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ABSTRAKT
Procesi i inspektimit luan një rolë shumë të rëndësishëm në zhvillimin dhe përparimin e
vendit. Në Kosovë si në çdo vend tjetër secila ministri ka të krijuar inspektoratet për të
siguruar mbarëvajtjen e punës së subjekteve në bazë të ligjeve dhe rregullave të
përcaktuara. Sistemi i inspektimeve në Kosovë është duke u ballafaquar me shumë
parregullsi, manipulime në realizimin e inspektimit të subjekteve. Çështja kryesore e këtij
studimi është gjetja e një zgjidhje më digjitalizimin e procesit të inspektimit për të
zvogëluar në nivel shumë të ulët keqpërdorimet gjatë inspektimeve që realizohen. Për të
gjetur një zgjidhje të digjitalizimit të procesit të inspektimit në tërë Kosovën , së pari është
studiuar gjendja aktuale e inspektimeve në vend në bazë të hulumtimeve të publikuara,
gjithashtu janë studiuar ligjet dhe rregulloret që e definojnë tërë procesin e inspektimeve
për çdo inspektorat të krijuar në mënyrë të veçantë. Në kuadër të këtij studimi është arritur
në një dizajnë i sistemit e-Inspektimi.
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HYRJE

Sot, më tepër se asnjëherë është e nevojshme digjitalizimi i proceseve të ndryshme si në
institucionet private po ashtu edhe ato publike. Zhvillimi i një sistemi për menaxhimin e
procesit të inspektimeve nga fillimi gjerë në fund, ndikon shumë në ngritjen e nivelit të
inspektimeve brenda territorit të Kosovës.
Digjitalizimi i inspektimeve zvogëlon koston e inspektimit që është e nevojshme për
inspektimin e subjekteve, rritja e produktivitetit të subjekteve, përmirësimi i cilësisë së
produktit janë hapa shumë të rëndësishëm për ngritjen e nivelit të bizneseve në Republikën
e Kosovës. Sistemi i menaxhimit të inspektimeve do të lehtësoj punën e inspektorëve gjatë
vizitave në subjekte të ndryshme, gjithashtu do të ndikojë në një monitorim të gjithë
proceseve të inspektimeve duke rritur nivelin e transparencës së inspektimeve. Si platformë
e sistemit elektronik, kjo kërkesë do të mbulon të gjitha informacionet e nevojshme për të
përgatitur, kryer, ndjekur dhe raportuar një inspektim.
Inspektoratet ose organet e inspektimit në Republikën e Kosovës përcaktohen me ligje,
udhëzime administrative apo edhe me vendim në disa raste. Inspektoratet e nivelit qendror
janë pjesë e një numri institucionesh, kryesisht ministrive, por edhe të institucioneve të
pavarura, ndërsa inspektoratet e nivelit lokal janë si pjesë e komunave, ku si rrethoj nuk ka
asnjë lloj bashkëpunimi mes niveleve të inspektorateve.
Shumica e të dhënave të inspektimit në të gjithë inspektoratet janë në formën e Microsoft
Word dhe Dokumente të Microsoft Excel.
Nga këndvështrimi i bizneseve, digjitalizimi i procesit të inspektimeve do të ndikojë në
menaxhimin më të mirë të inspektimeve ndaj tyre. Konkretisht, do të shmangen rastet e
inspektimeve të të njëjtit biznes brenda një kohe të shkurtër disa herë përgjatë vitit.
Gjithashtu arkivimi i dosjeve të inspektimit do të jetë më i sigurtë, qasja në të dhëna do të
jetë më e vështirë, gjithashtu edhe humbja e të dhënave nga inspektimet do të eliminohet
pasi çdo veprim që realizohet në sistem do të regjistrohet. Qasja në dosjet e inspektimit do
të jetë e kontrolluar varësisht nëse përdoruesi është inspektor, udhëheqës i inspektimit,
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drejtor i inspektoratit, ministër apo administrator. Në bazë të rolit që kanë në sistem ashtu
do të jenë detyrat dhe qasjet e limituara për secilin përdorues.
Digjitalizimi i sistemit të inspektimit do të rrit cilësinë e të dhënave, si dhe mbledhjen dhe
përpunimin e të dhënave të inspektimit. Gjithashtu, me digjitalizimin e proceseve të
inspektimit do të rritet efikasiteti i tyre, do të ulet kostoja si dhe do të arrihet kontroll më i
mirë i tyre, si nga ana e organeve inspektuese ashtu edhe nga ana e subjekteve të biznesit.
Ruajtja e përditshme e të dhënave nga vizitat e inspektimit, të realizuara përmes sistemit të
ri e-Inspektimi, do të ndihmon në menaxhimin më të lehtë dhe më të shpejt të të dhënave.
Kërkimi i inspektimeve të realizuara më parë dhe dosjeve të kaluara, do të jetë shumë më i
shpejtë, më i lehtë dhe më i sigurt me sistemin e ri. Koha e harxhuar përmes formës klasike
për të krijuar, kërkuar apo regjistruar një inspektim të një biznesi ka qenë shumë e gjatë.
Me krijimin e sistemit e-Inspektimi nuk do ketë kohë të humbura për të marr dokumentet e
nevojshme apo edhe për të hapur një rast të ri të inspektimit. Sistemi gjithashtu do të
mundësoj fleksibilitet të shtuar, duke zvogëluar gjasën për të bërë gabime gjatë inspektimit,
si dhe duke reduktuar dukshëm nivelin e manipulimit me rastet e inspektuara. Pra, me
zhvillimin e sistemit e-Inspektimi do të fitohet siguri më e madhe e të dhënave në proceset
e ndryshme të inspektimit që do të realizohen.

