sistemeve të Informacionit i Certifikuar) 

GG 
Government Gateway (Platforma e centralizuar që shërben për ndërlidhjen mes vete  

të sistemeve të institucioneve, të sektorit publik dhe privat) 

GJC Gjendja Civile 

IP Internet Protocol (Protokol i Internetit) 

ISACA Systems Audit and Control Association (Shoqata e Kontrollit dhe Auditimit të Sistemeve)  

ISSAI 
International Standards of Supreme Audit Institutions 

(Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit) 

MPB Ministria e Punëve të Brendshme 

MPJD Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës 

OE Operator Ekonomik 

PRF Plani për Rimëkëmbje nga Fatkeqësitë 

PSO Procedura Standarde e Operimit 

PVB Plani i Vazhdimësisë së Biznesit 

RQGJC Regjistri Qendror i Gjendjes Civile 

SGJC Sistemi i Gjendjes Civile 

TI Teknologjia e Informacionit 

UA Udhëzim Administrativ 

VPN Virtual Private Network (Rrjeti Privat Virtual) 
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Përmbledhje e përgjithshme 

Agjencia e Regjistrit Civil (ARC) si agjenci në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme është burimi 
kryesor i të dhënave personale të qytetarëve të Kosovës, të cilat regjistrohen dhe mbahen në regjistrin 
e gjendjes civile dhe që vërtetojnë lindjen, statusin familjar, vdekjen, marrëdhëniet ndërmjet tyre dhe 
çdo ndryshim që ndodh në këto marrëdhënie. Të dhëna e gjendjes civile administrohen nëpërmjet 
sistemit informativ.  

Zyra Kombëtare e Auditimit ka kryer auditimin e Teknologjisë së Informacionit për Sistemin 
Informativ të gjendjes civile në Agjencinë e Regjistrit Civil përfshirë Zyrat e Gjendjes Civile dhe 
misionet diplomatike apo konsullore të Republikës së Kosovës si përdorues të këtij sistemi.  

Agjencia e Regjistrit Civil në vazhdimësi ka bërë zhvillime në Sistemin e gjendjes civile-SGJC për të 
verifikuar dhe siguruar saktësinë e të dhënave, për të përmirësuar kualitetin e të dhënave të regjistruara 
në sistem dhe sigurinë e vetë sistemit. 

ARC-ja nuk ka vendosur mekanizma të përshtatshëm dhe funksional të Qeverisjes së Teknologjisë 
së Informacionit. Struktura dhe kontrollet në operacionet e TI-së nuk janë përcaktuar mirë duke 
ekspozuar organizatën ndaj rrezikut për arritjen e objektivave, sigurimin e vazhdimësisë së operimit të 
sistemeve informative dhe shfrytëzimin e pajisjeve elektronike.6  

Sistemi për mbrojtjen dhe sigurinë e informacionit që zbatohet në ARC nuk garanton mjaftueshëm 
vazhdimësinë e sistemit dhe integritetin e të dhënave në çdo kohë. Gjithashtu, konsullatat në kuadër 
të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës dhe Komuna e Prishtinës si përdorues të sistemit nuk 
garantojnë të kenë ruajtur si duhet integritetin dhe konfidencialitetin e të dhënave në sistemin e 
informacionit.7   

Kontrollet e aplikacionit që zbatohen në SGJC nuk sigurojnë që vetëm të dhëna të sakta dhe të 
vlefshme vendosen dhe azhurnohen në sistem. Si pasojë, ka qytetarë të cilët janë të regjistruar nga dy 
herë dhe janë të pajisur me dy numra personal si dhe qytetarë të ndryshëm të regjistruar me numër të 
njëjtë të librit. Gjithashtu, ka mungesë të ndërlidhjes së SGJC-së me bazën e të dhënave të Agjencisë 
Kadastrale për regjistrim të adresës.8 

Prandaj, rreziqet e identifikuara në qeverisje të TI-së, siguri të informacionit dhe në kontrollet e 
aplikacionit, tregojnë që ARC-ja që administron SGJC-në dhe institucionet përdoruese të këtij sistemi 
kanë nevojë për përmirësime në mënyrë që të dhënat e qytetarit të jenë të mbrojtura dhe ofrimi i 
shërbimeve elektronike për qytetarët të mos ndërprehen. Lidhur me këtë, kemi dhënë 27 rekomandime 
për Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Agjencinë e Regjistrit Civil, përfshirë 1 për Agjencinë e 
Shoqërisë së Informacionit, 3 për Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës dhe 3 për komunat. 
Lista e rekomandimeve, është paraqitur në Kapitullin 5 të këtij raporti. 

6 3.1 Qeverisja e Teknologjisë së Informacionit 
7 3.2 Siguria e Informacionit 
8 3.3 Kontrollet e Aplikacionit 
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Përgjigjja e entiteteve të audituar 

Ministria e Punëve të Brendshme/Agjencia e Regjistrit Civil, Ministria e Punëve të Jashtme 
dhe Diasporës dhe Komuna e Prizrenit janë pajtuar me gjetjet dhe konkluzionet e auditimit si dhe 
janë zotuar se do t’i adresoj rekomandimet e dhëna, ndërsa Komuna e Prishtinës nuk ka dhënë 
përgjigje.  
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1 Hyrje 

Regjistrimi civil është proces me anë të të cilit një qeveri regjistron ngjarjet vitale (lindjet, martesat 
dhe vdekjet) të qytetarëve të saj. Qëllimi kryesor i regjistrimit civil është gjenerimi i dokumenteve 
ligjore të kërkuara me ligj që mbështet të drejtën e një individi për t'u njohur si person para ligjit 
dhe njeh marrëdhënien e tyre formale me shtetin.  

Agjencia e Regjistrit Civil (ARC) është përgjegjëse për menaxhimin e proceseve në lidhje me 
aplikimin e personalizimit dhe lëshimit të dokumenteve për shtetasit e Republikës së Kosovës, 
për shtetasit e huaj dhe për personat pa shtetësi, kur kanë banim të përkohshëm apo të 
përhershëm në territorin e Republikës së Kosovës, si dhe për shtetasit e huaj, të cilët kanë përfituar 
azil në Republikën e Kosovës.  

Pra, ARC-ja është burimi kryesor i të dhënave personale të qytetarëve të Kosovës, të cilat 
regjistrohen dhe mbahen në regjistrin e gjendjes civile dhe që vërtetojnë lindjen, statusin familjar, 
vdekjen, marrëdhëniet ndërmjet tyre dhe çdo ndryshim që ndodh në këto marrëdhënie. 

Shërbimi i gjendjes civile në Kosovë është i organizuar në: 

• Nivelin qendror të shërbimit të gjendjes civile, respektivisht Agjencinë;

• Nivelin lokal të shërbimit të gjendjes civile, respektivisht Zyrat e gjendjes civile; dhe

• Shërbimi i gjendjes civile në përfaqësitë diplomatike dhe konsullore të Kosovës.

Llojet e dokumenteve të gjendjes civile të cilat lëshohen nga zyrat e gjendjes civile janë:9

• Certifikatë e lindjes;
• Ekstrakt nga regjistri qendror i gjendjes civile;
• Certifikatë e shtetësisë;
• Certifikatë e martesës;
• Certifikatë e vdekjes;
• Certifikatë e vendbanimit;
• Certifikatë e gjendjes martesore;
• Deklaratë e bashkësisë familjare.

ARC-ja ka zhvilluar sistemin informativ të centralizuar “Sistemi i Gjendjes Civile” (SGJC), për t'i 
mundësuar Zyrave të Gjendjes Civile dhe përfaqësive diplomatike dhe konsullore të Kosovës 
lëshimin e këtyre dokumenteve si dhe regjistrimin dhe përditësimin e të dhënave të qytetarëve, 
në mënyrë që këto shërbime të jenë të disponueshme në çdo kohë. Ky sistem është 

9 Udhëzim Administrativ (MPB) Nr.25/2013 për Dokumentet e Gjendjes Civile 
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funksionalizuar me datë 19 shkurt 2013, prej nga dokumente të ndryshme të gjendjes civile janë 
shtypur nga SGJC-ja. 

Nëpërmjet këtij sistemi po ashtu mundësohet prodhimi i statistikave për numrin dhe llojin e 
secilit përbërës të gjendjes civile që regjistrohet apo përditësohet në Regjistrin Qendror të Gjendjes 
Civile (RQGJC).10 

Në tabelën 1 janë paraqitur të dhënat statistikore për numrin e lindjeve, martesave dhe vdekjeve 
gjatë vitit 2018, 2019, 2020 dhe deri në shtator 2021.11  

Viti/Fakti Lindje Martesë Vdekje 

2018  40,916  21,744  13,987 

2019  39,063  22,276  14,235 

2020  33,127  16,151  15,740 

2021 43,994  22,528 18,772 

Tabela 1. Të dhënat statistikore për numrin e lindjeve, martesave dhe vdekjeve gjatë vitit 2018, 2019, 
2020 dhe 2021 

Meqë ARC-ja siguron informacione jetësore, të besueshme dhe në kohë, ajo ka lidhur marrëveshje 
me shumë institucione publike dhe private për t’i pajisur me informacionet e nevojshme që janë 
kërkuar. Nëpërmjet këtij sistemi është mundësuar shkëmbimi i të dhënave me sistemet e 
institucioneve të tjera. Në figurën 2 është paraqitur procesi i rrjedhës së të dhënave në SGJC. 

Figura 2. Rrjedha e të dhënave në Sistemin e Gjendjes Civile 

Gjithashtu, SGJC-ja siguron informacione jetësore në mënyrë të vazhdueshme, ajo i ndihmon 
qeverisë në planifikimin, zhvillimin e politikave dhe shërbimet në mënyrë të përshtatshme dhe 
ndarjen e burimeve. Po ashtu, këto informacione shfrytëzohen për shërbimet elektorale, 
shërbimet e identifikimit personal, regjistrat e popullsisë, etj.

10 Udhëzim Administrativ (MPB) Nr.11/2017 për Regjistrin Qendror të Gjendjes Civile 
11 Të dhëna të siguruara nga Departamenti i Gjendjes Civile – Regjistri Qendror i Gjendjes Civile. 

Qytetari
•Kërkesë për regjistrimin

civil;
•Kërkesë për lëshimin e 

dokumenteve të gjendjes
civile. 

Zyrtari për shërbimet e 
gjendjes civile
•Përditësimi i të dhënave të 

regjistrit të gjendjes civile;
•Lëshimin e dokumenteve të 

gjendjes civile;
•Regjistri qendror i gjendjes

Civile mbahet në formën 
elektronike dhe fizike.

Agjencia e Regjistrit Civil
•Administrimi i Regjistrit 

qendror të gjendjes civile; 
•Marrëveshje me institucionet

për shkëmbimin e të 
dhënave;

•Popullimin e regjistrave.

Institucionet publike 
dhe private
Marrja e informatave 
përkatëse që institucionet 
kërkojnë.
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2 Objektivi dhe fushat e auditimit 

Objektiv i auditimit është të vlerësojmë administrimin dhe sigurinë e informacionit të sistemit 
informativ të gjendjes civile të Republikës së Kosovës, nëse është duke ruajtur sigurinë dhe 
privatësinë e të dhënave, integritetin dhe disponueshmërinë e të dhënave. 

Me këtë auditim synojmë që të ofrojmë rekomandime relevante për palët përgjegjëse në mënyrë 
që të përmirësojnë shërbimet e TI-së. 

Fushat e auditimit 

Për t’iu përgjigjur objektivit të auditimit, jemi fokusuar në fushën e qeverisjes së TI-së, sigurinë 
e informacionit dhe kontrollet e aplikacionit dhe i kemi përzgjedhur fushat e auditimit si në 
vijim: 

Fushat e auditimit Çështjet e auditmit 
Qeverisja e TI-së: 1. Struktura organizative, Standardet, Politikat dhe Procedurat

2. Menaxhimi i ndryshimeve në sistemet e informacionit
3. Politika, Plani dhe Organizimi i vazhdimësisë së biznesit

Siguria e Informacionit: 4. Politikat e sigurisë së informacionit
5. Kontrolli i qasjes
6. Kontrollet e sigurisë së aplikacionit

Kontrollet e 
aplikacioneve: 

7. Kontrollet hyrëse
8. Kontrollet dalëse

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



6 

3 Gjetjet e auditimit 

Në këtë kapitull janë prezantuar gjetjet e auditimit që kanë të bëjnë me aktivitetet e palëve 
përgjegjëse për administrimin dhe sigurinë e informacionit të Sistemit të Gjendjes Civile në 
Agjencinë e Regjistrit Civil dhe MPJD-në, Komunën e Prishtinës dhe Komunën e Prizrenit si 
përdoruese të sistemit. Gjetjet janë të strukturuara në tri pjesë, të ndërlidhura sipas fushave të 
auditimit të paraqitura në figurën 3. 

Figura 3. Struktura e çështjeve të auditimit për SGJC-në 

Çështjet/gjetjet janë paraqitur me numër rendor dhe korrespondojnë me numër të njëjtë të 
rekomandimeve në kapitullin 5.  

Qeverisja e 
TI-së

•Struktura organizative, Standardet, Politikat dhe Procedurat;
•Menaxhimi i ndryshimeve në sistemet e informacionit; dhe
•Politika, Plani dhe Organizimi i vazhdimësisë së biznesit.

•Gjetjet/ çështjet që ndërlidhen me qeverisjen e TI-së janë paraqitur në kapitullin 3.1
e cila ka rezultuar me gjetjet e auditimit nga 1 deri 5.

Siguria e 
informacionit

•Politikat e sigurisë së informacionit;
•Kontrolli i qasjes; dhe
•Kontrollet e sigurisë së aplikacionit.

•Gjetjet/ çështjet qe ndërlidhen me sigurinë e informacionit janë paraqitur në
kapitullin 3.2 e cila ka rezultuar me gjetjet e auditimit nga 6 deri 11.

Kontrollet e 
aplikacionit

• Kontrollet hyrëse; dhe
•Kontrollet dalëse.

