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1 Përmbledhje Ekzekutive 
 
Në pajtim me nenin 44 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Agjencia, me anë të 
këtij raporti paraqet para Kuvendit të Republikës së Kosovës një pasqyrë të përgjithshme të 
aktiviteteve të saj mbi zhvillimet në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale për vitin 
2014 si dhe jep vlerësime dhe rekomandime lidhur me këtë fushë. 
 
Raporti përshkruan kornizën ekzistuese ligjore në fuqi që rregullon funksionimin e 
Agjencisë dhe parimet të përpunimit të të dhënave personale. Gjithashtu përshkruan 
organizimin, fushëveprimin, përgjegjësitë dhe autorizimet e Agjencisë. Raporti përshkruan 
aktivitetet e Agjencisë për vitin 2014, të cilat janë paraparë në kuadër të Strategjisë 
Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 2014-2017 si dhe Planit Vjetor të Punës. 
Bazuar në mandatin ligjor, në raport janë të përshkruara aktivitete, si: inspektimet, 
kontrollat, këshillat, opinionet, trajtimi i ankesave, informimi dhe promovimi, 
ndërgjegjësimi, bashkëpunimi me institucionet vendore, bashkëpunimi me institucionet 
homologe rajonale dhe ndërkombëtare si dhe antarësimi në mekanizma ndërkombëtarë në 
fushën e mbrojtjes së të dhënave personale. Pjesa e fundit e raportit paraqet vlerësimet e 
përgjithshme dhe rekomandimet për mbrojtjen e të dhënave personale, duke përfunduar me 
pasqyrat financiare për vitin 2014 dhe adresimin e rekomandimeve të auditorit të 
përgjithshëm. 
 
Gjatë këtij viti, Agjencia ka shënuar përparim, i cili konfirmohet edhe nga Raporti i Progresit 
për Kosovën i Komisionit Evropian. Progres është shënuar në realizim të inspektimeve dhe 
kontrolleve si për nga sasia dhe cilësia, ku Agjencia pothuajse ka përfunduar inspektimet në 
të gjitha institucionet publike dhe private që janë përpunues të mëdhenj të dhënave 
personale në fushat:  transferimi ndërkombëtar i të dhënave, përpunimi i të dhënave 
bioemtrike, sistemi i vëzhgimit me kamerë, regjistrimit të hyrjes dhe daljes nga ndërtesa dhe 
marketingu i drejtpërdrejtë. Progres është shënuar në rritjen numrit të dhënies së këshillave, 
opinoneve dhe komenteve rreth masave legjislative dhe administrative që kanë të bëjnë me 
përpunimin e të dhënave të personale. Këtë vit, rëndësi e veçantë i është kushtuar 
ndërgjegjësimit dhe promovimit të të drejtës themelore për mbrotjen e të dhënave 
personale, e cila ka ndikuar drejtpërdrejt në rritjen e numrit të ankesave dhe pyetjeve të 
drejtuara Agjencisë. Vlenë të theksohet se është përmbyllur caktimi i të gjithë zyrtarëve të 
brendshëm për mbrotje të të dhënave personale në të gjitha institucionet publike të nivelit 
qendror dhe lokal. 
 
Në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar, Agjencia ka marrë konfirmimin e anëtarësimit 
të plotë në mekanizmin e autoriteteve të mbrojtjes së të dhënave personale të Evropës 
Juglindore; veç kësaj është anëtarësuar në rrjetin ndërkombëtar ‘’GPEN’’ 1 të autoriteteve të 
38 shteteve; pastaj është ftuar për herë të parë në punëtorinë “Case Handling Workshop 
(CHW)”, pjesë e konferencës pranverore të autoriteteve të BE-së ‘’Spring Conference’’ si dhe 
Agjencia është pranuar si vëzhguese e përhershme në autoritetet frankofone të mbrojtjes së 
të dhënave personale. 
 

                                                      
1 https://www.privacyenforcement.net/public/members 
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Agjencia, që nga janari i vitit 2014 mbështetet nga projekti IPA (projekt i financuar nga BE) 
në fushën e asistencës teknike për periudhën dyvjeçare 2014-2016. 
 
Me qëllim të zbatimit të ligjit në kuadër të kompetencave, në harmoni me Strategjinë 
Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 2014-2017 është hartuar plani vjetor i punës 
për vitin 2015. Gjatë vitit 2015, sipas planit të punës, Agjencia do të ketë detyrë parësore 
zbatimin e drejtpërdrejtë të ligjit përmes inspektimeve dhe kontrolleve me fokus të veçantë 
ligjshmërinë e përpunimit të të dhënave personale, sigurinë e të dhënave, realizimin e të 
drejtave të subjektit të të dhënave, sensibilizimin e mëtejmë në fushën e mbrojtjes së të 
dhënave personale tek organet publike dhe private, ndërgjegjësimit dhe promovimit të të 
drejtës themelore për mbrotje të të dhënave personale, si dhe ngritjen e kapaciteve 
profesionale. 
 

2 Korniza Ligjore 
 
Në Republikën e Kosovës, e drejta e mbrojtjes së të dhënave personale dhe e privatësisë 

është e drejtë e garantuar me Kushtetutë dhe me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale. Kjo e drejtë e garantuar me nenin 36 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës 

përfshinë respektimin e jetës private dhe familjare, pacenueshmërinë e banesës, fshehtësinë 

e korrespondencës, telefonisë dhe komunikimeve të tjera dhe mbrojtjen e të dhënave 

personale. 

 

Gjithashtu, zbatimi i drejtpërdrejtë i marrëveshjeve dhe instrumenteve ndërkombëtare që 

garantojnë të drejtat dhe liritë e njeriut të përcaktuara me nenin 22 të Kushtetutës së 

Republikës së Kosovës, siç janë: 

1) Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut;  

2) Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe 

Protokollet e saj;  

 

Në bazë të nenit 53 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, vendimet gjyqësore të Gjykatës 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut janë drejtpërdrejt të aplikueshme edhe në vendin tonë. 

Konventat dhe direktivat evropiane, të cilat rregullojnë fushën e mbrojtjes së të dhënave dhe 

privatësisë janë: Konventa 108/EC dhe protokollet shtesë (për mbrojtjen e individëve në 

lidhje me përpunimin automatik të të dhënave personale); Direktiva 95/46/EC; Direktiva 

2002/58/EC (e-privatësia dhe komunikimet elektronike). 

 

Në vitin 2010, Kuvendi i Kosovës aprovoi Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 

(03/L-172) i cili përcakton të drejtat, përgjegjësitë, parimet dhe masat lidhur me mbrojtjen e 

të dhënave personale dhe themeloi institucionin që është përgjegjës për mbikëqyrjen e 

legjitimitetit të përpunimit të të dhënave. 
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Legjislacioni primar dhe sekondar i cili rregullon përpunimin e të dhënave personale duhet 

të jetë në harmoni me parimet të përcaktuara me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale.  

2.1 Aktet Nënligjore të Agjencisë  

Në harmoni me nenin 94 të Ligjit Nr. 03 /L-172 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, me 

qëllim të zbatimit të ligjit, Agjencia ka nxjerrë akte nënligjore dhe dokumentet përcjellëse 

administrative. 

Aktet Nënligjore 

 Rregullore e Punës e Agjencisë Nr. 20/2011; 

 Udhëzimi Administrativ Nr. 01/2011 për Caktimin e Zyrtarit të Mbrojtjes së të 

Dhënave Personale; 

 Udhëzimi Administrativ për Kartelat Zyrtare të Mbikëqyrësve Shtetërorë 03/2012; (i 

miratuar nga Qeveria me propozim të Agjencisë konform nenit 47 të ligjit nr. 03/L-

172); 

 Rregullore  Nr. 01/2012 për Mënyrën e Kryerjes së Inspektimit dhe Kontrollit; 

 Rregullore Nr. 02/2012 për Mënyrën e Mbajtjes së Regjistrit të Sistemit të Dosjeve të 

të Dhënave Personale dhe Formularit të Regjistrit Përkatës; 

 Rregullore Nr. 03/2012 mbi Procedurën e Brendshme të Shqyrtimit të Kërkesave për 

Lejimin e Transferimit Ndërkombëtar të të Dhënave Personale; 

 Kodi i Etikës për Punonjësit e Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale; 

 Rregullore Nr. 01/2013 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve 

të Punës; 

 Udhëzimi Administrativ Nr. 01/2014 për Avanse, Reprezentacion, Telefoni Fikse dhe 

Mobile; 

 Udhëzimi Administrativ Nr. 03/2014 për Procedurat e Brendshme për Shqyrtimin e 

Pyetjeve të Ardhura në Agjenci. 
 

Dokumente Strategjike 

 Strategjinë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për periudhën 2014-2017. 
 

Dokumente Përcjellëse Administrative 
 

 Formulari i ankesës. 

 Formulari i procesverbalit të inspektimit dhe kontrollit. 

 Formulari për lejimin e transferimit ndërkombëtar të të dhënave. 

 Lista e kontrollit  

 Formulari i kërkesë për regjistrim të kontrollorëve. 
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2.2 Përmirësimi i Bazës Ligjore në Periudhën Raportuese  

Agjencia ka përmirësuar bazën ligjore për zbatimin e ligjit, duke nxjerrë aktet nënligjore 

për zbatim sa më të plotë të ligjit.  

Në bashkëpunim me ekspertët e BE-së, projektit TAIEX dhe IPA janë analizuar 

vështirësitë në zbatimin e ligjit dhe është propozuar amandamentimi i ligjit me qëllim të 

rritjes së efektshmërisë së zbatueshmërisë dhe harmonisë me EUAC.  

 
 

3 Përshkrimi i Institucionit (Organizmi Institucional) 

3.1 Përgjegjësitë 
 

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale është institucion shtetëror i 

pavarur, i themeluar në bazë të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe është 

përgjegjëse për mbikëqyrjen e legjitimitetit të përpunimit të të dhënave personale. Agjencia 

kryesohet nga këshilli, i cili përbëhet nga mbikëqyrësi kryesor shtetëror dhe katër 

mbikëqyrës shtetërorë, të cilët emërohen nga Kuvendi i Kosovës. 

 

Agjencia këshillon Kuvendin e Kosovës, Qeverinë, organet e pushtetit lokal, organet e tjera 

shtetërore, ushtruesit e pushtetit publik si dhe institucionet private për të gjitha çështjet  e 

lidhura me mbrojtjen e të dhënave, duke përfshirë interpretimin dhe zbatimin e ligjeve 

përkatëse që rregullojnë përpunimin e të dhënave personale. 

 

Agjencia duhet të konsultohet nga Kuvendi i Kosovës dhe Qeveria e Kosovës, me rastin e 

hartimit të masave legjislative dhe administrative që kanë të bëjnë me përpunimin e të 

dhënave personale. 

 

Agjencia vendosë lidhur me ankesat e personave nëse ai ose ajo konsideron se e drejta e 

tij/saj për mbrojtjen e të dhënave është shkelur, si dhe informon ankuesin lidhur me 

rezultatin dhe masat e ndërmarra; Jep pëlqimin lidhur me krijimin e sistemit të dosjeve si 

dhe krijon dhe mirëmbanë regjistrin e sistemit të dosjeve; Mbikëqyrë procedurat dhe masat 

e duhura organizative, teknike dhe logjiko-teknike për sigurimin e të dhënave personale; 

Kryen inspektime dhe kontrolle për të mbikëqyrur zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e të 

Dhënave Personale si dhe të cilitdo ligj apo rregullore që rregullon përpunimin e të dhënave 

personale. 

 

Agjencia bashkëpunon me organet shtetërore, ndërkombëtare dhe organet e Bashkimit 

Evropian lidhur me çështjet që konsiderohen të rëndësishme për mbrojtjen e të dhënave 

personale; Mbikëqyrë zbatimin e dispozitave lidhur me transferimin e të dhënave; 
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Parashtron kërkesë te Gjykata Kushtetuese e Kosovës për të vlerësuar kushtetutshmërinë e 

ligjeve, rregulloreve dhe akteve tjera kur konsideron se ato nuk janë në harmoni me të 

drejtën për mbrojtjen e të dhënave, siç parashihet në nenin 36 të Kushtetutës së Republikës 

së Kosovës; Përpilon planin vjetor të punës si dhe paraqet para Kuvendit raportin vjetor të 

punës në lidhje me zhvillimet, vlerësimet dhe rekomandimet në fushën e mbrojtjes së të 

dhënave, si dhe të njëjtin e bën publik; Ia propozon Kuvendit buxhetin për nevojat vjetore të 

Agjencisë; Nxjerr akte nënligjore me qëllim të zbatimit të ligjit, etj. 

3.2 Autorizimet 

Me qëllim të përmbushjes së detyrimeve ligjore, Agjencia kryen inspektime dhe kontrolle. 

Inspektimet dhe kontrollet kryhen drejtpëdrejt nga mbikëqyrësit shtetërorë. Mbikëqyrësit 

kryejnë inspektime dhe kontrolle të rregullta, në bazë të detyrës zyrtare si dhe sipas ankesës. 

Në këtë kuadër, mbikëqyrësit shtetërorë kanë të drejtë të kontrollojnë dhe konfiskojnë çdo 

dokumentacion që ka të bëjë me përpunimin e të dhënave personale, pavarësisht nga 

besueshmëria ose fshehtësia e tij; Kontrollojnë përmbajtjen e sistemeve të dosjeve, 

pavarësisht nga besueshmëria ose fshehtësia e tyre dhe katalogët e sistemeve të dosjeve; 

Kontrollojnë çdo dokumentacion dhe udhëzim që rregullon sigurinë e të dhënave personale; 

Kontrollojnë ndërtesën në të cilën përpunohen të dhënat personale dhe kanë të drejtë të 

kontrollojnë dhe të konfiskojnë kompjuterët dhe çfarëdo pajisje tjetër, si dhe 

dokumentacionin teknik; Verifikojnë masat dhe procedurat që kanë për qëllim sigurimin e 

të dhënave personale dhe zbatimin e tyre; Kryejnë çdo detyrë tjetër që konsiderohet e 

rëndësishme për kryerjen e inspektimeve dhe kontrolleve të parapara me këtë ligj. 

 

Nëse gjatë inspektimit dhe kontrollit, mbikëqyrësi shtetëror vë re shkelje të këtij ligji ose të 

cilido ligj apo rregullore që rregullon përpunimin e të dhënave personale, ai ka të drejtë që 

menjëherë të urdhërojë eliminimin e parregullsive ose mangësive që ai ose ajo i vë re në 

mënyrën dhe brenda afatit të caktuar. Kjo mund të përfshijë asgjësimin, bllokimin, 

shkatërrimin, fshirjen ose anonimizimin e të dhënave personale në pajtim me ligjin; Të 

ndalojë përkohësisht dhe në mënyrë të caktuar përpunimin e të dhënave personale nga 

kontrolluesit dhe përpunuesit në sektorët publik ose privat, të cilët kanë dështuar në 

zbatimin e masave dhe procedurave të nevojshme për sigurimin e të dhënave personale; Të 

ndalojë përkohësisht dhe në mënyrë të caktuar përpunimin e të dhënave personale, 

anonimizimin e tyre, klasifikimin dhe bllokimin e të dhënave personale sa herë që ai ose ajo 

vjen në përfundim se të dhënat personale janë duke u përpunuar në kundërshtim me 

dispozitat ligjore; Të ndalojë përkohësisht dhe në mënyrë të caktuar 

përpunimin/transferimin e të dhënave personale në vendet e tjera dhe organizatat  

ndërkombëtare, ose zbulimin e tyre marrësve të huaj nëse ato janë transferuar ose zbuluar 

në kundërshtim me dispozitat ligjore ose me marrëveshjet ndërkombëtare; Të paralajmërojë 

ose këshillojë me shkrim kontrolluesin e të dhënave ose përpunuesin e të dhënave në rastet 

e shkeljeve të vogla; Në rast të parregullsive ose mangësive kontrolluesi i të dhënave ose 

përpunuesi i të dhënave duhet që menjëherë t’i korrigjojë ato pas marrjes së udhëzimeve me 

shkrim ose këshillimit nga mbikëqyrësi për të siguruar përpunim të ligjshëm të të dhënave. 
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3.3 Misioni 

 

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, duke pasur status të pavarur, ka 

përgjegjësinë ligjore për mbikëqyrjen e legjitimitetit të përpunimit të të dhënave personale. 

 

Këshillimi i organeve publike dhe private, marrja e vendimeve për ankesat e paraqitura, 

inspektimet dhe kontrollet, informimi i publikut, si dhe promovimi e përkrahja e të drejtave 

themelore për mbrojtjen e të dhënave personale janë pjesë e fushëveprimtarisë kryesore në 

kuadër të misionit të Agjencisë. 

 

Me ndërmarrjen e këtyre aktiviteteve, Agjencia synon që e drejta e mbrojtjes së të dhënave 

personale dhe e privatësisë së çdo qytetari në Republikën e Kosovës të mbrohet dhe 

promovohet. 

 

Me qëllim të mbrojtjes dhe promovimit të të drejtës për mbrojtjen e të dhënave personale 

dhe privatësisë, bashkëpunimi ndërkombëtar është pjesë e rëndësishme e misionit të 

përhershëm të Agjencisë. 

 
 

3.4 Vizioni 

 
Me qëllim të përmbushjes së misionit të saj, sipas strategjisë së aprovuar, Agjencia synon të 

realizojë këto objektiva: Harmonizimin e plotë të kornizës ligjore me Acquis Communautaire 

të BE-së; Ndërgjegjësimin e qytetarëve për të drejtën e mbrojtjes së të dhënave personale dhe 

privatësisë; Mbikëqyrjen e ligjshmërisë së përpunimit të të dhënave përmes inspektimeve 

dhe kontrolleve; Thellimin e bashkëpunimit dhe bashkërendimit të punëve me organet dhe 

institucionet tjera, si dhe me mekanizmat dhe institucionet ndërkombëtare, me qëllim të 

mbrojtjes dhe promovimit të së drejtës së mbrojtjes së të dhënave personale dhe privatësisë; 

Ngritjen profesionale të personelit të Agjencisë, funksionalizimi i plotë i strukturës 

organizative si dhe sigurimi i hapësirave shtesë të punës; Fushatën njoftuese dhe 

ndërgjegjësuese për opinionin publik përmes aktiviteteve përkatëse; Mbajtjen e takimeve, 

konferencave; Bashkëpunimi rajonal dhe nënshkrimi i marrëveshjeve me karakter rajonal 

dhe ndërkombëtar në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale; Regjistrimin e të gjitha 

sistemeve të dosjeve të institucioneve publike dhe private.  

 

3.5 Objektivat  

 
Mbikëqyrja e vazhdueshme e ligjshmërisë së përpunimit të të dhënave synohet të arrihet 
duke zhvilluar aktivitete në dy fusha: 

 Edukimin e kontrollorëve; 
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 Ngritjen e vetëdijes së qytetarëve; 

 Harmonizimin e legjislacionit me  Acquis Communautaire të BE-së; 

 Zbatimin e drejtpërdrejtë të ligjit përmes inspektimeve dhe kontrolleve; 

 Trajtimin e ankesave; 

 Ngritjen e kapaciteteve. 
 

 
 

4. Fushëvepimi i Agjencisë  
 

4.1. Organizimi i Agjencisë 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Agjencia përbëhet nga Këshilli, Zyra e Drejtorit të Përgjithshëm dhe Departamentet. 
  
Struktura organizative është si vijon:  

 Mbikëqyrësi Kryesor Shtetëror 

 Mbikëqyrësit Shtetërorë  

 Drejtori i Përgjithshëm 

 Departamentet 

 Zyra për Mbështetje të Inspektimit 

 Këshilltari Ligjor i Mbikqyrësit Kryesor Shtetëror 

 Personeli mbështetës (stafi i mirëbesimit). 

Figura 1 – Organogrami i Agjencisë 
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4.2. Këshilli 

4.2.1.  Mandati  

Këshilli i Agjencisë përbëhet prej pesë anëtarëve të cilët emërohen nga Kuvendi i 

Republikës së Kosovës me mandat pesëvjeçar me mundësi të emërimit edhe për një 

mandat tjetër. Këshilli përbëhet nga mbikëqyrësi kryesor shtetëror dhe katër 

mbikëqyrës shtetërorë.  Këshilli i Agjencisë është emëruar me 23.06.2011 dhe emërimi 

përfundon më datën 23.06.2016. 

