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I.

E-Qeverisja në Komunat e Kosovës: Drejt një administrate
transparente dhe efikase

Qeverisja elektronike (e-qeverisja) është ofrimi i shërbimeve të institucioneve qeveritare përmes
teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (si WAN, Internetit, rrjetit mobil) ndaj
qytetarëve, bizneseve, dhe kategorive të tjera (“Ministria, 3.”) Për një zhvillim ekonomik sa më
të shpejtë dhe sa më përmbajtësor të Republikës së Kosovës, padyshim se hyn edhe pjesa e
krijimit dhe e realizimit të shërbimeve sa më të shumta elektronike për qytetarët dhe biznesin në
Kosovë. Krijimi i këtij mjedisi të shërbimeve elektronike do t’i mundësojë qytetarit, biznesit, por
edhe vetë qeverisë, rritje të standardit të jetës, përparim, dhe zhvillim të shpejtë në të gjitha
fushat.
Me krijimin e një Kosove elektronike (e-Kosova) do të jemi pjesë e denjë e një Evrope
elektronike (e-Evropa). Realizimi dhe zbatimi i qeverisjes elektronike do t’i mundësojë të
gjitha kategorive shërbimin qeveritar, të shpejtë, në çdo kohë dhe nga çdo largësi, për t’i
realizuar kërkesat e tyre të përditshme, si dhe do të ofroj mundësi të ngritjes së aftësive,
shërbime të përhershme, prezantim të të arriturave kombëtare, etj. Qeverisja elektronike
do ta modernizoj administratën dhe do të krijoj një menaxhim efikas dhe me përgjegjësi
në të gjitha nivelet e administratës.
Deri në vitin 2015, instiucionet e Republikës së Kosovës duhet te synojne të vendosin shërbime
elektronike siç janë e-Portali shtetëror, regjistrat e ndryshëm elektronik, e-Administratë,
e-Kadastri, e-Statistika, e-Punësimi, e-Prokurimi, e-ID, e-Tatimi, e-Tregtia, e-Dogana,
e-Shkolla, e-Biznesi, e-Arkiva, e-Dosjet, e- Bujqësia, e-Transaksionet, e-Biblioteka, GIS-i,
m-Shërbimet, e-fotgrafia, etj.
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1.1.2 Legjislacioni
Legjislacioni definohet si nje pjese e rendesishme ne procesin e e-qeverisjes, ku Departamenti i
e-Qeverisjes dhe Proceseve Administrative në bazë të përgjegjësisë ligjore ka qellim
vendosjen e standardeve dhe shërbimeve të teknologjisë informative dhe koordinimin e
sigurisë së shërbimeve të teknologjisë informative. Institucionet shtetërore të
Republikës së Kosovës, në bashkëpunim me instituticionet e tjera,ka hartuar Strategjinë e
Qeverisjes Elektronike 2009-2015 dhe Planin e Veprimit për zbatimin e kësaj strategjie
(“Ministria, 10.”) Të dyja dokumentet janë aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës në
fund të viti 2008, respektivisht 2009.
Momentalisht është duke u punuar edhe në hartimin e Kornizës së Interoperabilitetit të
Republikës së Kosovës, finalizimi i së cilës pritet të bëhet deri në fund të vitit 2010.
Bazuar në reformat e aplikuara dhe sipas udhëzimit administrativ Nr. MAP 05/2009 për
strukturën organizative të MAP-it, Departamenti i Teknologjisë Informative është shndërruar në
Departamentin e e-Qeverisjes dhe Proceseve Administrative, i cili në përbërjen e vet ka
Divizionin për Zhvillimin e e-Qeverisjes, Divizionin e Proceseve Administrative, Divizionin e
Menaxhimit dhe Integrimit të Sistemeve, Divizionin e Sigurisë dhe Operimeve Qendrore,
Divizionin e Rrjetave dhe Telekomunikimit.
Në aspektin e infrastrukturës ligjore, tashmë është arritur një infrastruktur e kënaqshme
ligjore, por që jemi në vazhdën e avancimeve me qëllim të përshtatjes së tyre me
legjislacionin e BE-së në fushën e e-Qeverisjes dhe TI-së. Së fundi kemi hartuar draftligjin
për Organet e Shoqërisë së Informacionit. Gjithashtu te legjislacioni sekondar, kemi
disa udhëzime administrative për përdorimin e telefonisë, emailin zyrtar, transparencën
dhe standardizimin e web faqeve, kartelave të identifikimit, përdorimin e licencave
softuerike, sigurinë e bazave të shënimeve, menaxhimin e sigurisë në teknologjinë
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informative, si dhe janë në proces të finalizimit udhëzimi administrativ për menaxhimin
dhe editimin e e-Portalit shtetëror, politika për trajnimin e stafit të teknologjisë
informative, avancimi i politikës për përdorimin e internetit në institucione, politika përharduer
dhe softuer, etj.