•Gjetjet/ çështjet që ndërlidhen me kontrollet e aplikacionit janë paraqitur në
kapitullin 3.3 e cila ka rezultuar me gjetjet e auditimit nga 12 deri 13.
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3.1 Qeverisja e Teknologjisë së Informacionit 

Qeverisja e TI-së përkufizohet si strukturë e përgjithshme që udhëheq operacionet e TI-së të një 
institucioni dhe siguron që sistemet e TI-së mbështesin dhe mundësojnë arritjen e objektivave të 
institucionit, si dhe luan një rol kyç në përcaktimin e një mjedisi kontrollues dhe raportues. 
Elementet kyçe të qeverisjes së TI-së janë: strategjia dhe planifikimi i TI-së; strukturat, standardet, 
politikat dhe procedurat, zhvillimi dhe blerja, burimet njerëzore, etj.12 

Figura 4. Struktura e përgjithshme e qeverisjes së TI-së 

1. ARC nuk ka përcaktuar qartë strukturën e TI-së dhe rolet e përgjegjësitë që
lidhen me SGJC-në

Struktura e TI-së brenda organizatës, si dhe rolet dhe përgjegjësitë e saj duhet të jenë të 
përcaktuara qartë për të mirëmbajtur si duhet shërbimet e TI-së.13 

ARC-ja nuk ka strukturë të definuar qartë dhe me përgjegjësi të ndara të departamentit të TI-së. 
Sipas rregullores për organizimin e brendshëm në MPB dhe ARC, struktura e TI-së në ARC është 
e shpërndarë në disa departamente dhe sektorë, si pasojë brenda tyre kemi dyfishim të 
përgjegjësive. Gjithashtu në sistemin e SGJC-së kemi disa përdorues për administrimin e sistemit, 
për arsye se sipas të njëjtës rregullore, administrimi i këtij sistemi është i përcaktuar në më shumë 
se një sektor. Mirëpo përveç dyfishimit të përgjegjësive të njëjta që janë mundësuar edhe përmes 

12 Manuali i auditimit të teknologjisë së informacionit, Qeverisja e TI-së. 
13 Manuali i auditimit të Teknologjisë së Informacionit, matrica e auditimit mbi Qeverisjen e TI-së. 

Qeverisja 
e TI-së

Plani 
strategjik i 

TI-së

Struktura e 
TI-së

Politikat 
dhe 

proceset e 
TI-së

Menaxhimi i 
rrezikut

Zhvillimi, 
blerja, 

operimi
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rregullores për organizimin e brendshëm, ka gjithashtu edhe konflikt të përgjegjësive pasi që 
administratori i bazës së të dhënave është edhe administrator i sistemeve.  

Sipas organogramit të ARC-së të vitit 2015 divizioni/sektori për administrimin e bazave të të 
dhënave ka 5 administratorë, të: regjistrit të automjeteve, regjistrit të GJC, bazave të të dhënave, 
sistemit dhe administratorin e rrjetit, si dhe udhëheqësin e sektorit.  

Ndërsa në rregulloren e vitit 2013 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të 
punës të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Sektori për Administrimin e Bazave të të Dhënave 
ka edhe detyra të tjera të ngjashme me Departamentin e TI-së në kuadër të MPB-së. Gjithashtu në 
këtë rregullore kemi edhe sektorë tjerë që kanë përgjegjësi të ngjashme me ato të sektorit për 
Administrimin e Bazave të të Dhënave.  

Po ashtu, nuk janë përditësuar rregulloret për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e 
vendeve të punës për ARC-në që nga viti 2013. Sipas zyrtarëve të ARC-së, kjo është për shkak të 
çështjeve ligjore që pritet të rregullohet në kuadër të ARC-së.  

Si pasojë e mos përditësimit të rregullores, menaxhimi i TI-së nuk bëhet në mënyrë hierarkike 
mirëpo përgjegjësitë e TI-së janë të shpërndara në departamente të ndryshme. Mosndarja e duhur 
e detyrave, përgjegjësive dhe moskrijimi i një strukture të qartë të TI-së mund të shkaktoj ngecje 
në ofrimin e shërbimeve të duhura dhe efikase për SGJC-në dhe ARC-në, të krijoj vështirësi në 
menaxhimin dhe administrimin e SGJC-së, si dhe të pamundësohet ruajtja e integritetit të 
infrastrukturës së informacionit dhe përpunimit. 

2. ARC-ja ka mungesë të politikave dhe procedurave të TI-së

Organizata duhet të dokumentojë, miratojë dhe komunikojë politikat dhe procedurat e duhura për 
të udhëzuar operacionet e biznesit dhe të TI-së, me qëllim të arritjes së mandatit të saj.14 

ARC-ja ka udhëzimin administrativ për regjistrin qendror të gjendjes civile, si proces, por ka 
mungesë të politikave dhe procedurave të TI-së. Edhe pse shfrytëzon rregulloret dhe udhëzimet 
administrative të ASHI-së për TI, këto dokumente nuk janë të mjaftueshme të definojnë, 
dizajnojnë dhe sigurojnë disponueshmërinë e sistemeve të informacionit, zbatimin e standardeve 
të sigurisë në fushën e TI-së për mbrojtjen e aseteve të informacionit dhe zbatimin e standardeve 
dhe praktikave më të mira për të siguruar avancim të vazhdueshëm të TI-së dhe mirëmbajtje të 
infrastrukturës së TI.  

ARC nuk ka hartuar procedura të brendshme të TI-së, me arsyetimin se ende nuk i kanë të 
përcaktuara qartë detyrat dhe përgjegjësitë në mungesë të rregullores për sistematizimin e 
vendeve të punës.  

14 Manuali i auditimit të Teknologjisë së Informacionit, matrica e auditimit mbi Qeverisjen e TI-së. 
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Në mungesë të procedurave dhe politikave të TI-së, ekziston rreziku që punonjësit dhe palët e 
treta të mos mbrojnë asetet e TI-së si dhe të mos arrihen objektivat e institucionit. Po ashtu, 
rrezikohet që sistemet e informacionit të komprometohen, duke konsideruar që ky institucion 
mbanë të dhëna të rëndësishme dhe konfidenciale. 

3. ARC-ja nuk ka politika dhe procedura për menaxhimin e ndryshimeve në sistemet e
informacionit dhe nuk realizon dokumentim të softuerit për ndryshimet e realizuara në
SGJC

Organizata duhet të ketë politika dhe procedura për menaxhimin e ndryshimeve në sistemet e informacionit, 
duke përfshirë procedurat dhe përgjegjësitë për rikuperimin e zonave të prekura për shkak të ndikimit të 
padëshiruar të ndryshimit, procedurën për ndryshimet emergjente dhe dokumentacionin e përditësuar për 
të pasqyruar natyrën e ndryshimit. Në procedurën për menaxhimin e ndryshimeve duhet të përcaktohen 
kontrollet e ndryshimeve: Kërkesa për ndryshim - vërtetimi - pranimi - prioritizimi - ndryshimi i dizajnit 
- testimi i ndryshimit - implementimi – dokumentimi.15

Në mungesë të politikave dhe procedurave për menaxhimin e ndryshimeve, ARC-ja ka ndjekur 
këtë praktikë: për ndryshimet që realizon në SGJC, ARC-ja, përkatësisht Sektori i Regjistrit 
Qendror të Gjendjes Civile (RQGJC) përgatit kërkesën për ndryshim, të cilën e pranon menaxheri 
i projektit dhe bën vërtetimin e pranimit, prioritizimin dhe aprovimin e kërkesës të cilën pastaj e 
realizon operatori ekonomik.  

Për ndryshimet e realizuara deri në shkurt të vitit 2022 vetëm operatori ekonomik ka realizuar 
testimin për ndryshimin e realizuar në mungesë të infrastrukturës testuese. Mirëpo, gjatë 
auditimit pasi kemi ngritur çështjen e mungesës së sistemit testues, ARC-ja ka marr veprime duke 
përgatitur një ambient testues, në mënyrë që të bëhet testimi edhe nga njësia kërkuese. 
Pavarësisht përmirësimit të procesit për realizimin e testimeve ende nuk ka ndonjë dokumentim 
të realizimit të testimit, nuk ka procedurë se si duhet të realizohet një testim, si dhe nuk krijohet 
asnjë raport për testimet e realizuara. Si rezultat i kësaj forme të testimit, gjatë auditimit kemi 
hasur në gabime pas vënies në funksion të versionit të ri të sistemit.  

Operatori ekonomik pasi bën zbatimin e versionit me ndryshime të softuerit në sistemin real, 
realizon një manual të procesit si udhëzues për përdoruesit e sistemit, dokument i cili nuk është 
i mjaftueshëm si dokumentim adekuat i softuerit  

Pas realizimit të ndryshimeve në sistemet e informacionit, ARC-ja nuk ka procedurë për tërheqje 
nga ndryshimet e padëshiruara në SGJC. Mirëpo, pas shfaqjes së ndryshimit të pa dëshiruar, 
ARC-ja kërkon nga operatori ekonomik të bëjë përmirësimin e ndryshimeve të pa dëshiruara në 
SGJC. 

15 Manuali i auditimit të Teknologjisë së Informacionit, matrica e auditimit mbi operacionet e TI-së. 
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Gjithashtu, ARC nuk kontrollon ndryshimet emergjente 16  në SGJC, dhe për ndryshimet 
emergjente përdorë praktikën e njëjtë si për ndryshime të zakonshme.  

ARC-ja duke qenë se ndjekë një praktikë të pa shkruar për menaxhimin e ndryshimeve, nuk e ka 
konsideruar të nevojshme hartimin e procedurave të TI-së për ndryshim dhe testim të 
aplikacionit. Si vazhdimësi të kësaj nuk ka parë të nevojshme edhe zhvillimin e procedurës së 
tërheqjes për ndikimin e padëshiruar gjatë ndryshimeve të realizuara në sistemet e informacionit, 
si dhe nuk ka procedurë dhe nuk kontrollon ndryshimet emergjente në SGJC, pasi që e 
konsideron se asnjë nga ndryshimet që realizohen në SGJC nuk kanë nevojë të trajtohen si 
emergjente. 

Në mungesë të procedurave dhe politikave për menaxhimin e ndryshimeve në sistemet e 
informacionit, ekziston rreziku që të bëhen ndryshime të pa dëshirueshme në SGJC gjë që ndikon 
direkt në dhënien e shërbimeve për qytetarët dhe rrezikohet vazhdimësia e sistemit-biznesit. 

4. ARC-ja nuk ka një plan mbi vazhdimësinë e punës së sistemit të informacionit

Organizata duhet të ketë një plan mbi vazhdimësinë e punës së sistemit të informacionit, i cili i mundëson 
vazhdimin e aktiviteteve. Edhe politikat e ASHI-së i obligojnë Institucionet e Republikës së Kosovës të 
hartojnë një plan të tillë. Për realizimin e këtij plani duhet të identifikohen proceset kryesore të punës së 
organizatës, të përcaktohet koha e reagimit, e rikthimit dhe periudha e humbjeve.17 

ARC-ja nuk ka të zhvilluar një plan për vazhdimësinë e sistemeve të informacionit apo biznesit, 
kjo rrjedhë edhe si pasojë e mungesës së strukturës së përcaktuar të TI-së me rolet dhe 
përgjegjësitë e saj. Pavarësisht mungesës së planit për vazhdimësi të punës, ARC bën ruajtjen e 
kopjes rezervë të SGJC-së, në baza ditore dhe javore, por në mungesë të hapësirës harduerike ato 
ruhen edhe në disqe të jashtme. Për më tepër kopja rezervë e re çdo herë mbishkruan atë të vjetër, 
gjë që humbë gjurmët e ndryshimeve të mëhershme, që rrit rrezikun e mos identifikimit të 
ngjarjeve të caktuara.  

Mungesa e një plani për vazhdimësinë e sistemeve të informacionit dhe të menaxhimit të 
vazhdimësisë së proceseve të punës rrit rrezikun e dështimit të proceseve të ARC-së, në rast të 
një fatkeqësie natyrore apo dështimit të sistemeve primare. 

16  Në ndryshimet emergjente procedurat e menaxhimit të ndryshimit për përcaktimin, autorizimin, testimin dhe 
dokumentimin e ndryshimeve nuk mund të ndiqen. Mirëpo, pas realizimit të ndryshimit organizata duhet të realizon 
kontrolle për të përcaktuar nëse ka ndonjë efekt të paparashikuar të ndryshimit në aplikacion dhe në kontrollet ekzistuese 
të sigurisë dhe plotëson dokumentacionin e nevojshëm siç realizohet për menaxhimin e ndryshimeve në sistem. 

17 Manuali i auditimit të Teknologjisë së Informacionit, matrica e auditimit mbi PVB/PRF. 
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të caktuara për të verifikuar nëse mund t’i rikthej proceset e punës në rast të ndonjë fatkeqësie natyrore apo 
dështimi të sistemeve. 

ARC-ja nuk ka siguruar një zgjidhje për qendrën e rikthimit të sistemeve të informacionit nga 
fatkeqësitë, mirëpo ka drejtuar këtë kërkesë në ASHI për sigurimin e infrastrukturës së 
nevojshme. ASHI-ja ka trajtuar këtë kërkesë me prioritet duke e paraqitur si kërkesë në 
planifikimin e prokurimit. Mirëpo zyra e prokurimit të MPB-së e ka larguar këtë projekt nga 
prioritetet me arsyetimin se ka pasur disa kontrata të natyrës së ngjashme të cilat është dashur të 
rishikohen se çka është përfshirë në ato kontrata. Për largimin e këtij projekti ka ndikuar edhe 
mos arsyetimi/përshkrimi i mjaftueshëm për realizimin e projektit për ngritjen e kapaciteteve 
harduerike nga ASHI-ja. Por, pas sqarimeve të nevojshme nga njësia kërkuese, ky aktivitet 
/projekt është paraparë të procedohet brenda vitit 2022. 

Mangësitë e identifikuara, paraqesin rrezik të dështimit dhe humbjes së të dhënave dhe proceseve 
të punës së ARC-së, që do të pamundësonte realizimin e vazhdimësisë së organizatës dhe dhënies 
së shërbimeve nga gjendja civile. 

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

5. ARC nuk ka bërë një zgjidhje infrastrukturore logjike dhe fizike për rikthimin e të
dhënave për vazhdimësi të biznesit

Për të pasur një plan efektiv për rimëkëmbjen e sistemeve të informacionit, organizata duhet të përcaktoj 
një strukturë organizative në rast të nevojës për aktivizimin e këtij plani dhe duhet të testojë në periudha 
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3.2 Siguria e Informacionit 

Siguria e informacionit është një nga aspektet themelore të qeverisjes së TI-së për të siguruar 
disponueshmërinë, konfidencialitetin dhe integritetin e të dhënave. Për menaxhim më të mirë të 
sigurisë së informacionit, institucioni, duhet të krijojë mekanizma që të mundësojë menaxhimin 
e rreziqeve të lidhura me sigurinë, marrjen e masave të duhura dhe garancinë se informacioni 
është i disponueshëm, i përdorshëm, i plotë dhe i pa komprometuar. 