4.2.2.  Kompetencat 

 Këshilli këshillon institucionet publike dhe private për të gjitha çështjet lidhur me 

mbrojtjen e të dhënave personale duke përfshirë interpretimin dhe zbatimin e 

ligjeve përkatëse; 

 Këshilli vendosë për parashtrimin e kërkesave te Gjykata Kushtetuese për të 

vlerësuar kushtetutshmërinë e ligjeve, rregulloreve dhe akteve tjera, kur 

konsideron se ato nuk janë në harmoni me të drejtën për mbrojtjen e të dhënave 

siç parashihet në nenin 36 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; 

 Këshilli vendosë për parashtrimin e padive në gjykatën kompetente kur 

konsideron se e drejta për mbrojtjen e të dhënave personale është shkelur; 

 Këshilli vendosë lidhur me ankesat e parashtruara; 

 Këshilli vendosë bashkëpunimin me organet shtetërore, ndërkombëtare dhe 

organet e Bashkimit Evropian lidhur me çështjet që konsiderohen të rëndësishme 

për mbrojtjen e të dhënave personale; 

 Këshilli aprovon strategjinë dhe planin vjetor të punës; 

 Këshilli aprovon raportin vjetor të punës; 

 Këshilli vendosë për publikimin e gazetës së Agjencisë dhe literaturës 

profesionale; 

 Këshilli nxjerr akte nënligjore, autorizime dhe vendime; 

 Këshilli aprovon propozim buxhetin e Agjencisë; 

 Këshilli vendosë për transferimin e të dhënave personale. 
 

4.2.3.  Funksionalizimi  

Këshilli i Agjencisë është funksional dhe në përbërje të plotë pesë anëtarëshe. Gjatë vitit 2014 

janë mbajtur: 

 21 mbledhje të Këshillit të Agjencisë, ku janë nxjerrë 83 vendime;  

 3 vendime për dhënien e autorizimit për transferim ndërkombëtar të të dhënave; 

 1 autorizim për përdorimin e karakteristikave biometrike; 

 10 opinione. 
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4.2.3.1. Ekzekutivi  

Drjetori i Përgjithshëm i Agjencisë - Organizimi dhe përcjellja e funksionimit të mirë të 

Zyrës së Drejtorit të Përgjithshëm; Bashkëpunimi me departamentet dhe zyrat, sipas 

udhëzimeve të drejtorit të përgjithshëm, lidhur me koordinimin për realizimin e aktiviteteve 

të punës brenda afateve kohore; Drejtori i përgjithshëm është përgjegjës për implementimin 

e një strukture të kontrollit të brendshëm financiar në organizatën buxhetore; Drejtori i 

përgjithshëm ka për detyrë përmirësimin e standardeve në të gjitha shërbimet e ofruara nga 

institucioni; Përgatitja e analizave të nevojshme për nevojat buxhetore dhe mbeshtetja 

efikase administrative; Marrja e  vendimeve sipas legjislacionit përkatës për mbarëvajtjen e 

punës së institucionit. 

 
Departamentet - departamentet janë njësi organizative të Agjencisë, udhëhiqen nga 

drejtorët, të cilët, për punën e tyre i raportojnë mbikëqyrësit kryesor shtetëror, kurse për 

çështje administrative drejtorit të përgjithshëm; Drejtori i departamentit është nëpunës civil i 

nivelit drejtues i cili menaxhon punën në departamentin e tij; Në bazë të kërkesave dhe 

nevojave të punës, departamentet përbëhen nga divizionet.  

 
Në kuadër të Agjencisë ekzistojnë tri (3) departamente dhe një (1) zyrë: 

 Departamenti për Regjistrim dhe Marrëdhënie me Jashtë; 

 Departamenti Ligjor; 

 Departamenti i Administratës; 

 Zyra për Mbështetje të Inspektimit. 

 
Departamenti për Regjistrim dhe Marrëdhënie me Jashtë (DRMJ) -  Ushtron funksione 

dhe detyra ligjore, realizon një komunikim bashkëpunues me të gjitha departamentet e 

Agjencisë dhe me të gjithë zyrtarët për mbrojtjen e të dhënave personale të organeve 

publike, si dhe subjektet kontrolluese të të dhënave, duke administruar me efektivitet 

informacionin mbi kontrollin dhe përpunimin e të dhënave personave, me qëllim 

garantimin e ushtrimit të kompetencave ligjore. Ky departament përbëhet prej dy (2) 

divizioneve: 

1. Divizioni i Teknologjisë Informative dhe Regjistrimit; 
2. Divizioni për Marrëdhënie me Jashtë dhe me Publikun. 

Departamenti Ligjor (DL) - Departamenti Ligjor është përgjegjës për hartimin e e politikave 

dhe strategjive legjislative në bashkëpunim të ngushtë me mbikëqyrësin kryesor shtetëror, 

me departamentet dhe me njësitë e tjera organizative të Agjencisë, në fushën e mbrojtjes së 

të dhënave personale, hartimin dhe harmonizimin e legjislacionit primar dhe sekondar. DL 

përbëhet prej dy (2) divizioneve: 

1. Divizioni për Hartimin dhe Harmonizimin e Legjislacionit (D.H.H.L); 

2. Divizioni për Përfaqësim Gjyqësor (D.P.GJ). 
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Departamenti i Administratës - Departamenti është përgjegjës për menaxhimin dhe 

përkujdesjen e pasurisë së përgjithshme të Agjencisë, organizimin e hapësirave të punës, 

planifikimin dhe menaxhimin e buxhetit dhe financave, mbështetjen administrative dhe 

logjistike, ofrimin e shërbimeve të përkthimit, arkivimin si dhe shpërndarjen e materialit. 

Departamenti përbëhet prej dy (2) divizioneve: 

1. Divizioni i Shërbimeve Financiare;  

2. Divizioni për Shërbime të Përgjithshme. 

 

Zyra për Mbështetje të Inspektimit - Mbështetetë drejtpërdrejt mbikëqyrësin kryesor 

shtëtror dhe mbikëqyrësit shtëtërorë tjerë në kryerjen e detyrave të inspektimit dhe 

kontrolleve të të gjithë kontrolluesve publik dhe privat. Përgatitë këshilla në fushën e 

inspektimit dhe kontrollit për mbikqyrësin kryesor shtetëror dhe mbikqyrësit shtetërorë 

lidhur me legjislacionin në fuqi. Harton dhe merr pjesë aktive në hartimin e akteve 

nënligjore dhe akteve administrative pas kryerjes së inspektimit dhe kontrolleve. 

 

Këshilltar Ligjor i Mbikqyrësit Kryesor Shtetëror - Këshilltari ligjor i mbikqyrësit kryesor 

shtetëror është përgjegjës për t’i ofruar ndihmë dhe këshilla ligjore mbikqyrësit kryesor 

shtetëror për çështje që kërkohen nga ai lidhur me çështje ligjore dhe administrative. 

 

Personeli Mbështetës - Agjencia mund të rekrutojë personel përgjegjës për kryerjen e 

funksioneve mbështetëse dhe administrative (asistenti administrativ dhe shoferi i MKSH-

së). Personeli mbështetës (stafi i mirëbesimit) nuk janë nëpunës të rregullt të Agjencisë. 

4.3. Burimet Njerëzore 

Tabela 1 – Burimet Njerëzore 
 

 Nr i punëtorëve në 
Nr aktual i 
punëtorëve 

Nr aktual i punëtorëve 
në 

ASHMDHP Ligjin e Buxhetit në fillim të 2014 fund të vitit 2014 

  Me orar të Me orar të Me orar të Me orar të 

  plotë shkurtuar plotë shkurtuar 

Funksionar Publik të 
Emëruar 

5 5  5  

Administrata  
Qemdrore 

18 14  18  

Total 23 19  23  
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4.3.1. Nevojat për Punëtorë të Rinj 
 

Që nga koha e themelimit, në qershor 2011, Agjencia ka funksionuar me një buxhet të 

kufizuar, numër të vogël të lejuar të personelit dhe për këtë arsye nuk janë funksionalizuar 

plotësisht ose nuk janë formësuar departamentet e parapara me strukturë organizative. 

 

Si shkak i numrit të vogël të personelit, zyrtarët janë të angazhuar deri në pesë funksione, 

duke arritur edhe certifikimin ne pjesën e shpenzimeve ku vlenë të ceket se në vitin 2014 

janë certifikuar të gjithë zyrtarët që i parasheh Ligji për Menaxhimin e Financave Publike 

dhe përgjegjësive nga Manueli i Thesarit, përveç certifikimit të zyrtarit të prokurimit. 

 

Agjencia, gjatë vitit 2014, në pamundësi që ti kryej me kapacitete të brendshme procedurat e 

prokurimit, këtë segment e ka realizuar përmes personelit të prokurimit të Ministrisë së 

Punëve të Jashtme, bazuar në marrëveshjen e mirëkuptimit në mes dy (2) institucioneve. 

 

Bazuar në Rregulloren për Organizimin dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të miratuar 

nga mbikëqyrësi kryesor shtetëror, janë paraparë të jenë 37 zyrtarë, kurse për vitin 2014 i 

kemi të miratuar vetëm 18 zyrtarë (shërbyes civilë).  

 

Për funksionalizim pothuajse të plotë dhe për kryerjen e punëve profesionale dhe 

administrative, fushëveprimi i të cilave është i përcaktuar në përputhje të obligimeve që 

dalin nga Ligji 03/L-172, Rregullores së Punës së Agjencisë dhe legjislacionit në fuqi, në 

mbështetje të punës së këshillit tëAgjencisë - ne kemi planifikuar nevojat e domosdoshme 

edhe për 9 pozita pune, ku numri i përgjithshëm i personelit do të mbërrijë në 27 zyrtarë, 

duke parashikuar edhe nevojën për personel të mandatuar në zyret e funksionarëve 

publikë, gjegjësisht personeli mbështetës (stafi i mirëbesimit) dhe këshilltari ligjor i MKSH-

së. 

  
 

4.3.2. Paraqitja në Formë Tabelare e Numrit dhe Llojit të Trajnimeve si dhe 
Nevojat për Trajnime Tjera. 

Agjencia, gjatë vitit 2014 ka realizuar 5 trajnime të organizuara nga Projekti IPA në pajtim 

me planin e trajnimeve për vitin 2014. ASHMDHP ka miratuar strategjinë për trajnime për 

vitin 2014-2016, por në mungesë buxheti nuk kemi mundur të fillojmë iplemtentimin me 

trajnimet e nevojshme të parashikuara për të cilat pjesa kryesore nuk mund të mbahen në 

vend lidhur me natyrën e punës në Agjenci. 
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Tabela 2 – Lista e Trajnimeve të Realizuara gjatë vitit 2014 
 

Lista e trajnimeve të realizuara për vitin 2014 
Nr. Emërtimi i trajnimit Vendi Pjesëmarrësit Data Organizatori 

1 Iso Trajnimi Istog 

Këshilli i 
Agjencisë 4 
ZDP 3, DL 2, 
ZMI 3, DRMJ 2 

01-06  
Shtator  
20014 

IPA projekt &  
ASHMDHP 

2 

Trajnimi në vendin e 
punës *Aktivitet efikase të 
mbikqyrjes dhe kontrollit 
* Funksionimi dhe 
mirëmbajtja e një regjistri 
për mbrojtjen e të dhënave 

IPA Projekt 
Këshilli i 
Agjencisë 4 
DRMJ 4 

16.09.2014 
IPA projekt &  
ASHMDHP 

3 
Trajnimi  mbi mbrojtjen e 
të dhënave në sektorin e 
zbatimit të ligjit 

IPA Projekt 
Këshilli i 
Agjencisë 4 
DL 3, ZMI 3 

10.10.2014 
IPA projekt & 
 ASHMDHP 

4 

Tryezë e rrumbullakët mbi 
përpunimin e të dhënave 
personale në sektorin e 
zbatimit të ligjit 

Hoteli Sirius 
Këshilli i 
Agjencisë 5 
DL 1, ZMI 2 

17.11.2014 
IPA projekt &  
ASHMDHP 

5 

Trajnimi mbi procedurat 
administrative dhe 
hartimin e akteve 
normative 

IPA Projekt DL 3, ZMI 3 12.12.2014 
IPA projekt &  
ASHMDHP 

      

 

4.3.2.1. Plani i Trajnimit për Personelin e Angazhuar në Kuadër të 
ASHMDHP-së për vitin 2015 

 

Plani i trajnimit për vitin 2015 parasheh nevojat për ngritje të kapaciteteve në aspektin e 

teknologjisë informative, siguri të përpunimit të të dhënave dhe hartimit të legjislacionit 

sekondar dhe akteve tjera. Megjithatë, plani i trajnimeve, i cili është aprovuar për vitin 2015, 

mbulohet nga projekti IPA-së i BE-së "Mbështetje për Institucionet e Kosovës në Fushën e 

Mbrojtjes së të Dhënave Personale". Pjesëmarrja në këto kurse trajnimi varet nga dy (2) faktorë: 

disponueshmërisë së fondeve dhe disponueshmërisë së kurseve të trajnimit. 

Duke marrë parasysh të gjitha këto çështje, plani i trajnimit është ndarë në tri pjesë:  

I. Plani i trajnimit për personelin e angazhuar në ASHMDHP, për periudhën janar 2015 

– dhjetor 2015, aktivitetet më të rëndësishme të trajnimit, të planifikuar për muaj të 

caktuar ose një afat për finalizimin e tyre; 

II. Aktivitetet e trajnimit në vendin e punës që janë në vazhdim e sipër, dhe zakonisht 

ofrohen sipas kërkesës; 

III. Kurse të mëtejshme për shqyrtim, varësisht nga burimet dhe disponueshmëria e 

kurseve nga ofruesit e trajnimit. 
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4.3.3. Asetet 

4.3.3.1. Asetet në Posedim të Institucionit 

ASHMDHP posedon pasuri jofinanciare, e cila është blerë për nevoja pune nga fundi i vitit 

2011 dhe e ndarë në dy përmbledhje: 

1. Përmbledhja e pasurive jofinanciare me vlerë nën €1000 dhe me afat përdorimi më 

shumë se një vit, gjithsej 223 artikuj me vlerë të blerjes €69.888,69 dhe vlera e 

tanishme pas amortizimit prej €37.769,59. ASHMDHP ka pajisjet e nevojshme për 

punë për numrin momental të zyrtarëve (kompjuterë, printerë, llap-topë, tavolina 

pune, ormanë, etj); 

2. Përmbledhja e pasurive jofinanciare kapitale (me vlerë mbi €1000) në posedim të 

organizatës buxhetore, gjithsej 18 artikuj me vlerë të blerjes €129.612,67 dhe vlera e 

tanishme e pasurisë kapitale pas amortizimit ndër vite në vlerë prej €88.279,24.  

 

Tabela 3 – Lista e Pasurisë Kapitale në vlerë mbi €1000  
 

Nr. Emri  
Data e 
blerjes 

Sasia 

1 KIA RIO 19/07/2012 1 

2 KIA CEED 19/07/2012 1 

3 Digital Sender Flatbed, ADF 26/12/2013 2 

4 Dell Poweredge R515, Server RACK 26/12/2013 2 

5 Sonic Wall NSA 2400 26/12/2013 1 

6 Dell Rack 2420 26/12/2013 1 

7 HDD Statin- Fantec 8*4TB 26/12/2013 1 

8 Digitall Camera Canon EOS 600D 26/12/2013 1 

9 
Fotocopy Digital  MFP Canon 
IRC35*)NE 

26/12/2013 1 

10 Notebook 27/01/2014 4 

11 Peugeot 3008 27/11/2014 1 

12 Peugeot 301 24/12/2014 2 

   
18 

 

4.3.3.2. Planet për Asete të Reja 

ASHMDHP është e vendosur në objekt shtetëror nga fillimi i vitit 2014 dhe objekti ku jemi të 

vendosur gjendet në oborrin e Ministrisë së Punëve të Jashtme, gjegjësisht aneksi i objektit të 

ish APJ-së. ASHMDHP ka mungesë të hapërsirave të punës dhe nga Ministria e 

Administratës Publike kemi pranuar njoftimin për lirimin e një aneksi nga EULEX, andaj me 

lirimin e këtyre hapërsirave, Agjencia ka për obligim që të përgatisë katër zyra me pajisje të 

nevojshme për punë (kompjuterë, printerë, tavolina pune, ormanë, etj). 
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5. Aktivitetet e Agjencisë në Fushën e Mbrojtjes së të Dhënave 
Personale 

5.1. Këshilla dhe Opinione  

Agjencia ka dhënë këshilla dhe opinione institucioneve publike dhe private për të gjitha 

çështjet lidhur me mbrojtjen e të dhënave personale, duke përfshirë edhe interpretimin dhe 

zbatimin e ligjit dhe të gjitha ligjeve dhe rregulloreve që parashohin përpunimin e të 

dhënave personale. 

 

Gjatë vitit 2014, Agjencia ka dhënë dhjetë (10) opinione institucioneve publike dhe private 

lidhur me mbrojtjen e të dhënave personale duke përfshirë interpretimin dhe zbatimin e 

ligjeve përkatëse.  

 

 
Figura 2 – Opinionet e Dhëna ndër Vite 

 
Institucionet të cilat kanë kërkuar dhe kanë marrë opinione nga Agjencia në lidhje me 

çështjet e lartcekura janë:  

 Opinionin në kërkesën e Ministrisë së Diasporës ku është kërkuar një interpretim i 

Ligjit për Qasje në Dokumentet Publike, bazuar në  kërkesën e një kandidati i cili 

ishte pjesëmarrës në procedurë rekrutimi sipas konkursit publik; 

 Opinioni në kërkesën e BIRN, lidhur me qasjen në dokumentet personale të 

kërkuesve të burgosur për falje të dënimeve nga Presidenca; 

 Opinioni në pyetjet e dërguara nga Banka NLB lidhur me dy (2) çështje: marrja e 

pëlqimit nga kandidati për punësim rreth hulumtimit të së kaluarës së tij dhe rreth 

shkëmbimit të informacioneve në mes të bankave rreth të punësuarve të tyre; 

 Opinioni për Komunën e Rahovecit e cila ka kërkuar interpretim në lidhje me 

ligjshmërinë e qasjes së komisionit në dosjet e personelit; 

 Opinioni për Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ku është kërkuar qasja 

në dokumentet me rastin e vlerësimit të komisionit të rekrutimit; 
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 Opinioni në kërkesën  e Bankës ProCredit për shfrytëzimin e "nënshkrimit 

elektronik” të bazuar në “pad”; 

 Opinioni në kërkesën  e Bankës ProCredit për përpunimin e të dhënave personale për 

qëllim të një studimi shkencor; 

 Opinioni në kërkesën  e Komunës së Prizrenit lidhur me publikimin e kualifikimeve 

profesionale të disa prej mësimdhënësve të punësuar në dy prej shkollave të mesme 

të Prizrenit, se në cilat universitete dhe çfarë lënde ligjërojnë; 

 Opinion në kërkesën e Drejtorisë Komunale të Arsimit në Prizren për dhënien e 

mendimit nëse qasja në dokumente zyrtare në Komunën e Prizrenit, respektivisht në 

listat e pagave për të gjithë mësimëdhënësit e shkollave fillore dhe të mesme të 

Komunës së Prizrenit nga periudha janar – dhjetor 2013 të kërkuara nga OJQ ’’Ec Ma 

Ndryshe’’; 

 Opinion lidhur me kërkesën e ‘DMTH’ Sh.P.Kk për dhënien e mendimit se detyrimi 

që të veprohet në përputhje me dispozitën e nenit 17 (paragrafi 6, nënparagrafi 6.1, 

6.2) të Ligjit Nr. 03/L-196 për Parandalimin e Shpërlarjes së Parave dhe Financimit të 

Terrorizmit, nëse bie ndesh me dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale. 