1.1 Qëllimi i punimit
Qëllimi i punimit është dizajnimi i proceseve të inspektimeve në Republikën e Kosovës.
Digjitalizimi i procesit të inspektimit ka për qëllim zvogëlimin e parregullsive në procesin e
inspektimit dhe mos koordinimit mes institucioneve shtetërore, si dhe mos raportimin
korrekt ndaj institucioneve shtetërore. Një koordinim i qartë i inspektimeve ndërmjet
inspektorateve të ndryshme ndikon që një subjekt të mos jetë objekt i inspektimeve të
shumëfishta në kohë të ndryshme duke minimizuar në këtë mënyrë kohën e harxhuar për
inspektim. Gjithashtu digjitalizimi i proceseve të ndryshme ndikon në avancimin dhe
lehtësimin e realizimit të detyrave si dhe rrit nivelin e transparencës së shtetit ndajë
qytetarëve të sajë. Zvogëlimi i numrit të parregullsive me zhvillimin e sistemit të
inspektimit është një nga top qëllimet kryesore për digjitalizimin e procesit të inspektimit
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në Kosovë , pasiçë niveli i korrupsionit është shumë i lartë në këtë sektor në procesin e
inspektimit të subjekteve.
Rezultatet e pritshme nga ky punim janë:
•

Analizimi i gjendjes aktuale të procesit të inspektimit në Kosovë,

•

Dizajnimi i sistemit për procesin e inspektimeve

•

Rezultati dhe përfundimi nga ky studim i realizuar

1.2 Struktura e punimit të tezës
Punimi është i organizuar ku në seksionin e parë është përshkruhet situata aktuale dhe
qëllimi i i këtij punimi. Në seksionin e dytë është definuar metoda e studimit për marrjen e
të dhënave të nevojshme. Deklarimi i problemit që aktualisht hasen inspektorët në procesin
e inspektimit ku në seksionin e 3-të janë definuar në mënyrë të përgjithshme. Pastaj në
seksionin e 5-ërt është përshkruar në mënyrë të detajuar dizajni i sistemit të menaxhimit të
inspektimeve. Seksioni i 6-të përshkruan metodologjinë e përdorur në këtë studim .Ndërsa
në seksionin e 7 janë definuar rezultatet nga ky studim i realizuar. Në fund, seksioni shtatë
përmbledhë të gjithë temën.
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2

SHQYRTIMI I LITERATURËS

2.1 Metodologjia e studimit
Shqyrtimi i literaturës përfshinë, hulumtime të ndryshme që janë bërë për procesin e
inspektimeve në Kosovë nga organizata të ndryshme siç është Instituti për hulumtim GAP,
dokumente të qeverisë, raporte të ndryshme, dokumente teknike si dhe ligjet e
inspektimeve.
Hulumtimi rrethë gjendjes aktuale të inspektorateve në Republikën e Kosovës është trajtuar
nga aspekte legjislative të inspektimeve në secilin inspektorat. Metodologjia e përdorur për
gjendjen aktuale të inspektimeve përfshinë elementet si:
•

Identifikimi i procesit të gjitha inspektimeve.

•

Analizimi i statistikave të nxjerra nga situata e viteve të fundit në inspektorate.

•

Përpunimi i materialit me të dhëna të inspektorëve dhe inspektorateve

Gjendja aktuale e procesit të inspektimit është diskutuar më poshtë, duke përfshirë
vlerësimin e kapaciteti të inspektorëve për inspektorat.

Për arsye të mos qasjes për intervistim të inspektorëve dhe pjesëtarëve të tjerë të
departamentit të inspektimit, janë përdorur hulumtimet e realizuara nga institucione
adekuate për hulumtim të procesit të inspektimit në Republikën e Kosovës.

2.2 Rëndësia e studimit
Ky studim do të kontribuoj shumë pasi që do të paraqes një zgjidhje të dizjanit të sistemit
për inspektimet brenda Republikës së Kosovës, duke u bazuar ne ligjet në fuqi për
inspektime të subjekteve. Pavarësisht që në vendet e jashtme digjitalizimi i këtij procesi
është në nivel shumë të lartë, në vendin tonë është një sfidë e re, e pa realizuar më parë.

Punimi synon ti ndihmojë edhe pronarët e subjekteve në Kosovë, pasi që do të ju mundësoj
pranimin e njoftimeve në rast të inspektimeve të planifikuara, paraqitjen e historikut të
inspektimeve si dhe dërgimin e ankesave online përmes sistemit rrethë pakënaqësive në
procesin e inspektimit të realizuar.
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Hartimi dhe zhvillimi i sistemit online të inspektimeve do të ndihmojë në parandalimin e
disa problemeve që janë shfaqur e që ende janë prezente në procesin e realizimit të
inspektimeve. Nevoja për dixhitalizimin e procesit të inspektimeve është shumë e madhe,
pasiqë rrit efikasitetin e shërbimeve shtetërore duke mundësuar në çdo kohë në çfarë do
distance përmbushjen e kërkesave dhe nevojave të qytetarëve dhe bizneseve në Kosovë për
inspektim. Digjitalizimi i administratës shtetërorë zvogëlon nivelin e burokracisë në
institucionet shtetërore, duke krijuar transparencë më të madhe të të gjitha rasteve të
inspektimeve .