Figura 5. Parimet e sigurisë së informacionit 

6. ARC-ja nuk ka politikë dhe procedurë të operimit për siguri të informacionit

Politikat e sigurisë së informacionit mbulojnë të gjitha rreziqet operacionale dhe kanë mundësi të mbrojnë 
në mënyrë të arsyeshme të gjitha asetet e informacioneve kritike kundrejt humbjeve, dëmtimit dhe abuzimit. 
Personeli duhet të kuptojë dhe ruajë sigurinë e informacionit.18 

Edhe pse ekziston udhëzimi administrativ19 i ASHI-së për zbatimin dhe mirëmbajtjen e sigurisë 
së informacionit, ARC-ja nuk ka zbatuar aktivitetet sipas këtij udhëzimi. Për më tepër, ARC-ja 
nuk ka hartuar politikë dhe procedurë të operimit të sigurisë së informacionit për të ofruar 
drejtimin e përgjithshëm për mbrojtjen e konfidencialitetit, integritetit dhe disponueshmërisë së 
organizatës. Po ashtu, nuk kishte arritur të bëjë një analizë të rreziqeve lidhur me ekspozimin e 
informacionit dhe incidenteve, si dhe nuk ishin realizuar as trajnime të stafit të ARC-së për 
ndërgjegjësim lidhur me sigurinë e informacionit.  

Kjo për shkak se Agjencia nuk kishte caktuar përgjegjësi specifike për menaxhimin e sigurisë së 
informacionit andaj në strukturën organizative ekzistuese nuk ishte caktuar zyrtari përgjegjës për 
zbatimin dhe monitorimin e politikave dhe procedurave të sigurisë së informacionit.  

18 Manuali i auditimit të Teknologjisë së Informacionit, matrica e auditimit mbi Sigurinë e Informacionit. 
19 Udhëzim Administrativ Nr. 02/2010 për Menaxhimin e Sigurisë Informative 

Konfidencialiteti

DisponueshmëriaIntegriteti
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Në mungesë të politikës dhe procedurës së sigurisë së informacionit, analizës së rrezikut dhe 
roleve të përcaktuara për siguri të informacionit, agjencia zvogëlon aftësinë e menaxhmentit për 
të vlerësuar ekspozimin e organizatës ndaj kërcënimeve të sigurisë dhe rreziqeve të lidhura me 
to. Po ashtu, rrit rrezikun që dobësitë e sigurisë së informacionit të mbeten të pazbuluara si dhe 
zvogëlon mundësinë për të mbrojtur informacionin që përmbajnë sistemet e TI-së dhe asetet e saj 
të TI-së. Si pasojë mund të shkaktohen ndërhyrje të padëshirueshme në sisteme, dhe të mbesin të 
paidentifikuara në kohë. 

7. ARC-ja nuk zbaton nënshkrimin e deklaratës së konfidencialitetit me palët e
brendshme dhe të jashtme

Politikat e sigurisë së informacionit duhet të mbrojnë të gjithë informacionin konfidencial lidhur me palët 
e brendshme dhe të jashtme. Punonjësit, kontraktorët dhe përdoruesit e palëve të treta duhet t’iu kërkohet 
të nënshkruajnë një marrëveshje konfidencialiteti ose mos zbulimi si pjesë e termave dhe kushteve të tyre 
fillestare të kontratës së punës.20 

Agjencia iu jep qasje zyrtarëve të gjendjes civile, zyrtarëve konsullorë dhe stafit të 
operatorit ekonomik, në sistemin e gjendjes civile i cili përmban të dhëna personale të qytetarëve, 
pa nënshkruar deklaratën e konfidencialitetit.  

ARC-ja ka varësi nga palë e tretë kontraktuese, për mirëmbajtjen e SGJC-së. Në kontratën për 
mirëmbajtjen e SGJC-së, kërkesa për konfidencialitet është si pjesë e kushteve të përgjithshme të 
kontratës. Për thyerje të konfidencialiteti nuk janë të përcaktuara kërkesa të veçanta ndaj 
procedurave të veçanta ligjore. Nuk ka të përcaktuar dhënien apo kërkesën e qasjes, përpunimit, 
komunikimit ose menaxhimit të aseteve të informacionit, nuk ka të përcaktuar limitet e sigurisë 
dhe detyrimet e saj, të cilat kontrollojnë sesi OE-ja do të përdorë asetet e organizatës, qasjen e 
sistemeve të informacioni dhe shërbimet e tij. Si pasojë, ARC-ja ka konsideruar të mjaftueshme 
nënshkrimin e kontratës me OE-në dhe punonjësit, që ata pajtohen me kushtet dhe mbajtjen e 
konfidencialitetit gjatë periudhës së kontratës. 

Po ashtu, edhe përdoruesit e SGJC-së të sektorit të gjendjes civile në komuna dhe të misioneve 
konsullore nuk nënshkruajnë deklaratë të konfidencialitetit para hapjes së llogarisë në sistem. Si 
pasojë, në misionet konsullore në mungesë të stafit të autorizuar, për t’i dhënë shërbime shtetasve 
të Republikës së Kosovës, zyrtarët ia japin kredencialet stafit lokal të cilët nuk janë të autorizuar 
të kenë qasje në SGJC. 

Mos zbatimi i nënshkrimit të deklaratës së konfidencialitetit ishte si pasojë e mungesës së 
politikës së sigurisë së informacionit që sipas standardeve ndërkombëtare për siguri të 
informacionit21 duhet të përmbajë edhe kontrollin e konfidencialitetit.  

20 Manuali i auditimit të Teknologjisë së Informacionit, matrica e auditimit mbi Sigurinë e Informacionit. 
21 ISO/IEC 27001  
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Mos nënshkrimi i deklaratës së konfidencialitetit nga zyrtarët dhe palët e treta që kanë qasje në 
sistemin e gjendjes civile, rrezikon Agjencinë në mbrojtjen e përdorimit, qasjes dhe zbulimin e 
informacionit dhe të dhënave personale gjatë marrëdhënies së punës dhe pas përfundimit të 
marrëdhënies së punës të zyrtarëve si dhe përfundimit të kontratës me OE-në. Në mungesë të 
kësaj deklarate, përdoruesit e sistemit dhe palët e treta nuk informohen për përgjegjësinë për të 
mbrojtur, përdorur dhe zbuluar informacionin në një mënyrë të përgjegjshme dhe të autorizuar. 

8. Mangësi në kontrolle dhe monitorim të sigurisë së rrjetit për SGJC-në

Rrjeti duhet të menaxhohet dhe kontrollohet për të mbrojtur informacionet në sisteme dhe aplikacione. 
Duhet të zbatohen kontrolle për t’u garantuar sigurinë e informacionit në rrjetë dhe mbrojtjen e shërbimeve 
nga qasja e paautorizuar.22 Puna nga largësia duhet të jetë e autorizuar dhe e kontrolluar.23 Qasja nga 
distanca në rrjetin shtetërorë duhet të bëhet me llogari elektronike zyrtare apo profesionale.24 

Serverët e SGJC-së nuk janë të vendosur në domenin qeveritar. Për më tepër, këta serverë nuk 
janë të vendosur as në “Firewall”25, duke rrezikuar mbrojtjen e shërbimeve nga ndërhyrjet e 
paautorizuara dhe rrjedhjen e informacionit, si dhe duke pamundësuar monitorimin dhe 
detektimin e ndërhyrjeve në sistemin e informacionit. Mosrealizimi i vendosjes së serverëve të 
ARC-së brenda “Firewall” nga ASHI-ja, ishte si rezultat se ARC-ja kishte kërkuar që IP adresat e 
serverëve mos të ndryshohen pasi nevojitej të rikonfiguroheshin lidhjet me institucionet tjera, të 
cilat përdorin ueb-shërbimet e ARC-së për shkëmbim të të dhënave. 

ASHI-ja për shkak të infrastrukturës ekzistuese që ka dhe mos mundësisë së ndryshimit të IP 
adresave nuk ka realizuar vendosjen e serverëve në “Firewall”. Në fund të procesit auditues jemi 
njoftuar se ARC-ja dhe ASHI-ja kanë filluar të marrin disa veprime përmirësuese për vendosjen 
e serverëve në “Firewall”.26  

Gjithashtu, janë identifikuar mangësi edhe në qasjet nga distanca nëpërmjet VPN-it 27  nga 
administratorët e SGJC-së dhe zyrtarët e OE që ofrojnë përkrahje të SGJC-së. Për më tepër, 
administratorët e bazës së të dhënave të ARC-së dhe punonjësit e OE kyçen nga distanca në rrjetin 
shtetëror dhe SGJC me një llogari të përbashkët me emër të gjeneralizuar.  

Për të realizuar qasje nga distanca, ARC-ja kishte kërkuar nga ASHI-ja t’u lejohet qasje për një 
llogari të caktuar me emër të përgjithshëm dhe e cila llogari ka qasje në një IP adresë të caktuar. 
Kjo IP adresë ishte e vendosur në një kompjuter në zyrat e ARC-së, që shërben si pikë 
komunikuese e pajisjes së fundme me serverët e SGJC-së në qendrën e të dhënave në ASHI, e cila 

22 Iso/Iec 27002 për Kontrolle të Sigurisë së Informacionit. 
23 Udhëzim Administrativ nr. 02/2010 për Menaxhimin e Sigurisë Informative, Neni 38. 
24 Standardi nr. 01/2016 për Qasjes nga Interneti, Ashi. 
25 “Firewall” -është pajisje sigurie e rrjetit që monitoron dhe filtron trafikun hyrës dhe dalës të rrjetit bazuar në politikat e 

sigurisë të vendosura më parë nga organizata. 
26 Këto veprime janë të pa testuara nga auditimi dhe mbetet të trajtohen në të ardhmen. 
27 VPN (Virtual Private Network) - rrjet privat virtual, që mundëson lidhje të enkriptuar përmes internetit nga një pajisje në 

një rrjet. 
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shfrytëzohet për t’u kyçur në serverët e sistemit në rastet kur është e nevojshme të punojnë nga 
distanca. Sipas udhëheqësit për administrimin e bazave të të dhënave, kontraktuesi qaset në SGJC 
pas autorizimit dhe është nën mbikëqyrjen e tij gjatë kohës kur kontraktuesi kryen veprime në 
sistem.  

Përdorimi i llogarisë gjenerale nga administratorët e SGJC-së dhe të OE-së pamundëson 
identifikim e qasjeve dhe ndërhyrjeve në sistemin e informacionit e cila ndërhyrje mund të ndodh 
më lehtë në mungesë të vendosjes së serverëve në domain dhe firewall.  

9. Institucionet e audituara kanë mangësi në kontrollet e qasjes së përdoruesve

Politikat e qasjes duhet të japin një bazë për kontrollin e ndërhyrjes ndaj informacioneve. Duhet të ekzistojnë 
ndarje të përgjegjësive dhe kontrolle për të parandaluar ndryshimet e paautorizuara në sistemet e 
informacionit dhe konfigurimin e sistemeve. Të drejtat e qasjes në përdorimin e sistemeve të informacionit 
për të gjithë punonjësit, kontraktuesit apo palët e treta duhet të ndërpriten në momentin e ndërprerjes së 
kontratës, apo të përshtaten me ndryshimet e përgjegjësive.28 

Në ARC, MPJD, Komunën e Prishtinës dhe Komunën e Prizrenit ka mangësi në kontrolle të 
menaxhimit të qasjeve të përdoruesve në SGJC. Këto mangësi kanë ardhur si rezultat i 
moszbatimit të politikave të ASHI-së dhe mungesës së procedurave të brendshme të operimit për 
siguri të informacionit të cilat do të shërbenin për të mbrojtur informacionet brenda sistemeve 
duke ndihmuar në operimin dhe funksionimin e tyre.  

Mangësitë e kontrolleve në qasje të përdoruesve janë paraqitur në vijim: 

• Në ARC nuk ka kontrolle të qasjes logjike edhe pse ka përdorues me qasje të plotë në
SGJC. Administratorët e bazës së të dhënave kanë qasje të plotë në bazën e të dhënave të
SGJC-së, në administrimin e serverëve të sistemit si dhe në administrimin e aplikacionit.
Kjo për shkak të mos ndarjes së duhur të detyrave. Po ashtu, administratorët e SGJC-së,
përdorin llogari të përgjithshme dhe të përbashkët për të administruar serverët, bazën e
të dhënave dhe aplikacionin e SGJC-së.

• Është identifikuar që në aplikacionin e SGJC-së ishin pesë (5) zyrtarë që kishin rolin
“Administrimi”. Ky rol mundëson hapjen dhe mbylljen e llogarive të përdoruesve, si dhe
përcaktimin e roleve dhe përgjegjësive për llogaritë e përdoruesve dhe ndryshimin i tyre.
Për më tepër, ne kemi identifikuar që nuk bëhet as monitorimi i aktiviteteve të
përdoruesve të privilegjuar në mungesë të zyrtarit për siguri të informacionit.

• Në SGJC një zyrtarë ka më shumë se një llogari. Gjatë analizës së sistemit kemi
identifikuar që në sistem ekziston mundësia e krijimit të një përdoruesi, të cilit mund t’i
përcaktohet roli me privilegje të ndryshme varësisht nga nevoja për të realizuar aktivitete

28 ISACA-CISA Review Manual 27th Edition, 2019, Protection of Information Assets. 
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të ndryshme të punës. Mirëpo, ARC-ja nuk e kishte shfrytëzuar këtë mundësi. Kemi 
identifikuar se një zyrtar (përdorues) kishte më shumë se një llogari me privilegje të 
ndryshme, ka raste kur një përdorues kishte deri në katër (4) llogari aktive në SGJC. Sipas 
zyrtarëve, hapja e më shumë se një llogarie për një përdorues është bërë për shkak që 
përdoruesi realizon aktivitete të ndryshme të punës të cilat kërkojnë privilegje (role) të 
ndryshme. Ndërsa rolet nuk përcaktohen nga administratori i sistemit, por nga OE. Po 
ashtu, në aplikacionin e SGJC-së, kishte llogari aktive me emërtim jo të standardizuar dhe 
jo të personalizuara. Një llogari e tillë shfrytëzohej edhe nga OE, por për këtë ARC-ja gjatë 
auditimit ka ndërmarrë veprime dhe ka pasivizuar këtë llogari.  