5.2. Këshillat e Drejtëpërdrejta nga Mbikqyrësit  

Në kuadër të përgjegjësive, mbikëqyrësit, gjatë këtij viti, kanë dhënë 26 këshilla 

institucioneve të ndryshme lidhur me zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale.  

 
Figura 3 – Këshillat e Dhëna ndër Vite 

 

Mbikëqyrësit shtetërorë, në vazhdimësi kanë dhënë këshilla të ndryshme gjatë 

inspektimeve, kontrolleve dhe vizitave që kanë bërë në vitin 2014. 
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5.3. Konsultim me Rastin e Hartimit të Masave Legjislative dhe 
Administrative  

 

Në bazë të nenit 39 të Ligjit 03/L-172 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, ku thuhet se 

Kuvendi i Kosovës dhe Qeveria e Kosovës duhet ta informojnë Agjencinë me rastin e 

hartimit të masave legjislative dhe administrative që kanë të bëjnë me përpunimin e të 

dhënave personale, Agjencia gjatë vitit 2014 ka shqyrtuar dhe ka dhënë mendimet e saj 

lidhur me ligjet dhe aktet tjera nënligjore që kanë ardhur për konsultim në Agjenci edhe atë: 

për 4 projektligje, 4 draft-rregullore, 27 udhëzime administrative si dhe 9 akte të tjera, 

përfshirë këtu memorandume shpjeguese, draft-marrëveshje, memorandume mirëkuptimi, 

koncept dokumente si dhe akte tjera administrative.  

 

 
Figura 4 – Konsultimet rreth Hartimit të Masave Legjislative dhe Administrative ndër Vite 

 
 

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen të Dhënave Personale ka shqyrtuar dhe ka dhënë 

mendimin për këto akte: 

 Projekt – Ligje 
1. Projektligji  për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr  04-L-029 ''Për  Patenta''; 

2. Projektligji për Pyjet; 

3. Projektligji për Procedurën e Përgjithshme Administrative; 

4. Projektligj për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 02/L-31 për Lirinë 

Fetare në Kosovë; 
 

 Projekt – Rregullore 
1. Projekt-Rregullorja për Regjistrin Qendror për Persona të Zhdukur; 

2. Projekt-Rregullore (MTI) Nr.00/2014 për Mënyrën e Vlerësimit të 

Konformitetit për Produktet  Ndërtimore;  

3. Projekt Rregullore për Llojin e Objekteve, Masat Hapësinore, Urbanistike, 

Ndërtimore dhe Masat Tjera Mbrojtëse nga FNFT  17.07.2014; 

4. Projekt-Rregullore nr. Xx/ 2014 MF për Alokimin e Fondeve. 
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 Projekt - Udhëzime Administrative 
1. Udhëzim Administrativ  për Veprimtaritë e Punësimit, Llojet dhe Lëshimin e 

Vërtetimeve dhe Konfirmimin për të Huajt në Republikën e Kosovës; 

2. Udhëzim Administrativ për Përgjegjësitë dhe Procedurat për Pjesëmarrjen e 

Publikut në Planifikim Hapësinor; 

3. Udhëzim për Regjistrimin dhe Mirëmbajtjen e Pasurisë në Qendrat Kulturore 

të Kosovës për Diasporën dhe Mërgatën; 

4. Për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit nr. 03/2012, për Rregullimin dhe 

Përcaktimin e Kritereve dhe Procedurave për Regjistrimin e  Organizatave 

Sindikale në Kosovë; 

5. Udhëzim Administrativ nr. MPB për Procedurën e Lëshimit të Lejes së 

Qëndrimit për të Huajt dhe Vërtetimit për Lajmërimin e Punës; 

6. Udhëzim Administrativ Nr. 0/2014 – MPB për Llojin dhe Sasinë e 

Informacionit që Mund t’u Jepet Institucioneve dhe Organeve Kërkuese; 

7. Udhëzim Administrativ (MPB) nr. xx/2014 për Menaxhimin dhe Mbrojtjen e 

të Dhënave Personale në Procesin e Ripranimit; 

8. U.A. për Procedurat e Përkrahjes Institucionale për Aftësimin, Riaftësimin dhe 

Përgatitjen Profesionale të Përshtatshme për Personat me Aftësi të Kufizuar; 

9. Udhëzimi Administrativ nr. 13/2013 për Subvencionimin e Linjave 

Ekonomike të Paqëndrueshme; 

10. Udhëzim Administrativ për Përcjelljen Zyrtare të Presidentit të Republikës së 

Kosovës pas Përfundimit të Mandatit të tij/saj; 

11. Udhëzim Administrativ (MPMS) Nr.xxx/ 2014 për Ndryshimin dhe 

Plotësimin e Udhëzimit Administrativ nr.07/2010 për Rregullimin dhe 

Përcaktimin e Procedurave të Aplikimit për Realizimin e të Drejtës në Ndihmë 

Materiale për Familjet  me Fëmijë me Aftësi të Kufizuara të Përhershme; 

12. Udhëzim Administrativ Nr. Xx/2014 për Licencimin e Makinistëve të Trenit; 

13. U.A. për Rregullimin e Procedurave të Adoptimit për Fëmijët pa Përkujdesje 

Prindërore;  

14.  Udhëzim Administrativ (MPB) nr. 00/2014 për Themelimin e Sistemit Bazë të 

të Dhënave për Patentë Shoferi;  

15. Udhëzim Administrativ (MPB) nr. 00/2014 për Procedurën dhe Kriteret e 

Përcaktimit të Statusit të Personit pa Shtetësi dhe Mënyra e Fitimit të 

Shtetësisë për Personin pa Shtetësi dhe Personin me Statuas të  Refugjatit; 

16. Udhëzim Administrativ (MPB) nr. 00/2014 për Regjistrin Qendror të 

Automjeteve; 

17. Udhëzim Administrativ (MD) nr. .../2014 për Përdorimin e Forcës, Lejimin 

dhe Përdorimin e Mjeteve Shtrënguese dhe Lejimin, Përdorimin dhe Ruajtjen e 

Armëve të Zjarrit në Institucionet Korrektuese; 

18. Udhëzim  Administrativ (MTI) nr.00/2014 mbi Kushtet për Subjektet që 

Kryejnë Procedurat e Vlerësimit  të Konformitetit për Produktet e Ndërtimit; 
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19. Draft Udhëzim Administrativ nr. Xx/2014 Njohja nga Ana e Agjencisë së 

Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale të Autorizimeve për Marketing 

të Produkteve Medicinale për Përdorim Njerëzor dhe Veterinar të Aprovuara 

nga Agjencia Rregullative e Produkteve Medicinale dhe Kujdesit Shëndetësor 

në Britani të Madhe;           

20. Draft Udhëzim Administrativ (MSH) nr. Xx/2014 për Përcaktimin e Listës së 

Produkteve Medicinale, Pajisjeve Medicinale dhe Produktet e Linjës Kufitare, 

për të Cilat Nevojitet Autorizimi për Import apo Eksport; 

21. Udhëzim Administrativ  për Komisionin e Ankesave për të Huajt; 

22.  Udhëzim Administrativ (QRK) nr. Xx/2014 për Përbërjen, Detyrat, 

Përgjegjësitë dhe Procedurën e Vendimmarrjes së Komisionit të Ankesave për 

të Huajt; 

23. Udhëzim Administrativ Nr.___/ 2014 mbi Kriteret dhe Afatet Kohore të 

Përpilimit të Raporteve dhe Mbikëqyrjes së Personave të Liruar me Kusht; 

24. Udhëzim Administrativ (MPB) nr.  00/2014 për Riregjistrim në Regjistrat 

Themeltarë të Gjendjes Civile; 

25. Udhëzimin Administrativ (MPB) Nr. 00/2014  për Regjistrimet e Mëvonshme 

në Regjistrat e Gjendjes Civile; 

26. Udhëzimin Administrativ (MPB) Nr. 00/2014 për Kushtet dhe Procedurat e 

Ndërrimit  të Emrit Personal; 

27. Udhëzim Administrativ (MPB) nr. 00/2014 për Procedurën e Fitimit të 

Shtetësisë së Republikës së Kosovës me dekret të Presidentit të Republikës së 

Kosovës. 

 

 Akte Tjera 
1. Vërtetim Jashtë Kuotës Vjetore; 

2. Vërtetim për Lajmërimin e Punës për të Huajt; 

3. Strategjia Sektoriale 2014-2020; 

4. Strategjia Sektoriale Punësim, Përfshirje Sociale dhe Mirëqenie 2014-2020; 

5.  Koncept Dokument për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Mbrojtjen e 

Ajrit nga Ndotja, Nr.03/L-160; 

6. Dokument Konsultimi për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 04/l-029 për 

Patenta; 

7. Drft Marrëveshja FATCA; 

8. Koncept Dokument për Hartimin e Projektligjit për Ndryshimin dhe 

Plotësimin i Ligjit  nr. 04/L-049 për Zjarrfikje dhe Shpëtim;  

9. Memorandum Shpjegues për Projektligjin për Pyjet. 
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5.4. Ankesat 

 

Sipas Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, çdo person i cili konsideron se i është 

shkelur e drejta e tij/saj në privatësi në kuptim të të dhënave personale, mund të parashtrojë 

ankesë në Agjenci. Ankesat janë parashtruar gojarisht përmes telefonit, me shkrim dhe 

mjeteve elektronike. Agjencia po ashtu ka mundësuar që formulari për ankesë të shkarkohet 

nga ueb-faqja zyrtare. 

 

Agjencia, gjatë vitit 2014 ka pranuar gjithsej 123 ankesa. Nga ky numër për 25 ankesa të 

qytetarëve është realizuar inspektim dhe është proceduar në harmoni me procedurat dhe 

Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Agjencia ka trajtuar 19 ankesa që ndërlidhen 

me rrjetin social ‘Facebook’. Nga numri i pëgjithshëm i anëkesave, 79 prej tyre kanë qenë 

shqetësime të qytetarëve për marketingun e drejtpërdrejtë me qëllim të promovimeve 

politike.  

 

Qytetarët e Republikës së Kosovës kanë ngritur shqetësimet e tyre kryesisht për përpunimin 

e të dhënave personale nga ana e kontrollorëve, me ç’rast të dhënat e tyre janë përpunuar 

me qëllim të marketingut të drejtpërdrejtë, zbulimit të paautorizuar të të dhënave, 

përpunimin e të dhënave biometrike, përpunimi i të dhënave pa pëlqimin e subjektit, 

përpunimin e të dhënave personale përmes rrjeteve sociale si dhe përpunimi i të dhënave jo 

të sakta.  

  

Këto ankesa kanë qenë kryesisht të orientuara ndaj institucioneve qendrore, institucioneve 

lokale, sektorit bankar, sektorit mikrofinanciar, kompanive të sigurimeve, sektorit 

shëndetesor, qendrave tregtare, rrjeteve sociale si dhe kandidatëve për deputetë. 

 

Rritja e vazhdueshme e ankesave është tregues se qytetarët e Republikës së Kosovës kanë 

njohuri gjithnjë e më shumë në lidhje me të drejtat e tyre të garantuara me ligj. Me qëllim të 

ndërgjegjësimit të qytetarëve në lidhje me të drejtat e tyre, Agjencia do të vazhdojë me 

fushatat ndërgjegjësuese edhe në vitet e ardhshme.  
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Figura 5 – Ankesat e Shqyrtuara ndër Vite 

 

5.5. Pyetjet e Parashtruara nga Subjektet Fizike dhe Juridike 

 

Agjencia, gjatë vitit 2014 ka pranuar gjithsej 61 pyetje përmes ueb-faqes zyrtare të 

parashtruara nga qytetarët dhe subjektet e ndryshme juridike. Agjencia, për të gjitha këto 

pyetje ka dhënë shpjegimet e duhura në harmoni me procedurat dhe Ligjin për Mbrojtjen e 

të Dhënave Personale.  

 

Mundësia e lehtë e parashtrimit të pyetjeve nëpërmjet ueb-faqes zyrtare të Agjencisë, ka 

rezultuar që numri i pyetjeve të parashtruara të ketë rritje çdo vit.  

 
Figura 6 – Pyetjet e Parashtruara përmes uebfaqes së Agjencisë ndër Vite 

 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

2012 2013 2014

16

58

123

Ankesa

0

10

20

30

40

50

60

70

2012 2013 2014

5

48

61

Pyetje nga web



Raporti Vjetor 2014                                                                                                  Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale  

Faqe 25 prej 68 
 

5.6. Inspektimi dhe Kontrolli 

 

Agjencia bën mbikëqyrjen e legjitimitetit të përpunimit të të dhënave personale, e cila 

realizohet përmes inspektimeve dhe kontrolleve, të cilat, në bazë të ligjit, kryhen 

drejtpërdrejt nga mbikëqyrësit shtetërorë. Agjencia kryen inspektime të rregullta sipas 

detyrës zyrtare dhe në bazë të ankesave. 
 

Agjencia ka kompletuar tërë kornizën e nevojshme për realizimin e inspektimeve dhe 

kontrolleve. Në kuadër të kësaj, Agjencia ka nxjerrë Rregulloren për Inspektim, Listën e 

Kontrollit dhe Formularin e Procesverbalit. 
 

Gjatë vitit 2014 janë kryer gjithsej 114 inspektime, 29 kontrolle, prej të cilave 18 lëndë janë 

proceduar më tutje në procedurë të rregullt gjyqësore për marrjen e masave ndëshkuese 

administrative. Duke u bazuar në numrin e inspektimeve dhe kontrolleve të viteve 

paraprake dhe këtij viti, del se numri i inspektimeve është rritur si për nga sasia, po ashtu 

edhe për nga cilësia, ndërsa numri i kontrolleve është dukshëm më i madh se gjatë vitit 

paraprak.  

 
Figura 7 – Inspektimet ndër Vite 

5.6.1. Inspektimet 

Inspektimet gjatë vitit 2014, kanë pasur këtë shtrirje sipas organeve: 

 Organet publike qendrore 26; 

 Organet publike lokale 26; 

 Organet private 64; 
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Figura 8 – Inspektimet sipas Institucioneve 

 

 
Figura 9 – Inspektimet sipas Institucioneve ndër Vite 

 
Statistikat për llojet e inspektimeve: 

 Inspektime të rregullta 76;  

 Inspektime sipas ankesës 28; 

 Inspektime sipas detyrës zyrtare 28; 

 
Figura 10 – Inspektimet sipas Llojit për Vitin 2014 
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5.6.1.1. Inspektimet e Rregullta 

Në kuadër të inspektimit të rregullt është mbikëqyrur ligjshmëria e përpunimit të të 

dhënave, siguria e të dhënave, regjistrimi i sistemit të dosjeve, transferimi i të dhënave, 

marketingu i drejtpërdrejtë, vëzhgimi me kamerë, karakteristikat biometrike, regjistrimet e 

hyrjes dhe daljes nga ndërtesa, ndërlidhje e sistemeve dhe realizimi i të drejtës se subjektit të 

të dhënave personale. 
 

Në vitin 2014 inspektime të rregullta janë realizuar sipas planit të punës për këtë vit. Sipas 

planit të punës për vitin 2014, inspektime të rregullta janë orientuar në fushat: vëzhgimi me 

kamerë, regjistrimet e hyrjes dhe daljes në ndërtesa, përpunimi i të dhënave biometrike, 

përpunimi i të dhënave personale me qëllim të marketingut të drejtpërdrejtë dhe transferimi 

i të dhënave personale te shtetet dhe organizatat ndërkombëtare.  

 

Disa nga institucionet publike dhe private të cilat janë inspektuar:  
 

 Presidenca e Kosovës 

 Ministria e Punëve të Jashtme 

 Ministria e Punës dhe Mirëqenies 
Sociale 

 Ministria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit 

 Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë 

 Banka Qendrore e Kosovës 

 Komuna e Vitisë 

 Komuna e Suharekës 

 Komuna e Rahovecit 

 Komuna e Prizrenit 

 Komuna e Podujevës 

 Komuna e Pejës 

 Komuna e Obiliqit 

 Komuna e Malishevës 

 Komuna e Lipjanit 

 Komuna e Kllokotit 

 Komuna e Kaçanikut 

 Komuna Hani i Elezit 

 Komuna e Graçanicës 

 Komuna e Fushë Kosovës 

 Komuna e Drenasit 

 Komuna e Dragashit 

 Qendra Rajonale për Trashëgimi - 
Prishtinë 

 Qendra Kinematografike e Kosovës 

 Qendra e Studentëve Prishtinë 

 Pallati i Rinisë Kulturës dhe Sporteve 
Prishtinë 

 Universitet Publik "Hasan Prishtina" 

 Universitet Publik "Ukshin Hoti" 

 Unioni Financiar 

 TRAINKOS SH.A 

 Teatri Kombëtar i Kosovës 

 Spitali Rajonal Pejë 

 Spitali Rajonal Gjakovë 

 Spitali Rajonal Ferizaj 

 Spitali i Zemrës Intermed SH.P.K. 

 Spitali Bahçexhi Health Care SH.P.K. 

 Spitali Amerikan 

 SH.P.K "Camell" 

 QKMF- Vushtrri 

 Qendra Tregtare "Herta Center" 

 Qendra Tregtare "Emona" Vushtrri 

 Nora Market Klinë 

 Muzeu i Kosovës 

 Kolegji "Mehmet Akif" 

 KLM Enterprises 

 Kavaja Hospital 

 Internacional Hospital Pejë 

 INTEREX CDE-K 

 Instituti Arkeologjik i Kosovës 

 Institucioni Mikrofinanciar Start 

 INFRAKOS SH.A 

 IM Hospital 

 Hasan Nahi - Gjimnazi Veterrnik 

 Galeria Kombëtare e Kosovës 

 Filharmonia e Kosovës 

 DPT Malvesa -Gjakovë 

 D.M.TH. SHPK Moneta 
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 Ambasada e Kosovës në Itali 

 Zyra e Rregullatorit për Ujë dhe 
Kanalizim 

 Zyra e Rregullatorit për Energji 

 Zyra Administrative në Mitrovicën e 
Veriut 

 Viva Fresh-Pejë 

 Viva Fresh-Gjakovë 

 Buçaj Sh.p.k 

 Baleti Kombëtar i Kosovës 

 Baby Land Kopshti i Fëmijëve 

 B & M Group - Prishtina International Aeroport 
 

 

Gjatë inspektimeve të organeve publike dhe private në fushat e lartcekura janë konstatuar 

parregullsi, për të cilat Agjencia në bazë të të gjeturave, ka nxjerrë vendime, me anë të cilave 

institucionet e lartcekura janë urdhëruar apo këshilluar për eliminimin e parregullsive të 

konstatuara.  
 

Inspektimet e rregullta të realizuara sipas planit të punës të vitit 2014, të fokusuara në 

fushën e vëzhgimit me kamerë, regjistrimet e hyrjes dhe daljes në ndërtesa, përpunimi i të 

dhënave biometrike, përpunimi i të dhënave personale me qëllim të marketingut të 

drejtpërdrejt dhe transferimi i të dhënave personale te shtetet dhe organizatat 

ndërkombëtare, janë realizuar në pothuajse të gjitha institucionet publike dhe private të 

vlerësuar nga Agjencia si përpunues të mëdhenj të të dhënave personale.  
 

Në fushën e vëzhgimit me kamerë janë inspektuar institucionet e lartcekura dhe pas 

verifikimit të procedurave dhe dokumentacionit që kërkohet nga ligji, si dhe verifikimi i 

sistemeve të monitorimit të kamerave të cilat pasqyrojnë pozicionimin e kamerave, janë 

nxjerrë vendime përmes së cilave janë urdhëruar apo këshilluar institucionet për zbatimin e 

ligjit në fushën e vëzhgimit me kamerë. Pas inspektimit dhe më pastaj kontrollit mbi 

zbatimin e vendimeve mund të konstatojmë se institucionet e inspektuara kanë instaluar 

dhe vazhdojnë të përdorin sistemin e vëzhgimit me kamerë në harmoni me Ligjin për 

Mbrojtjen e të Dhënave Personale.  
 