1.1.3 Projektet e realizuara
Disa nga projektet e realiuara në aspektin e infrastrukturës fizike të TIK-ut, janë projekte të
shumta për fuqizimin të rrjetit qeveritar mikrovalor duke ndërlidhur komunat e Republikës së
Kosovës dhe pika të tjera fundore të institucioneve me Qendrën e Sistemit të TI-së, është
realizuar “superstrada elektronike” përmes unazës së kabullit optik duke ndërlidhur
regjionet komunale në rrjetin qeveritar. Së fundi, janë ndërlidhur me rrjetin qeveritar
Qendrat e Regjistrimit të Automjeteve, Gjykatat, Qendra e Intelegjencës Financiare,
QKUK me gjithë rrjetin e brendshëm, pika të institucioneve qeveritare në veri të vendit,
etj. Përmes lidhjeve VPN është bërë e mundur që çdo institucioni qeveritar në tërë
teritorin e Republikës së Kosovës si dhe ambasadave të Kosovës në botë, ti bëhet e
mundur kyçja në rrjetin qeveritar për të shfrytëzuar resurset që ofron Sistemi Qeveritar i
teknologjisë informative, janë kyç në rrjetin qeveritar më se 95% e Zyrave të Gjendjes
Civile, është realizuar faza e parë e projektit “Qendra e të Dhënave” e Republikës së
Kosovës, e cila do të shërbej për vendosjen e të dhënave për të gjitha institucionet
shtetërore.

1.1.4 Përfitimet nga avancimi i rrjetave qeveritare dhe “superstradës
elektronike” qeveritare
Me fuqizimin dhe zgjerimin e rrjetit qeveritar përfitimet janë të mëdha, si krijimi i
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pikave fundore për kyçjen e shkollave dhe spitaleve në superstraden elektronike, krijimi
i bazës së realizimit të të gjitha projekteve të qeverisjes elektronike, arrihet një
administrate efikase dhe shumë transparente në të gjitha nivelet qeveritare dhe lokale,
është mundësuar realizimi i sitemit qeveritar telefonik VoIP dhe Videokonferencave,
është arritur niveli më i lartë i mundshëm i sigurisë së shërbimeve në teknologji
informative, si dhe arrihet kursim i madh i buxhetit të Kosovës.

Fig. 1.0 Rrjeti qeveritar i Republikes se Kosoves

1.1.5 Sistemet dhe shërbimet elektronike
Sa i përket sistemeve dhe shërbimeve elektronike janë ndërtuar këto projekte:
e-Portali shtetëror dhe atë në disa faza ku vlenë të theksohet verifikimi online i
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dokumeteve të prodhuara për pasaportë, leternjoftim dhe patent shofer; Aplikacioni për
regjistrim dhe licencim online të bizneseve në kuadër të synimit për e-biznese; moduli
për pengun; Sistemi për aplikim online për patent shofer i cili është në fazën e
funksionalizimit të nderveprimit të bazës së re të shenimeve me bazën e vjetër të
shënimeve; Sistemi për regjistrimin e automjeteve që gjithashtu është në fazën e
funksionalizimit pasi që janë aplikuar metodologji të reja përmes ndërveprimit të bazave
ndërmjetësuese të shënimeve; Sistemi i aplikimit online për certefikata të gjendjes civile,
Sistemi i Menaxhimit të Pasurisë; Arkivimi Elektronik i Dokumenteve; Sistemi i
Menaxhimit të Projekteve; dhe, Aplikacioni për Policinë e Kosovës (e-Policia) i cili shërben
për identifikimin e automjeteve dhe patent shoferëve nga çdo pikë e Kosovës.

1.1.6 e-Portali
Me rendësi jashtzakonisht të madhe është arritja e realizimit dhe lancimit të e-Portalit
shtetëror. Tashmë në këtë portal www.rks-gov.net janë vendosur informacione dhe
shërbimet të rendësishme për qytetarin G2C, për biznesin G2B dhe për administratën
G2G. e-Portali në vazhdimësi avancohet dhe pasurohet me shërbime elektronike të
ngritura nga të gjitha inastitucionet e Republikës së Kosovës. Gjithashtu është duke u
punuar që qasjet në shërbime të jenë sipas një regjistri unik dhe thjeshtë të aplikueshëm
edhe për qasje nga ueb aplikacione të tjera siç është rasti me projektin e unifikimit të
përmbajtjeve për ueb aplikacionet e komunave (CMS, i cili është funksional). Kjo do
paraprijë aplikimin e identifikimeve me kartelë elektronike të identifikimit (e-ID).
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Fig. 2.0 e-Portali

1.1.7 Aplikimi online për dokumentet e gjendjes civile
Projekti “Zhvillimi i aplikacionit të Gjendjes Civile”është zhvilluar në kuadër të Strategjisë së eQeverisjes 2009-2015 dhe Planit të Veprimit për implementimin e kësaj Strategjie, dhe qytetarët
mund ti qasen përmes e-Portalit me adresën
•

http://gjc.rks-gov.net/aplikimilogin.aspx?l=1.