Një fazë sfiduese në digjitalizimin e sistemit të inspektimeve në Kosovë është mosha
mesatare e inspektorëve dhe aftësia e tyre në përdorimin e teknologjisë e cila nuk është në
nivelin më të mirë. Keqpërdorimi gjatë procesit të inspektimit dhe pas inspektimit është
shumë i lartë. Si pasoj e keqpërdorimit është mungesa e gatishmërisë për t’i bërë proceset
më transparente. Gjithashtu ekziston konflikt kompetencash në mes të nivelit qendror dhe
lokal. Pasi që inspektoratet nuk paraqesin trupa që funksionojnë në mënyrë të pavarur. Për
shkak të disa konflikteve inspektimet zhvillohen në mënyrë të ndar dhe të pavarur nga njëra
tjetra.
Inspektoratet e nivelit qendror dhe rajonal janë përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit të
ligjeve, udhëzimet administrative, rregulloret, vendimet e Qeverisë së Kosovës, ndërsa
niveli lokal inspektoratet (komunale) janë të mandatuar të mbikëqyrin zbatimin e akteve të
miratuara nga ato Kuvendet përkatëse Komunale. Megjithatë, kjo shpesh nuk është rasti, si
komuna e cila punëson këta inspektorë lokalë gjithashtu cakton detyrat dhe përgjegjësitë e
tyre që shpesh janë në konflikt me inspektorate të nivelit qendror sepse bëjnë të njëjtat
inspektime sikur të ishin të nivelit qendror inspektoratet.

Në nivelin qendror, bashkëpunimi midis inspektorateve të ndryshme ose ndërmjet
inspektorateve dhe autoritete të tjera si Policia, Doganat etj. janë të kënaqshme pasi mund
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të ketë inspektime të zakonshme në raste specifike dhe në përgjithësi, ata do të njoftojnë
njëri-tjetrin nëse gjatë procesit të inspektimit ndeshet me diçka jashtë domenit të tyre. Të
dhënat e informacionit, raportet ose gjetjet zakonisht shkëmbehen me e-mail ose madje
edhe kopje fizike ndonjëherë dhe këtu është bashkëpunimi zakonisht mbaron. Nuk ka asnjë
të përbashkët inspektime ose koordinim për inspektim midis dy niveleve. Është e mundur
që një biznes është inspektohet nga një inspektorat i nivelit qendror siç është Inspektorati i
Tregut një ditë dhe një ditë tjetër përsëri nga një Inspektor i Tregut i nivelit lokal të
komunës përkatëse, duke krijuar kështu pakënaqësi tek subjektet.

Keqpërdorimi i procesit të inspektimeve, parregullsive gjatë inspektimeve, ndryshimi i të
dhënave të inspektimeve , fshirja e të dhënave dhe keqpërdorimi me dosjet e inspektimit
janë çështjet më kryesore dhe arsyet kryesore për nevojën e digjitalizimin e procesit të
inspektimit. Digjitalizimi do të ndihmojë në informimin e qytetarëve më shpejtë dhe më
saktë në çdo kohë, mundësi ankimimi për çdo parregullsi të hasur gjatë inspektimit.
Zhvillimi i Sistemit për Menaxhimin e Inspektimeve do të rritë efikasitetin, transparencën,
përgjegjësin, si dhe demokratizimin e proceseve shtetërore.
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4

RAST STUDIMI

Studimi do të kontribuoj shumë në gjetjen e një zgjidhje për procesin e realizimit të
inspektimeve. Punimi synon ti ndihmoj inspektorateve brenda Republikës së Kosovës në
inspektimin sa më të lehtë dhe më të sigurtë të të gjitha bizneseve të regjistruara. Zhvillimi
i këtij sistemi është shumë i nevojshëm pasi që do të mundësoj krijimin, menaxhimin dhe
arkivimin shumë më të lehtë të inspektimeve. Duke parë ngarkesën e realizimit të
inspektimit dhe kohës së shpenzuar për inspektim shprehet nevoja për të pasur më të lehtë
procesin e inspektimit si dhe arkivimin e inspektimeve. Ky kapitull do të përshkruaj të
gjithë procesin e inspektimit si dhe dizajnin e sistemit.

4.1 Procesi i përgjithshëm i inspektimit
Përmes Sistemit të Inspektimit do të mundësohet digjitalizimi i të gjithë procesit të
inspektimit, monitorimit të një procesi transparent të inspektimit të çdo inspektimi të
realizuar [5]. Ekzistojnë 3 lloje kryesore të inspektimeve që të realizohen në çdo inspektorat
, sic janë:
● Inspektimi i planifikuar-Inspektimi i planifikuar ndaj subjektit të caktuar
realizohet në bazë të planit vjetor të inspektimeve. Në planin vjetor të inspektimeve
për çdo biznes që do të inspektohet caktohet lloji i inspektimit që do të realizohet.
Planifikimi i inspektimeve bëhet në pajtim me qasjen e bazuar në rrezik të
inspektorateve të miratuara nga organi inspektues. Në shumicën e rasteve të gjitha
inspektimet e planifikuara krijohen nga udhëheqësi i inspektoratit i cili cakton edhe
grupin e inspektorëve për inspektimin e secilit biznes. Inspektimi i planifikuar
realizohet në ato raste kur në një periudhë prej 2 vitesh nuk janë hasur asnjë
parregullsi nga ana e subjektit. Procesi i përgjithshëm i inspektimeve në secilin
inspektorat është paraqitur në Figura 1 dhe në Figura 2
● Inspektim i paplanifikuar- Në rastet kur është e nevojshme realizimi i
inspektimeve jashtë planit vjetor të inspektimeve atëherë kemi të bëjmë me
inspektim të paplanifikuar. Inspektimi i paplanifikuar realizohet realizohet në rastet
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kur veprimtaria e subjektit është kundrejt rregullave të përcaktuar apo në rast të
mundësisë së shkaktimit të rrezikut për interesin publik. Inspektimi i paplanifikuar
është paraqitur përmes diagramit në Figura 4. Në rastet kur kemi inspektim të
paplanifikuar dhe duhet veprim i menjëhershëm sistemi e-Inspektimi