Regjistrimet e hyrje – daljeve nga ndërtesa po ashtu kanë qenë pjesë e planit të punës që të 

inspektohen në vitin 2014. Gjatë inspektimit janë gjetur parregullsi, që nga marrja e tepërtë e 

të dhënave personale deri te ruajtja e regjistrave përtej afatit të lejuar nga Ligji për Mbrojtjen 

e të Dhënave Personale. Për të gjitha institucionet e inspektuara, në të cilat janë gjetur këto 

parregullsi, Agjencia ka nxjerrë vendime për eliminimin e tyre. Pas kontrolleve mbi 

zbatimin e vendimeve mund të konstatojmë se institucionet e inspektuara mbajnë regjistra 

të hyrje-daljeve në ndërtesa nga ana e vizitorëve në harmoni me Ligjin për Mbrojtjen e të 

Dhënave Personale.  
 

Duke pasur parasysh se të dhënat biometrike hyjnë në grupin e të dhënave personale të 

ndjeshme Agjencia ka vlerësuar që në vitin 2014 të bëjë inspektime në këtë fushë. Në të 

gjitha institucionet e inspektuara të cilat kanë përpunuar të dhëna biometrike, në harmoni 

me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Agjencia ka dhënë autorizim për përpunim. 

Në të gjitha rastet tjera kur të dhënat biometrike janë përpunuar në kundërshtim me ligjin, 
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Agjencia ka nxjerrë vendime përmes të cilave ka urdhëruar ndërprerjen e këtij përpunimi. 

Pas kontrolleve mbi zbatimin e vendimeve mund të konstatojmë se institucionet e 

inspektuara përpunojnë të dhëna biometrike në harmoni me Ligjin për Mbrojtjen e të 

Dhënave Personale.  
 

Marketingu i drejtpërdrejtë përdoret mjaft shumë nga kompanitë private me qëllim të 

promovimit të produkteve dhe shërbimeve të tyre, andaj Agjencia, në Planin e Punës për 

vitin 2014 ka vendosur të inspektojë institucionet e lartcekura. Gjatë inspektimit janë gjetur 

parregullsi, që nga dërgimi i e-maileve apo SMS-ve pa marrjen e pëlqimit nga ana e klientit 

dhe deri te dërgimi i ofertave të ndryshme qytetarëve që nuk kanë qenë klientë të 

kompanive përkatëse. Në këtë rast, Agjencia ka nxjerrë vendime përmes të cilave ka 

urdhëruar ndërprerjen e këtyre praktikave dhe në të njëjtën kohë ka këshilluar mënyrën 

ligjore të përdorimit të të dhënave personale me qëllim të marketingut të drejtpërdrejtë. 

Vlenë të theksohen përmirësimet e dukshme të përdorimit të marketingut të drejtpërdrejt në 

sektorin bankar. 
 

Transferimi i të dhënave personale te shtetet e huaja dhe organizatat ndërkombëtare është 

vlerësuar nga Agjencia si një sfidë me të cilën duhet të fillohet ballafaqimi në vitin 2014. Me 

këtë rast institucionet e lartcekura janë inspektuar nëse ky transferim realizohet në harmoni 

me ligjin. Agjencia ka marrë paraprakisht vendim mbi listën e shteteve me nivel të duhur të 

sigurisë së të dhënave personale. Parregullsitë në të cilat është hasur gjatë inspektimit të 

institucioneve të lartcekura janë përmirësuar pas vendimeve që Agjencia ka nxjerrë për 

eliminimin e tyre. Në këtë rast, për të gjitha transferet që realizohen në vendet të cilat janë 

pjesë e listës së vendeve me nivel të duhur të sigurisë janë këshilluar institucionet që 

kontratat apo marrëveshjet të harmonizohen me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale. Ndërsa për transferimet e të dhënave personale të cilat realizohen në shtetet që 

nuk kanë nivel të duhur të sigurisë pas plotësimit të kritereve ligjore, Agjencia ka dhënë 

autorizim. Pas kontrolleve të zbatimit të vendimeve mund të konstatohet se të gjitha 

institucionet e lartcekura, transferimin e të dhënave personale te shtetet e huaja dhe 

organizatat ndërkombëtare e realizojnë në harmoni me ligjin.  

5.6.1.2. Inspektimet Sipas Ankesës 

Agjencia, gjatë vitit 2014, pas analizimit dhe vlerësimit të ankesave ka realizuar 25 

inspektime. Me qëllim të vërtetimit të pretendimeve të ankuesve, janë realizuar inspektimet 

në institucionet ndaj të cilave është bërë ankesa. Disa nga institucionet ndaj të cilave është 

bërë ankesë janë: 

 Ministria e Punëve të Jashtme  Komuna e Rahovecit 

 ‘Mini Max’  Komuna e Prizrenit 

 ‘Viva Fresh’ -Prishtinë  Komizioni Qendror i Zgjedhjeve 

 TEB Bank  Kolegji "Mehmet Akif" 

 Spitali ‘Bahçexhi Helth Care’ 
SH.P.K.  ‘Kajallar’  

 Bank ‘Raiffeisen’   Institucioni Mikrofinanciar -ACP  
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 ‘Moda Italia’   ‘Exlusive Group’ SHPK  

 ‘Mini Max’  ‘E Pay Tech’ 

 ‘Meridian Express’  Banka NLB 

 ‘Marketingu Online’   Banka Kombetare Tregtare 

 Market "Ani"  ‘6 Vllezërit Batatina’ 

 ‘Mana’   

 

Ankesat kanë qenë kryesisht të fushave të marketingut të drejtpërdrejtë, saktësisë së të 

dhënave, zbulimit të të dhënave si dhe përdorimin e të dhënave për qëllime tjera nga qëllimi 

për të cilin janë grumbulluar, vëzhgimi me kamerë etj. Pas inspektimit të institucioneve të 

lartpërmendura, Agjencia ka nxjerrë vendime, me anë të të cilave, institucionet e lartcekura 

janë urdhëruar apo këshilluar për eliminimin e parregullsive të konstatuara.  

 

Në të gjitha rastet, ankuesit janë njoftuar me rezultatin e inspektimit si dhe me veprimet e 

ndërmarra nga ana e Agjencisë brenda mandatit të saj. 

 

5.6.1.3. Inspektimet sipas Detyrës Zyrtare 

Agjencia, gjatë vitit 2014 ka realizuar dhjetë inspektime sipas detyrës zyrtare. Inspektimet 

sipas detyrës zyrtare janë bërë kryesisht në bazë të informacioneve për shkeljet e mundshme 

të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave, kryesisht janë marrë nga mediumet dhe në mënyrë të 

drejtpërdrejtë. Në kuadër të inspektimeve sipas detyrës zyrtare hyjnë edhe inspektimet të 

cilat bëhen me rastin trajtimit të kërkesave të organeve për marrjen e autorizimeve për 

përdorim të të dhënave biometrike, transferimin e të dhënave në vendet dhe organizatat 

ndërkombëtare që nuk sigurojnë nivel të duhur të mbrojtjes së të dhënave personale të 

parapara me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Për secilin rast, Agjencia ka 

realizuar inspektime në institucionet e mëposhtme për të vërtetuar nëse institucioni 

përpunon të dhënat personale në harmoni me ligjin. Institucionet në të cilat janë bërë 

inspektime sipas detyrës zyrtare janë si më poshtë: 

 

 Administrata Tatimore e 

Kosovës 

 Dogana e Kosovës 

 ‘ÇAK’  

 ‘IPKO’  

 Kafiteria ‘Che BAR’  

 Komuna e Vushtrrisë 

 Spitali Rajonal Gjilan 

 Fshati "SOS"  

 ‘Union’ Vushtrri 

 ‘Z-Mobile’ 
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Inspektimet sipas detyrës zyrtare janë bërë në fushat e vëzhgimit me kamerë, përdorimin e 

karakteristikave biometrike, qasja në të dhënat personale, marketingu i drejtpërdrejtë, 

transferimi i të dhënave personale, etj. Pas inspektimit të institucioneve të lartpërmendura, 

Agjencia ka nxjerrë vendime, me anë të të cilave institucionet e lartcekura janë urdhëruar 

apo këshilluar për eliminimin e parregullsive të konstatuara.  

5.6.2. Kontrollet 

Agjencia, gjatë vitit 2014 ka realizuar gjithsej njëzet e nëntë (29) kontrolle. Kontrollet janë 

realizuar në institucionet, në të cilat, pas inspektimit janë nxjerrë vendime, përmes të cilave 

është urdhëruar eliminimi i shkeljeve. Në rastet kur Agjencia ka nxjerrë vendime, përmes të 

cilave institucioni është këshilluar në eliminimin e parregullsive të vogla, Agjencia nuk ka 

realizuar kontroll pasi që institucioni ka përmbushur këshillën dhe në formë të shkruar 

është dëshmuar zbatimi i këshillës.  
 

Institucionet në të cilat Agjencia ka realizuar kontrolle janë si në vijim: 

 Presidenca e Kosovës; 

 Kuvendi i Republikës së Kosovës; 

 Ministria e Arsimit Shkencës dhe 

Teknologjisë; 

 Ministria e Arsimit Shkencës dhe 

Teknologjisë; 

 Ministria e Punës dhe Mirëqenies 

Sociale; 

 Ministria e Punëve të Jashtme; 

  Zyra e Rregullatorit për Energji; 

 Zyra e Rregullatorit për Ujë dhe  

Kanalizim; 

 Universiteti Publik "Hasan Prishtina"; 

 Universiteti Publik "Ukshin Hoti"; 

 Spitali Amerikan; 

 Spitali ‘Bahçexhi Health Care’ SH.P.K.; 

 Spitali i Zemrës ‘Intermed’ SH.P.K.; 

 Kolegji "Mehmet Akif"; 

 ‘C&E Windov Decoration’; 

 ‘D.M.TH.’ SHPK Moneta; 

 Hotel ‘Vita’ - Fushë Kosovë; 

 Institucioni Mikrofinanciar –‘Start’; 

 ‘IP-KOS’ SHPK Fushë Kosovë; 

 Kafiteria ‘Che Bar’; 

 ‘Kavaja Hospital’; 
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 Banka ‘Raiffeisen’  

 Restorani ‘Black and Red – Prishtina’; 

International Aeroport; 

 ‘Seco Caffe’ - Prishtina International 

Aeroport; 

 

 
Figura 11 – Kontrollet e Realizuara ndër Vite 

 

5.6.3. Përpunimi i të Dhënave Biometrike 

Në bazë të Ligjit për Mbrojtje të Dhënave Personale të dhënat biometrike konsiderohen të 

dhëna personale të ndjeshme dhe si të tilla ato duhet të mbrohen në mënyrë të veçantë dhe 

të klasifikohen me qëllim të parandalimit të qasjes dhe përdorimit të paautorizuar. 

Sektori publik dhe privat mund ti përdorë karakteristikat biometrike vetëm nëse është e 

domosdoshme për sigurinë e njerëzve, sigurimin e pronës ose mbrojtjen e të dhënave 

konfidenciale dhe sekreteve të biznesit.   

Në bazë të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, vlerësimin e domosdoshmërisë së 

përdorimit të të dhënave biometrike e bën Agjencia përmes dhënies së autorizimit për 

përdorim, përveç rasteve të parapara me ligj.  
 

Të gjitha organet publike dhe private të cilat dëshirojnë të përpunojnë të dhënat biometrike, 

përveç rasteve të parapara me ligj, para përdorimit të të dhënave biometrike duhet marrë 

autorizimin nga Agjencia në harmoni me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. 
 

Në vitin 2013 Agjencia ka pranuar një (1) kërkesë për marrjen e autorizimit për përdorimin e 

karakteristikave biometrike: 

 Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK) ka bërë kërkesë për lejimin e përpunimit të të 

dhënave biometrike të disa puntorëve për të kontrolluar qasjen brenda hapësirave të caktuara 

brenda BQK-së. 
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Agjencia ka shqyrtuar dokumentacionin e ofruar, ka kryer inspektimin në harmoni me 

procedurat e brendshme dhe ka konstatuar se janë plotësuar kriteret e parapara me 

dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Agjencia ka nxjerrë vendimin me 

anën e të cilit është dhënë autorizimi për përdorimin e karakteristikave biometrike. 

5.6.4. Transferimi i të Dhënave Personale 

Në harmoni me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, transferimi i të dhënave 
personale, të cilat janë përpunuar ose ato që do të përpunohen në vende të tjera apo në 
organizata ndërkombëtare, mund të bëhet vetëm nëse këto vende sigurojnë nivel të duhur 
të mbrojtjes së të dhënave. Për të gjitha ato vende apo organizata ndërkombëtare të cilat nuk 
sigurojnë nivelin e duhur të mbrojtjes së të dhënave, organi publik apo privat që dëshiron të 
bëjë transferim të të dhënave, duhet të ndjekë procedurat e marrjes së autorizimit nga 
Agjencia.  
 
Agjencia ka të aprovuar legjislacionin sekondar me të cilin rregullohen procedurat e 
transferimit të të dhënave personale jashtë vendit. Në kuadër të këtij legjislacioni sekondar, 
Agjencia ka të aprovuar Rregulloren mbi Procedurat e Brendshme të Shqyrtimit të 
Kërkesave për Lejimin e Transferimit Ndërkombëtar të të Dhënave Personale, si dhe 
formularin i cili duhet të plotësohet me rastin e kërkesës nga ana e institucionit për 
transferimin e të dhënave. 
 
Me qëllim të përmbushjes së obligimit ligjor si dhe për të kontribuar në krijimin e lehtësive 
për transferimin e të dhënave, Agjencia, përmes një vendimi formal, ka aprovuar listën e 
vendeve dhe organizatave ndërkombëtare që sigurojnë nivel të duhur të mbrojtjes së të 
dhënave personale dhe për të njëjtat vende nuk kërkohet marrje e autorizimit nga ana e 
Agjencisë. 
 
Lista e vendeve dhe organizatave ndërkombëtare që cilat sigurojnë nivel të duhur të 
mbrojtjes së të dhënave personale përmbanë shtetet si më poshtë: 

 Austri  

 Belgjikë  

 Bullgari   

 Kroaci 

 Qipro 

 Republikë Çeke 

 Danimarkë 

 Estoni 

 Finlandë 

 Francë 

 Gjermani 

 Greqi 

 Hungari   

 Irlandë   

 Itali 

 Letoni 

 Lituani 

 Luksemburg  

 Maltë 

 Holandë 

 Poloni  

 Portugali    

 Rumani    

 Sllovaki    

 Slloveni    

 Spanjë 

 Suedi 

 Britani e 
Madhe 

 Izrael  

 Uruguaj 
 

Shtetet anëtare të “Zonës Ekonomike Evropiane” konkretisht listohen: 

 Islandë 

 Lihtenshtajn 

 Norvegji 

 Zvicër 
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Në mbështetje të nenit 53 (paragrafi 2) “Agjencia mund të zbatojë vendimet e marra nga 
organi kompetent i Bashkimit Evropian nëse vendet e tilla dhe organizatat ndërkombëtare 
sigurojnë nivel të duhur të mbrojtjes së të dhënave”, ku Komisioni Evropian deri më tani ka 
marrë këto vendime mbi përshtatshmërinë e mbrojtjes së të dhënave personale në vendet e 
treta: 
 

 Argjentinë 

 Australi 

 Andorë 

 Kanadë 

 Guernsey 
 

 Ishulli i Man 

 Jersey 

 Ishujt Faroe 

 Zelanda e Re 

 Programi “SAFE 
HARBOUR” 

 
Në harmoni me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale Agjencia ka publikuar listën e 
vendeve dhe organizatave ndërkombëtare që sigurojnë nivel të duhur të mbrojtjes së të 
dhënave personale në Gazetën Zyrtare dhe në faqen publike të Agjencisë. Në vitin 2014 
Agjencia ka pranuar tri (3) kërkesa për marrje të autorizimit për transferim ndërkombëtar të 
të dhënave personale dhe ka dhënë tri (3) autorizime për transferimin e të dhënave 
personale: 

 Banka Kombëtare Tregtare (BKT) – Dega në Kosovë, për lejimin e autorizimit për 
transferim të të dhënave personale në Bankën Kombëtare Tregtare sh.a. me seli në 
Republikën e Shqipërisë.  
Pas shqyrtimit të dokumentacionit të ofruar nga kërkuesi, Agjencia ka konstatuar se 

janë plotësuar kriteret të parapara në dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale dhe ka lejuar autorizimin për transferimin e të dhënave personale; 

 Banka Kombëtare Tregtare (BKT) – Dega në Kosovë, për lejimin e autorizimit për 
transferim të të dhënave personale në ‘Provus Bilişim Hizmetleri A.Ş’  me seli në 
Republikën e Turqisë.  
Pas shqyrtimit të dokumentacionit të ofruar nga kërkuesi, Agjencia ka konstatuar se 

janë plotësuar kriteret të parapara në dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale dhe ka lejuar autorizimin për transferimin e të dhënave personale; 

 Deltapharma-Ks përfaqësi e Novartis Pharma Services AG - për lejimin e 

autorizimit për transferim të të dhënave personale në HCL Technologies Limited në 

New Delhi, Indi. Miratohen  kërkesa për lejimin e autorizimit për transferimin e të 

dhënave personale në emër të “Deltapharma-KS” sh.p.k – Distributor i Novartis 

Pharma Services AG, përveç të dhënave të ndjeshme (racën, opinioni politik, besimin 

fetar, shëndetin, jetën seksuale, anëtarësinë në sindikata, të dhënat gjyqësore).  

 

5.7. Informimi dhe Promovimi 

 

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, edhe gjatë vitit 2014, rëndësi të 

posaçme ka vazhduar t’i kushtojë marrëdhënieve me publikun. Në këtë kuadër, të gjitha 
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mediumet e shkruara dhe elektronike vendore kanë qenë të informuara me kohë për çdo 

aktivitet të planifikuar nga Agjencia, duke shfrytëzuar për këtë web faqen e Agjencisë si dhe 

kontaktet e drejtpërdrejta.  

 

Gjatë muajve të parë të vitit, në saje të organizimeve tradicionale të shënimit të 28 Janarit - 

Ditës Evropiane të Privatësisë, Agjencia ka organizuar konferencën me temën “Privatësia 

Ime”, me të ftuar nga trupi diplomatik i akredituar në Kosovës, Zyra e BE-së, Kuvendi i 

Kosovës, institucionet qeveritare, shoqëria civile, përfaqësues të shkollave nga dhjetë 

komunat ku ishte zhvilluar fushatë gjatë muajve të fundit të vitit paraprak, e kështu me 

radhë. 

 

Kjo konferencë ishte vazhdimësi e fushatës vetëdijesuese të titulluar ‘Privatësia Ime’ të 

zhvilluar nga Agjencia në shkollat e dhjetë (10) komunave të vendit. Në dhjetë (10) shkollat 

e mesme në gjithë Kosovën janë organizuar ligjërata për nxënsit lidhur me mbrojtjen e të 

dhënave personale, si dhe është organizuar gara për pikturën dhe esenë më të mirë me 

temën Privatësia Ime. Nga kjo garë tri grupet e para të nxënësve janë shpërblyer me dhurata 

të ndryshme dhe u janë ndarë certifikata me titull Ambasador i Privatësisë (shih figurën 12). 