Bartës i realizimit të projektit ka qenë Departamenti i e-Qeverisjes dhe Proceseve Administrative
në MAP në bashkëpunim me departamentin përkatës të Regjistrimeve dhe Gjendjes Civile në
MPB. Ky Sistem fillimisht ka qenë i ndërtuar si Windows Aplikacion, por gjatë
viti 2009 është avancuar në Web Aplikacion, i cili mundëson aplikim online për certifikata të
Page 13 of 37

ndryshme të gjendjes civile. Ndërkohë projekti tashmë është mbështetur edhe përmes projektit
“Kyçja e zyrave të gjendjes civile në rrjetin qeveritar dhe internet” të cilin DeQPA e ka
implementuar. Kjo mundëson që çdo zyre e gjendjes civile e Republikës së Kosovës të ketë qasje
në internet dhe të përdor Sistemin e ngritur për aplikim online për certifikata nga qytetarët e
Kosovës.
Përmes këtij aplikacioni, të gjithë qytetaret e Republikës së Kosovës do të kenë mundësi që
përmes internetit të aplikojnë për certifikata të ndryshme siç janë, certifikata e lindjes, certifikata
e martesës, certifikata e vdekjes, certifikata e vendbanimit, certifikata e shtetësisë, certifikata për
lidhje martesore, certifikata e statusit martesor, certifikata jete, deklarata e bashkësisë familjare,
etj. Gjithashtu aplikacioni mundëson, gjenerimin dhe plotësimin e certifikatave me të dhëna dhe
shtypjen e tyre online nga ana e zyrtareve, gjenerimin e raporteve të ndryshme statistikore,
paraqitjen e rezultateve në raport dhe shtypja e tyre on-line, nxjerrjen e formularëve blanko për
plotësim me të dhëna për kërkesë të certifikatave, skanimin dhe ruajtjen e dokumenteve
përcjellëse (kopje dhe dëshmi të ndryshme) të qytetareve në bazën e shënimeve, kërkimin e
përafërt dhe intelegjent brenda këtij sistemi, njoftimin i qytetarit përmes e-mailit në momentin
kur certifikata është e gatshme.
Disa nga përfitimet nga zbatimi i aplikacionit janë, krijimi i regjistrit civil unik digjital,
efikasiteti, kursimi i kohës, kursimi i shpenzimeve për ardhje vajtje, reduktimi i radhëve të
pritjes, etj. Tashmë jemi në fillim të përpjekjeve që certifikatat e shtypura nga zyrtarët e gjendjes
civile,të dërgohen përmes shërbimit postar, në këtë rast PTK-së, deri tek shtëpia, banesa, apo
ndonjë adresë tjetër e aplikuesit online për certifikata.
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Fig. 3.0 Sherbimi online i gjendjes civile

1.1.8 Sistemi i Menaxhimit të Pasurisë (e-Pasuria)
Sistemi i Menaxhimit të Pasurisë, është një sistem unik dhe i integruar elektronik, për të
gjitha institucionet shtetërore të Kosovës. Ky sistem hynë në kategorinë e shërbimeve
elektronike G2G, qeveria për administratën (qeverinë), i cili modernizon dhe
automatizon procese të ndryshmne administrative brenda administratës publike të Kosovës.
Ky projekt krijon efikasitet, transparencë, statistika, auditim online dhe shpejtësi të
realizimit të punëve në administratën publike. SMP krijon një bazë qendrore të të
dhënave dhe unike për menaxhimin efektiv të pasurisë së institucioneve, mirëmbajtjen e
saktë të të dhënave mbi pasurinë për qëllim të vlerësimit dhe raportimit të vlerës së tyre,
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mundëson menaxhimin dhe monitorimin gjendjes së stokut, minimizimin ose
eliminimin e stoqeve nëpër depot e institucioneve, mundëson auditimin online të
pasurisë nga auditori i përgjithshëm, mbështetë gjenerimin dhe vendosjen e barkodeve
në pajisje dhe inventar, menaxhon me të gjitha hyrje-daljet e aseteve dhe të materialit
shpenzues, realizon procesin e amortizimit dhe zhvlerësimit të pajisjeve dhe inventarit,
mundëson procesin e transferit të pasurisë, ka të integruar procesin e kërkesave online
nga zyrtarët e administratës publike, mundëson gjenerimin e raporteve të ndryshme.