• Në misionet konsullore llogaritë e përdoruesve shfrytëzohen nga zyrtarë të
paautorizuar. Të drejtë qasjeje në SGJC duhet të kenë vetëm zyrtarët e gjendjes civile dhe
zyrtarët konsullor të cilët janë të certifikuar nga ARC-ja. Por, gjatë analizës së
gjurmueshmërisë lidhur me aktivitetet e përdoruesve në misionet konsullore gjatë
periudhës së pushimeve vjetore/mjekësore të zyrtarëve, kemi identifikuar që disa llogari
të përdoruesve kanë realizuar aktivitete në sistem edhe gjatë asaj periudhe. Kjo kishte
ndodhur për arsye se në disa misione konsullore ku ofrohen shërbime konsullore ka
mungesë të zyrtarëve. Si pasojë nuk ka përdorues alternativ i cili do të ishte zëvendësim
për nënshkrimin e dokumenteve, andaj llogaria është shfrytëzuar nga zyrtarë tjerë të cilët
nuk kanë qenë të autorizuar për qasje në SGJC.

• Të drejtat e qasjes në përdorimin e SGJC-së për zyrtarët e gjendjes civile apo zyrtarët
konsullor nuk ndërprehen në momentin e ndërprerjes së kontratës apo ndryshimit të
pozitës së punës. Në Komunën e Prishtinës dhe përfaqësitë diplomatike apo konsullore,
kemi identifikuar që ka llogari të zyrtarëve që nuk janë pasivizuar menjëherë me
ndërprerjen e marrëdhënies së punës apo ndryshimit të pozitës së punës. Për më tepër,
disa llogari të përdoruesve kanë pasur aktivitete në SGJC edhe pas ndërprerjes së
marrëdhënies së punës. Kjo si pasojë që MPJD-ja dhe komunat nuk e njoftojnë menjëherë
ARC-në për pasivizimin e llogarive të zyrtarëve në SGJC. Por, vetë zyrtarët e gjendjes
civile e njoftojnë ARC-në në bazë të vullnetit për ndërprerjen e qasjes në SGJC. MPJD-ja
në fund të procesit të auditimit ka marr veprime rreth njoftimit për ndërprerjen e llogarive
të zyrtarëve në sistem të cilët përfundojnë misionin në zyrat konsullore. Por, ende ka
nevojë të sigurohen kontrolle nga MPJD-ja rreth këtij procesi.

• ARC-ja nuk bënë rishikim periodik të të drejtave të qasjes për llogaritë e përdoruesve
të SGJC-së. Gjatë analizave tona, kemi identifikuar 32 llogari aktive të përdoruesve të cilët
janë aktive dhe nuk janë kyçur në SGJC më shumë se 6 muaj. Kishte llogari që nuk janë
kyçur në sistem që nga viti 2015. Si masë sigurie, ARC-ja në gusht të vitit 2021 ka zbatuar
në sistem procedurën që në rastet kur përdoruesi nuk qaset për 30 ditë në sistem llogaria
e qasjes i bllokohet. Gjithashtu, ARC-ja nuk bënë rishikim periodik të llogarive të
përdoruesve nëse llogaria e përdoruesit duhet të jetë aktive, si dhe roli dhe privilegjet e
zyrtarëve në SGJC përshtaten me pozitën e punës.
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Mos ndarja e detyrave dhe mungesa e monitorimit të përdoruesve me qasje të plotë në SGJC, 
rrezikon që të realizohen/ndryshohen/fshihen transaksione të qëllimshme dhe të paautorizuara. 
Po ashtu, mund të mos identifikohen transaksionet e realizuara në SGJC dhe të pamundësohet 
ruajtja e integritetit të të dhënave dhe infrastrukturës së informacionit dhe përpunimit. Përdorimi 
i llogarive me qasje të plotë ekspozon tërë sistemin e informacionit ndaj rreziqeve të qëllimshme 
apo aksidentale. 

Po ashtu, mos ndërprerja në kohë e llogarive të përdoruesve si dhe moszbatimi i kontrollit të 
qasjeve të llogarive të përdoruesve në SGJC rrezikon që përdoruesit e sistemit të bëjnë aktivitete 
të qëllimshme të paautorizuara të cilat ndikojnë në mbrojtjen e të dhënave personale, zbulimin e 
informacionit dhe humbje të reputacionit të institucioneve. 

10. Mangësi në menaxhimin e fjalëkalimit

Në sistemin e informacionit duhet të konfigurohen kriteret e përcaktuara për menaxhimin e fjalëkalimit. 
Fjalëkalimi duhet të ndryshohet në periudha të caktuara kohore.29 Procedura për menaxhimin e fjalëkalimit 
duhet të lexohet dhe njohja e procedurës duhet të jetë e detyrueshme nga përdoruesit e sistemeve.30 

Në ARC është identifikuar që në “Active Directory” 31  për llogaritë zyrtare nuk kishte të 
konfiguruar kompleksitet të fjalëkalimit. Po ashtu, si në aplikacion të SGJC-së ashtu edhe në 
“Active Directory” nuk zbatohet ndryshimi i fjalëkalimit të tij së paku çdo gjashtë (6) muaj dhe 
nuk zbatohet numri minimal i karaktereve të fjalëkalimit në sisteme. Në ARC si masë mbrojtëse 
ka filluar edhe përdorimin e kartelave për autentifikim, si faktorë i dytë i autentifikimit në 
kompjuter.  

Në Komunën e Prishtinës dhe Komunën e Prizrenit në nëndomenin në “Active Directory” nuk 
ishte e konfiguruar kërkesa që përdoruesi ta ndryshon fjalëkalimin e llogarisë zyrtare në periudha 
të caktuara kohore dhe gjatë aktivizimit të llogarisë, përdoruesi nuk obligohet ta ndryshojë 
fjalëkalimin fillestar.  

Në mungesë të procedurës së brendshme për menaxhimin e fjalëkalimeve në sistemet e 
informacionit dhe mungesës së zyrtarit për siguri të informacionit, i cili do ta kontrollonte 
zbatimin e procedurave, ARC-ja dhe komunat kishin neglizhuar zbatimin e kritereve për 
fjalëkalime në sisteme. 

Mos zbatimi i kritereve të përcaktuara për menaxhimin e fjalëkalimeve në sisteme, rrezikon që 
fjalëkalimi i llogarive të zbulohet nga persona të paautorizuar dhe këto llogari të keqpërdoren, 
si dhe llogaridhënia e aktiviteteve të përdoruesve nuk mund të zbatohet. 

29 Rregullore nr. 02/2015 për llogaritë elektronike zyrtare. 
30 ISACA – CISA Review Manual 27th Edition, 2019. 
31 Active Directori, është shërbim i Microsoft, për autorizimin dhe autentifikimin e përdoruesve dhe pajisjeve të TI-së në 

domenin e rrjetit të organizatës. 
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11. ARC-ja ka mangësi në kontrollin dhe monitorimin e gjurmëve të auditimit

Ekzistojnë gjurmë të mjaftueshme auditimit që kapin modifikimet, regjistrimet e autorizuara të 
transaksioneve kritike. Gjurmët e auditimit rishikohen periodikisht për të monitoruar aktivitetet jonormale. 
Gjurmët e auditimit mirëmbahen dhe ruhen në mënyrën e duhur, numra unikë dhe sekuencial ose 
identifikues janë përcaktuar për çdo transaksion.32 

ARC-ja në aplikacionin e SGJC-së ka të zbatuar mirë gjurmueshmërinë e aktiviteteve të 
përdoruesve në aplikacion. Mirëpo, kemi idetifikuar që administratorët e bazës së të dhënave 
kanë qasje të plotë në tabelat e gjurmëve të auditimit në bazën e të dhënave të SGJC-së. Pra, të 
dhënat për gjurmueshmëri nuk janë të mbrojtura nga modifikimi. Për më tepër, nuk ka monitorim 
të aktiviteteve të administratorëve të bazës së të dhënave të cilët kanë qasje të plotë në sisteme 
dhe operatorit ekonomik që ka qasje në aplikacion. Kjo në mungesë të zyrtarit të sigurisë së 
informacionit dhe sistemit informativ për monitorimin e aktiviteteve të përdoruesve në sisteme. 
ARC-ja kontrollon aktivitet e përdoruesve në aplikacionin e SGJC-së vetëm me kërkesë të veçantë 
për ndonjë llogari të zyrtarit të gjendjes civile.  

Gjithashtu, ARC-ja ka mangësi edhe në kontrollin dhe monitorimin e gjurmëve të auditimit gjatë 
shkëmbimit të të dhënave. ARC-ja, për shkëmbimin e të dhënave me institucionet publike dhe 
private, të cilat realizohen nëpërmjet ueb shërbimeve, nuk ka gjurmueshmëri të plotë të auditimit. 
Mungon informata se cili përdorues i institucionit ka realizuar qasjen dhe nga cila IP adresë është 
bërë kërkesa për marrjen e të dhënave. Kjo për shkak se ARC-ja nuk e ka zhvilluar këtë funksion. 
Mirëpo shkëmbimi i të dhënave nëpërmjet platformës Government Gateway (GG) 33  e cila 
administrohet nga ASHI-ja, i ofron të dhënat e nevojshme të gjurmëve të auditimit. Shkëmbimi i 
të dhënave nëpërmjet ueb shërbimeve tani bëhet vetëm me institucionet të cilat nuk janë të 
integruara në platformën e interoperabilitetit.  

Mungesa e monitorimit të gjurmëve të auditimit pamundëson identifikimin e aktiviteteve të 
paautorizuara të përdoruesve në kohë. Për më tepër qasja e plotë e administratorëve të bazës së 
të dhënave në gjurmët e auditimit mund të ndikojë në ndryshime/keqpërdorime të të dhënave 
në sisteme duke i anashkaluar apo fshirë gjurmët e auditimit. Gjithashtu, mungesa e gjurmëve të 
auditimit të aktiviteteve të përdoruesve nëpërmjet shkëmbimit të të dhënave rrit rrezikun e 
zbulimit të informatave dhe mbrojtjes së të dhënave personale, si dhe duke pamundësuar 
identifikimin nga kush është realizuar transaksioni.  

32 Manuali i auditimit të Teknologjisë së Informacionit, matrica e auditimit mbi Sigurinë e Informacionit. 
33 Platforma e centralizuar që shërben për ndërlidhjen mes vete të sistemeve të institucioneve, të sektorit publik dhe privat. 
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3.3 Kontrollet e aplikacionit 

Kontrollet e aplikacionit janë: kontrolli mbi funksionin e hyrjes, të përpunimit dhe të daljes. Ato 
përfshijnë metoda për të siguruar që: vetëm të dhëna të plota, të sakta dhe të vlefshme vendosen 
dhe azhurnohen në një sistem të informacionit, përpunimi realizon detyrën e saktë dhe rezultati 
i përpunimit plotëson pritjet dhe të dhënat ruhen. 

Figura 6. Modeli hyrje-përpunim-dalje i të dhënave në sistemin e informacionit 

12. Në SGJC ka mangësi në kërkimin e të dhënave për qytetarin dhe lejohet
regjistrimi i qytetarit me të dhëna të njëjta më shumë se një herë

Rregullat e vlefshmërisë duhet të jenë të hartuara mirë, të dokumentuara dhe të zbatuara në ndërveprimin 
e hyrjeve. Të dhëna jo të vlefshme refuzohen në mënyrën e duhur nga aplikacioni. Kriteret e vlefshmërisë 
përditësohen në mënyrën e duhur dhe të autorizuar. Duhet të ekzistojnë kontrolle në sistemet e 
informacionit për vendosjen e nivelit të autorizimit të transaksioneve dhe të zbatohen nëpërmjet kontrolleve 
të ndryshme si dhe duhet të ekziston ndarje e saktë e detyrave për vendosjen dhe aprovimin e të dhënave.34 

Gjatë analizës së të dhënave për regjistrimin e qytetarëve në SGJC, kemi identifikuar që sistemi 
lejon regjistrimin e qytetarit të njëjtë më shumë se një herë. Pra, nëse vetëm një shkronjë e shënuar 
e emrit apo mbiemrit që ka të njëjtin kuptim, por është shënuar në gjuhë të ndryshme, trajtohet 
si karakter i ndryshëm. Edhe pse, SGJC-ja përkrahë përdorimin e gjuhëve zyrtare, në sistem nuk 
është zhvilluar funksioni për krahasimin e përmbajtjes së karakterit/shkronjës në gjuhë të 
ndryshme, p.sh. (Sh, š, Ş). Kjo ka ndodhur si pasojë, që kur zyrtari i gjendjes civile bënë kërkimin 

34 Manuali i auditimit të Teknologjisë së Informacionit, matrica e auditimit mbi Kontrollet e Aplikacionit. 
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e qytetarit në SGJC për të vërtetuar nëse është i regjistruar apo jo, të dhënat e qytetarit i kërkon 
me njërin nga shkronjat e alfabetit në gjuhë tjetër, apo një karakter tjetër ndryshe nga ajo si ka 
qenë më herët i regjistruar, sistemi nuk e identifikon që ai qytetarë tashmë është i regjistruar. Pra 
sistemi lejon vazhdimin e hapave për regjistrimin e qytetarit të njëjtë, si qytetarë të ri. 

Po ashtu, në SGJC nuk ka kontrolle të autorizimit të vendosjes së të dhënave në aplikacion. Në 
SGJC nuk janë të zhvilluara rregullat e aprovimit të të dhënave hyrëse. Zyrtari i cili bënë 
regjistrimin e të dhënave bën edhe aprovimin e tyre në sistem. Pra, gjatë regjistrimit të të dhënave 
të qytetarëve në SGJC nuk bëhet verifikim i dyfishtë i të dhënave për të vlerësuar saktësinë e tyre. 

Nga analiza e të dhënave të qytetarëve është identifikuar që zyrtari i gjendjes civile ka regjistruar 
të dhënat gabimisht duke bërë permutacion të shkronjave në emër apo të numrave në ditëlindje. 
Mirëpo, si masë të verifikimit të saktësisë së shënimeve, ARC-ja ka zhvilluar në SGJC para-
printimin e shënimeve që janë vendosur në sistem, për ta konfirmuar dhe nënshkruar qytetari që 
ato të dhëna janë të sakta. Më pas bëhet regjistrimi i të dhënave të qytetarit. Gjithashtu, ARC-ja 
edhe për regjistrimin për herë të parë në SGJC, për qytetarët mbi moshën 18 vjeçare ka krijuar rol 
te veçantë dhe zyrat e gjendjes civile kanë përcaktuar zyrtarët përgjegjës për mundësinë e 
regjistrimit të këtyre qytetarëve. 