 

 
Figura 12 – Certifikata e Lëshuar për Fituesit e Garës  

Në aktivitetin e organizuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe OSBE-ja 

janë organizuar punëtori që për objektiv kishin mbështetjen e institucioneve komunale në 

forcimin e kapaciteteve të tyre për të ushtruar mandatin e tyre në përputhje me kornizën 

ligjore dhe parimet e qeverisjes së mirë. Me qëllim të arritjes së këtij objektivi, punëtoritë 

ofruan një mundësi për zyrtarët komunalë për të marrë njohuri në lidhje me procesin e 

përgjithshëm të klasifikimit të informacionit dhe qasjes në dokumente publike dhe 

mbrojtjen e të dhënave personale. Puntoritë u organizuan në pesë (5) regjione të Republikës 

së Kosovës në të cilat morën pjesë përfaques nga Komunat dhe organizatat joqeveritare të 

regjioneve. Në këtë aspekt, mbikqyrësit shtetërorë kontribuan me ofrimin e këshillave dhe 

udhëzimeve të mëtejshme lidhur me mbrojtjen e të dhënave personale në raport me qasjen 

në dokumente publike, klasifikimin e dokumenteve dhe mbrojtjen e të dhënave personale.   
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Me qëllim të ndërgjegjësimit të institucioneve publike dhe private mbi obligimet ligjore për 

mbrojtjen e të dhënave personale, Agjencia ka vazhduar gjatë gjithë vitit me organizim të 

seminareve ndërgjegjësuese dhe ka dhënë kontributin në të gjitha organizimeve që janë 

organizuar me temat në mbrojtjen e të dhënave personale. Vlenë të theksohen seminaret 

ndërgjegjësuese të organizuara nga Instituti Gjyqësor i Kosovës për gjyqtarët dhe 

prokurorët, ku në këto seminare mbikqyrësit shtetërorë i kanë mbajtur mbi mbrojtjen e të 

dhënave personale duke u fokusuar në sistemin gjyqësor dhe prokurorial. 
  

Veçanti e vitit 2014, për sa i përket komunikimit me publikun është se nga ky vit është 

hapur një ueb faqe e veçantë e Agjencisë (www.pda-ks.com) e cila është funksionale që nga 

tremujori i fundit i vitit 2014. Kjo dritare komunikimi me publikun, fillimisht ka shërbyer 

për ta informuar publikun rreth aktiviteteve të Agjencisë për fushatën sensibilizuese, e në 

veçanti për konferencën e parë rajonale. Kjo ueb faqe do të vazhdojë të qëndrojë aktive dhe 

funksionale, ku do të pasqyrohen kryesisht aktivitetet e karakterit vetëdijesues e 

ndërgjegjësues me kategori të veçanta të qytetarëve të Republikës së Kosovës. 

 

Në kuadër të veprimeve konkrete për informimin e publikut, Agjencia ka hapur edhe një 

faqe të veçantë në rrjetin social Facebook ‘Privacy in Digital Age’. 
 

Për të qenë sa më pranë publikut, në bashkëpunim me Projektin IPA, Agjencia ka zhvilluar 

një spot televiziv të karakterit vetëdijesues, përmes të cilit është synuar të vetëdijesohen dhe  

ndërgjegjësohen kategori të ndryshme të qytetarëve rreth mbrojtjes së të dhënave të tyre 

personale. Ky spot është emetuar mëse një muaj, përveç mediumeve tjera elektronike, në 

Televizonin Publik RTK dhe në Radio Kosova.  

 

 
Figura 13 - Fotosekuencë nga Spoti Televiziv i Karakterit Vetëdijesues i Lancuar në Dhjetor 

2014 
 

Në saje të fushatës reklamuese të aktiviteteve të Agjencisë, bashkëpunimi me Projektin IPA 

është materializuar edhe përmes reklamave me porosi të qarta mbi mbrojtjen e të dhënave 

personale dhe privatësisë edhe në mediume elektronike, respektivisht në portale lajmesh, 

përmes të cilave, publiku, krahas risive ditore nga fusha të ndryshme, ka pasur rastin të 

http://www.pda-ks.com/
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marrë informata praktike mbi privatësinë. Ky është viti i parë që Agjencia ka filluar së 

aplikuari këtë praktikë të re për të  ngritur nivelin e vetëdijes për sa i përket privatësisë. 

 

Agjencia ka organizuar konferenca, seminare, trajnime dhe punëtori me organet publike 

dhe private me temat që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të dhënave personale.  

 

Në kuadër të planit vjetor, Agjencia ka organizuar një fushatë vetëdijësuese tremujore të 

emërtuar ‘Privatësia në Epokën Dixhitale’ me sektorin e arsimit, respektivisht me nxënësit e 

klasëve të dymbëdhjeta të njëzetë komunave: 

 

1. Deçan 2. Junik 
 

3. Obiliq 
 

4. Viti 
 

5. Drenas 6. Kaçanik 
 

7. Prishtinë 
 

8. Vushtrri 
 

9. Fushë Kosovë 10. Kamenicë 
 

11. Prizren 
 

12. Gjakovë 
 

13. Klinë 
 

14. Rahovec 
 

15. Hani i Elezit 
 

16. Lipjan 
 

17. Skenderaj 
 

18. Istog 
 

19. Mitrovicë 
 

20. Shtërpcë 
 

 

Qëllimi i kësaj fushate ka qenë që të arrihet niveli i duhur i njohurisë së qytetarëve për të 

drejtat e tyre të garantuar me Kushtetutë, instrumentet ndërkombëtare, dhe aktet ligjore dhe 

nënligjore të aplikueshme në Republikën e Kosovës,  me rastin e përpunimit të të dhënave të 

tyre, si dhe të drejtën e tyre për t’u ankuar në çdo rast kur konsiderojnë se të dhënat e tyre 

nuk janë duke u përpunuar në pajtim me legjislacionin në fuqi. Agjencia kishte synuar 

ngritjen e vetëdijes se nxënësve lidhur me përpunimin e të dhënave personale, në të gjitha 

rastet kur shfrytëzohet teknologjia informative, rrjetet sociale,  interneti etj., dhe rezultatet e 

dala në fund të fushatës me shpalosjen e aktiviteteve të zhvilluara në kuadër të faqes në 

facebook që kishte hapur Agjencia me qëllim të postimit të fotografive, videove dhe 

prezentimeve dhe ligjeratave  të zhvilluara para bashkëmoshatarëve të tyre dhe qytetarëve, 

treguan se qëllimi i synuar ishte arritur në masë shumë të kënaqshme. 

 

Fushata e lartpërmendur vetëdijesuese është shfrytëzuar që të zhvillohet një hulumtim 

empirik me nxënësit e kalsëve të dymbëdhjetë, te të cilët është shpërndarë një pyetësor, 

qëllimi i së cilit ka qenë nxjerrja e përgjigjeve të këtij fokus-grupi të anketuar lidhur me 

përdorimin e internetit në përgjithësi dhe rrjeteve sociale në veçanti. 

 

Me qëllim të ndërgjegjësimit të institucioneve për obligimet ndaj Ligjit për Mbrojtjen e të 

Dhënave Personale, Agjencia ka organizuar seminare ndërgjegjësuese. Në seminaret 

ndërgjegjësuese të organizuara nga Agjencia, pjesëmarrës kanë qenë shumica e zyrtarëve të 

institucioneve publike dhe private të cilët në një formë apo formë tjetër kanë qasje në të 

dhëna personale.  
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Po ashtu edhe në aspektin e paraqitjeve mediale, Agjencia ka qenë prezente edhe në 

mediumet elektronike dhe në ato të shkruara, krejt kjo me qëllim të sensibilizimit të 

opinionit publik për nevojën e mbrojtjes së të dhënave personale dhe rolin dhe aktivitetet e 

Agjencisë në këtë fushë. Paraqitjet më të shpeshta në mediumet elektronike kanë qenë në 

pjesën e dytë të vitit, e që janë lidhur kryesisht me zhvillimet e fushatës sensibilizuese. 

 

Gjatë vitit 2014 me tema të ndryshme të mbrojtjes së të dhënave personale, janë bërë me 

dhjetëra publikime të ndryshme që kanë pasur për qëllim informimin dhe promovimin e të 

drejtave për mbrojtjen e të dhënave personale. Shkrimet e karakterit njoftues janë publikuar 

kryesisht në ueb faqen zyrtare të Agjencisë, por nuk kanë munguar edhe shkrimet e 

publikuara në portalet elektronike dhe gazetat ditore, varësisht nga ngjarjet që ka 

organizuar apo në të cilat është përfaqësuar Agjencia.  

Kemi konstatuar se funksionalizimi i faqes zyrtare të Agjencisë ka ndikuar në senzibilizimin 

e mbrojtjes së të dhënave për të gjithë ata që kanë pasur mundësi të informohen përmes 

kësaj web faqeje.  

 

Web faqja zyrtare e Agjencisë www.amdp-rks.org, e cila tashmë është bërë një dritare e 

rëndësishme komunikimi midis publikut dhe Agjencisë përmes adresës info.amdp@rks-

gov.net, po dëshmohet më së miri nga numri i madh i ankesave, kërkesave, etj., që po i 

adresohen Agjencisë në baza ditore. 

5.8. Bashkëpunimi Vendor dhe Ndërkombëtar 

Duke e pasur si objektiv prioritar shtrirjen e bashkëpunimit me autoritetet homologe 

rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe me organizatat evropiane e ndërkombëtare të cilat 

merren me promovimin e të drejtës së privatësisë, Agjencia ka qenë aktive, duke u 

prezentuar në të gjitha forumet në të cilat ka status të definuar, si dhe në punëtoritë me tema 

të ndërlidhura me mbrojtjen e të dhënave personale.  

 

Agjencia, në objektivat e vitit 2014, mes tjerash, në fokus ka pasur zgjerimin dhe thellimin e 

kontakteve, bashkëpunimit dhe bashkëveprimit në nivel ndërkombëtarë dhe organet e 

Bashkimit Evropian. Pjesëmarrja në Konferencën Pranverore të Autoriteteve Evropiane për 

Mbrojtjen e të Dhënave Personale, të organizuar nga Këshilli i Evropës dhe të mbajtur në 

Strasburg më 5 qershor 2014 ishte ngjarja e parë e rëndësishme e këtij viti, ku Agjencia u 

përfaqësua nga tre mbikëqyrës.  

Gjatë gjysmës së dytë të vitit 2014, respektivisht më 13-14 tetor, Agjencia, duke pasur 

tashmë statusin e anëtarit, ka marrë pjesë me dy përfaqësues (mbikëqyrës shtetërorë) në 

Konferencën 36-të Ndërkombëtare të Komisionerëve të Mbrojtjes së të Dhënave dhe 

Privatësisë, që këtë vit është mbajtur në Mauricius.  

 

Në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar, Agjencia ka marrë konfirmimin e anëtarësimit 

të plotë me të drejta të barabarta në mekanizmin e autoriteteve të mbrojtjes së të dhënave 

personale të Evropës Juglindore dhe po ashtu, Agjencia është anëtarësuar në rrjetin 

mailto:info.amdp@rks-gov.net
mailto:info.amdp@rks-gov.net
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ndërkombëtar ‘’GPEN’’ 2 të autoriteteve të 38 shteteve. Për herë të parë Agjencia merr pjesë 

në puntorinë e përvjetëshme “Case Handling Workshop (CHW)”, pjesë e konferencës 

pranverore të autoriteteve të BE-së ‘’Spring Conference’’, të njëzetegjashtën (26) me radhë e 

cila u organizua në Republikën e Maqedonisë, ku morën pjesë njëzeteshtatë (27) vende 

anëtare. Agjencia është pranuar si vëzhguese permanente në autoritetet frankofone të 

mbrojtjes së të dhënave personale.  

 

Agjencia, në objektivat e vitit 2014, mes tjerash, si detyrë parësore ka pasur vazhdimin e 

kontakteve dhe bashkëpunimin me Agjencitë homologe të rajonit dhe më gjërë.  

 

Në kuadër të kësaj, Agjencia ka zhvilluar vizita pune dhe punëtori me tematika të ndryshme 

në:  

 Institucionin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Shqipërisë;  

 Agjencinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Maqedonisë;  

 Agjencinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Polonisë (është nënshkruar 

memorandum bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale);  

 

Përveç bashkëpunimit me autoritetet e shteteve tjera, Agjencia, gjatë këtij viti ka qenë e 

përqendruar në përforcimin e lidhjeve me institucionet e shtetit tonë. Në këtë aspekt, vlenë 

të nënvizohet nënshkrimi i memorandumit të mirëkuptimit midis ASHMDHP dhe Kolegjit 

Universitar ‘UBT’ lidhur me shtrirjen më efektive të bashkëpunimit ndërinstitucional, si në 

organizimin e ligjeratave nga stafi i Agjencisë në Kolegj, ashtu edhe në ndarjen e bursave 

nga Kolegji. Pjesë të pikave të bashkëpunimit me këtë institucion të arsimit të lartë janë 

realizuar gjatë fushatës vetëdijesuese me 20 shkollat e mesme, me ç’rast janë ndarë gjashtë 

bursa studimi bazik. 

5.9. Bashkëpunimi me Zyrtarët e Mbrojtjes së të Dhënave  

Agjencia konsideron se caktimi i zyrtarit për mbrojtjen e të dhënave është me rëndësi të 

veçantë si për institucionin i cili e cakton atë, ashtu dhe për Agjencinë. Aktivitetet 

bashkërenduese të zhvilluara përmes kësaj kategorie të zyrtarëve të akredituar nëpër 

institucionet publike e private janë dëshmuar shumë praktike dhe frutdhënëse. Zyrtarët 

mbrojtës të komunave që ishin planifikuar të përfshihen në fushatën sensibilizuese të këtij 

viti kanë shërbyer si urë lidhëse para, gjatë dhe në përmbyllje të fushatës sensibilizuese me 

grupmoshat e adoleshentëve të zhvilluar në gjysmën e dytë të vitit raportues. Gjatë përvojës 

trivjeçare është konstatuar se të gjitha institucionet të cilat kanë caktuar ZMDH, jo vetëm që 

kanë treguar përkushtimin e respektimit të dispozitave ligjore për përcaktim të zyrtarit, por 

është vënë re dhe vullneti i tyre për bashkëpunimin e mëtutjeshëm në respektimin e Ligjit 

për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Duke veçuar me këtë rast dhe angazhimin e madh të 

shumicës së ZMDH për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtës për mbrojtjen e të dhënave 

                                                      
2 https://www.privacyenforcement.net/public/members 
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personale dhe të privatësisë, që jo rrallë ka rënë ndesh me politikat e organit të cilin e ka 

përfaqësuar. 

Për dallim nga praktikat e viteve të mëparshme, gjatë vitit raportues, mbikëqyrësit e 

Agjencisë kanë filluar së aplikuari një linjëveprim të drejtpërdrejtë të komunikimit dhe 

bashkëveprimit me zyrtarët mbrojtës, duke zhvilluar takime më të shpeshta pune tek 

institucionet ku ata punojnë me detyrë primare. 

 

Vlen të theksohet se gjatë periudhës njëvjeçare, DRMJ ka pranuar 36 vendime për caktimin e 

zyrtarit për mbrojtjen e të dhënave personale brenda institucioneve publike dhe private. Me 

këtë mund të konstatohet se të gjitha institucionet publike qendrore dhe lokale kanë caktuar 

zyrtarin e brendshëm të mbrojtjes së të dhënave personale. Është për tu vlerësuar puna e 

institucioneve, si: MASHT, MPB, MPMS, ARC, AP dhe Dogana, të cilat kanë emëruar 

zyrtarët e brendshëm për mbrotjen e të dhënave personale me të vetmin angazhin dhe vend 

pune.   

5.10. Regjistrimi i Sistemit të Dosjeve 

Agjencia, në bazë të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale është e obliguar që të 

themelojë dhe të mbajë një regjistër të sistemit të dosjeve. Brenda vitit 2014 janë bërë gjithsej 

njëzet e gjashtë (26) njoftime për regjistrimin e sistemit të dosjeve nga kontrolluesit.  Prej 

tyre, gjashtëmbëdhjetë (16) njoftime janë nga organet publike dhe dhjetë (10) nga sektori 

privat. 

5.11. Vëzhgimi me Kamerë 

Me qëllim të respektimit të dispozitave ligjore të cilat rregullojnë vëzhgimin me kamerë në 

sektorin publik dhe privat, Agjencia, këtë vit, përkatësisht në muajt e fundit të vitit, me 

iniciativën e Departamentit të Regjistrimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë, ka filluar punën 

rreth hartimit të një udhëzuesi të posaçëm për instalimin/përdorimin e sistemit të 

vëzhgimit me kamerë nëpër institucionet arsimore.  Planifikimi i Agjencisë është që ky 

udhëzues, pasi të jetë miratuar nga Këshilli i Agjencisë, të shtypet dhe shpërndahet nëpër të 

gjitha institucionet e arsimit të ulët, të mesëm dhe të lartë, me qëllim të lehtësimit dhe 

përdorimit adekuat të sistemit të vëzhgimit nëpër objektet arsimore. 

 

Si rrjedhojë e interesimit të madh për ta marrë shenjën paralajmëruese nga qytetarët që në 

objektet ku ushtrojnë veprimtaritë e tyre, e aplikojnë vëzhgimiin me kamerë, si mekanizëm 

të sigurisë, Agjencia, në fund të vitit 2014 ka marrë nismën e shtypjes së sërishme të 

shenjave paralajmëruese për vëzhgimin me kamerë, meqenëse tirazhi i shtypur në fillim, 

tashmë është shpërndarë i tëri.  

Çështjes së vëzhgimit me kamerë i është kushtuar rëndësi e veçantë edhe gjatë këtij viti, me 

ç’rast edhe gjatë fushatës vetëdijesuese, tema mbi kriteret dhe të drejtat e subjekteve të të 

dhënave në raport me vëzhgimin me kamera, është ligjeruar në secilën shkollë ku është 

zhvilluar fushata. 
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5.12. Projekti IPA  

Agjencia, që nga janari i vitit 2014 mbështetet nga projekti IPA (projekt i financuar nga BE) 
në fushën e asistencës teknike për periudhën dyvjeçare 2014-2016.   
Agjencia që nga Janari i vitit 2014 mbështetet nga projekti IPA (projekt i financuar nga BE, 
me nr. Ref. EuropeAid/133806/c/SER/XK), në fushën e Mbrojtjes së të dhënave personale 
dhe mbështetja për institucionet e Republikës së Kosovës për periudhën dy vjeqare 2014 – 
2016.  
Projekti ka vlerën prej €1.349.500,00 dhe është në përpjekje njëzetë e katër (24) mujore për 
ngritjen e kapaciteteve ku objektiv i përgjithshëm është mbështetja e autoriteteve të Kosovës 
në fuqizimin e sektorit të sundimit të Ligjit në Kosovë.  
Projekti ka për qëllim të mbështesë ASHMDHP-në në funksionalizimin e plotë të saj dhe në 
zbatimin me efikasitet të legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale në bashkëpunim 
me institucionet tjrea relevante dhe fuqizimin e  kapaciteteve të Agjencisë Shtetërore për 
Mbrojtjen e të Dhënave Personale  dhe zyrtarëve të brendshëm për mbrojtjen e të dhënave 
personale për institucionet publike dhe private. 

 

5.12. Raporti i progresit 2014 për Kosovën nga Komisioni Evropian 
 
Raporti i Progresit i vitit 2014 për Kosovën nga Komisioni Evropian, në pikën 4.3.6 për 

mbrojtjen e të dhënave personale thekson se: 

“Strategjia për mbrojtjen e të dhënave personale 2014-17 është miratuar në muajin 
janar. Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e së Dhënave Personale është funksionale 
dhe është zhvendosur në një ndërtesë të qeverisë, duke mundësuar më shumë financim 
për aktivitetet e saj kryesore. Agjencia ka vazhduar të ngrisë vetëdijen për punën e saj 
dhe mbulimi mediatik i aktiviteteve të saj është përmirësuar dukshëm duke rezultuar 
me një rritje të ankesave të dorëzuara në Agjenci. Janë themeluar marrëdhëniet e 
punës me zyrtarët për mbrojtje të të dhënave të emëruar në institucionet e pushtetit 
qendror. Është zhvilluar sistemi i TI-së për regjistrim, kështu që nuk ka pengesa 
teknike për të pranuar njoftime nga kontrolluesit e të dhënave rreth dosjeve të të 
dhënave dhe aktiviteteve të shqyrtuara apo të kryera nga ata. Janë angazhuar tre 
punonjës shtesë dhe numri i inspektimeve në vendngjarje është shtuar edhe jashtë 
Prishtinës, që është një zhvillim pozitiv. Qeveria shpesh konsultohet me Agjencinë në 
lidhje me disa draft akte ligjore. Agjencia ka qenë aktive në nivel ndërkombëtar dhe ka 
vazhduar të ndërtojë marrëdhënie të ngushta pune me vendet e Ballkanit Perëndimor. 
 