Fig. 4.0 e-Pasuria
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1.1.9 Aplikacioni për regjistrim dhe licencim online të bizneseve

Aplikacioni është ndërtuar në kuadër të qeverisjes elektronike për shërbimet elektronike G2B
(Government to Business), qeveria për biznesin qasja për aplikim bëhet përmes kësaj adresës
http://bizneset.rks-gov.net/. Ky sistem elektronik përmbanë modulin e Regjistrimit të Bizneseve,
moduli Licensimit të Bizneseve, modulin e Rezervimit të Emrit të Biznesit, modulin e Shuarjes
së Biznesit, modulin i Pengut për Biznes, modulin i Statistikave, modulin e Administrimit, Bazën
Ndermjetësuese dhe integrimin në e-Portal.
I gjithë procesi i aplikimit është i mundshëm online, përmes internetit. Aplikuesi përmes ePortalit do të qaset në sistem për të aplikuar online. Plotëson kërkesat e nevojshme ashtu siç
kërkohet me ligj. Përmes sistemit aplikimi me të gjitha shkresat e nevojshme në mënyrë
elektronike parqitet si kërkesë tek zyrtarët e MTI-së. Zyrtarët e MTI-së, sipas përgjegjësive që
kanë menaxhojnë me procesin e aprovimit (regjistrimit) apo mos aprovimit të kërkesës. Si
aprovimi apo mos aprovimi i kthehen aplikuesit në mënyrë elektronike. Në këtë mënyrë
aplikuesi është çdo herë i informuar. Në rastin e marrjes së informacionit për aprovim, aplikuesi
parqitet në ARBK/MTI për të marr Certifikatën origjinale të biznesit.
Interoperabiliteti në realizimin e këtij sistemi ka qenë i domosdoshëm, nga se është dashur që të
përdoret edhe baza ndërmjetësuese e shënimeve, që krijon ndërveprueshmëri në mes të bazës së
re të shënimeve me bazën e vjetër të shënimeve.
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Fig 5.0 Regjistrimi i bizneseve online

1.2.1 Punësimi elektronik (e-Punësimi) në administratën publike
Projekti “Zhvillimi i moduleve për shërbime elektronike“ në kuadër të e-Portalit
shtetëror, përveç modulit të punësimit elektronik, përmban modulin e aplikimit
për e-mailin zyrtar, modulin për aplikim për kartelë të identifikimit, modulin për
aplikim për telefon, modulin e turizmit, modulin e udhëtimeve zyrtare dhe
modulin për kërkimin e nëpunësve në administratën publike. Punësimi
elektronik automatizon proceset e administrates publike në tërë procesin e
punësimit, që nga publikimi i konkurseve e deri në fazën finale të kontratës së të
punësuarit përmes këtij procesi. Sistemi i punësimit elektronik, bënë
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automatizimin e rekrutimit të stafit në administratën publike, lehtëson procesin e
aplikimit nga ana e qytetarëve me qëllim punësimi në administratë, siguron
transparencën dhe rritë maksimalisht besueshmërin në procesin e punësimit, si
dhe ofron vlerësim të mirëfilltë në konkurencën e kandidatëve që kanë aplikuar.
Projekti është unik dhe i ndërtuar për të gjitha institucionet e Republikës së
Kosovës, respektivisht administratës publikë në Kosovë, si në nivel qendror e po
ashtu edhe në nivel lokal. Pra, moduli i punësimit elektronik ofron mundësinë
aplikimit online për vende të lira të punës në administratën publike nga përdorues të
regjioneve apo vendeve të ndryshme pa marrë parasysh pozitat e tyre gjeografike në
Republikën e Kosovës, mundësinë e inicimit të kërkesave për pozita të lira të punës nga
ana e nëpunësve që merren me menaxhimin e procedurave të punësimit, ofron mundësi
të aprovimit ose refuzimit të kërkesës, publikimin e pozitës së lirë të punës, pastaj
anulimin ose mbylljen e pozitës së lirë të punës etj. Gjithashtu mundëson vlerësimin e
kandidatëve që kanë aplikuar për vende të lira të punës nga ana e komisionit për
vlerësim. Aplikimi dhe përzgjedhja e vendeve të lira të punës, bëhet në adresën në
kuadër të e-Portalit shtetëror:
•

http://www.rks-gov.net/sqAL/aplikacionet/Konkurset/Pages/VendeTeLiraPune.aspx
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Fig.6.0 e-Aplikacioni per punesim

1.2.2 Shërbime dhe projekte të tjera
Janë realizuar dhe janë në proces të funksioanlitetit të plotë projektet e Arkivimi
Elektronik i Dokumenteve – faza e parë, Sistemi i Menaxhimit të Projekteve – faza e
parë. Në platformën Microsoft, janë avancuar shërbimet elektronike nga verzionet e vjetra në
verzionet e fundit të kësaj platforme. Janë realizuar me qindra dhe mijëra shërbime nga
ana e disa sektorëve të DeQPA-së për institucionet qeveritare (hostime, intervenime në
rrjetë, telefoni, mbështetje, shërbime elektronike qeveritare, kartela identifikuese, etj.)
Gjatë vitit 2010 janë planifikuar të realizohe projektet, Arkivimi Elektronik i Dokumenteve –
faza e dytë, e-Shkollat, Sistemi i Menaxhimit të Shpenzimeve të Automjeteve, Avancimi i ePage 20 of 37