Por, gjatë analizës së regjistrit të qytetarëve, janë identifikuar 855 qytetarë të regjistruar nga dy 
herë në SGJC, të cilët kanë nga dy numra personal të ndryshëm, prej të cilëve 237 kanë emër, 
datëlindje të njëjtë, si dhe emër dhe datëlindje të prindërve të njëjtë, por të dhënat e librit fizik 
janë të ndryshme në ndonjë fushë në sistem. Disa nga këto raste janë qytetar të cilët kanë një 
numër të përkohshëm si rezultat i migrimit të të dhënave në sistem, në vitin 2013 dhe një numër 
personal i cili është gjeneruar nga sistemi. 

Po ashtu, janë identifikuar 7255 rekorde në regjistrin e qytetarëve, ku dy deri në shtatë qytetarë 
të ndryshëm, ishin të regjistruar në sistem me të dhëna të njëjta të librit fizik të regjistrit të gjendjes 
civile. Përveç disa raste që ishin si rezultat i mos referencimit adekuat të librave fizik në zyrat e 
ndryshme të të njëjtës Komunë, nuk ka ndonjë shpjegim për këto raste. ARC-ja ka zhvilluar 
funksionin për kufizimin e regjistrimit të qytetarit me numër të njëjtë të librit. Mirëpo procesi i 
regjistrimit në sistem ka mangësi pasi nuk bëhet verifikimi dhe aprovimi i të dhënave të 
regjistruara në SGJC, para se të regjistrohen të dhënat e qytetarit. Po ashtu, sistemi nuk është 
zhvilluar të mundësoj bashkëngjitjen e dokumenteve (aktet e lindjes/vdekjes, martesës, vendimet 
komunale apo gjyqësore, të dhënat e librit, etj) të qytetarit në sistem për të vlerësuar saktësinë e 
të dhënave. Si rrjedhojë zyrtari mund të shënojë të dhëna të tjera nga ato që janë në dosje të 
qytetarit.  

Kjo vështirëson vërtetësinë dhe saktësinë e të dhënave, si dhe pamundëson që ato pasaktësi të 
verifikohen në kohë. Për më tepër, këto mangësi në SGJC rrezikojnë që të dhënat e qytetarit i cili 
është i pajisur me dy numra personal, të keqpërdoren duke e pajisur me shtetësi qytetarin jo 
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13. ARC nuk ka krijuar kontrolle hyrëse adekuate të vlefshmërisë për fushën e adresës në
SGJC

Aplikacioni duhet të ketë procedura të kontrolleve të vlefshmërisë, për ta mbrojtur kundrejt gabimeve gjatë 
vendosjes së të dhënave.35 

Sipas ligjit për sistemin e adresave36, Agjencia e Kadastrit ka përgjegjësinë për bazën e të dhënave 
për të gjitha emërtimet e adresave. Mirëpo, gjatë regjistrimit të qytetarit apo ndryshimit të të 
dhënave të adresës, fusha e adresës së qytetarëve në SGJC nuk merr të dhënat nga sistemi i 
adresave në regjistrin kadastral por vetëm regjistrohen të dhënat në fushën e adresës nga zyrtari 
si tekst i thjeshtë. Mos ndërlidhja mes bazës së të dhënave të sistemit të gjendjes civile dhe sistemit 
të kadastrit, ishte se këto agjenci ende nuk e kanë përcaktuar metodën e ndërlidhjes së sistemeve. 

Si pasojë, në fushën e adresës jo gjithmonë kemi të dhëna të sakta dhe gjithashtu kemi dyfishim 
të të dhënave të adresës në nivel shtetëror, duke qenë se SGJC-ja i jep të dhëna edhe sistemeve të 
tjera përmes ndërlidhjeve që ka realizuar. Prandaj, ndikimi i adresës jo të saktë shkakton efekt 
edhe në ato sisteme që marrin të dhëna nga SGJC-ja dhe si pasojë nuk identifikohet adresa e saktë 
e qytetarit, e cila ndikon edhe në ruajtjen e sigurisë publike si dhe përmirësimi i shërbimeve për 
qytetarët. 

35 Manuali i auditimit të Teknologjisë së Informacionit, matrica e auditimit mbi Kontrollet e Aplikacionit. 
36 Ligji Nr. 04/L-071 për Sistemin e Adresave 
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4 Konkluzionet 

 Qeverisja e teknologjisë së informacionit 

ARC-ja nuk ka strukturë të qartë të IT-së, kjo është edhe si pasojë e mungesës së përditësimit dhe 
përmirësimit të rregullores për organizimin e brendshëm. Si rezultat i kësaj ARC-ja nuk ka arritur 
të përcaktoj rolet dhe përgjegjësitë për menaxhimin dhe administrimin e sistemeve të 
informacionit duke shkaktuar dyfishim dhe konflikt të përgjegjësive. ARC-ja përdor politikat e 
ASHI-së, megjithatë nuk ka bërë një vlerësim të shfrytëzimit apo zbatimit të tyre. Po ashtu, nuk 
ka hartuar politikat e brendshme të TI-së duke rrezikuar arritjen e objektivave të Agjencisë.  

Në mungesë të procedurës për menaxhimin e të gjitha ndryshimeve në SGJC, ARC-ja ka mangësi 
në kontrollin e ndryshimeve në sistem. Po ashtu, testimi për ndryshim nuk realizohet nga njësia 
kërkuese por nga OE duke u zbatuar drejtpërsëdrejti në ambient produktiv. Si pasojë ka raste kur 
ndodhin edhe ndryshime të pa dëshirueshme në aplikacion që ndikojnë direkt në shërbimin e 
qytetarëve për gjendjen civile dhe gjithashtu rrezikohet vazhdimësia e sistemit - biznesit. 

ARC-ja nuk ka siguruar mekanizma të mjaftueshëm për vazhdimësinë e punës së SGJC-së. Nuk 
ka hartuar një plan për vazhdimësinë e punës së sistemit si dhe nuk ka bërë zgjidhje 
infrastrukturore logjike dhe fizike për vazhdimësinë e biznesit dhe rikthimin e të dhënave. 
Prandaj, ekziston rreziku që në rast të ndonjë fatkeqësie natyrore apo dështimit të sistemit, ARC-
ja nuk mund t’i rikthejë të dhënat e nevojshme kritike në kohë optimale duke rritur rrezikun e 
humbjes së të dhënave dhe dhënies së shërbimeve. 

Siguria e informacionit 

ARC-ja nuk zbaton kontrolle efektive për të zvogëluar dobësitë të cilat mund të rezultojnë me 
humbje të integritetit, konfidencialitetit dhe disponueshmërisë së sistemit. Politikat dhe 
procedurat për siguri të informacionit nuk janë hartuar, si dhe nuk ka të përcaktuar zyrtar për 
sigurinë e informacionit. Si rezultat ARC-ja nuk është siguruar që gjasat dhe ndikimet e rreziqeve 
operacionale janë vlerësuar siç duhet. Po ashtu, nuk janë realizuar as trajnime të personelit për 
ndërgjegjësim mbi sigurinë e informacionit.  

Nuk zbatohet nënshkrimi i deklaratës së konfidencialitetit për përdoruesit e SGJC-së, 
kontraktorët dhe palët e treta, duke rrezikuar mbrojtjen e konfidencialitetit dhe integritetin e të 
dhënave të qytetarëve. Po ashtu, mungon informimi dhe vetëdijesimi i përdoruesve lidhur me 
përgjegjësitë e tyre për të mbrojtur dhe përdorur informacionin në një mënyrë të përgjegjshme 
dhe të autorizuar. 

ARC-ja nuk ka kontrolle dhe monitorim për të mbrojtur sigurinë e informacionit të SGJC-së në 
rrjeta si dhe kontrolle në qasjen e përdoruesve në sisteme, duke rritur rrezikun e ndërhyrjeve të 
paautorizuara në sisteme, ndërprerjen e shërbimeve, rrjedhjen e informacionit dhe mos mbrojtjen 
e të dhënave personale. Është lejuar përdorimi i llogarive gjenerale të administratorit dhe të 
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përbashkët, i është mundësuar administratorëve të bazës së të dhënave qasje në aplikacion dhe 
është lejuar që administrimi i aplikacionit të SGJC-së të bëhet nga shumë zyrtarë të ARC-së, duke 
rrezikuar në llogaridhënien e aktiviteteve të përdoruesve të cilët administrojnë sistemin dhe 
besueshmërinë e të dhënave.  

ARC-ja nuk zbaton kontrolle dhe monitorim për administratorët e bazës së të dhënave që kanë 
qasje të plotë në regjistrat e gjurmëve të auditimit dhe nuk bëhet monitorimi i rregullt i 
aktiviteteve të përdoruesve në SGJC. Po ashtu, nuk ka gjurmueshmëri të plotë për të dhënat që 
shkëmbehen nëpërmjet ueb shërbimeve me institucionet tjera. Si pasojë, aktivitetet e 
paautorizuara të përdoruesve mund të mos identifikohen, çka rrit rrezikun e mbrojtjes së të 
dhënave personale dhe zbulimit të informatave. 

MPJD-ja dhe Komuna e Prishtinës nuk njoftojnë ARC-në më kohë për t’i pasivizuar llogaritë e 
përdoruesve me ndërprerjen e kontratës së punës apo me ndryshimin e pozitës zyrtare, si dhe 
nga ARC-ja nuk bëhet rishikim periodik i llogarive të përdoruesve të SGJC-së për t’u siguruar që 
ato mbeten të përshtatshme për funksionin e tyre. Si pasojë, është rrezikuar integriteti dhe 
ekspozimi i të dhënave personale pasi janë përdorur kredencialet e zyrtarëve të cilët kanë 
ndërprerë marrëdhënien e punës apo nuk kanë autorizim. 

Gjithashtu, për llogaritë e përdoruesve të SGJC-së nuk zbatohen rregulloret dhe standardet për 
menaxhimin e fjalëkalimit në sisteme të informacionit. Këto mangësi, nuk garantojnë sigurinë e 
llogarive të përdoruesve nga keqpërdorimi kibernetik. Si pasojë rrezikohet integriteti, 
konfidencialiteti dhe mbrojtja e të dhënave në sistemin e informacionit. 

Kontrollet e aplikacionit 

ARC-ja në vazhdimësi ka bërë zhvillime në SGJC për të përmirësuar kualitetin e të dhënave të 
regjistruara në sistem, por jo të gjitha të dhënat janë të sakta. Në sistem janë identifikuar që ka 
qytetarë të cilët janë të regjistruar dy herë si dhe ka qytetarë që kanë dy numra personal. Po ashtu, 
ka qytetarë të ndryshëm të regjistruar me numër të njëjtë të librit. Këto mangësi në sistem mund 
të lejojnë zyrtarin të bëjë regjistrimin e qytetarit pa u vërtetuar dhe pa u verifikuar saktësia e të 
dhënave, si dhe rrezikon që të dhënat e qytetarit të keqpërdoren 

ARC-ja nuk ka të validuar fushën për regjistrimin e adresës së qytetarit në SGJC, për shkak që 
ende nuk është përcaktuar metoda e ndërlidhjes së SGJC-së me sistemin informativ të Agjencisë 
Kadastrale. Si pasojë, në fushën e adresës mund të vendoset tekst nga zyrtari dhe të çojë në 
gabime të regjistrimit të adresës së qytetarit. Kjo ndikon edhe në shkëmbimin e informacionit me 
sistemet tjera, marrjen e shërbimeve të qytetarit dhe sigurinë publike.  
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5 Rekomandimet 

Rekomandojmë Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Agjencinë e Regjistrit Civil, që të: 

1. Struktura e TI-së. Sigurojnë se në rregulloren për organizimin e brendshëm është përcaktuar
qartë struktura e TI-së, duke ndarë rolet dhe përgjegjësitë për menaxhimin dhe administrimin
e sistemeve të informacionit, bazës së të dhënave, infrastrukturës dhe sigurisë së
informacionit;

2. Politikat dhe procedurat e TI-së. Hartojnë, miratojnë dhe zbatojnë politikat dhe procedurat
e teknologjisë së informacionit, t’i komunikojë ato me qëllim që të sigurojë udhëheqjen dhe
mbikëqyrjen e operacioneve të përditshme për administrimin e sistemeve të informacionit.
Të krijojë mekanizma për monitorimin e zbatimit të tyre si dhe hartojë raporte për nivelin e
zbatimit të politikave;

3. Menaxhimi i ndryshimeve në sisteme. Hartojnë, miratojnë dhe zbatojnë politikat dhe
procedurat për menaxhimin e ndryshimeve në SGJC. ARC-ja duhet të bëjë kërkesën për
operatorin ekonomik që të realizojë dokumentimin e softuerit për çdo ndryshim që realizohet
në SGJC dhe të sigurohet që është bërë dokumentimi i softuerit;

3.1. Procedura e tërheqjes. Hartojnë, miratojnë dhe zbatojnë procedurën e tërheqjes për
ndikimin e padëshiruar gjatë ndryshimeve të realizuara në sistemet e informacionit dhe 
të realizojë atë për çdo ndryshim të pa dëshiruar në SGJC; 

4. Plani dhe politikat për vazhdimësinë e biznesit. Hartojnë, miratojnë dhe zbatojnë planin e
vazhdimësisë bazuar në standardet dhe praktikat e mira të teknologjisë së informacionit për
vazhdimësi të biznesit;

5. Plani për rimëkëmbjen e sistemeve. Vendosin në prioritet zbatimin e projekteve të TI-së në
mënyrë që ASHI-ja të krijojë një zgjidhje fizike dhe logjike, infrastrukturore, bazuar në ISO
Standardet e TI-së për vazhdimësi të SGJC-së;

6. Politika dhe procedura e sigurisë së informacionit. Hartojnë, miratojnë dhe zbatojnë
politikën e sigurisë së informacionit, e cila përcakton qasjen e organizatës për të menaxhuar
objektivat e saj të sigurisë së informacionit. Politika t’i komunikohet të gjithë punonjësve dhe
palëve të jashtme përkatëse si dhe të krijojë mekanizma për monitorimin e zbatimit të
politikave dhe të hartojë raporte për nivelin e zbatimit të tyre;