i lejon

inspektorit krijimin e një rasti të ri për inspektim duke cekur arsyen e inspektimit
emergjent dhe duke kërkuar autorizim nga kryeinspektori i atij inspektorat.
Kryeinspektori në afat prej 24 orësh nga momenti që është kërkuar autorizimi duhet
të konfirmoj apo refuzoj rastin e inspektimit të hapur. Pavarësisht kohës kur
kryeinspektori konfirmon apo refuzon rastin për inspektim , grupi inspektues i
krijuar për atë rast të inspektimit mund ët vazhdojnë të gjitha hapat e nevojshme
gjatë inspektimit që realizohet.
● Ri-inspektimi- Qëllimi i ri-inspektimit është inspektimi i subjektit të inspektuar më
parë. Ky inspektim fokusohet vetëm në shkeljet e identifikuara në inspektimin e
fundit. Ri-inspektimi mund të bëhet vetëm pas kalimit të afatit kohor që i është
caktuar biznesit të inspektuar për korrigjimin e shkeljeve të konstatuara në
procesverbalin e inspektimit të fundit, siç është paraqitur Figura 3.
Të gjitha fazat që kalon një inspektim që realizohet ndaj një subjekti të caktuar , pavarësisht
llojit të inspektimit janë:
•

Plani vjetor i inspektimeve në të cilën organizohet puna e të gjithë inspektorëve
brenda një viti.

•

Për çdo inspektim të krijuar në sistem duhet të autorizohen inspektorët për
realizimin e inspektimit. Autorizimi për fillimin e inspektimit vendoset nga
udhëheqësi i inspektoratit.

Asnjë inspektim në sistem nuk mund të realizohet pa

aprovimin e autorizimit të inspektimit. Inspektimi mund të fillojë pa autorizim
vetëm në rast të inspektimit emergjent.
•

Kohëzgjatja e autorizimit caktohet në fillim, në momentin që krijohet autorizimi.
Maksimumi i autorizimit është 2 ditë me mundësi të shtyrjes po ashtu maksimum aq
ditë sa është caktuar herën e parë.

8

•

Në rast të inspektimit të planifikuar, do të mundësohet njoftimi i subjektit që do të
inspektohet disa ditë para realizimit të inspektimit.

•

Lista e kontrollit është baza kryesore e inspektimit, në bazë të kësaj liste realizohet
inspektimi i subjekteve. Udhëheqësi i inspektoratit në momentin që krijon një rast të
inspektimit

vendos edhe listën e kontrollit që do të përdoret krijohet lista e

kontrollit. Nëse, sipas vlerësimit të inspektorit duhet të bëhet një devijim nga lista e
kontrollit gjatë inspektimit për mbrojtjen e interesit publik, devijimi duhet të
shpjegohet në mënyrë të hollësishme në procesverbalin e inspektimit.
•

Plotësimi i procesverbalit pas përfundimit të vizitës inspektuese të subjektit.

•

Marrja e vendimeve dhe masave ndëshkuese të nevojshme në bazë të parregullsive
të hasura gjatë procesit të inspektimit. Në vendim paraqiten masat ndëshkuese për
subjektin, në rastet kur subjekti nuk i ka plotësuar ligjet si duhet.

● Pas çdo vendimi, subjekti i inspektuar ka të drejtën në një afat të caktuar kohor për
ankesë ndaj vendimit të grupit inspektues.
● Pas përfundimit të çdo rasti të inspektimit duhet të krijohet një raport për
inspektimin e realizuar [5].
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Figura 1 Procesi i përgjithshëm i inspektimit-Pjesa1
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Figura 2 Procesi i përgjithshëm i inspektimit-Pjesa2
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Figura 3 Procesi i ri-inspektimit
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Figura 4 Procesi i Inspektimit Emergjent
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Për të gjitha subjektet e inspektuara në sistem do të jetë i gjithë historiku i inspektimeve të
realizuara për secilin subjekt në mënyrë të veçantë. Për çdo inspektim që realizohet për një
biznes të caktuar, të gjitha detajet e inspektimit që nga koha e fillimit të inspektimit,
dokumentet e vendosura nga inspektimi, fotot/videot e marra nga vendi i inspektimit,
procesverbali i plotësuar, lista e kontrollit e deri tek vendimi përfundimtar i ati inspektimi.
Gjithashtu në sistem do të ruhen edhe inspektorët që e kanë realizuar inspektimin e biznesit
të caktuar.

4.2 Vlerësimi i rrezikut
Vlerësimi i rrezikut që mund të shkaktojnë subjektet kanë rolin kryesor në listimin e
subjekteve për inspektim në planin vjetor të inspektimeve që duhet të realizohen brenda një
afati të caktuar. Caktimi i nivelit të rrezikshmërisë së secilit subjekt definohet në mënyrë të
veçantë nga secili inspektorat, duke caktuar shkallën e rrezikshmërisë që paraqet ai subjekt
për atë lloj të inspektimit. Rëndësia e vlerësimit të rrezikut është në mënyrë që fokusi i
inspektimeve të jetë në ato subjekte që paraqesin rrezik më të lartë dhe më të shpejtë për
interesin publik, duke përfshirë shëndetin publik, sigurinë publike apo mjedisin, siç është
paraqitur në Figura 5. Pos kriterit të nivelit të rrezikut për prioritizimin e inspektimeve
është edhe shtrirja gjeografike e subjekteve. Arsyeja pse është e nevojshme shtrirja
gjeografike e subjekteve është sepse zvogëlon kohën e humbur për shkuarjen prej një vendi
në një vend tjetër dhe rritë numrin e inspektimeve.
Qasja e bazuar në rrezik është procesi që zhvillohet dhe zbatohet nga organet inspektuese
dhe ka për qëllim analizimin, planifikimin dhe realizimin e inspektimeve duke u fokusuar
në ato subjekte ose fusha të inspektimit të cilat paraqesin rrezikun më të madh dhe më të
menjëhershëm për interesin publik, duke përfshirë shëndetin publik, sigurinë publike apo
mjedisin.
Statusi i vlerësimit të rrezikut të subjekteve mund të jetë: me rrezikshmëri të lartë,
rrezikshmëri të mesme dhe me rrezikshmëri të ulët. Në bazë të statusit nivelit të
rrezikshmërisë do të caktohet edhe shpeshtësia e inspektimeve për subjektin. Lista e
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subjekteve për inspektim do të jetë e veçantë për secilin inspektorat në mënyrë të veçantë.
Kriteri bazë i listimit të subjekteve për inspektim në secilin inspektorat është i ngjashëm,
siç janë:
● Gjerësia e ndikimit,
● Pasojat e mos-zbatimit të legjislacionit në fuqi,
● Probabiliteti i mos-zbatimit të legjislacionit në fuqi
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Figura 5 Plani i inspektimi bazuar në metodologjinë e vlerësimit të rrezikut