Portalit, Sistemi i Menaxhimit të Dokumenteve, Furnizim mepajisje dhe pjesë rezervë të TI-së,
Sistemi i Monitorimit të Sigurisë së të Dhënave, Sistemi Qeveritar VoIP, Zgjerimi i Rrjetit
Qeveritar, projektin e-Prokurimi, Sistemin e Menaxhimit të Projekteve – faza e dytë, Avancimi i
Qendres së Sistemit, Qendra e të Dhënave, etj.
Gjithashtu në bazë të një raporti jo përfundimtar mbi monitorimin e realizimit të Planit
të Veprimit të e-Qeverisjes, edhe institucione të tjera kanë realizuar projekte të
rendësishme, siç është rasti me doganat e Kosovës, ATK-në, baza të shënimeve në
fushën e bijqësisë, tregtisë dhe industrisë, kulturës, baza të shënimeve të aspekteve
sociale, shëndetësisë, sigurisë si dhe në të gjitha fushat tjera që ndërlidhen me qeverisjen
elektronike (e-Qeverisjen).

1.2.3 Përfitimet nga projektet e qeverisjes elektronike (e-Qeverisjes)
Me realizimin e strategjisë për qeverisjen elektronike do të ketë përfitime të
mëdha për shoqërinë kosovare. Përfitimet do të jenë ekonomike dhe sociale duke
përfshirë modernizimin e administratës, arsimit, shëndetësisë, drejtësisë,
sigurisë, zhvillimin e biznesit, zhvillimin e tregtisë, zhvillimin e bujqësisë, rritjen
e buxhetit, rritjen e demokracisë, zhvillimin e kulturës, hulumtime shkencore,
statistika të ndryshme, etj.
Disa nga përfitimet më të rëndësishme do të jenë:
• Krijimi i identitetit elektronik të qytetarëve
• Krijon një sportel elektronik ku merren shërbimet nga të gjitha palët duke
përfshirë edhe njerëzit me të meta
• Zvogëlimi i ngarkesave dhe shpenzimeve administrative
• Do të rrisë transparencën dhe efektivitetin në administratën publike
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• Krijon raporte efektive nxënës-mësimdhënës-prind në arsim
• Rritë dukshëm sigurinë dhe besueshmërinë në drejtësi
• Lufton dhe ul krimin e organizuar
• Digjitalizon të dhënat dhe automatizon përpunimin e informacioneve
• Zvogëlon kohën e nevojshme për marrjen e vendimeve
• Ul nivelin e korrupsionit
• Krijon hapësira për rritjen e investimeve
• Qytetarët dhe bizneset realizojnë detyrimet përmes internetit
• Realizimi i të hyrave në mënyrë elektronike monitorohet më mirë
• Lehtëson komunikimin me popullatën e sidomos me zonat rurale
• Me informacionet që publikon dhe trajnimet online që ndërmerr, ndikon në
ngritjen e dijes dhe bën përmirësimin e teknologjisë në të gjitha fushat e jetës
• Për biznese do të ketë ulje të shpenzimeve
• Prezanton të arriturat kombëtare në botë
• Përgatitë vendin për integrimet evropiane, etj.
Ofrimi i shërbimeve në mënyrë elektronike do sjell kursime në buxhetin e Kosovës nga një anë
dhe në anën tjetër do të sjellë përfitime në buxhet. Krijimi i regjistrave të bizneseve dhe
mundësia e regjistrimit online të tyre si dhe mundësia e realizimit të pagesave elektronike, do të
ndikojë në rritjet e të hyrave buxhetore.

II.

Kartela e re elektronike e Kosovës dhe vizioni i MPB-së për
integrimin e saj në e-Qeverisje

Kartela aktuale e identitetit nuk përmban shënime elektronike, ajo shërben për identifikimin fizik
të qytetarit . Ka elemente alfanumerike dhe biometrike dhe është pak e integruar në aplikacionet
softuerike aktuale në e-Qeverisje. Më 23 maj 2011 Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian
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(ECLO) në Kosovë ka publikuar një dokument (Factsheet) mbi katër pikat që Kosova duhet t’i
përmbush për të marrë udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave, dhe këto janë:
-Siguria e dokumenteve (pasaportat, dokumentet e udhëtimit dhe besueshmëria e regjistrit civil),
-Migrimi ilegal, riatdhesimi dhe menaxhimi i kufijve,
-Rendi dhe siguria publike, dhe
-Liria e lëvizjes dhe të drejtat themelore të minoriteteve
Digjitalizimi i proceseve administrative dhe biznesore, apo qeverisja elektronike – siç jemi
mësuar ta dëgjojmë në jetën e përditshme, është padyshim sfida më e madhe që është duke i
përcjellë institucionet e Kosovës, edhe Universitetin e Prishtinës.
Punimi shkencor në konferencën ndërkombëtare ICEGOV 2012 - Konferenca e 6të
Ndërkombëtare e Teorisë dhe Praktikës së Qeverisjes Elektronike, që organizohet me datë 22-25
Tetor 2012 në, New York, SHBA me titullin: “Vlerësimi i faktorëve të suksesit të zbatimit të
projektit të e-Qeverisjes: Sfidat për perspektivën e-Qeverisjes në Kosovës”.
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Fig.7.0 Vleresimi I faktoreve te suksesit te e-qeverisjes