Ekziston nevoja për të hartuar dispozita të përgjithshme dhe specifike për sigurinë e të 
dhënave dhe të sigurohet zbatimi i tyre. Në këtë kontekst, mungesa e vazhdueshme e 
kompetencës së TI-së brenda Agjencisë është një çështje që duhet trajtuar shpejt. Një 
qasje më proaktive nga Agjencia dhe Qeveria është e nevojshme për të siguruar 
emërimin e zyrtarëve për mbrojtje të të dhënave nëpër komuna. Brengat për 
shfrytëzim të përbashkët të të dhënave, në veçanti në sektorin e zbatimin të ligjit, 
duhet të trajtohen shpejt. Konsultimi i Agjencisë rreth draft legjislacionit duhet të 
përmirësohet edhe më tutje për tu siguruar që të gjitha draft aktet ligjore, në veçanti 
kodet e procedurës, të rishikohen, duke marrë parasysh brengat për mbrojtjen e të 
dhënave.  
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Në përgjithësi, Kosova ka bërë një përparim, por ende është në një fazë të hershme kur 
është fjala te zbatimi i dispozitave për mbrojtjen e të dhënave personale. Kjo mbetet 
një fushë në zhvillim e sipër të ekspertizës në Kosovë. Burime të mjaftueshme 
njerëzore dhe financiare duhet të sigurohen për Agjencinë për mbrojtjen e të dhënave 
personale që ajo të mund të trajtojë, në mënyrë proaktive, sfidat e reja, në veçanti 
çështjet e sigurisë së të dhënave dhe të sigurojë zbatimin e masave përkatëse.” 

 
Nga raporti i progresit mund të konkuldohet se është vlerësuar puna e Agjencisë gjatë kësaj 

periudhe si dhe janë dhënë rekomandime për përmirësim të mëtutjeshëm në fushën e 

mbrojtjes së të dhënave personale. Është me rëndësi të ceket se të gjitha rekomandimet e 

ngritura në raportin e progresit janë përmbushur nga Agjencia, përveç shtimit të personelit 

dhe buxhetit për të cilat Agjencia i ka drejtuar kërkesë në institucionet përkatëse.  

 

Në përputhje të adresimeve të rekomanduara kemi ndërrmarë këto veprime: 

1) Është hartuar Rregullorja për Masat e Sigurisë së të Dhënave; 

2) Janë ngritur kapacitetet në fushën e TI-së dhe është punësuar zyrtari i TI-së; 

3) Ka përfunduar procesi i caktimit të zyrtarëve të brendshëm për mbrojtjen e të 

dhënave në instucionet publike në nivel qendror dhe lokal; 

4) Në planin e punës për vitin 2015 është paraparë zhvillimi i aktiviteteve në 

institucionet e zbatimit të ligjit; 

5) Në vazhdimësi është ngritur dërgimi i masave legjislative dhe administrative që 

kanë të bëjnë me përpunimin e të dhënave personale tek Agjencia për konsultim. 

Nga shatori i vitit 2014, Agjencia është pjesë e listës së obligueshme të institucioneve 

për konsultim nga ana e Qeverisë së Republikës së Kosovës; 

6) Agjencia ka drejtuar kërkesë për shtimin e personelit dhe buxhetit në institucionet 

përkatëse. 
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6. Vlerësimet e Përgjithshme dhe Rekomandimet për Mbrojtjen e 
të Dhënave Personale  
 
Cenimi i privatësisë është shqetësim në rritje në Republikën e Kosovës. Kjo, si reflektim dhe 

i zhvillimit të shpejtë të teknologjisë së informacionit, internetit, makinerive kërkuese, 

rrjeteve sociale etj. Si rrjedhojë e këtij zhvillimi, mbrojtja e të dhënave personale po bëhet 

gjithnjë e më sfiduese. 

 

Agjencia, nga viti në vit është përkujdesur në ngritjen e kapaciteteve të agjencisë si në 

aspektin e kompletimit të personelit profesional po ashtu edhe në aspektin e trajnimeve për 

zbatimin e ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale. Kjo ka rezultuar që këtë vit aktivitetet 

e Agjencisë të kenë rritje si për nga sasia po ashtu edhe nga cilësia. 

 

Numri total i inspektimeve në këtë vit ka qenë njëqindekatërmbëdhjetë (114), që krahasuar 

me numrin e inspektimeve nga viti paraprak kemi një rritje prej 46%. Inspektimet e rregullta 

janë realizuar kryesisht në fushat: vëzhgimi me kamerë, regjistrimet e hyrjes dhe daljes në 

ndërtesa, përpunimi i të dhënave biometrike, përpunimi i të dhënave personale me qëllim të 

marketingut të drejtpërdrejt dhe transferimi i të dhënave personale te shtetet e huaja dhe 

organizatat ndërkombëtare. Është me rëndësi të theksohet se në shumicën e institucioneve 

që Agjencia ka identifikuar si përpunues të mëdhenj në fushat e lartëcekura inspektimet janë 

pothuajse të përfunduara.  

 

Sistemei i vëzhgimit me kamerë në organet publike dhe private të inspektuara tanimë 

realizohet sipas kërkesave të parashtruara në ligj. Kjo nënkupton se janë të vendosura 

njoftimet në hyrje të objektit që vëzhgohet si dhe përdoren për qëllimet që ka paraparë ligji. 

Gjatë inspektimeve të realizuara është vënë re një tendencë që këto sisteme të vëzhgimeve të 

përdoren edhe për qëllime tjera e sidomos për qëllim të menaxhimit të personelit. Kjo 

dukuri është vënë re kryesisht në institucione shëndetësore dhe arsimore.  

 

Regjistrimi i hyrjes dhe daljes në ndërtesa është përdorur kryesisht në numër jo të madh nga 

ana e organeve publike dhe private. Në disa organe publike dhe private është vënë re 

tendencë e tejkalimit të sasisë së të dhënave që janë grumbullur dhe kohës së ruajtjes. Pas 

inspektimeve dhe masave të ndërmarra nga Agjencia, të dhënat nga këta regjistra 

përpunohen në pajtim me ligjin.  

 

Përdorimi i të dhënave biometrike në organet publike dhe private nuk është në numër të 

madh. Pas inspektimeve, Agjencia ka dhënë autorizime për përdorim kur ka vlerësuar se 

plotësohen kërkesat ligjore dhe në disa raste ka urdhëruar ndalimin e përpunimit të të 

dhënave biometrike, në të gjitha rastet kur është vlerësuar se mund të përdoren mjete tjera 

për realizimin e qëllimit. Shembull i tillë është  përdorimi i shenjave të gishtrinjve për vajtje 

ardhje në punë të nëpunësve.  
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Në lidhje me transferimin e të dhënave në vendet dhe organizatat ndërkombëtare janë 

realizuar inspektime në shumicën e institucioneve. Pas inspektimeve është konstatuar se 

nuk është numër i madh i institucioneve që realizojnë transferim ndërkombëtar të të 

dhënave. Në të gjitha rastet kur është konstatuar se është realizuar transferim i të dhënave, 

Agjencia ka marrë masat që i njejti të realizohet në pajtim me ligjin. 

 

Mënyra e lehtë dhe me kosto jo të lartë ka bërë që marketingu i drejtpërdrejtë përmes SMS-

ve dhe postës elektronike, të ketë tendencë për rritje të vazhdueshme. Marketingu i 

drejtperdrejtë është njëra nga fushat e cila përbën rrezik për përpunim të dhënave personale 

në kundërshtim me parimet e mbrojtjes së të dhënave personale. Agjencia ka marrë masat e 

nevojshme për ndërprerjen dhe parandalimin e marketingut të drejtpërdrejtë i cili është në 

kundërshtim me ligjin, duke realizuar inspektime në bazë të detyrës zyrtare. Një numër i 

madh i inspektimeve në këtë fushë është realizuar pas ankesave të qytetarëve. Në këtë 

numër janë shqetësimet e qytetarëve për marketingun e drejtpërdrejtë me qëllim të 

promovimeve politike. Në sektorët e caktuar në të cilë është realizuar inspektimi, mënyra e 

realizimit të merketingut të drejtpërdrejtë realizohet sipas kërkesave të përcaktuara në ligj. 

Përdorimi i marketingut të drejtpërdrejtë për qëllime ekonomike dhe për promovime 

politike kanë qenë shqetësimet kryesore gjatë vitit 2014. Në vazhdimësi marketingu i 

drejtëpërdrejtë do të jetë sfidues pasi që kjo formë e promovimit të produkteve dhe 

shërbimeve është në rritje për arsyet e lartëcekura. Prandaj, Agjencia në planin e punës për 

vitin 2015 ka planifikuar që të trajtojë këtë mënyrë të përpunimit të të dhënave me prioritet, 

duke përfshirë këtu edhe hartimin e udhëzuesve për qëllime të marketingut. 

 

Sipas rasteve janë realizuar edhe kontrolle për verifikimin e zbatimit të vendimeve. Gjithsej 

janë realizuar 29 kontrolle, shprehur në përqindje me vitin e kaluar kemi 107% rritje. 

 

Në rastet kur Agjencia ka konstatuar shkelje të cilat nuk mund të përmirësohen si dhe në 

rastet kur kontrollorët nuk kanë zbatuar vendimet, lëndët janë proceduar më tutje në 

gjykatën kompetente për masa ndëshkimore. 

 

Duke iu referuar gjendjes jo të mirë të informimit të qyrtetarëve lidhur me të drejtat e tyre të 

garantuara për mbrojtjen e të dhënave personale, Agjencia ka realizuar disa fushata 

ndërgjegjësuese dhe informuese. Në vitin 2014  është përfunduar fushata me temën 

“Privatësia Ime “ të filluar në vitin 2013 dhe ka filluar fushatën tjetër me temën “ Privatësia 

në Epokën Digjitale” që do të përfundojë në vitin 2015. Angazhimi i Agjencisë në këtë fushë 

ka rezualtuar me rritjen e ankesave dhe pyetjeve të qytetarëve referuar vitit paraprak. 

Kështu në këtë vit kemi 123 ankesa, që është rreth 112% më shumë se vitin paraprak dhe 61 

pyetje, që në përqindje është 27% më shumë se viti paraprak. 
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Dhënia e komenteve lidhur me masat legjislative dhe administrative është në rritje në 

aspektin e sasisë dhe cilësisë. Në këtë vit, Agjencia është vendosur në listën e institucioneve 

të cilat duhet të konsultohet nga ana e Qeverisë së Republikës së Kosovës.  

 

Pas përgatitjeve teknike dhe ligjore ka filluar regjistrimi i njoftimeve të sistemeve të dosjeve. 

Ky proces do të vazhdojë edhe në vitet e ardhshme. 

 

Procesi i caktimit të zyrtarëve të brendshëm për mbrojtjen e të dhenave personale është 

pothuajse i përfunduar në organet publike qendrore dhe lokale. Pas trajnimeve të këtyre 

zyrtarëve është rritur bashkëpunimi në mes të Agjencisë dhe organeve publike dhe private, 

si rrjedhojë është rritur mundësia që Agjencia të jetë proaktive në parandalimin e shkeljeve 

të mundshme. Kjo mund të vërehet me numrin në rritje të këshillave dhe opinioneve që ka 

dhënë Agjencia. 

 

Me qëllim që Agjencia të jetë pjesë e nismave rajonale dhe ndërkombëtare, kemi të 

nënshkruara marrëveshje bashkëpunimi me të gjitha vendet e rajonit me përjashtim të 

Serbisë dhe Bosnjës e Hercegovinës), si dhe me disa vende evropiane. Jemi të antarësuar në 

shumë mekanizma rajonal dhe ndërkombëtar, në disa si anëtar i përhershëm dhe në disa si 

vëzhgues. Anëtarësimi dhe nënshkrimi i marrëveshjeve me vendet e rajonit dhe ato 

evropiane do të jetë prioritet i Agjencisë edhe në vitet e ardhshme. 

 

Agjencia, për vitin 2015 ka aprovuar Planin e Punës. Në kuadër të prioriteteve për vitin 2015 

do të jetë vazhdimi i inspektimeve dhe kontrolleve te kontrollorët dhe fushat të cilat nuk 

janë inspektuar. Do të vazhdohet me fushatat senzibilizuese me qëllim të informimit të 

qytetarëve për të drejtat e tyre për mbrojtjen e të dhënave personale. Do të vazhdohet në 

ngritjen e kapaciteteve të Agjencisë përmes trajnimit të nëpunësve dhe marrjes së përvojave 

të vendeve tjera. 

Sfidë e vazhdueshme e realizimit të objektivave të Agjencisë është buxheti i kufizuar. 

 

Do të vazhdohet me aktivitet përmes projektit IPA-BE në trajnimin e stafit në mbrojtjen e të 

dhënave në sektorë të ndryshëm si dhe aktivitete tjera të përshkruara në projekt.  

 

Mungesa e saktësimit të kategorive të të dhënave personale të nevojshme për përpunimin e 

të dhënave personale nga ana e organeve publike dhe private është një ndër mungesat më të 

mëdha të legjislacionit në fuqi. Mungesa e këtij përcaktimi lë hapësirë që organet publike 

dhe private të mbledhin dhe grumbullojnë sasi të mëdha të të dhënave personale, që ato 

janë të panevojshme dhe në kundërshtim me parimet e përpunimit të të dhënave të 

përcaktuara me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.  

 

Rekomandojmë që në të gjitha ligjet dhe aktet nënligjore ku definohet përpunimi i të 

dhënave personale, të përcaktohen qartë kategoritë e të dhënave që do të përpunohen me atë 

rast. 
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Përpos mungesës së kornizës ligjore të qartë, që përcakton kategoritë e të dhënave që 

mundë të përpunohen, njëkohësisht në shumicën e rasteve mungon dhe koha e ruajtjes, ku 

si pasojë kemi grumbullimin dhe mbajtjen e të dhënave personale me vite të tëra përkundër 

arritjes së qëllimit për të cilën fillimisht janë grumbulluar. 

 

Rekomandojmë që në të gjitha ligjet dhe aktet nënligjore ku definohet përpunimi i të 

dhënave personale, të përcaktohet qartë koha e ruajtjes së të dhënave. 

 

Mosratifikimi i Konventës 108 për mbrojtjen e individit me rastin e përpunimit automatik të 

të dhënave personale, nga ana e Kuvendit te Kosovës e pamundëson Agjencinë që të 

anëtarësohet në organizmat evropiane në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale. Po 

ashtu në mungesë të ratifikimit të kësaj Konvente, Kosova nuk mund të jetë pjesë e listës së 

shteteve që sigurojnë nivel të duhur të mbrojtjes së të dhënave personale në nivel të 

Bashkimit Evropian. Si rrjedhojë, transferimi i të dhënave personale në drejtim të 

Republikës së Kosovës hasë në vështirësi. 

I rekomandojmë Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Kuvendit të Kosovës, që këtë ta 

fokusojnë si objektiv të vetin me prioritet, procedimin dhe ratifikimin e Konventës 108 të 

vitit 1981. 

7.  Raporti Financiar 

7.1. Përmbledhje të Zhvillimeve Kryesore për Buxhetin 

 
Agjencia ka buxhetin e saj, i cili administrohet në mënyrë të pavarur në pajtim me ligjin. 
Buxheti i Agjencisë përcaktohet nga Kuvendi i Kosovës me propozimin e mbikëqyrësit 
kryesor shtetëror. 

ASHMDHP, për vitin fiskal 2014, ka pasur buxhetin final të ndarë sipas Ligjit për Buxhetit në 

vlerë prej €396,000.00 dhe pas shkurtimit buxhetor (Vendimi i Qeverisë nr. 07/1272 i datës 

27.02.2014 për kursime në nivelin prej 15%), buxheti i Agjencisë  është shkurtuar në vlerë prej 

€24,300.00.    

ASHMDHP ka funksionuar me buxhetin final në vlerë prej €371,700,00, në këtë shpërndarje: 

paga dhe meditje €184,000.00, mallra dhe shërbime €133,040,00, shërbime komunale 

€4,660,00  dhe shpenzime kapitale €50,000,00.  

Në vititn 2014, ASHMDHP ka shpenzuar rreth 99,46% të buxhetit të përgjithshëm apo 

€369,681,57 nga këto kategori: paga dhe meditje 99,76% apo €183,567,36, mallra dhe 

shërbime 99,77 % apo €132,737,97, shërbime komunale 74,81 % apo €3,486,24 dhe shpenzime 

kapitale 99,78 % apo €49,890,00.    

Në fund të dhjetorit të vitit 2014 kemi përfituar grantin në vlerë prej €4,196,08  për shtypjen e 
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materialeve të nevojshme lidhur me organizimin ‘Java e Privatësisë’, mjete të cilat janë 

trasnferuar në kodet buxhetore të Agjencisë për vitin 2015, në mallra dhe shërbime dhe kanë 

rritur masën buxhetore të Agjencisë për vitin 2015. Si shkak i buxhetit të pamjaftueshëm në 

vitin 2013/2014 dhe në joharmoni me nevojat dhe kërkesat për përmbushjen e përgjegjësive, 

Agjencia nuk ka mundur të realizojë disa prej objektivave bazë.  

Në vitin 2014 janë ndarë €371,700.00 përkundër kërkesës së Agjencisë për buxhetin e 

nevojshëm në vlerë prej €862,522.87. Me këtë buxhet të ndarë dhe me tetëmbëdhjetë 

punonjës (18) të lejuar, Agjencia nuk do të ketë mundësi të funksionalizohet e as të 

operacionalizojë sektorë të caktuar brenda saj, në përputhje me ligjin.  

Në mungesë të buxhetit, kapaciteteve njerëzore dhe infrastrukturore, Agjencia është 

përballur me një gjendje në të cilën, në fillim të vitit 2014, kemi pasur obligime të  papaguara 

prej vitit 2013, shuma në vlerë prej €15,000.00, dhe nga kjo gjendje dalin edhe tejkalime në 

nënkodet buxhetore në mallra dhe shërbime në vitin 2014.   

Në vitin 2014 Agjencisë i është shkurtuar buxheti për €24,300.00. Rishikimi buxhetor në vitin 

2014 nuk ka ndodhur për rregullimin e ndarjeve të brendshme dhe e vetmja mundësi ka 

qenë transferimi i mjeteve prej €1,790.00 nga kategoria komunale në kategorinë mallra dhe 

shërbime bazuar në Ligjin për Buxhetin.  

7.2. Përmbledhje për të Hyrat dhe Kategoritë e Veçanta të Shpenzimeve 

a) Të hyrat - Agjencia, në bazë të Ligjit për Mbrojtjen e të dhënave Personale ka 

themeluar dhe mbanë regjistër të sistemit të dosjeve. Brenda vitit 2014 janë bërë 

gjithësej njëzetegjashtë (26) njoftime për regjistrimin e sistemit të dosjeve nga 

kontrolluesit.  Prej tyre, gjashtëmbëdhjetë (16) njoftime janë nga organet publike dhe 

dhjetë (10) nga sektori privat. Në fund të vitit 2014 ka filluar regjistrimi i subjekteve 

kontrolluese dhe pagesat e parapara bazuar në Rregullore Nr. 02/2012 për Mënyrën e 

Mbajtjes së Regjistrit të Sistemit të Dosjeve të të Dhënave Personale dhe formularit 

përkatës. 

 

b) Pagat dhe mëditjet - në kategorinë paga dhe meditje kemi pasur buxhetin e ndarë në 

vlerë prej €184,000.00 dhe në vitin 2014, ASHMDHP ka shpenzuar rreth 99,76% të 

buxhetit apo €183,567,36. ASHMDHP ka 23 zyrtarë të lejuar për punësim, prej tyre 5 

funksionarë publikë të emëruar nga Kuvendi dhe 18 tetëmdhjetë shërbyes civilë. Në 

janar numri i të punësuarëve ka qenë 19, kurse në dhjetor 23 punonjës. Gjatë vitit janë 

rekrutuar 4 zyrtarë dhe një zyrtar ka pezualluar vendin e punës. Fonde për paga 

(edhe pas rritjes së pagave) ka pasur të mjaftueshme për këtë numër të punëtorëve, 

por me këto pozita të pakta nuk mund të funksionalizohet struktura organizative me 

tri departamente, e cila buron nga Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe 

ligjet tjera për ngritjen e kontrollit të brendshëm, realizimin e shpenzimeve dhe 

ngritjen e shkallëve për funksionalizimin e plotë të Agjencisë. Ne kemi kërkuar në 
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vazhdimësi shtimin e numrit të zyrtarëve edhe për 9 pozita dhe rritjen e pagave 

bazuar në fushëveprimtarinë e veçantë të Agjencisë dhe punën e shumëfishtë me 

vendime shtesë që bëjnë zyrtarë e Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale. 