4.3 Masat ndëshkuese dhe procesi i ankimit
Përmes Sistemit të Menaxhimit të Inspektimeve do të mundësohet moduli për ankesa nga
ana e subjekteve të inspektuara. Gjate procesit të inspektimit në rast të identifikimit të
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parregullsive nga ana e biznesit, inspektorët përgjegjës ndërmarrin masat e nevojshme të
parapara me ligj. Pas marrjes së vendimit subjekti ka të drejt brenda 8 ditësh të drejtoj
ankesë kundër vendimit të marr nga grupi inspektues.[8] I gjithë procesi i ankimit do të
realizohet përmes sistemit. Procesi i ankimit ndaj vendimeve të inspektoratit është paraqitur
në Figura 6. Të gjitha ankesat shqyrtohen nga udhëheqësi i inspektoratit përkatës.
Grupi inspektues në bazë të nivelit të shkeljes së konstatuar nga vendi i ngjarjes mund të
shqiptoj masat si në vijim:
● Njoftim për korrigjim të parregullsive të identifikuara brenda një afati të caktuar
kohor përcaktohet në vendim gjatë inspektimit të subjektit.
●

Vërejtje

●

Marrja e masave administrative (gjobë)

●

Pezullim ose ndalim të përkohshëm të veprimtarisë

●

Konfiskim të produkteve

●

Ndërprerje të veprimtarisë

Procedim të lëndës për padi civile dhe penale

Inspektoratet shqiptojnë gjoba, bazuar në kompetencën dhe lartësinë e gjobave të
përcaktuar me ligjet në fuqi. Të gjitha gjobat e shqiptuara janë të vendosura në inspektimin
e krijuar për atë biznes të caktuar.
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Figura 6 Procesi i përgjithshëm i ankimit dhe ankimit te veçantë

4.4 Raportimi
Krijimi i raporteve është modul shumë i rëndësishëm në procesin e inspektimit. Për çdo
inspektim që realizohet nevojitet krijimi i raporteve për inspektimet e realizuara. Përmes
raporteve do të mundësohet paraqitja e:
•

Inspektimeve të realizuara nga një inspektor,
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•

Inspektimeve të pa realizuara ne një inspektorat,

•

Të gjitha inspektimet e realizuara në një inspektorat brenda një periudhe të caktuar
kohore, etj.

Përmes Sistemit të Menagjimit të Inspektimeve do të mundësohet krijimi i raporteve shumë
shpejtë, më sigurt dhe më të kuptueshme.
Sistemi do të mundësoj në përfundim të inspektimit gjenerimi i një raporti me të dhënat
kryesore nga inspektimi i realizuar. Gjithashtu do të mundësohet gjenerimi i raporteve
javore, mujore , vjetore të secilit inspektor për punën e tyre. Ndërsa udhëheqësit të
inspektoratit do ti mundësohet gjenerimi i raporteve me baza javore, mujore dhe vjetore.
Sistemi e-Inspektimi do të mundësoj që në fund të çdo inspektimi që përfundon në
momentin kur plotësohet vendimi nga inspektimi i biznesit i realizuar do të mundësohet
gjenerimi i një raporti rreth atij inspektimi që është realizuar. Inspektori në bazë të nevojës
dhe kërkesës i raporton udhëheqësit të inspektoratit, kurse udhëheqësi i inspektoratit i
raporton në bazë të nevojës dhe kërkesës ministrit të atij inspektorati ku bënë pjesë. Procesi
i raportimit është paraqitur në Figura 7, [9].
Në Shtojca D është paraqitur një formati i raporteve të përgjithshme të inspektimeve javore,
mujore apo vjetore.
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Figura 7 Procesi i përgjithshëm i raportimit

Përmes këtij moduli përdoruesve të sistemit do të iu mundësohet nxjerrja e të dhënave
sipas nevojës përmes raporteve të personalizuara për inspektimet e realizuara / vlerësimin e
inspektorëve / raporti i inspektimit të realizuar, rajonit ku bëhen inspektimet, llojit të
inspektoratit, si dhe për një periudhë të caktuar kohore. Në sistemin e-Inspektimi do të
mundësohet krijimi i disa llojeve të inspektimeve në bazë të nevojës si:
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•

Raporte të përgjithshme që do të gjenerohen në mënyrë automatike me të dhënat
kryesore të inspektimeve të realizuara nga inspektori i caktuar.

•

Krijimi i një raporti të ri në bazë të nevojës së secilit inspektor apo kryeinspektor.

•

Ndryshimi i paraqitjes së raporteve në bazë të nevojës dhe dëshirës të inspektorit
apo kryeinspektorit.

•

Ruajtja dhe futja në raportet e krijuara, në bazë të rolit edhe do të lejohet qasja në
raportet e krijuara.