2.1 Siguria dhe privatësia e shënimeve në kohën e internetit

Fig.8.0 Organogrami I sigurise dhe privatesise
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2.2 Kartela e re elektronike e identitetit
MPB që nga nëntori i vitit 2011 ka filluar lëshimin e pasaportave elektronik
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Vizioni I MPB –se po ndjek modelin gjerman për kartela elektronike të identitetit
Tri aplikacione në kartelë:
1. eSign (qualified)
2. eID (dhe advanced eSign),
3. ePass

Fig.10.0 Aplikacionet ne Kartele
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Kartela e re elektronike do të shërbej si “kompjuter i sigurt për llogaritje” dhe si çelësi unik për
gjitha aplikacionet për e-Qeverisje. Të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës tani e tutje
duhet të marrin parasysh faktin që qytetari ka mundësinë teknike të autentitikohet në formën më
të besueshme. Aplikacionet e ardhshme duhet të integrojnë kartelën e re elektronike, ashtu që të
gjitha shërbimet të mund te realizohen përmes Internetit. Të ri-dizajnohen të gjitha aplikacionet
aktuale në “back-office” per komunikim me kartelën e re elektronike.

III.

Rastet studimore te e-qeverisjes :

3.1 Estonia
Gjendja momentale: 71% e familjeve në Estoni posedojnë PC dhe 94% e taksave deklarohen në
formë elektronike. Në rast nevoje për riimbursim për bizneset që deklarojnë në formë elektronike
sipas ligjit përgjigjja duhet të kthehet brenda 5 ditëve, ndërsa në rast nevoje për riimbursim për
bizneset që bëhet në formë fizike përgjigjja mund të zgjas deri në 3 muaj.
Kanë 500 pika për qasje në wireless pa pagesë, 1139 pika të qasjes pa tela në të gjithë territorin
45 227 km² dhe Shkollat janë të lidhura 100% në internet.
3.1.2 XROAD

X-Road është sistemi që shërben për ndërveprimin e sistemeve elektronike të zhvilluara në
platforma të ndryshme. X-Roadi menaxhohet dhe mbikëqyret nga Ministria e Ekonomisë dhe
Financave dhe janë rreth 1500 shërbime elektronike që shfrytëzohen në Estoni.
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Fig. 11.0 XROAD – rrjeti qeveritar

3.1.3 Baza Ligjore
Public Information Act (2000) – Akti për Informim Publik
Cdo informatë që nuk është klasifikuar si internet apo personale duhet të jetë e disponueshme për
qytetarët dhe Ueb faqja është mënyra më e mirë për ti bërë këto informata publike.
Digital Signature Act (2000) – Akti i Nënshkrimit Digjital
Nënshkrimi digjital është baraz me nënshkrimin manual
ID Documents Act (1999) – Akti për Dokumentet Personale
Kartela ID është e detyrueshme nga mosha 15 vjet dhe janë lëshuar më shumë se 900 000
kartela.
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3.1.4 e-ID, ID Kartelat dhe kartelat e telefonave mobil
e-ID – përmban:
•
•
•
•

identitetin personal
certifikatën elektronike për autencititet
certifikatën për nënshkrim digjital
certifikata për autencititet si dhe nënshkrimi digjital mbrohet edhe me nga një pin kod

e-ID shërben për qasje nga distanca përmes card-reader-it për gjitha shërbimet elektronike për
qytetarët, mundëson që të shihen gjitha qasjet e personave apo zyrtarëve të cilët ju janë qasur të
dhënave personale të cilat janë publike. e-ID shërben edhe si Bank-Card.
Mobile-ID – është ID-ja e integruar në kartën e tel mobil e cila përmban shënimet e ID kartës
identifikuese e cila ka filluar nga viti 2007, penetrimi në këtë sistem është 3.1% në nivel vendi.
E-Mobile- është një shërbim që në Estoni mundëson për pagesën e:
•
•

Parkingut të automjeteve
Transportin publik, pagesën nga llogaria e telefonit mobil, etj

3.1.5 Email-ët

Cdo qytetare ka email zyrtar që hapet nga shteti dhe është I barabartë me adresën fizike. Ky
email është vetëm email që mund të lidhet me më shumë email privat të qytetarëve dhe shërben
për komunikimet në mes qytetarëve dhe qeverisë.
Qytetari në cdo kohë mund ti ndryshoj emailët privat të tij të asociuar me emailin zyrtar dhe
mund ti lidh deri në 5 email privat me atë zyrtar.