 

c) Mallra dhe Shërbime - në kategorinë mallra dhe shërbime kemi pasur buxhetin e 

ndarë në vlerë prej €133,040.00 dhe në vitin 2014, kemi shpenzuar €132,737.97 apo 

99.77 % të buxhetit.   

Gjatë kësaj kohe në nënkategori kemi shpenzuar:  

Shpenzimet e udhëtimit për vitin 2014 janë: €26,368.63 (në kuadër të nënkategorisë 

‘shpenzime të udhëtimit’ janë edhe shpenzimet për bileta të udhëtimit jashtë vendit si 

shkak i mungesës së kontratës së volitshme. Njëkohësisht ju njoftojmë se buxheti 

aktual prej €20,000.00 për udhëtime nuk i plotëson nevojat dhe kërkesat kur dihet 

obligimi ligjor bazuar në Ligjin 03/L-172 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, neni 4 

- ky ligj zbatohet edhe në zyrat diplomatike dhe konsullore, si dhe në të gjitha 

përfaqësitë e tjera zyrtare të Republikës së Kosovës jashtë shtetit). 

Shërbimet e telekomunikimit €4,517.93 (në kuadër të nënkategorisë ‘shpenzime të 

telekomunikimit’ janë shpenzuar vetëm 37,64% dhe arsyeja e mosshpenzimit ka qenë 

si shkak i mosfaturimit me kohë nga ana e operatorit ‘Vala’ dhe problemeve teknike 

në faturim që i kishte ky operator. Në mungesë të rishikimit buxhetor dhe pas 

kërkesës sonë për rishikim, ne kemi mbuluar shpenzimet tjera në kuadër të 

organizimit të konferencave për 28.01.2014 (Dita Evropiane e Mbrojtjes së të Dhënave 

Personale dhe 30.06.2014 (shënimi i Përvjetorit të Agjencisë). 

Shpenzimet për shërbime €29,810.41 (në kuadër të nënkategorisë ‘shpenzime për 

shërbime’ janë shpenzuar vetëm 99,36% dhe jemi në kuadër të planifikimit të kodit 

buxhetor por shpenzimet në nënkode kanë lëvizur si shkak i nevojës së vazhdueshme 

për shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse në siguri të të dhënave 

personale, TI, shërbime këshillëdhënëse juridike dhe mbështetëse). Mobilet dhe 

pajisjet €7,607.40.  

Blerje tjera €11,298.87 (në kuadër të nënkategorisë blerje tjera, nevoja për material për 

zyra dhe material të nevojshëm për organizimin e konferencave dhe fushatave 

senzibilizuese, ka tejkaluar mjetet e ndara buxhetore në këtë kategori).  

Derivate dhe lëndë djegëse €9,397.44, ‘shërbimi për sigurimet e automjeteve’ 

€1.523,80. Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve €12.015,58, €Qiraja 8,700.00  

(Obligim i bartur nga viti 2013), Shpenzimet e marketingut €3,358.70,  

Shpenzimet e përfaqësimit €15.544,12 (në kuadër të nënkategorisë shpenzimet e 

përfaqësimit kemi mbuluar shpenzimet e reprezentacionit, shpenzimet për 

organizimin e konferencave, njëzet (20) punëtori me nxënës gjatë fushatave 

senzibilizuese nëpër shkolla të mesme, andaj edhe kemi tejkaluar mjetet e ndara 

buxhetore në këtë kategori të cilat i kemi kursyer nga kategoritë tjera buxhetore – por 

në mungesë rishikimi nuk kemi mundur të përshtasim me gjendjen fillestare). 
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Gjatë këtij viti kemi shfrytëzuar kontratat aktuale të Ministrisë së Punëve të Jashtme 

konform marrëveshjes si dhe kontratat e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së 

Kosovës për muajt janar dhe shkurt 2014.  

Ne kemi kërkuar buxhet shtesë gjatë vitit 2014 duke ditur obligimet e Agjencisë, por 

nuk na është ndarë buxhet në këtë kategori dhe duke pasur parasysh edhe largimin e 

mjeteve buxhetore prej €24,300.00 në emër të kursimit – ne kemi mbetur në gjendje jo 

të favorshme për funksionim normal të institucionit. 

Në mungesë të buxhetit në kategorinë ‘mallra dhe shërbime’, në fillim të vitit 2014, 

kemi pasur obligime të  papaguara prej vitit 2013 në vlerë prej  €15,000.00 dhe nga kjo 

gjendje dalin edhe tejkalime në nënkodet buxhetore në ‘mallra dhe shërbime’ në vitin 

2014 dhe në janar 2015 kemi dalë me €15,885,88 obiligime të muajit nëntor dhe dhjetor 

2014, pasi që buxheti aktual prej €133,040.00 nuk i plotëson kërkesat e Agjencisë dhe 

obiligimet e faturave të papaguara që janë duke na percjellur çdo vit.  
 

d) Shpenzime Komunale - në kategorinë shërbime komunale kemi pasur buxhetin e 

ndarë në vlerë €4,660.00 dhe në vitin 2014 kemi shpenzuar €3,486.24 apo 74,81% e 

buxhetit. Gjatë kësaj kohe në nënkategori kemi shpenzuar: ujë €1,001.84 dhe 

shpenzime të telefonisë fikse €2,484.40. Këto shpenzime, përveç telefonisë fikse janë 

obligime komunale të cilat janë mbuluar nga Agjencia pasi që kemi qenë në objekt 

privat deri në dhjetor të vitit 2013. 
 

e) Investimet Kapitale - në kategorinë shpenzime Kapitale kemi pasur buxhetin në vlerë 

€50,000.00 për projektin ‘blerja e veturave’ dhe në muajin dhjetor, kemi shpenzuar 

€49,890.00 apo 99.78% të buxhetit. Projekti është realizuar gjatë muajit dhjetor 2014 

dhe janë blerë tri vetura bazuar në vendimin e këshillit  nr.03/09 data 18.04.2014. 

 
f)     Subvencionet dhe Transferet - Nuk kemi shpenzime në këtë kategori. 

7.3. Përmbledhje e Vërejtjeve Përfudimtare dhe Pikëpamjet për Zhvillimet e 
Ardhshme 

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale ka pasur buxhetin e ndarë pas 

shkrutimit buxhetor në vlerë prej €371,700.00 përkundër kërkesës së Agjencisë për €862,522.87.  

Me këtë buxhet të ndarë dhe me tetëmbëdhjetë punonjës të lejuar, Agjencia nuk do të ketë 

mundësi të funksionalizohet e as të operacionalizojë sektorë të caktuar brenda saj, në 

përputhje me ligjin. Si shkak i buxhetit të pamjaftueshëm në vitin 2013 dhe 2014 dhe në 

joharmoni me nevojat dhe kërkesat për përmbushjen e përgjegjësive, Agjencia nuk ka 

mundur të realizojë disa prej objektivave bazë.  

 

Objektivat e prolonguara në vitin 2014 për shkak të mungesës buxhetore janë: 

1) Fushata ndërgjegjësuese për qytetarët, subjektet kontrolluese, si pasojë e së cilës 

nuk ka mundur të inicohet regjistrimi i subjekteve kontrolluese deri në fund të 

vitit 2014. 
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2) Zhvillimi i kapaciteteve njerëzore kur dihet që natyra e punës së Agjencisë dhe 

pamundësia e trajnimeve brenda vendit për zyrtarët mbrojtës të akredituar në 

institucionet publike dhe private. 

3) Mungesa e mjeteve në kategorinë mallra dhe shërbime për përkthimin e 

dokumentacioneve të nevojshme në gjuhët zyrtare 

7.3.1. Objektivat e Vazhdueshme 2014-2016 

Mbikëqyrja e vazhdueshme e ligjshmërisë së përpunimit të të dhënave synohet të arrihet 

duke zhvilluar aktivitete në këto fusha: 

1. Edukimin e kontrollorëve; 

2. Zbatimin e drejtpërdrejtë të ligjit përmes inspektimeve dhe kontrolleve;  

3. Trajtimi i ankesave; 

4. Ngritja e kapaciteteve. 

Zhvillimi i hovshëm në menaxhimin e të dhënave personale në teknologji dhe 

pamundësia që të jemi në hap me kohën dhe realizimin e objektivave bazë që përmbushin 

fushëveprimtarinë e Agjencisë – vet mungesa buxhetore në kategorinë mallra dhe 

shërbime përcakton projektet të cilat nuk mund të realizojë vet Agjencia. Nevoja për 

organizimin e fushatave senzibilizuese të vazhdueshme edhe në fushat tjera përveç 

arsimit – si në shëndetësi, shërbime për qytetar dhe segmente tjera - buxheti është element 

i rëndësishëm për funksionimin e Agjencisë dhe shtimin e personelit në departamentet që 

fushëveprimtaria e tyre buron nga Ligji funksional 03/L-172 për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale. 
 
 
 
 
 

7.4. Tabelat – Detajet e Shpenzimeve Sipas Kodeve Ekonomike 

7.4.1. Të hyrat 
 

Kodi 
Ekonomik 

Kategoria Ekonomike 

Të hyrat e 
planifikuara/ 
parashikuara 
për vitin 2014 

Të hyrat 
vetanake të 

bartura nga viti 
2013 

Të hyrat 
realizuara në 

vitin 2014 

1 2 3 4 5 

5600 

Të hyra nga granti i 
Ambasadës Norvegjeze në 

kategorinë mallra dhe 
shërbime në fund të 

dhjetorit 2014 e destinuar 
për organizimin e 
konferencës Java e 

Privatësisë, janar 2015 

€4,196.08  0.00 
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7.4.2. Shpenzimet e Përgjithshme 

 

Kodi 
Ekono 
mik 

Kategoria 
Ekonomike 

 
Buxheti dhe shpenzimet 2013 

 

Buxheti vjetor 
me ligjin e 

buxhetit (2014) 

Buxheti me 
rishikim 

2014 

Buxheti 
përfundimtar 

2014 

Shpenzimet 
deri më 31 

dhjetor 

Zotimet deri 
më 31 

dhjetor 

Buxheti 
i 

zotuar 
(në %) 

Buxheti 
i 

shpenzu
ar 

  
Buxheti 

(2013) 

Shpenzime

t 
(2013) 

% 
e 

shpenzi 
mit 

 
(nëse ka 

pasur 
ndryshime) 

 2014 2014  
(në 
%) 

1 2  3  4 5 6 7 8 9 10 

11000 Paga dhe Mëditje 160,000.00 159,771.68 99.68 % 184,000.00 184,000.00 184,000.00 183,567.36 183,567.36 99.76 % 99,76% 

13000 
Mallra dhe 
Shërbime 159,593.90 156,401.44 97.99 % 150,000.00 133,040.00 133,040.00 132,737.97 133,040.00 100 % 99,77% 

13200 
Shpenzime 
Komunale 

12,000.00 11,569.04 96.41 % 12,000.00 4,660.00 4,660.00 3,486.24 3,486.24 74,81% 74,81% 

21000 
Subvencione 

dhe Transfere 
          

30000 
Investimet 
Kapitale 50,000.00 43,359.27 86.72 % 50,000.00 50,000.00 50,000.00 49,890.00 50,000.00 100 % 99,78 % 

 Gjithsej 381,593.90 371,101.43 97.25% 396,000.00 371,700.00 371,700.00 369,681.57 370,093.60 99,57% 99,46% 
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7.4.3. Mallra dhe Shërbime 

 

 Buxheti 2013 Buxheti 2014  

13000 
MALLRA DHE SHËRBIME 
Emri i kategorisë ekonomike Planifikimi 2013 

Shpenzimet në     
(2013) 

% e 
shpenzimit Planifikimi  2014 

Shpenzimet në 
(2014) 

% e 
shpenzimit 

 
Gjithsej Mallra dhe 

Shërbime 
159,593.90 159,771.68 97.99% 133,040.00 132,737.97 99,77 % 

1310 

SHPENZIMET E 
UDHËTIMIT 
(NENTOTALI) 

14,700.00 19,570.26 133.13% 20,000.00 26,368.63* 131,84 % 

13130 
Shpenzimet e udhëtimit 
zyrtar brenda vendit 

2,700.00 0 0% - - - 

13131 
Meditja e udhëtimit zyrtar 
brenda vendit 

- - - - - - 

13132 
Akomodimi gjatë udhëtimit 
zyrtar brenda vendit - - - - - - 

13133 
Shpenzimet tjera të udhëtimit 
zyrtar brenda vendit - - - - - - 

13140 
Shpenzimet e udhëtimit 
zyrtar jasht vendit 12,000.00 0 0 % 5,000.00 5,052.43 101 % 

13141 Meditja e udhëtimit zyrtar jasht 
vendit 

- 9,729.77 +% 10,000.00 11,096.01 110 % 

13142 
Akomodimi gjatë udhëtimit 
zyrtar jasht vendit - 5,189.64 +% 5,000.00 7,161.17 143,2 % 

13143 
Shpenzimet tjera të udhëtimit 
zyrtar jasht vendit 

 

 

- 4,650.85 +%  3,059.02 +% 

 
* Shpenzimet e udhëtimit për vitin 2014 janë: €26,368.63 (në kuadër të nënkategorisë ‘shpenzime të udhëtimit’ janë edhe shpenzimet për 

bileta të udhëtimit jashtë vendit si shkak i mungesës së kontratës së volitshme. Njëkohësisht ju njoftojmë se buxheti aktual prej €20,000.00  

për udhëtime nuk i plotëson nevojat dhe kërkesat kur dihet obligimi ligjor bazuar në Ligjin 03/L-172 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, 
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neni 4 - ky ligj zbatohet edhe në zyrat diplomatike dhe konsullore, si dhe në të gjitha përfaqësitë e tjera zyrtare të Republikës së Kosovës 

jashtë shtetit, sa i përket inspektimit dhe kontrollit). 

 
1330 

SHËRBIMET E 
TELEKOMUNIKIMIT 
(NËNTOTALI) * 

 
9,800.00 

 
7,212.30 

 
73.59% 

 
12,000.00 

 
4,517.93 

 
37,64 % 

13310 Shpenzimet për internet 400.00 - 0% 2,000.00 233.88 11,69 % 

13320 Shpenzimet e telefonisë mobile 9,000.00 7,180.00 79.77%  9,000.00 4,194.35 46,60 % 

13330 Shpenzimet postare 400.00 32.30 8.07% 1,000.00 
 

89.70 8,97 % 

13340 Shpenzimet e përdorimit të 
kabllit  

- - - - - - 

 

1340 SHPENZIMET PËR SHËRBIME 
(NËNTOTALI) * 

29,093.90 32,987.67 113,38% 30,000.00 29,810.41 99,36 % 

13410 Shërbimet e arsimit dhe trajnimit 10,000.00 9,552.00 95.52% 12,000.00 2,770.00 23,08 % 

13420 Shërbimet e përfaqësimit dhe 
avokaturës 

- 
- - - 

- - 

13430 Shërbime të ndryshme 
shëndet. 

- - - 1,000.00 180.00 18 % 

13440 Shërbime të ndryshme 
intelektuale dhe këshilldhënëse 

11,593.39 
11,000.04 94,88% 2,000.00 

12,545.00 627,25 % 

13450 Shërbime shtypje- jo marketing 1,000.00 430.00 43% 3,000.00 2,980.00 99,33 % 

13460 Shërbime Kontraktuese Tjera 4,000.00 11,055.63 276,39% 10,000.00 10,985.41 109,8 % 

13470 Shërbime Teknike 2,500.00 950.00 38% 2,000.00 350.00 17,5 % 

13480 Shpenzimet për Anëtarësim - - - - - - 

 

* Shërbimet e telekomunikimit €4,517.93 (në kuadër të nënkategorisë ‘shpenzime të telekomunikimit’ janë shpenzuar vetëm 37,64 % dhe 
arsyeja e mos shpenzimit ka qenë si shkak i mosfaturimit me kohë nga ana e operatorit ‘Vala’ dhe problemeve teknike në faturim që i 
kishte ky operator. Në mungesë të rishikimit buxhetor dhe pas kërkesës sonë për rishikim, ne kemi mbuluar shpenzimet tjera në kuadër të 
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organizimit të konferencave për 28.01.2014 (Dita Evropiane për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe 30.06.2014 (shënimi i Përvjetorit të 
Agjencisë). 
 

* Shpenzimet për shërbime €29,810.41 (në kuadër të nënkategorisë ‘shpenzime për shërbime’ janë shpenzuar vetëm 99,36 % dhe jemi në 
kuadër të planifikimit të kodit buxhetor por shpenzimet në nënkode kanë lëvizur si shkak i nevojës së vazhdueshme për shërbime të 
ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse ne siguri të dhënave personale, TI, shërbime këshillëdhënëse juridike dhe mbështetëse. 
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1350 

BLERJE E MOBILJEVE 
DHE PAJISJEVE (ME 
PAK SE €1000) 
(NENTOTALI) 

 
6,400.00 

 
8,296.00 

 
129.62% 

 
8,750.00 

 
7,607.40 

 
86,94 % 

13501 Mobilje (më pak se €1000) - 1,045.00 +%    
13502 Telefona (më pak se €1000) 1,000.00 0 0% 1,750.00 1,680.00 96 % 

13503 Kompjuterë (më pak se €1000) 2,000.00 6,875.00 343.75% 4,000.00 3,830.00 95,75 % 

13504 Harduer për teknologji 
informative (më pak se 
€1000) 

3,400.00 0 0% 3,000.00 2,097.40 69,91 % 

13505 Makina fotokopjuese (më 
pak se € 1000) 

- - -    

13506 Pajisje speciale mjeksore (më 
pak se 1000 euro) 

- - -    

13507 Pajisje të shërbimit policor 
(më pak se €1000) 

- - -    

13508 Pajisje trafiku (më pak se €1000) - - -    
13509 Pajisje tjera (më pak se €1000) - 376.00 +% 2,000.00 2,595.00 129,75 % 

 

1360 
BLERJE TJERA - MALLRA 
DHE SHËRBIME 
(NËNTOTAL) 

4,500.00 9,573.02 212.73% 9,000.00 11,298.87 125,54 % 

13610 Furnizime për zyrë 4,500.00 9,573.02 212.73% 9,000.00 11,298.87 125,54 % 

13620 Furnizime me ushqim dhe 
pije (jo dreka zyrtare) 

- - -    

13630 Furnizime mjekësore - - -    
13640 Furnizime pastrimi -      
13650 Furnizim me veshmbathje 

 

 

 

 

-      
13660 Akomodimi - - - -   
13670 Municion dhe armë zjarri - - - - - - 

13680 Tiketat siguruese(banderollat) - - - - - - 

13681 Bllombat - - - - - - 

 
* Blerje tjera €11,298.87 (në kuadër të nënkategorisë ‘blerje tjera’, nevoja për material për zyre dhe material të nevojshëm për organizimin e    

   konferencave dhe fushatave senzibilizuese – ka tejkaluar mjetet e ndara buxhetore në këtë kategori. Në fillim të vitit 2014 ka qenë nevojë 

përgatitja e objektit për punë nga ana e Agjencisë). 
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1370 
DERIVATET DHE 
LËNDËT DJEGËSE 
(NËNTOTALI) 

16,500.00 7,422.18 44.98% 14,000.00 9,397.44 67,12 % 

13710 Vaj 500.00 0 0%    
13720 Naftë për ngrohje qendrore 2,000.00 1,721.60 86.08%  409.45 +% 

13730 Vaj për ngrohje - - -    
13740 Mazut - - -    
13750 Qymyr - - -    
13760 Dru - - -    
13770 Derivate për gjenerator 2,000.00 65.58 3.27%    
13780 Karburant për vetura 12,000.00 5,635.00 46.95% 14,000.00 8,987.99 67,12 % 