6.1. Analiza e rreziqeve. Kryejnë analizën dhe menaxhimin e rreziqeve për të mbrojtur
informacionin e organizatës. Analiza e rrezikut të përfshinë përcaktimin e vlerës së secilit 
sistem të informacionit të organizatës si dhe shkallën në të cilën është organizata e 
ekspozuar ndaj rrezikut; 
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6.2. Plani i trajnimeve. Sigurojnë dhe zbatojnë një program të trajnimeve për vetëdijesimin e 
të gjithë stafit mbi sigurinë e informacionit; 

7. Deklarata e konfidencialitetit. Zbatojnë nënshkrimin e deklaratës së konfidencialitetit dhe
mos zbulimit të informacionit me punonjësit, kontraktorët dhe palët e jashtme para lejimit të
qasjes në sistemin e gjendjes civile;

8. Siguria e rrjetit. Vendosin serverët e SGJC-së në domenin shtetëror dhe të realizojnë
konfigurimin e duhur të IP adresave për vendosjen e serverëve të SGJC-së në “Firewall”.
ASHI-ja të realizojë vendosjen e serverëve të këtij sistemi në “Firewall”;

8.1. Qasja në VPN. ARC-ja të krijojë llogari të personalizuara për përdoruesit që kanë qasje
në VPN, në mënyrë që çdo veprim të ketë gjurmë, që të shpie deri te personi përgjegjës 
dhe të monitorohen të gjitha qasjes dhe aktivitetet në sistemet e informacionit; 

9. Procedurat e menaxhimit të qasjes. Institucionet përdorues të SGJC-së,37 të zbatojnë politikat
e ASHI-së dhe të hartojnë, miratojnë dhe zbatojnë procedurën e brendshme për menaxhimin
e qasjes dhe privilegjeve të përdoruesve në sistemet e informacionit;

9.1. Qasjet e privilegjuara. ARC-ja të bëjë ndarjen e detyrave për administrimin e sistemeve
dhe bazës së të dhënave. Për administrimi e sistemeve dhe bazës së të dhënave të hapen 
dhe të përdoren llogarit të personalizuara, si dhe të bëhet monitorimi i aktiviteteve të 
përdoruesve; 

9.2. Administrimi i aplikacionit. ARC-ja për administrimin e aplikacionit të SGJC-së të 
caktojë një zyrtar të përhershëm dhe një zyrtar alternativ, si dhe llogaritë tjera që kanë 
rolin për administrimin e aplikacionit të pasivizohen; 

9.3. Llogaritë e përdoruesit. ARC-ja të sigurohet që në SGJC përdoruesit të jenë unik dhe 
llogaria t’i përshtatet me rolin dhe përgjegjësitë që ka me detyrat e punës. Llogaritë e 
përdoruesve të jenë të standardizuara dhe të personalizuara. Të mbyllë llogaritë e 
dyfishta në aplikacionin e SGJC-së dhe OE-së ti ndalohet qasja në sistemin real dhe mos 
të ketë qasje në versionet e sistemit produktiv (real) përveç qasjeve vetëm për lexim, me 
miratim të veçantë dhe mbikëqyrje nga ana e ARC-së; 

9.4. Të drejtat e qasjes. MPJD-ja në misionet konsullore të vendosë zyrtarin alternativ për 
dhënien e shërbimeve konsullore dhe mos të përdoren llogaritë e zyrtarëve konsullorë 
nga zyrtarët tjerë të cilët nuk janë të autorizuar për qasje në SGJC; 

37 Ministria e Punëve të Brendshme, Agjencia e Regjistrit Civil, Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës dhe Komunat 
e Republikës së Kosovës. 
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9.5. Ndërprerja e qasjes dhe ndryshimi i privilegjeve. MPJD-ja dhe komunat duhet të 
njoftojë ARC-në me kohë pas ndërprerjes së marrëdhënies së punës të zyrtarit të gjendjes 
civile/zyrtarit konsullor apo me ndryshimin e përgjegjësive të punës së tij, për 
pasivizimin e llogarisë së përdoruesit apo përshtatjen e privilegjeve me pozitën e punës 
në SGJC; 

9.6. Rishikimi periodik i llogarive. ARC-ja të rishikojë të drejtat e qasjes së përdoruesve të 
SGJC-së së paku në baza 6 mujore, për t’u siguruar që ato janë të vlefshme dhe të 
përshtatshme për funksionin e punës së tyre. Të pasivizojë llogaritë e zyrtarëve që kanë 
ndërprerë marrëdhënien e punës; 

10. Menaxhimi i fjalëkalimit. Institucionet përdorues të SGJC-së, të hartojnë, miratojnë dhe
zbatojnë procedurën e brendshme për menaxhimin e fjalëkalimit bazuar në udhëzim
administrativ për llogaritë elektronike dhe standardet ndërkombëtare për siguri të
informacionit;

11. Kontrolla e gjurmëve të auditimit. ARC-ja duhet të mbrojë gjurmët e auditimit nga
modifikimi/fshirja e tyre. Një kopje e gjurmëve të auditimit të ruhen në kohë reale dhe ato
mos të jenë në kontroll të administratorëve të bazës së të dhënave dhe sistemeve të SGJC-së,
për të siguruar integritetin e të dhënave të gjurmëve të auditimit. Të sigurojë mekanizmat për
monitorimin e gjurmueshmërisë të aktiviteteve të përdoruesve në sistemet e informacionit;

11.1. Gjurmët e auditimit në ueb shërbime. ARC-ja të bëjë shkëmbimin e të dhënave
me sistemet tjera informative nëpërmjet platformës më të sigurte-GG. Për sistemet të cilat
nuk mund të realizojnë shkëmbimin e të dhënave me këtë platformë, të realizojë
zhvillimet e nevojshme në ueb shërbimet, në mënyrë të gjurmueshmëria e aktiviteteve të
përdoruesve të jetë e plotë;

12. Kërkimi i qytetarit. ARC-ja të zhvillojë funksionin në SGJC për kërkim të qytetarit kur
shënohet me shkronjë/karakter në gjuhë të ndryshme por me kuptim të njëjtë në mënyrë që
të shfaqet qytetari nëse është i regjistruar;

12.1. Niveli i autorizimit të regjistrimeve. ARC-ja të zhvillojë në SGJC ndarja e nivele
të autorizimit të transaksioneve dhe të zbatohen nëpërmjet kontrolleve për vendosjen e
të dhënave të qytetarit në aplikacion dhe për aprovimin e të dhënave para regjistrimit të
qytetarit në sistem;

12.2. Bashkëngjitja e dokumenteve në sistem. ARC-ja të zhvillojë në SGJC mundësinë 
e bashkëngjitjes së dokumenteve elektronike të qytetarit në bazë të të cilave bëhet 
regjistrimi apo ndryshimi i të dhënave të tij, për të mundësuar vërtetësinë e 
dokumenteve; 

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



27 

12.3. Kualiteti i të dhënave. ARC-ja të bëjë verifikimet e qytetarëve të regjistruar nga 
dy herë në SGJC dhe të vlerësohen se cilat janë të dhënat e sakta që i takon atij qytetari, 
ndërsa numrin tjetër personal për atë qytetarë ta bllokon për marrjen e shërbimeve; dhe 

13. Fusha e adresës. ARC-ja duhet të realizojë ndërlidhjen e SGJC-së me bazën e të dhënave
të Agjencisë Kadastrale dhe të dhënat për fushën e adresës të validohen nga kjo bazë e të
dhënave.

Rekomandimet ndërlidhen me gjetjet e paraqitura dhe çështjet brenda tyre që si rrjedhojë janë 
27 rekomandime. 
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Shtojca I. Dizajni i auditimit 

Fushat me rrezik dhe treguesit e problemit të auditimit 

Agjencia e Regjistrimit Civil (ARC) për menaxhim më të mirë të regjistrimit të gjendjes civile 
shfrytëzon sistemin informativ. Sistemi Informativ i Gjendjes Civile përmban të dhëna për çdo 
shtetas të Kosovës, shtetas të huaj apo person pa shtetësi me banim të përkohshëm apo të 
përhershëm në Republikën e Kosovës, për historinë e regjistrimit, plotësimit, ndërrimit, 
korrigjimit, anulimit, lëshimit të certifikatave dhe përditësimit të të dhënave të tij regjistrit civil. 

Nëpërmjet këtij sistemi mundësohet informimi më i shpejtë në lidhje me identitetin dhe ngjarjet 
vitale të individit dhe qytetarëve iu mundësohet të pajisen me dokumente zyrtare. Po ashtu, ky 
sistem ndërvepron me sistemet tjera të informacionit të sektorit publik dhe privat për 
shkëmbimin e të dhënave në formë elektronike, duke i ofruar të dhëna të përditësuara dhe në 
kohë.  

Ruajtja e konfidencialitetit është një nga parimet kryesore të regjistrit qendror të gjendjes civile, 
si dhe ARC-ja duhet siguruar saktësinë dhe plotësinë e të dhënave të regjistruara në sistemin 
informativ nëpërmjet të cilit menaxhohen këto të dhëna. Pra, rëndësi të madhe duhet të ketë në 
ruajtjen e konfidencialitetit, dhe privatësisë së të dhënave dhe integritetit të të dhënave.  

Nga hulumtimet dhe analizat e dokumenteve për SGJC-në është identifikuar që ka mangësi në 
mbrojtjen e të dhënave personale, përkatësisht në ruajtjen e konfidencialitetit të të dhënave nga 
përdoruesit e sistemit dhe nga kontraktuesi dhe palët e treta. Po ashtu, procesi i ndërlidhjes së 
sistemit të gjendjes civile me sistemin unik të adresave ende nuk është realizuar, e që është 
obligim që rrjedh nga zbatimi i rekomandimeve nga Misioni Observues Evropian për procesin 
zgjedhor dhe reformën zgjedhore, proces i cili gjendet në programin e Agjendës së Reformës 
Evropiane (ERA2).  

Në vizitat e realizuara me zyrtarët e ARC-së është identifikuar që kanë mangësi të politikave dhe 
procedurave për sigurinë e informacionit. Nuk ka procedurë për menaxhimin i ndryshimeve në 
SGJC dhe sistem testues, duke realizuar ndryshimet e funksioneve drejtpërdrejtë në sistemin real 
(sistemin e prodhimit), si dhe nuk kanë plan për vazhdimësinë e biznesit në rast të ndodhjes të 
ndonjë fatkeqësie, duke rrezikuar në disponueshmërinë e informacionit. Qasja e operatorit 
ekonomik nga distanca realizohet me VPN duke përdorur llogarinë të gjeneralizuar e cila 
shfrytëzohet nga udhëheqësi i njësisë së TI-së në ARC. Në listën e përdoruesve të SGJC-së është 
identifikuar që ka përdorues aktiv në sistem të cilët nuk janë kyçur që nga viti 2015.  

Shqyrtimi i indikatorëve treguesve të problemit të identifikuar nga burime të ndryshme si dhe 
nga vlerësimet tona të bazuara në Manualin Aktiv të Auditimit të TI-së për identifikimin e 
fushave më me rrezik nga dokumentacioni i pranuar dhe takimet e mbajtura me personat 
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përgjegjës për menaxhimin e sistemit informativ për regjistrimin e gjendjes civile na orienton në 
problemin kryesor administrimin dhe sigurinë e informacionit të Sistemit të Gjendjes Civile. 

Përshkrimi i sistemit 

Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, si dhe të Ligjit për 
Agjencinë e Regjistrimit Civil (ARC), është rregulluar themelimi, organizimi, strukturimi, 
detyrat, përgjegjësitë dhe financimi i Agjencisë së Regjistrimit Civil e cila është themeluar si 
agjenci në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Agjencia e Regjistrimit Civil është organi 
më i lartë i shërbimit të gjendjes civile. 

Organizimi dhe struktura e brendshme e Agjencisë është e rregulluar në: Zyra e Drejtorit të 
Përgjithshëm dhe katër drejtori me gjithsej 15 sektorë, si dhe 4 sektorë të veçantë në kuadër të 
Zyrës së Drejtorit të Përgjithshëm.  

ARC-ja përgjigjet për të gjitha proceset në lidhje me aplikimin, personalizimin dhe lëshimin e 
dokumenteve për shtetasit e Republikës së Kosovës dhe shtetasit e huaj dhe ndër të tjera 
administron dhe mirëmban bazën e të dhënave të regjistrit qendror të gjendjes civile.ARC-ja për 
administrimin e veprimeve të regjistrimit të gjendjes civile shfrytëzon sistemin informativ 
“Sistemi i Gjendjes Civile” i cili është zhvilluar në platformën .NET38 dhe baza e të dhënave është 
në platformën SQL. Ky sistem siguron bazën e regjistrit të popullsisë dhe identifikimin unik.  

Regjistri Qendror i Gjendjes Civile (RQGJC) krijohet nga grumbullimi dhe përditësimi i të 
dhënave nga Regjistrat Themeltarë të Gjendjes Civile dhe Regjistrat e Veçantë. RQGJC-ja krijohet 
përmes procedurës së kalimit të të dhënave personale nga regjistrat fizik të personave të cilët 
gjenden në regjistrat themeltarë të gjendjes civile, regjistrat e veçantë dhe faktet e reja të Lindjes, 
Martesës dhe Vdekjes, në regjistrin elektronik nga zyrtari i autorizuar i gjendjes civile apo zyrtari 

38 NET është platformë zhvilluese me burim të hapur për ndërtimin e aplikacioneve. 

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



30 

konsullor. Veprimet të cilat ndërmerren nga Sektori e Gjendjes Civile janë paraqitur në figurën 1.

Figura 1. Përshkrimi i Sistemit të Gjendjes Civile 

Roli dhe përgjegjësitë e palëve 

Detyrat dhe përgjegjësitë e ARC-së 

• Përgjigjet për të gjitha proceset në lidhje me aplikimin, personalizimin dhe lëshimin e
dokumenteve për shtetasit e Republikës së Kosovës dhe shtetasit e huaj;

• Bën regjistrimin e automjeteve dhe lëshimin e patentë shoferëve;
• Administron dhe mirëmban bazën e të dhënave të regjistrit qendror të gjendjes civile;

Bashkëpunon me autoritetet e shteteve të huaja lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me
fushë veprimtarinë e saj;

• Bën propozimin dhe inicimin e nxjerrjes apo plotësimin dhe ndryshimin e ligjeve dhe
akteve nënligjore nga fushëveprimi i sajë;

• Ofron shërbime profesionale dhe efikase për të gjithë qytetarët;
• Kryen punë dhe detyra të tjera që janë në kompetencë të agjencisë.