4.5 Arkitektura e nivelit të lartë
Sistemi e-Inspektimi do të ketë të pamundur funksionimin pa ndërlidhjen me sistemet e
tjera nga të cilat varet në mënyrë të drejtpërdrejtë procesi i inspektimeve .
Për të mundësuar komunikimin me regjistrave të shërbimeve të tjera, atëherë duhet të
mundësohet komunikimi me GG. Siç është ilustruar në Figura 8, nga këndvështrimi i eInspektimit (komponenta e djathtë në figurë), IIS (komponenta e mesme në figurë) paraqet
një API të pasur me të gjitha shërbimet dhe repozitorët e disponueshëm të GG. Ndërkaq, në
këndvështrimin e GG (komponenta e majtë në figurë), IIS paraqet një koleksion të ueb
shërbimeve dhe protokolleve që përmes Department Integrated Service (DIS) shfrytëzojnë
përparësitë e GG.

Figura 8 Integrimi i shërbimeve dhe repozitorëve shtetëror në SIMS përmes IIS
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Platforma e Interoperabilitetit (ang. Government Gateway-GG) është e bazuar në Microsoft
BizTalk Server dhe Microsoft SQL Server, që shërben për të mundësuar shkëmbimin e
kontrolluar të të dhënave në mes sistemeve dhe regjistrave nga institucione të ndryshme,
me një qëllim përfundimtar për të ofruar shërbime të integruara digjitale për bizneset dhe
qytetarët.
Përmes Microsoft BizTalk Serverit është implementuar platforma e interoperabilitetit të
Qeveris së Kosovës[9]. Ky server mundëson lidhjen e softuerëve të ndryshëm. Për
zhvillimin e sistemit e-Inspektimi do të përdoret .NET Framework MVC, SQL Server dhe
si vegël për zhvillimin e sajë do të përdoret Visual Studio.
Arkitektura e BizTalk është e bazuar në përpunimin e mesazheve që vijnë përmes
formateve të ndryshme të të dhënave dhe protokolleve duke përfshirë ueb shërbimet dhe
shumë mënyra tjera.

DIS mundëson konvertimin e të dhënave standarde XML në formate të tjera si dhe
anasjelltas, gjithashtu ofron komunikim të besueshëm në mes të entiteteve në GG. DIS do
të lehtësoj dhe do të përdoret për integrim të sistemit e Inspektimi në GG.
Përmes e-Qeverisjes do të ofrohen regjistrat për marrje të të dhënave lidhur me bizneset e
caktuara për inspektim nga inspektorati përgjegjës. Regjistrat e të dhënave të caktuara kanë
një rolë shumë të rëndësishëm në realizimin e inspektimeve në mënyrë korrekte dhe të
saktë. Disa nga regjistrat ku sistemi e-Inspektimi do të ketë qasje janë: Regjistri civil,
•

Regjistri i biznesit,

•

ATK,

•

Regjistri i kadastrës etj.

Aktorët kryesor të sistemit e-Inspektimi janë inspektorët lokal, inspektorët qendror si dhe
subjektet që inspektohen. Në Shtojca E është paraqitur numri i inspektorëve të punës në 7
komunat kryesore të Kosovës për vitin 2016. Në bazë të planit javor të përpiluar për
inspektime si në nivelin qendror gjithashtu edhe lokal mundësohet menaxhimi i të gjitha
inspektimeve.
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Për inspektoratet qendrore dhe lokale, e-Inspektimi paraqet sistemin e vetëm për menaxhim
të inspektimeve të përfshirë në të gjitha aktivitetet e inspektimit. Nga ana tjetër, subjektet e
inspektimit përmes sistemit do të mund të ndjekin çështjet e inspektimit në lidhje me ato si
dhe të njoftohen për vizitat inspektuese të rregullta në biznesin e tyre.
Sistemi e-Inspektimi do të komunikoj me :
•

Inspektoratet lokale,

•

Inspektoratet qendrore,

•

Gjykatat,

•

Policin dhe Doganat,

•

Subjektet e inspektimit

e-Inspektimi kryesisht duhet të jetë i bazuar në arkitekturën e sistemit të Uebit. Ai do të
paraqet një aplikacion të vetëm si një tërësi e shërbimeve të vogla.
Në Figura 9 paraqet një dizajn logjik të nivelit të lartë të infrastrukturës së sistemit të eInspektimit dhe pozicionimin e tij në platformën e-Qeveria në Kosovë. Përdoruesit fundor
do të mund ti qasen aplikacioneve të e-Sistemit përmes ndërfaqes të Uebit (Web App) ose
përmes celularëve (Moile App). Varësisht prej llojit të përdoruesit ato do të mund të
shfrytëzojnë funksionalitetet specifike të sistemit. Këto funksionalitete do të ofrohen në
prapavijë përmes një komponentë për krijimin dinamik të proceseve që do ti ofron sistemi
,një menaxhuesi të fuqishëm të dokumenteve si dhe ai i regjistrave. Këto komponenta do të
shfrytëzojnë shërbimet dhe regjistrat e platformës e-Qeverisja (Government Gateway).

23

Figura 9 Skema funksionale e e-Inspektimi

Figura 10 ilustron diagramin e procesit të përgjithshëm të rrjedhjes të aktiviteteve (ang.
Workflow) me fokus në procesin e çështjeve të inspektimit. Procesi i çështjes të inspektimit
u zgjodh të jetë procesi kryesor i sistemit, ashtu që të ilustron nivelin e kompleksitetit të
sistemit nga perspektiva e biznis procesit.
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Figura 10 Sistemi i Integruar për Menaxhimin e Inspektimeve

Siç vërehet nga figura, procesi i inspektimit përfshin disa faza kryesore: vendimi për
inspektim, inicimi i inspektimit, vizita, procesverbali, vendimi, ankimi dhe raportimi, sipas
përcaktimeve vijuese:
•

Vendimi përreth inspektimit të realizuar ndaj subjektit, vendoset në bazë të
llojit të inspektimit. Për shembull, për inspektimet e përgjithshme mund të bazohet
në metodologjinë e vlerësimit të rrezikut, tek ri-inspektimet varet nga inspektimet
paraprake, etj.