 

 

1380 
LLOGARITË E 
AVANSIT 
(NËNTOTAL) 

- - - - - - 

13810 Avas për para të imta (p.cash)       
13820 Avans për udhëtime zyrtare       
13821 Avans       
13830 Avans për mallra dhe shërbime       

13850 Avans - për ambasadat       

 

1390 
SHËRBIMET 
FINANCIARE 
(NËNTOTALI) 

- - - - - - 

13911 Provizion Bankar-Banka Qendrore       
13912 Provizion Bankar-Raiffeisen Bank       
13913 Provizion Bankar-Procredit Banke       

13915 Provizion Bankar-Banka 
Private e Biznesit 

      

13916 Provizion Bankar-Banka 
Ekonomike 

      

13917 Provizion Bankar-NLB 
Banka Prishtina 
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13918 Provizion për Tarifa të Ndryshme       
13940 KPA-Provizioni Bankar       

 

 
1395 

SHËRBIMET E 
REGJISTRIMIT DHE 
SIGURIMEVE 
(NËNTOTALI) 

 
3,800.00 

 
516.52 

 
13.57% 

 
5,000.00 

 
1,523.80 

 
30,47 % 

13950 Regjistrimi i automjeteve - 150.00 +% 3,500.00 540.00     15,42 % 

13951 Sigurimi i automjeteve 3,800.00 346.52 9.11% 1,000.00 963.80 96,38 % 

13952 Taksa komuale e 
regjistrimit të 
automjeteve 

- 20.00 +% 500.00 20.00     4,00 % 

13953 Sigurimi i ndërtesave dhe tjera - - -    

 
 

1400 MIRËMBAJTJA 
(NËNTOTALI) 

5,400.00 5,154.65 95.45% 12,790.00 12,015.58 93,94 % 

14010 Mirëmbajtja dhe 
riparimi i 
automjeteve 

3,000.00 4,654.65 155.1% 5,000.00 5,315.58 106,31 % 

14020 Mirëmbajtja e ndërtesave 2,000.00 0 0%    

14021 Mirembajtja e 
ndërtesave të banimit 

- - -    

14022 Mirembajtja e 
ndërtesave 
administrative 
afariste 

- - - - - - 

14023 Mirëmbajtja e shkollave - - - - - - 

14024 Mirëmbajtja e 
objekteve 
shendetesore 

- - - - - - 

14030 Mirëmbajtaj e auto rrugëve - - - - - - 

14031 Mirëmbajtja e auto 
rrugëve regjionale 

- - - - - - 

14032 Mirëmbajtja e auto rrugëve 
lokale 

- - - - - - 

14040 Mirëmbajtja e 
Teknologjisë 
Informative 

400.00 500.00 125.00% 5,790.00 5,000.00 86,35 % 

14050 Mirëmbajtja e mobileve 
dhe paisjeve 

- - - 2,000.00 1,700.00 85,00% 
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1410 QIRAJA (NËNTOTALI) 49,700.00 47,203.70 94.97%  8,700.00 +% 

14110 Qiraja për ndërtesa 49,700.00 47,203.70 94.97% 0 8,700.00 +% 

14120 Qiraja për tokë - - -    
14130 Qiraja për paisje - - - - - - 

14140 Qiraja për makineri - - - - - - 

14150 Qiraja për pordorime 
tjera hapësinore 

- - - - - - 

 

1420 
SHPENZIMET E 
MARKETINGUT 
(NËNTOTALI) 

9,800.00 5,620.00 57.34% 10,500.00 3,358.70 33,58 % 

14210 Reklamat dhe konkurset 5,000.00 - - 5,000.00 
 

3,358.70 33,58 % 

14220 Botimet e publikimeve 4,000.00 500.00 12.50% 4,000.00  0% 

14230 Shpenzimet për informim 
publik 

800.00 2,120.00 265.00% 1,500.00  0% 
 

 

1430 
SHPENZIMET E 
PËRFAQËSIMIT 
(NËNTOTALI) 

9,900.00 10,845.14 109.54% 11,000.00 15,544.12 141,3 % 

14310 Drekat zyrtare 9,900.00 10,845.14 109.54% 11,000.00 15,544.12 141,3 % 
 

 

1440 
SHPENZIME-
VENDIMET E 
GJYKATAVE 
(NENTOTALI) 

- - - - - - 

14410 Shpenzime-vendimet e 
gjykatave 

      

 

1700 
SERVISIMI I 
BORXHIT 
(NËNTOTALI) 

- - - - - - 

17000 Pagesa e borxhit qeveritar       

 

* Shpenzimet e përfaqësimit €15.544,12 (në kuadër të nënkategorisë shpenzimet e përfaqësimit kemi mbuluar shpenzimet e 

reprezentacionit, shpenzimet për organizimin e konferencave, njëzetë (20) punëtori me nxënës gjatë fushatave senzibilizuese nëpër shkolla 
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të mesme, andaj edhe kemi tejkaluar mjetet e ndara buxhetore në këtë kategori të cilat i kemi kursyer nga kategoritë tjera buxhetore – por 

në mungesë rishikimi nuk kemi mundur të përshtasim me gjendjen fillestare). 

7.4.4. Shpenzimet Komunale 
 

 Buxheti 
2013 

Buxheti 
2014 

1320 

 
Shpenzime Komunale 

 

Planifikimi 2013 

 
Shpenzime

t (2013) 

 
% e 

shpenzimi
t 

 

Planifikimi 2014 

 
Shpenzimet 

(2014) 

 
% e 

shpenzimi
t 

 
Gjithsej Shpenzime 
Komunale 

 
12,000.00 

 
11,569.04 

 
96.40% 

 
4,660.00 

 
3,486.24 

 
77,81 % 

1320 

 
SHPENZIME KOMUNALE 
(NËNTOTALI) 

 
12,000.00 

 
11,569.04 

 
96.40% 

 
4,660.00 

 
3,486.24 

 
77,81 % 

13210 Rryma 5,000.00 3,904.41 78.08%    

13220 Uji 1,000.00 3,914.27 391.42% 1,000.00 1,001.84 100,18 % 

13230 Mbeturinat 1,000.00 350.30 35.03%    

13240 Ngrohja qendrore - - -    

13250 Shpenzimet telefonike 
5,000.00 

3,400.06 68.00% 
3,660.00 

2,484.40 67,88 % 
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7.4.5. Investimet Kapitale 

 
 

 Buxheti  2013 Buxheti 2014 

3000 
 

INVESTIMET KAPITALE 

 
Planifikimi Shpenzimet 

% e 
shpenzimit 

Planifikimi Shpenzimet 
Zotimet deri 

31.12.2013 

% e 
shpenzim

it 

Gjithsej Investimet Kapitale 50,000,00 43,359.27 86.71% 50,000,00 49,890.00 50,000,00 99,78 % 

3110 NDËRTESAT (NËNTOTALI) - - - - - - - 

 31110 Ndërtesat e banimit        
31120 Ndërtesat administrative afariste        
31121 Objektet arsimore        
31122 Objektet shëndetesore        
31123 Objektet kulturore        
31124 Objektet sportive        

 
 

3120 

 

NDËRTIMI I RRUGËVE (NËNTOTALI) - - - - - - - 

31210 Ndërtimi i auto rrugëve        
31220 Ndërtimi i rrugëve regjonale        
31230 Ndërtimi i rrugeve lokale        
31240 Trotuarët        
31250 Kanalizimi        

31260 Ujësjellësi        
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3150 
FURNIZIMI ME RRYMË, 
GJENERIMI (NËNTOTALI) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

31510 Furnizim me rrymë gjenerim dhe 
transmision 

       

 

3160 
PAJISJE (SIST.VLERA MBI €1000) 
(NËNTOTALI) 50,000.00 43,359.27 86,71 %     

31600 Pajisje të Teknologjisë Informative (në 
vlerë mbi € 1000) 

   - - - - 

31610 Pajisje të Teknologjisë Informative 18,000.00 14,988.00 83.26%     
31620 Mobilje - - -     
31630 Telefona - - -     
31640 Kompjuter 27,000,00 24,411.27 90.41%     
31650 Makina Fotokopjuese 5,000.00 3,960.00 79.20%     
31660 Pajisje Speciale Mjekësore - -  - - - - 

31670 Pajisje të Shërbimeve Policore    - - - - 

31680 Souftuer    - - - - 

31690 Pajisje Tjera    - - - - 

 

3170 AUTOMJETE TRANSPORTI 
(NËNTOTALI) 

   
 

50,000.00 
 

49,890.00 
 

50,000.00 
 
99,78 % 

31700 Vetura zyrtare    50,000.00 49,890.00 
49,890.00 

50,000.00 
50,000.00 

  99,78 % 

31701 Kamionë - - -     
31702 Xhip dhe kombibusë - - -     
31703 Vetura të ndihmës së shpejtë - - -     
31704 Veturat e shërbimit policor - - -     
31705 Motorë - - -     

31706 Automjete transporti tjera - - -     
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3180 MAKINERIA (NËNTOTALI)  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
31800 Makineria        

 
 

3190 KAPITAL TJETËR (NËNTOTALI)  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

31900 Kapital tjetër        

31910 Avans për investime        

 

3210 TOKA (NËNTOTALI)  
- 

 
- 

-  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

32100 Toka        

 

3220 PASURITË E PAPREKSHME 
(NËNTOTALI) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

32200 Pasuri e paprekshme        

 

3310 TRANSF.KAPITALE-ENTITETE 
(NËNTOTALI) 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

33100 Trans.kap.-entitetet publike        
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7.4.6. Subvencione dhe Transfere 

 

                                Buxhet   2013                                       Buxheti 2014 

21000 
Subvencione dhe Transfere  

Planifikimi Shpenzimet në 
% e 

shpenzimi
t 

Planifikimi Shpenzimet 
% e 

shpenzimi
t 

    Gjithsej subvensione dhe transfere  
- 

 
- 

 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

- 2100 SUBVENCIONET - - - - -  

21110 Subvencionet për Etnitete 
Publike 

      
21120 Subvencionet për Etnitete 

Publike 
      

21200 Subvencionet për Etnitete 
Jopublike 

      
 

2200 TRANSFERET - - - - -  

22100 Transfere për qeveri tjera       

22110 UNOPS-projekti i 
administratës Agjensioni 
Kosovar i Pronës 

      

22200 Pagesat për perfitues individual       
22210 Pensionet bazë       

22220 Pensionet për persona me 
aftësi te kufizuar 

      

22230 Pensionet e ndihmës sociale       

22235 Pensionet e TMK-es       
22240 Pensionet-Kategoria I       
22250 Pensionet-Kategoria II       
22260 Pagesat për Invalidët e luftes       
22270 Pagesat për invalidët civilë       

22280 Pagesat e familjeve të të 
rënëve ne luftë 

      

22300 Pagesa-vendime gjyqësore       



Raporti Vjetor 2014                                                                                                  Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale  

Faqe 65 prej 68 
 

 

 

7.4.7. Personeli dhe Struktura e Pagave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Niveli 

 
 
 
 
 

 
 

 
Niveli i Bordit 

Pozitat e 
aprovuara 
me Ligjin 

për Buxhet 
Buxhetit për 
Vitin 2014 

 
 

 

 

 

Pozitat e 
plotësuara 

Buxheti i 
aprovuar  me 

Ligjin e  e 
Buxhetit  për 

Paga dhe 
Meditje 

Buxheti i 
shpenzuar  për 
paga deri me 

31 dhjetor  2014 

Totali i 
pagesave  

shtesë 

Numri i 
përgjithshëm i të 
punësuarve  që 

pranojnë  pagesa 
shtesë 

a). Orari i punës (orar  i 
plotë/gjysëm orari dhe 

 

b). Të specifikohet  lloji 
i pagesës  shtesë 

1 
 

2 
 

3 
 

 

4 
 

5 
 

6 7 
 

8 
 

Niveli i Bordit 5 5 82,530.00 82,530.00 0 0 Orari i plotë 

Niveli i 
menaxhmentit të 

lartë 
1 1  11,351.34 11,351.34     Orari i plotë 

Niveli i 
menaxhmentit 5 5  27,568.68 27,568.68     Orari i plotë 

Niveli 
profesional 10 10  55,511.17 52,558.53  2,520.00 2  Orari i plotë 

Niveli 
mbështetës 2 2  7,038.81 7,038.81     Orari i plotë 

 
          Totali 23 23  184,000.00 181,047.36  2,520.00   Orari i plotë 
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8. Raportimi rreth Adresimit të Rekomandimeve të Auditorit 
të Përgjithshëm 
 

Menaxhmenti i ASHMDHP-së ka monitoruar në vazhdimësi adresimin e 

rekomandimeve të dhëna në vitin 2013 dhe ka bërë progres të theksuar në këtë 

drejtim. Për një periudhe të shkurtër kohore kemi arritur të adresojmë gjysmën e 

rekomandimeve. Kjo tregon gatishmërinë dhe angazhimin e menaxhmentit për të 

përmirësuar kontrollet në vazhdimësi. 

Raporti i auditimit për PVF-të të ASHMDHP-së për vitin 2013, kishte rezultuar më 

tetë rekomandime. Prej tyre pesë rekomandime janë adresuar plotësisht, ndërsa tri 

rekomandimet tjera janë në proces të adresimit.  

Procesi i filluar lidhur me adresimin e rekomandimeve dhe zbatimi i 

rekomandimeve është duke vazhduar, por dy rekomandimet 7 dhe 8 të cila i kemi në 

proces, ASHMDHP i ka përmbyllur me kapacitet aktuale njerëzore dhe profesionale, 

kurse adresimi i plotë i tyre do të ndodhë me shtimin e personelit së paku edhe për 

nëntë (9) zyrtarë të nevojshëm për të plotësuar stukturën e planifikuar nga 18 

shërbyes civilë në 27 shërbyes civilë. Kërkesë për shtimin e personelit e cila është 

bazë e nevojshme për funksionim të plotë të ASHMDHP-së. 

 

Raporti për veprimet e ndërmarra dhe të propozuara për gjetjet dhe rekomandimet e 

Auditorit të Përgjithshëm për vitin paraprak. 

  

Nr Rekomandimi ose gjetja 
Veprimi i ndërmarrë ose 

propozuar 
Afati i 
zbatimit 

Efekti 

1 

MKSH-ja duhet të sigurojë 
përmbushjen e obligimeve të 

llogaridhenjes dhe 
transparences përmes 

raportimit te rregullt dhe me 
kohë ne përputhje me kornizën 

ligjore per menaxhimin 
financiar dhe kontrollin. 

Gjatë këtij viti, kemi 
përmbushur obligimet e 
llogaridhënjes përmes 

caktimit të personelit në 
caktim dytësor për Zyrtarin 

Kryesor Financiar dhe 
pozicionet tjera financiare. 

Janar –
Dhjetor 

2014 

Rekomand
im i 

përmbush
ur 
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2 

 
MKSH-ja duhet të sigurojë që 
plani i veprimit te percaktoje 

carte nje afat kohor për 
adresimin e rekomandimeve të 

ZAP-it me anëtarë të stafit 
pergjegjes te identifikuar dhe 
me fokus fillestar ne fushat e 

rendesise me te madhe. 
Implementimi i ketij plani 

duhet te rishikohet nga 
menaxhmenti në baza të 

rregullta. 

 
Mungesa e zyrtarëve 

bazuar në LMFPP, ndikon 
drejtëperdrejtë në 

pamundesinë e adresimit të 
rekomandimeve dhe 

implementimin e tyre në 
afate kohore.  Tani me 

caktimin e zyrtarëve deri në 
pesë funksione i kemi 

përmbyllur përkohësisht 
këto autorizime deri në 

shtimin e personelit. 

 
Janar –
Dhjetor 

2014 

 
Rekomand

im i 
përmbush

ur 

3 

MKSH-ja duhet të sigurojë se 
me rastin e planifikimit të 

buxhetit, janë bërë analiza të 
hollësishme dhe janë 

identifikuar nevojat reale të 
shpenzimeve, përfshirë edhe 

kategorizimin e tyre. Më tutje, 
të sigurojë që të gjitha 

shpenzimet janë regjistruar në 
kategoritë ekonomike 

adekuate. 

Gjatë palnifikimit buxhetor 
kemi krijuar grup punues 

dhe kemi identifikuar 
nevojat reale, si dhe për çdo 

blerje ka marrë vendim 
Këshilli i ASHMDHP-së  

dhe shpenzimet janë 
regjistruar në kategoritë 

adekuate ekonomike. 

Janar –
Dhjetor 

2014 

Rekomand
im i 

përmbush
ur 

4 

MKSH-ja duhet të rishqyrëtojë 
mundesinë e aplikimit të 

sistemit të faturave mujore 
post paid. Kjo duhet të 

sigurojë shërbime më efikase 
me kosto më të ulët. 

Në fillim të vitit 2014 kemi 
nxjerrë: Udhëzimin 

Administrativ nr.01/2014, 
për telefoni fikse dhe 

mobile, kurse sa i përket 
kalimit në Post Paid është 
në fazën shqyrtuese pranë 

Këshillit. 

Janar –
Dhjetor 

2014 

Në proces 
e sipër,  një 

pjesë e 
personelit 

kanë 
kaluar në 
sist.elek. 
top ap. 

5 

MKSH-ja duhet të forcojë 
kontrollet në procesin e 

ekzekutimit të pagesave. Ky 
proces duhet të bëhet ne 

pajtim të plotë me rregulla të 
thesarit. Gjithashtu, meditjet 

duhet të jepen në përputhje të 
plotë të udhezimit 

administrativ për udhëtime 
zyrtare. 

Në fillim të vitit 2014, kemi 
nxjerrë Udhëzimin 

administrativ nr.01/2014 
për avanse dhe udhëtime 

zyrtare. Mungesa buxhetore 
dhe mungesa e alokimeve 
ka qenë faktor për mbetjen 

e disa faturave më shumë se 
30 ditë pa u paguar. 

Janar –
Dhjetor 

2014 

Rekomand
im i 

përmbush
ur 

6 

MKSH-ja duhet të sigurojë së 
gjatë fazës së përgaditjes së 
buxhetit janë identifikuar të 

gjitha nevojat për punën jashtë 
orarit. Më tutje të frocojë 

kontrollet me menaxhimin e 
shpenzimeve për të sigururar 
se të gjitha pagesat bëhen në 

Tani ASHMDHP-ë, ka 
kontrata për shërbimet e 
përkthimit dhe tjera. Me 
shtimin e personelit janë 
ngritur kontrollet dhe të 
gjitha pagesat bëhen në 

pajtim me ligjin e Buxhetit. 

Janar –
Dhjetor 

2014 

Rekomand
im i 

përmbush
ur 
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pajtim me ligjin e buxhetit. 

7 

MKSH-ja duhet të sigurojë së 
janë inicuar procedurat e 
rekturimit për të mbuluar 

pozitën e Drejtorit të 
Përgjithshëm. 

Kemi realizuar kërkesë për 
shtim të Personelit dhe 
njëkohësisht kemi në 

shqyrëtim struk. 
organizative për funzionim 
në mungese personeli prej 
nëntë 9 pozicionesh, andaj 
avancimi i brendshëm  ka 
qenë forma e vetme për 

funksionim. 

Janar –
Dhjetor 

2014 

Në process 
e sipër. 

8 

MKSH-ja duhet të sigurojë 
kontrolle shtesë mbi 

menaxhimin dhe raportimin e 
pasurisë, përfshirë azhurimin e 

vazhdueshëm të regjistrit 
kontabël të pasurisë si dhe 

funksionalizimin e programit 
E-pasuria. 

Gjatë muajit Shtator janë 
trajnuar personeli dhe jemi 
në pritje nga MAP -ASHI , 

që të na lejojnë casje në 
Databazen e E- Pasurisë. 

Janë ngritur kapacitet 
trajnuese për përdorim dhe 

funksionim të databazës. 

Janar –
Dhjetor 

2014 

Në process 
e sipër. 
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