 

LINDJA
•Regjistrimi i Faktit 

të Lindjes – Të 
lindur në
Institucione 
Shëndetësore

•Regjistrimi i Faktit 
të Lindjes – Të 
lindur jashtë
Institucionit 
Shëndetësor

•Regjistrimi Faktit të
Lindjes – Të lindur
jashtë Republikës së 
Kosovës

MARTESA
•Kurorëzimi-Martesa
•Kurorëzimi – Me 

shtetas të huaj
•Regjistrimi i

martesave të bëra 
jashtë Republikës së 
Kosovës

VDEKJA
•Regjistrimi i rregullt 

i vdekjes
•Regjistrimi 

suplementar (i
mëvonshëm) i
vdekjes

•Regjistrimi i fatktit 
të vdekjes të 
ndodhur jashtë
Republikës së
Kosovës

KORIGJIME
•Ndërrimi i emrit 

personal (emrit-
mbiemrit) mbi 18 
vjeç

•Ndërrimi i emrit 
personal (emrit-
mbiemrit) për fëmijë

•Korrigjimi i emrit 
personal (emrit-
mbiemrit)

•Korrigjim dhe 
plotësim në
dokumentet e
arkivuara

SHTETËSIA
•Fitimi i shtetësisë së 

Republikës Kosovës
si pjesëtar të 
diasporës

•Fitimi i shtetësisë së 
Republikës së
Kosovës me 
natyralizim

•Fitimi i shtetësisë së 
Republikës së
Kosovës me 
natyralizim i
bashkëshortit/es

•Fitimi i shtetësisë së 
Republikës së
Kosovës me 
natyralizim të
fëmijës së mitur të 
personit të
natyralizuar

•Humbja e shtetësisë
së Republikës së 
Kosovës

Sektori i Gjendjes Civile- Komuna/Konsullata 

ARC 

VEPRIMET 
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Drejtorati për Gjendjen Civile 

Administrimi i Regjistrit Qendror të Gjendjes Civile (RQGJC) bëhet nga ARC-ja respektivisht nga 
Drejtorati i Gjendjes Civile dhe Sektori i Regjistrit Qendror të Gjendjes Civile. Zyrtari përkatës i 
RQGJC-së në ARC, ka të drejtë të kryejë veprime në RQGJC pasi ka administruar dokumentet 
bazë në përputhje me legjislacionin përkatës në fuqi. 

Detyrat dhe përgjegjësitë e Drejtoratit për Gjendjen Civile janë: 

• Siguron zbatimin e politikave dhe legjislacionit përkatës për gjendjen civile;

• Mbikëqyrë, organizon dhe koordinon punën lidhur me regjistrimin e fakteve të gjendjes
civile të ndodhura në Kosovë dhe jashtë saj;

• Ofron mbështetje në planifikimin, organizimin dhe mbikëqyrjen e punës së zyrave
komunale të gjendjes civile;

• Administron regjistrin qendror të gjendjes civile;

• Përgatitë raporte periodike dhe vjetore mbi situatën e përgjithshme të gjendjes civile;

• Harton dhe asiston në përgatitjen e akteve normative që kanë të bëjnë me Drejtoratin e
Gjendjes Civile.

Në kuadër të këtij Drejtorati bëjnë pjesë Sektori i Gjendjes Civile, Sektori i Verifikimit dhe Sektori 
i Regjistrit Qendror të Gjendjes Civile. 

Sektori i Gjendjes Civile në ARC 

Detyrat dhe përgjegjësitë e Sektorit për Gjendje Civile janë: 

• Siguron bashkërendimin dhe zbatimin e politikave për gjendjen civile në Kosovë;

• Siguron zbatimin e rregullave dhe procedurave për gjendjen civile;

• Planifikon, organizon dhe menaxhon procedurat e vërtetimit, verifikimit të dokumenteve
civile, vulën verifikuese, mbledhjen e të dhënave, mbrojtjen dhe ruajtjen e të dhënave;

• Komunikon dhe bashkëpunon me zyrat komunale të gjendjes civile, si dhe organet tjera
lidhur me të gjitha çështjet e gjendjes civile;

• Organizon dhe koordinon punët lidhur me regjistrimin e fakteve të gjendjes civile të
personave të ndodhur jashtë Kosovës, shtetasve të huaj që ndodhen në Kosovë si dhe i
informon shtetet përkatëse;

• Trajton kërkesat dhe ofron rekomandime për autorizimin e personave për nënshkrimin e
certifikatave nëpër komuna, për formën dhe përmbajtjen e certifikatave, si dhe për çdo
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ndryshim eventual rreth gjendjes civile, me ç‘rast i njofton zyrat e ndërlidhjes dhe qeveritë 
e huaja; 

• Është përgjegjës për zhvillimin e sistemeve dhe procedurave të efektshme për
dokumentacionin civil.

 Sektori i Regjistrit Qendror të Gjendjes Civile 

 Sektori i Regjistrit Qendror të Gjendjes Civile (RQGJC) i cili funksionon në kuadër të Drejtoratit 
të Gjendjes Civile në ARC, është përgjegjës për krijimin, zgjerimin, funksionimin dhe 
mirëmbajtjen teknike të RQGJC-së.  

 Detyrat dhe përgjegjësitë e Sektorit të Regjistrit Qendror të Gjendjes Civile janë: 

• Krijon dhe administron regjistrin qendror të gjendjes civile;

• Miraton dhe mban evidencë lidhur me kërkesat për shfrytëzim të regjistrit qendror të
gjendjes civile nga ana e zyrtarëve të gjendjes civile;

• Evidenton gabimet që bëhen nga zyrtarët e gjendjes civile dhe ndihmon në gjetjen e
zgjidhjeve të mundshme;

• Bën ruajtjen dhe sigurinë e kopjes tjetër elektronike (Back-Up) të regjistrit qendror të
gjendjes civile;

• Propozon masa të veçanta që garantojnë sigurinë e të dhënave në regjistrin qendror të
gjendjes civile;

• Ofron raporte dhe statistika për të gjithë përbërësit e gjendjes civile të shtetasve të cilët
janë të regjistruar në regjistrin qendror.

 Sektori për Administrimin e Bazave të të Dhënave të ARC-së 

 Detyrat dhe përgjegjësitë e Sektorit për Administrim e Bazave të të Dhënave të ARC-së janë: 

• Përgatitë strategjitë për sigurinë dhe mirëmbajtjen e bazave të të dhënave të cilat janë në
kuadër të ARC-së në koordinim me DASK-në e MPB-së;

• Siguron funksionimin e të gjitha bazave të të dhënave të cilat janë në kompetencë të këtij
sektori dhe të ARC-së;

• Menaxhon dhe monitoron aplikacionet dhe të gjitha bazat e të dhënave ekzistuese nën
përgjegjësinë e këtij sektori dhe të ARC-së;

• Administron të gjithë regjistrat elektronike të të dhënave në ARC, në bashkëpunim më
sektorët dhe drejtoratet e ARC-së dhe me DASK-në e MPB-së;
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• Bashkëpunon ngushtë me sektorët dhe drejtoratet e tjera të ARC-së, për të zbatuar
procesin e ndryshimit në aplikacione dhe baza të të dhënave, duke respektuar nevojat për
sigurinë e sistemit, kualitetin dhe efikasitetin, mbështetjen dhe trajnimin;

• Bashkëpunon ngushtë më zyrtarët përgjegjës të sektorëve dhe departamenteve të ARC-
së, gjatë vlerësimit të nevojave dhe përgatitjes së dokumentacionit të ndërlidhur, me
sigurinë e bazave të të dhënave në kompetencë të ARC-së;

• Mirëmban infrastrukturën e Teknologjisë Informative në drejtoratet e ARC-së;

• Menaxhon me infrastrukturën e rrjetit dhe mirëmbajtjen e kompjuterëve nëpër drejtorate
të ARC-së dhe njësitë lokale nëpër komuna në bashkëpunim më DASK-në;

• Koordinon të gjitha aktiviteteve e TIK-ut të ARC-së, me DASK-në e MPB-së.

Sektori i Gjendjes Civile në Komuna 

Sektori i Gjendjes Civile përbëhet nga zyrtarët e gjendjes civile të cilët kryejnë veprime të 
shërbimit të gjendjes civile siç janë: Plotësimi, përditësimi dhe administrimi i regjistrave të 
gjendjes civile, zhvillimi i procedurave administrative, mbajtja e akteve të gjendjes civile, lëshimi 
i dokumenteve të gjendjes civile si dhe veprimeve tjera juridike administrative në pajtim me 
legjislacionin në fuqi. 

Sektori i Gjendjes Civile, me kërkesën e palës, lëshon këto lloje të dokumenteve të gjendjes civile 
si dhe kryen veprime si vijon në figurën 3: 

Figura 7. Llojet e dokumenteve dhe veprimet që realizohen nga Sektori i Gjendjes Civile 

Për marrjen e dokumentit të gjendjes civile, zyrtari i gjendjes civile mund të kërkojë nga pala 
dokumentacion plotësues për të verifikuar gjendjen faktike. 

Shërbimi konsullor në misionet diplomatike - Regjistrimi i akteve të gjendjes civile 

Dokumentet 

•Certifikatë e lindjes;
•Ekstrakt nga regjistri qendror i gjendjes civile;
•Certifikatë e shtetësisë;
•Certifikatë e martesës;
•Certifikatë e vdekjes;
•Certifikatë e vendbanimit;
•Certifikatë e gjendjes martesore;
•Deklaratë e bashkësisë familjare;
•Vërtetim nga arkivi;
•Aktvdekje;
•Mbajtës i familjes;
•Dokument për vendqëndrim.

Veprimet

•Procesverbal për pranimin e atësisë/amësisë;
• Veprime me rastin e regjistrimit të martesës;
• Veprime me rastin e regjistrimit të lindjes;
•Veprime me rastin e regjistrimit të vdekjes;
•Veprime lidhur me fitimin dhe lirimin e
shtetësisë ;

•Zhvillon procedura për ndërrimin dhe
korrigjimin e emrit personal ;

•Regjistrimet e mëvonshme;
•Ri-regjistrimet;
•Ndryshimi vendbanimit;
•Korrigjimi i emrit dhe mbiemrit si dhe të
dhënave tjera personale.
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Në misionet konsullore të lejuara më parë me vendimin e Ministrit të Punëve të Jashtme, drejtuesi 
i misionit konsullor, merr përsipër funksione të zyrtarëve të gjendjeve civile në mbajtjen dhe 
regjistrimin e akteve të gjendjes civile. Për të përmbushur këtë detyrë, ai mban regjistrat e 
lindjeve, vdekjeve dhe martesave. Drejtuesi i misionit konsullor: 

• Lidhë martesa, nëse kjo është e lejuar me ligjet e shtetit pranues dhe nëse së paku njëri nga
bashkëshortët është shtetas i Republikës së Kosovës, si dhe lëshon certifikata martesash.
Lidhja e martesave nga drejtuesi i misionit konsullor regjistrohet në regjistrin për martesat
dhe njoftohet Ministria e Punëve të Jashtme, për të kryer veprimet e mëtejshme;

• Regjistron në regjistrin e martesave edhe martesat e shtetasve të Republikës së Kosovës,
të lidhura nga autoritetet përkatëse të shtetit pranues, sipas ligjeve në fuqi të Republikës
së Kosovës dhe shtetit pranues, në bazë të certifikatave zyrtare;

• Lëshon lejen e martesës për shtetasit e Kosovës, të përcaktuar me ligj përkatës të
Republikës së Kosovës, nëse martesa lidhet në zyrat e gjendjes civile në rrethin konsullor
të shtetit pranues, në rast se njëri nga bashkëshortët është i huaj.

• Regjistron shtetasit e Republikës së Kosovës të lindur në rrethin konsullor në regjistrin e
lindjeve, në bazë të certifikatave zyrtare të lëshuara nga autoritetet përkatëse vendëse. Në
afate të caktuara, aktet përkatëse të gjendjes civile të lindjeve, vdekjeve dhe martesave
dërgohen në Ministrinë e Punëve të Jashtme në mënyrë që të përcillen tek autoritetet
kompetente të Kosovës.

Fushëveprimi dhe pyetjet e auditimit 

 Fushëveprim i këtij auditimi do të jenë: 

• Sektori për Administrimin e Bazave të të Dhënave të ARC-së i cili është përgjegjës për
menaxhimin dhe mirëmbajtjen e aplikacioneve dhe bazat e të dhënave;

• Drejtorati për Gjendjen Civile, përkatësisht Sektori i Regjistrimit Qendror të Gjendjes
Civile i cili është përgjegjës për krijimin, zgjerimin, funksionimin dhe mirëmbajtjen
teknike të RQGJC-së dhe Sektori i Gjendjes Civile i cili është përgjegjës për zhvillimin e
sistemeve dhe procedurave të efektshme për dokumentacionin civil;

• Sektori i Gjendjes Civile në Komunën e Prishtinës, si komunë me numër më të madh të
qytetarëve dhe Sektori i Gjendjes Civile në Komunën e Prizrenit si komunë e banuar me
komunitete që përdorin më shumë gjuhë zyrtare.

Ishte planifikuar gjatë ekzekutimit të auditimit të vizitohet Konsullata e Kosovës në Cyrih, si 
konsullatë me numrin më të madh të dokumenteve të lëshuara dhe me numër më të madh të 
gabimeve gjatë përdorimit të SGJC-së mirëpo pas komenteve të drejtorit për shkak të mungesës 
financiare dhe pamundësisë së udhëtimit jashtë vendit, fushëveprimi do të mbetet vetëm brenda 
vendit, në Kosovë.  
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Fokus i auditimit do të jetë Sistemi Informativ për Gjendjen Civile, i cili shërben për 
administrimin e regjistrit qendror të gjendjes civile, e që përdoret nga Zyrat e Gjendjes Civile dhe 
përfaqësitë diplomatike apo konsullore të Republikës së Kosovës. 

Auditimi do të mbulojë periudhën nga viti 2020 dhe do të mbulohet deri në periudhën e fazës 
audituese. 

Pyetjet audituese 

1. A ekziston struktura organizative, politikat dhe procedurat që mundësojnë organizatën të arrijë
mandatin për qëllimet e institucionit?