•

Rasti i inspektimit, krijohet me fillimin e inspektimit të subjektit .

•

Procesverbali plotësohet pas çdo vizite,

•

Vendimi i çështjes së inspektimit përcaktohet pas mbylljes të çështjes të
inspektimit,

•

Për çdo vendim, firmës së inspektuar i jepet një afat për ankesë,

•

Çdo çështje e inspektimit duhet të përmbyllet me raport të inspektimit, e cila i
dërgohet për kontrollim kryeinspektorit.
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•

Procesverbali paraqet bazën juridike kryesore gjatë procesit të inspektimit.

Zakonisht, inspektori i dërgon drejtorit draftin e parë të tij. Nëse çdo gjë sipas rregullit ai
protokollohet, e nënshkruan drejtori dhe i dërgohet autoritetit të organit mbikëqyrës p.sh.:
ministrisë përkatëse. Ky proces zakonisht zgjat 1 javë, ndërsa merr edhe 2 javë nëse ka
kërkesë për dokumente shtesë.

Figura 11 Arkitektura e komponentëve softuerike të e-Inspektimit

Funksionalitetet e sistemit e-Inspektimi do të implementohen nga komponentë softuerike të
ndryshme. Në fakt, siç është përshkruar në Figura 11, janë katër komponenta softuerike që
e përbëjnë e-Inspektimin dhe atë:
1. Komponenta e integrimit në e-Qeverisja. Kjo komponentë do të mundësoj
përdorimin e shërbimeve dhe regjistrave që ofrohen nga e-Qeverisja.
2. Aplikacioni kryesor (Backend App). Komponenta bazë që i mundëson të gjitha
funksionalitetet që ofrohen nga e-Inspektimi.
3. Aplikacioni i ueb-bazuar (Web App). Ndërfaqja e përdoruesve që do ti qasen
sistemit përmes Uebit.
4. Aplikacioni për celular (Mobile App). Ndërfaqja e përdoruesve që do ti qasen
sistemit përmes aplikacionit për celular.
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4.6 Përdoruesit e sistemit dhe karakteristikat e tyre
Përdoruesit e sistemit të inspektimit shtrihen nga strukturat udhëheqëse deri te inspektorët
në terren duke përfshirë edhe të punësuarit me aftësi të TIK-ut brenda inspektorateve.
Përdoruesit e sistemit e-Inspektimi do të jenë nga administratori i sistemit, udhëheqësi i
inspektorateve dhe inspektorët, ku:
•

Administratori i sistemit regjistron dhe menagjon të dhënat e përdoruesve dhe rolet
e tyre.

•

Inspektoratet drejtohen nga Drejtori Ekzekutiv i inspektoratit të caktuar.

•

Drejtori Ekzekutiv i inspektoratit mbikëqyret nga ministria/komuna.

Inspektori përmes aplikacionit mobil do të realizojë vizitat e inspektimit dhe plotësimin e
procesverbaleve përkatëse, ndërsa përmes aplikacionit të ueb-bazuar do të realizojë
raportet, bazuar në: planin e inspektimeve, llojin e inspektimit dhe listat e kontrollit.
Koordinatori i inspektoratit bënë dorëzimin/pranimin e detyrave dhe raportimi ndaj
inspektorit të inspektoratit. Në një inspektim ku marrin pjesë më shumë inspektorë, njëri
prej tyre përcaktohet si udhëheqës, i cili e plotëson procesverbalin e vizitës inspektuese.
Për subjektet e biznesit të sektorit privat e-Inspektimi paraqet platformën përmes të cilës:
do të pranojë njoftime në lidhje me vizitat inspektuese përkatëse, masat ndëshkuese
eventuale, si dhe mundësinë e pagesës të gjobave.