3.1.6 Trajnimet për qytetarë

Si pjesë kruciale e implementimit të e-Qeverisjes ka qenë dhe edukimi i qytetarëve i cili është
bërë 2 herë me nga 100 000 veta me bashkëfinancim me sektorin privat. Kjo i ka ndihmuar më
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pas sektorit privat duke reduktuar numrin e puntorëve pasi që shumica e transaksioneve është
bërë në mënyrë elektronike.
3.1.7 Komunat dhe e-qeverisja
Komunat nuk blejnë PC por I merr ato me qira duke kursyer kosto dhe duke marrë gjithmonë
teknologjinë më të re. Të gjitha komunat e ndajnë koston e softuerëve të përdorur dhe në të
njejtën kohë janë të standardizuar. Zhvillimin dhe menaxhimin e softuerëve që përdoren u jipen
kompanive të kontraktuara por vetëm pronësia mbi informata mbetet e qeverisë.
3.1.8 Softuerët e perdorur në e-Qeverisje në komuna
• Groupware
•

Document management (GOPRO)

•

Web services

•

Financial IS (MS Dynamics AX)

•

Geographic IS (Mapserver)

•

National registers, „x-road“

•

Aplikacione tjera për nevoja specifike

3.1.9 Parlamenti i Estonisë

Parlamenti publikon të gjitha dokumentet, ligjet në portalet e tyre dhe të gjitha kto ligje mund të
shihen në format e tyre derisa të aprovohen duke i lënë mundesi qytetarëve të komentojnë në to.

3.2 Norvegjia

Norvegjia është një nga shtetet që kohe me pare i është përkushtuar ngritjes së kapaciteteve në
fushën e TIK-ut dhe digjitalizimit të shërbimeve. Më 1961, në Norvegji është themeluar Këshilli
i Qeverisë për Informatikë organ për Udhëheqje Qendrore.
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Është vlerësuar se në procesin e avancimit të e-Qeverisjes, niveli i ndikimit është:
-80%- menaxhmenti, njeriu dhe proceset, ndërsa
-20% - TIK dhe pajisje
3.2.1 Agjencioni për Menaxhim Publik dhe e-Qeverisje
Më 2008 është themeluar Agjencioni për Menaxhim Publik dhe e-Qeverisje. Ky agjencion
posedon rreth 200 të punësuar, vlen të theksohet se jo më shumë se 40 zyrtarë të këtij agjencioni
janë me profesion IT, çka dmth se rreth 80% e stafit janë Menaxher, ekonomist, jurist etj që do të
thotë janë njerëz kreativ që propozojnë politikat dhe standardet që ngritin nivelin e cilësisë së
shërbimeve për qytetarët, bizneset dhe qeverinë.
Element shumë me rëndësi është përvoja se shërbimet, sistemet dhe aplikacionet elektronike apo
elementet e e-Qeverisjes në Norvegji kanë filluar para 40 viteve, mirëpo në fillim kanë
funksionuar si sisteme të centralizuara, më vonë janë decentralizuar me synimin e ngritjes së
cilësisë (mirëpo nuk ka dhënë rezultatet e pritura). Tani Agjencioni dhe shteti synojnë të
centralizojnë shërbimet e e-Qeverisjes dhe gjitha sistemet elektronike duke unifikuar bazat e të
dhënave dhe dizajnët e aplikacioneve me qëllim të thjeshtësimit të përdorimit dhe ngritjes së
cilësisë së shërbimeve dhe uljes së kostos së mirëmbajtjes.
Në dokumentin bazë për e-Qeverisje në Norvegji është vënë theks i veçantë në shtatë parime e
arkitekturës së TIK-ut:
•
•
•
•
•
•
•

Orientimi i shërbimeve
Interoperabiliteti
Accessibility – (Qasshmëria)
Siguria
Openness (Transparenca)
Fleksibiliteti
Scalability (Planifikimi për rritje në të ardhmen dhe efekti i rritjes në menaxhim, softuer,
harduer dhe procese)
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Fig 12. Kronologjia e zhvillimit të e-Qeverisjes në Norvegji

3.2.2 Strategjia unike e e-Qeverisjes për komunat e Norvegjisë
Komunat në Norvegji posedojnë strategjinë për e-Qeverisje në Komuna, e cila është strategji
unike për komunat e në harmoni me politikat nivelit qendror. (e-Komunat), kanë hartuar
strategjinë për e-komunat bazuar në Agjendën Lokale Digjitale”. Kjo strategji rishikohet cdo një
ose dy vjet për mundësi ndryshimesh të nevojshme për të qenë në harmoni me standarded dhe
strategjinë qëndrore si dhe përmbushjen e kërkesave të qytetarëve

3.2.3 Përmisimet e Proceseve, Standarded dhe Politikat
Bazuar në një matje të nivelit të shërbimeve, digjitalizimi i shërbimeve ka shkurtuar kohën e
finalizimit të shërbimeve nga 14 ditë në shërbimin manual në 2 ditë në procedimin digjital të
shërbimit. Janë nxjerrur standarde dhe politika për unifikimin e shërbimeve elektronike ku është
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me rëndësi të theksohet se në shërbimet elektronike në komuna pjesa dërmuese e kërkesave dhe
shërbimeve që kërkohen nga qytetarët janë për:
•
•
•

fëmijët,
shkollat dhe
transportin publik.