2. A zbaton organizata një procedurë të standardizuar për kontrollin e të gjitha ndryshimeve në sistemet
dhe aplikacionet kryesore të TI-së?

3. A janë kontrolluar ndryshimet emergjente në mënyrë të duhur kur procedurat e menaxhimit të
ndryshimit për përcaktimin, autorizimin, testimin dhe dokumentimin e ndryshimeve nuk mund të
ndiqen?

4. A posedon organizata plan dhe procedura të qëndrueshme për vazhdimësinë e biznesit?

5. A ekzistojnë politika efektive mbi vazhdimësinë e biznesit në organizatë?

6. A ka organizata një drejtim strategjik të përshtatshëm dhe një mbështetje për sigurinë e informacionit
në termat e politikave të sigurisë, mbulimin e saj, ndërgjeshmërinë në nivel organizativ?

7. A ka organizata politika të qarta dhe efikase mbi kontrollet e qasjes?

8. A ka siguruar organizata kontrolle se vetëm përdoruesit e autorizuar ndaj informacioneve kanë qasje?

9. A ka aplikacioni kontrolle të përshtatshme për vlefshmërinë e hyrjes?

10. A janë vendosur të dhëna të vlefshme dhe nga personi i autorizuar në aplikacion?

11. A siguron aplikacioni se informacioni dalës është i plotë dhe i saktë përpara përdorimit të mëtejshëm
dhe se ruhet në mënyrën e duhur?

12. A është e organizuar në mënyrën e duhur ruajtja e rezultatit të të dhënave?

13. A janë të mjaftueshëm mekanizmat e gjurmimit të aplikacionit për qëllimin e tij?

14. A është informacioni i aplikacionit i sigurt kundrejt keqpërdorimeve?

Përmes këtyre pyetjeve synojmë të arrijmë përgjigjen nëse SGJC-ja ruan sigurinë, privatësinë 
dhe integritetin e të dhënave në përputhje me standardet dhe praktikat e mira të sistemeve të 
informacionit. 
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Kriteret e auditimit39 

Kriteret e përdorura në këtë auditim rrjedhin nga standardet ndërkombëtare të teknologjisë së 
informacionit/sistemeve të informacioni 40 , nga objektivat e kontrollit për teknologji të 
informacionit, praktikat e mira nga fusha e teknologjisë informative 41, nga Manuali Aktiv i 
Auditimit të TI-së42 dhe ligjet dhe rregulloret e gjendjes civile. 

Për të vlerësuar qeverisjen e TI-së në SGJC, përmes përcaktimit të kërkesave të TI-së dhe 
politikave e procedurave për funksionimin e sistemit të informacionit janë vendosur kriteret 
e mëposhtme: 

- Struktura e TI-së brenda organizatës duhet të jetë e përcaktuar, rolet dhe përgjegjësitë e
saj duhet të jenë të përcaktuara qartë për të mirëmbajtur si duhet shërbimet e TI-së.

- Organizata duhet të dokumenton, miraton dhe komunikon politikat dhe procedurat e
duhura për të udhëzuar operacionet e biznesit dhe të TI-së, me qëllim të arritjes së
mandatit të saj.

- Organizata duhet të ketë politika dhe procedura për menaxhimin e ndryshimeve në
sistemet e informacionit, duke përfshirë procedurat dhe përgjegjësitë për rikuperimin e
zonave të prekura për shkak të ndikimit të padëshiruar të ndryshimit, procedurën për
ndryshimet emergjente dhe dokumentacionin të përditësuar për të pasqyruar natyrën e
ndryshimit. Në procedurën për menaxhimin e ndryshimeve duhet të përcaktohen
kontrollet e ndryshimeve: Kërkesë për ndryshim - vërtetimi - pranimi - prioritizimi -
ndryshimi i dizajnit - testimi i ndryshimit - implementimi – dokumentimi.

- Organizata duhet të ketë një plan mbi vazhdimësinë e punës së sistemit të informacionit,
i cili i mundëson vazhdimin e aktiviteteve. Për realizimin e këtij plani duhet të
identifikohen proceset kryesore të punës së organizatës, të përcaktohet koha e reagimit, e
rikthimit dhe periudha e humbjeve.

- Për të pasur një plan efektiv për rimëkëmbjen e sistemeve të informacionit, organizata
duhet të përcaktoj një strukturë organizative në rast të nevojës për aktivizimin e këtij plani

39 Për më shumë informata konsultoni ISSAI 300, Criteria, p.7 
40  Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit të lëshuara nga Organizata Ndërkombëtare e 

Institucioneve Supreme të Auditimit (INTOSAI) & Standardet dhe udhëzimet e auditimit dhe sigurimit të teknologjisë së 
informacionit të lëshuara nga Shoqata e Auditimit dhe Kontrollit të Sistemeve të Informacionit (ISACA). 

41 Objektivat e kontrollit për informacion dhe teknologji përkatëse (COBIT) lëshuar nga Instituti i Qeverisjes IT & Manuali i 
Auditimit të Teknologjisë së Informacionit, produkt i grupeve të punës së teknologjisë së Informacionit të EUROSAI-t 
(WGITA) si dhe Iniciativës për zhvillim të INTOSAI-t (IDI) & CISA manuali i rishikimit, edicioni 26, 2016. 

42 Manuali i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit është produkt i grupeve të punës së teknologjisë së informacionit të 
EUROSAI-t (WGITA) si dhe Iniciativës për zhvillim të INTOSAI-t (IDI) për përcaktimin e rregullave e standardeve të 
Auditimit të Teknologjisë së Informacionit.- më tej Manuali i auditimit të Teknologjisë së Informacionit. 
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dhe duhet të testojë në periudha të caktuara për të verifikuar nëse mund t’i rikthej proceset 
e punës në rast të ndonjë fatkeqësie natyrore apo dështimi të sistemeve. 

Për të vlerësuar se ARC-ja kanë mekanizma për sigurinë e informacionit janë vendosur kriteret 
e mëposhtme: 

- Politikat e sigurisë së informacionit mbulojnë të gjitha rreziqet operacionale dhe kanë
mundësi të mbrojnë në mënyrë të arsyeshme të gjitha asetet e informacioneve kritike
kundrejt humbjeve, dëmtimit dhe abuzimit. Personeli duhet të kuptojë dhe ruajë sigurinë
e informacionit.

- Kryeshefi i Agjencisë së regjistrimit civil autorizon dhënien e të dhënave të kërkuara prej
institucioneve dhe organeve të ndryshme, në përputhje me udhëzuesin e miratuar prej tij
dhe Këshillit të agjencisë shtetërore për mbrojtjen e të dhënave personale. Udhëzuesi
përcakton llojin dhe sasinë e informacionit, që mund t’u jepet institucioneve dhe organeve
kërkuese, duke pasur parasysh ligjet, që rregullojnë organizimin dhe funksionimin e tyre,
si dhe legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale.

- Politikat e sigurisë së informacionit duhet të mbrojnë të gjithë informacionin konfidencial
lidhur me palët e brendshme dhe të jashtme. Punonjësit, kontraktorët dhe përdoruesit e
palëve të treta u kërkohet të nënshkruajnë një marrëveshje konfidencialiteti ose mos
zbulimi si pjesë e termave dhe kushteve të tyre fillestare të kontratës së punës.

- Rrjeti duhet te menaxhohet dhe kontrollohet për të mbrojtur informacionit në sisteme dhe
aplikacione. Kontrollet duhet të zbatohen për t’u garantuar sigurinë e informacionit në
rrjetë dhe mbrojtjen e shërbimeve nga qasja e paautorizuar. 43 Puna nga largësia duhet të
jetë e autorizuar dhe e kontrolluar. 44 Qasja nga distanca në rrjetin shtetërorë duhet të
bëhet me llogari elektronike zyrtare apo profesionale.

- Politikat e qasjes duhet të japin një bazë për kontrollin e ndërhyrjes ndaj informacioneve.
Duhet të ekzistojnë ndarje të përgjegjësive dhe kontrolle për të parandaluar ndryshimet e
paautorizuara në sistemet e informacionit dhe konfigurimin e sistemeve. Të drejtat e
qasjes në përdorimin e sistemeve të informacionit për të gjithë punonjësit, kontraktuesit
apo palët e treta duhet të ndërpriten në momentin e ndërprerjes së kontratës, apo
përshtaten me ndryshimet e përgjegjësive.

- Në sistemin e informacionit duhet të konfigurohen kriteret e përcaktuara për menaxhimin
e fjalëkalimit. Fjalëkalimi duhet të ndryshohet në periudha të caktuara kohore. 45

43 Iso/Iec 27002 për Kontrolle të Sigurisë së Informacionit. 
44 Udhëzim Administrativ nr. 02/2010 për Menaxhimin e Sigurisë Informative, Neni 38. 
45 Rregullore nr. 02/2015 për llogaritë elektronike zyrtare 
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Procedura për menaxhimin e fjalëkalimit duhet të lexohet dhe njohja e procedurës duhet 
të jetë e detyrueshme nga përdoruesit e sistemeve. 

- Ekzistojnë gjurmë të mjaftueshme auditimit që kapin modifikimet, regjistrimet e
autorizuara të transaksioneve kritike. Gjurmët e auditimit rishikohen periodikisht për të
monitoruar aktivitetet jonormale. Gjurmët e auditimit mirëmbahen dhe ruhen në
mënyrën e duhur, numra unikë dhe sekuencial ose identifikues janë përcaktuar për çdo
transaksion.

Për të vlerësuar se në SGJC ekzistojnë mekanizma kontrollues të aplikacionit të cilët 
mundësojnë qasjen e sigurt logjike dhe të besueshme në sistemin informativ janë vendosur 
kriteret e mëposhtme: 

- Rregullat e vlefshmërisë janë të mirë-hartuara, të dokumentuara dhe të zbatuara në
ndërveprimin e hyrjeve. Të dhëna jo të vlefshme refuzohen në mënyrën e duhur nga
aplikacioni. Kriteret e vlefshmërisë përditësohen në mënyrën e duhur dhe të autorizuar.
Ekzistojnë kontrolle më sistemet e informacionit për vendosjen e nivele të autorizimit të
transaksioneve dhe zbatohen nëpërmjet kontrolleve të ndryshëm dhe duhet të ekziston
ndarje e saktë e detyrave për vendosjen dhe aprovimin e të dhënave.

- Aplikacioni duhet të ketë procedura të kontrolleve të vlefshmërisë, për ta mbrojtur
kundrejt gabimeve gjatë vendosjes së të dhënave.

Metodologjia e auditimit 

Për t’iu përgjigjur pyetjeve audituese dhe me qëllim të mbështetjes së konkluzioneve të auditimit 
do të zbatojmë metodologjinë në vijim:46  

• Analiza e kornizave ligjore dhe rregullative të ARC-së të cilat janë kritere përcaktuese për zbatimin
e regjistrimit të gjendjes civile;

• Rishikimi i strukturës së organizatës të sektorit të TI-së;
• Analiza e politikave dhe procedurave të hartuara për sistemet e TI-së;
• Të kontrollohet nëse janë mirë përcaktuar përgjegjësitë për sigurinë e TI-së;
• Të kontrollohet nëse ekziston një proces për prioritizimin e iniciativave të propozuara të sigurisë,

përfshirë nivelet e kërkuara të politikave, standardeve dhe procedurave;
• Analiza e dokumenteve për mbrojtjen e privatësisë dhe konfidencialitetit;
• Analiza e dokumentacionit të rasteve të proceseve dhe rrjedhës së punës e cila zbatohet në sistemin

për regjistrimin e gjendjes civile, si dhe manualit të përdorimit të sistemit;
• Analiza të tabelave të marra nga baza e të dhënave të SGJC-së me vegla CAAT (IDEA, Excell) për

të vlerësuar sekuencat e të dhënave dhe harmonizimin e të dhënave;

46 Metodologjia që do të përdoret në mënyrë të detajuar gjendet në matricën e auditimit. 
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• Vlerësimi i sigurisë së informacionit dhe qasjes logjike në aplikacione dhe bazë të të dhënave;
• Vlerësimi i kontrolleve hyrëse dhe dalëse të aplikacionit;
• Rishikimi i dokumenteve për të vlerësuar se politikat adresojnë kërkesat për vazhdimësi biznesi duke

përcaktuar objektivat e qëndrueshme të organizatës, strukturën organizative, dhe përgjegjësitë për
planifikim emergjent; dhe

• Zhvillimi i intervistave me zyrtarët përgjegjës.

Dokumentet relevante 

Lista e ligjeve dhe rregulloreve relevante për këtë auditim: 

• Ligji Nr. 04/L-003 për Gjendjen Civile;
• Ligji Nr. 04/L-160 për Agjencinë e Regjistrimit Civil;
• Rregullore (QRK) Nr. 36/2013 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të

Punës të Ministrisë së Punëve të Brendshme;
• Udhëzim Administrativ (MPB) Nr.11/2017 për Regjistrin Qendror të Gjendjes Civile;
• Udhëzim Administrativ (MPB) Nr.25/2013 për Dokumentet e Gjendjes Civile;
• Udhëzim Administrativ (MPB) Nr.17/2015 për Procedurën e Përgjithshme të Regjistrimit të

Faktit të Lindjes, Martesës dhe Vdekjes;
• Udhëzim Administrativ (MPB) Nr.19/2015 për Kushtet dhe Procedurat e Ndërrimit dhe

Korrigjimit të Emrit Personal;
• Udhëzim Administrativ (MPB) Nr.06/2016 për Numrin Personal;
• Udhëzim Administrativ (MPB) Nr.24/2015 për Regjistrimin e Mëvonshëm në Regjistrat e

Gjendjes Civile;
• Udhëzim Administrativ (MPB) Nr.12/2018 për Kushtet dhe Procedurat e Dhënies së Provimit

Profesional për Zyrtarë të Gjendjes Civile;
• Rregullore (Map) nr. 01/2018 për Bazat e të Dhënave Elektronike;
• Udhëzim Administrativ (Map) nr. 02/2015 për Llogaritë Elektronike Zyrtare;
• Udhëzim Administrativ Nr.02/2010 për menaxhimin e Sigurisë Informative; dhe
• Ligji nr.06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.
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Shtojca II. Letërkonfirmimet 
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Prishtinë, qershor 2022 

WE ARE SO GLAD 
YOU GOT HERE!

Adresa:
Zyra Kombëtare e Audi�mit
Lagjja Arbëria
Rr. Ahmet Krasniqi, 210
10000 Prish�na
Republika e Kosovës
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