3.2.4 Forumi i TIK
Asosacioni i komunave të Norvegjisë ka krijuar një forum specifik për e-Qeverisje. Këtu kanë
qasje të gjitha komunat për të shkëmbyer dokumentet e ndryshme për e-Qeverisje, për të
diskutuar dhe komentuar tema të ndryshme. Kjo përdoret si pikë qëndrore e rrjedhjes së
informacionit për e-Qeverisje për të gjitha komunat.
Mund të konkludojm se në sistemet e TIK-ut duhet ngritur aplikacione dhe shërbime unike dhe
të centralizuara që realizon me përfitime sa më të madh ekonomike praktike dhe cilësore. Nga
kjo duhet të vëjmë në spikamë se komunat e Kosovës duhet t'i kushtojnë një kujdes të veçantë
ngritjes së kapaciteteve ne fushën e e-Qeverisjes dhe te insistojnë ne shfrytëzimin e resurseve te
TIK-ut nga niveli qendror, gjë e cila ju sjell shumë me tepër:
•
•
•
•

siguri,
kosto më te lirë
cilësi më të lartë
me pak staf të angazhuar etj.. në fushën e e-Qeverisjes

3.3 Ferizaji: Të arriturat e Komunës në fushën E TIK-ut dhe procedimi i lëndëve përmes
sistemit elektronik
Komuna e Ferizajt në vitin 2005 kishte një lidhje në internet me kapacitet 512kbps, ku në atë
kohë ishin të kyqur gjithsej 30 shfrytëzues të rrjetit kompjuterik lokal.

Lidhja mikrovalore qeveritare në atë kohë kishte një kapacitet prej 2 Mbps ku ky kapacitet
shfrytëzohej nga UNMIK-u, ndërsa komuna shfrytëzonte këtë rrjet për aplikacionet e
FreeBalancit dhe për programet e Kadastrës.

Page 33 of 37

Programet të cilat përdoreshin nga ana e shfrytëzuesve ishin Intraneti dhe MS Office. Në këtë
kohë janë futur mbi 200 shfrytëzues në domainin lokal ku kanë përdorë e-mail lokal dhe sistemin
e Intranetit. Komuna gjatë kësaj kohe investon në paisjet hardverike.

3.3.1 e-Qeverisja
Në komunën tonë u bënë investime të ndryshme Hardverike dhe softverike Ku u investua në
paisje si: Serverë, paisje të rrjetit dhe të energjisë. Ndërsa në softver filluan të Implementohen
Aplikacionet si E- pasuria, E-arkiva etj.

Fig.13.0 Rrjeti ne Komunen e Ferizajit
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3.3.2 e-Komuna
Programi e-Komuna ka hyrë në përdormin në vitin 2008, dhe ka disa module shumë të
rëndësishme për digjitalizimin e shërbimeve në komunë.
Momentalisht ky aplikacion punon në personel, taksa komunale, dhe buxhet.

Fig.14.0 E-Komuna

3.3.3 Intraneti dhe Arka
Intraneti është një aplikacion shumë i nevojshëm për komunën, njëherit me këtë aplikacion ne
kryejmë shumë punë. Intraneti në komunen tonë është i ndërlidhur edhe me disa aplikacione tjera
si: Arka dhe Gjendja civile.
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Fig.15.0 Intraneti dhe Arka
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IV.

4.0 Referencat:

Ministra E Administrates Publike. By Ministria E Administrates Publike. N.p., 2012. Web. 7 Sept. 2012.
<http://map.rks-gov.net/>.

Aplikimi online i gjendjes civile.
<http://gjc.rks-gov.net/aplikimilogin.aspx?l=1>.
Regjistrimi online i bizneseve
<http://bizneset.rks-gov.net>.
e-Punesimi
<http://www.rks-gov.net/sqAL/aplikacionet/Konkurset/Pages/VendeTeLiraPune.aspx>.
Ministria e Administrates te Pushtetit Lokal
<http://mapl.rks-gov.net>.
Ks Norvegjia
<http://www.ks.no>
E-Estonia
<http://www.e-estonia.com>
Komuna e Ferizajit
<http://kk.rks-gov.net/ferizaj/>
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