4.7 Autorizimi dhe autentifikimi
Regjistrimi i përdoruesve që do të jenë përdorues të sistemit do të ti mundësohet
administratorit të sistemit. Ky modul ka një rendësi të madhe në zhvillimin e sistemit. Ku
roli i administratorit është mirëmbajtja e sistemit dhe shtimi, ndryshimi apo largimi i
përdoruesve të ndryshëm nga sistemi. Emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi janë unike. Sistemi
gjithashtu duhet të mundësoj që të dhënat personale të mos përdoren si fjalëkalim pasi që
ato fjalëkalime do të jenë të pa sigurta, si dhe mos përdorimi i të njëjtit karakter disa herë
në të njëjtin fjalëkalim. Komunikimi në procesin e vërtetimit duhet të jenë të mbrojtura.
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Autentikimi i përdoruesit do të bëhet mbi bazën e të dhënave të llogarisë së përdoruesit. .
Konkretisht, autorizimi do të realizohet përmes të dhënave në regjistrin SIMBNJ, në të cilin
ruhet gjendja aktuale e roleve të të punësuarve nëpër inspektorate si dhe organet
mbikëqyrëse të inspektorateve. Në bazë të rolit të cilit i caktohet përdoruesit do të jenë të
caktuara pamjet që do të ketë akses, si p.sh: realizimi i inspektimeve të caktuara, lista e
inspektimeve të realizuar, të planifikuar e shumë pamje të tjera që do të jenë të veçanta për
secilin rolë të përdoruesve.
Qasja e kufizuar e përdoruesv.Përdoruesit duhet te kenë qasje të mjaftueshme vetëm sa
është e nevojshme për realizimin e roleve dhe detyrave të tyre dhe jo më shumë.
Administratori i sistemit. Duhet të kufizojë numrin e llogarive vetëm atyre që kanë nevojë
operative dhe janë të autorizuar. Po ashtu duhet që gjatë gjithë kohës ti autorizoj dhe
dokumentoj të gjitha llogaritë administrative.
Fshirja e përdoruesve dhe grupeve. Duhet të kontrollohet e gjithë lista e përdoruesve dhe
grupeve që janë të konfiguruara në sistem. Do të mundësoj fshirjen e të gjithë përdoruesve
ose grupeve që më nuk përdoren. Kështu kjo do të ndihmojë në menaxhimin më të lehtë të
sistemeve të përdoruesve dhe grupeve. Po ashtu do të shmanget keqpërdorimi nga ndonjë
përdorues që nuk është më pjesë e ekipit punues në inspektorat.
Kërkimi. Sistemi në të gjitha pamjet e tij duhet të ofrojë mundësinë e kërkimit sipas
autorizimit të përodruesit. Pra, një motor kërkimi i konfiguruar do të kryej kërkime rreth
tërë përmbajtjes së publikuar në sistem, përfshirë të gjithë të dhënat dhe dokumentet e
inspektimit. Motori i kërkimit duhet të jetë i qasshëm përmes ueb ndërfaqes që mbështet të
dhënat dhe kërkimin e dokumenteve nga pajisja e klientit.
Njoftimi.Të gjihta njoftimet dhe komunikimet që janë realizuar përmes shkresave, telefonit
dhe emailit, më nuk është e nevojshme për arsye se sistemi do të mundësoj të gjotha format
e nevojshme për komunikim dhe informim të përdoruesve të sistemit. Secili inspektor është
i pajisur me email zyrtar të institucionit. Sistemi përmes email-it zyrtar duhet të njoftojë
përdoruesin specifik për çdo ndryshim ose njoftim. Për çdo ndryshim që ndodh në sistem
duhet të njoftohet në mënyrë automatike përdoruesi specifik për ndryshimin. Njoftimet
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mund të jenë në rast të përfshirjes së përdoruesit të caktuar në inspektimin specifik, njoftimi
i planit javor, planit mujor, planit vjetor, pastaj njoftimet e ndryshimeve të ndodhura në
dosjen ku është inspektori kryesor, etj.
ID kartela e inspektorit. Secili inspektor do të identifikohet me një ID unike në sistemin
e-Inspektimi, ky nën-modul do të mundësoj gjenerimin e ID unike për secilin inspektor
sipas një algoritmi të caktuar për gjenerimin e ID-së. Gjithashtu do të bëhet edhe gjenerimi
i ID kartelës së inspektorit si dhe mundësitë për të eksportuar dhe printuar atë. ID kartela do
të gjenerohet në bazë të të dhënave personale dhe të emërimit të punës të cilat gjenden në
sistem, sipas një shablloni që do të përcaktohet nga autoriteti përkatës.
Gjithashtu, përveç gjenerimit të ID kartelës së inspektorit, do të bëhet edhe administrimi i
komplet ciklit të saj si në rastet kur kartela humbet, vidhet, dëmtohet ose në rastet kur
inspektori ndryshon pozicionin e punës, shkarkohet ose pensionohet. Të dhënat e
përdoruesit do të përmbajnë:
1. Të ketë të dhënat personale, të dhënat e kontakti, fotografi të inspektorit etj.
2. Të ketë të dhënat e punës si: pozita, data e fillimit/mbarimit të detyrës, autorizimet
etj.
3. Të ketë të dhënat e aftësive, edukimit dhe certifikimit të inspektorit.
4. Të ketë të dhënat e trajnimeve të ndjekura, testimeve, ri-testimeve, certifikimeve të
inspektorit.
5. Të ketë të dhënat e vlerësimit të performancës në punës të inspektorit.
6. Të ketë të dhënat mbi aktivitetet dhe veprimet e inspektorit.
7. Të mundësoj gjenerimin automatik të ID kartelës së inspektorit.
Vlerësimi i performancës. Në sistem kjo pjesë do të përmbajë të gjitha të dhënat e
vlerësimit të performancës së punës së inspektorit. Vlerësimi kryhet në bazë të ligjeve dhe
rregulloreve përkatëse, ku do të shfaqet historiku i vlerësimeve të performancës si dhe
detaje në lidhje me to si p.sh. data, nga kush është vlerësuar, mundësia e ngarkimit të
dokumenteve për vlerësimin e performancës etj[6].
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4.8 Regjistrat që ndërlidhen me platëformen
Qëllimi kryesor i këtij moduli është administrimi dhe përpunimi i të dhënave në lidhje me
subjektet e inspektimit, përfshirë këtu të gjitha të dhënat nga sistemet e jashtme dhe të
dhënat e gjeneruara brenda sistemit e-Inspektimi për inspektimet e kryera.
Ky modul duhet të komunikojë me sisteme tjera të jashtme për të marrë të dhënat e
nevojshme për subjektet dhe objektet e inspektimit si p.sh.:
1. Të dhënat e biznesit nga Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës
(ARBK)[12].
2. Të dhënat e biznesit dhe të punësuarve të biznesit nga Administrata Tatimore e
Kosovës (ATK)[13].
3. Të dhënat e lejeve dhe licencave nga Regjistri Qendror i Lejeve dhe Licencave
(RQLL).
4. Të dhënat e punësimeve nga Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve
Njerëzore[ (SIMBNj)[14].
5. Të dhënat e import/eksportit të bizneseve nga Dogana e Kosovës.
6. Të dhënat tjera nga sisteme tjera. Mund të duhet që në të ardhmen e afërt të
integrohen edhe të dhëna nga sisteme tjera, të cilat aktualisht nuk ekzistojnë ose
janë në zhvillim e sipër.
Depoja e të dhënave të subjekteve të inspektimit, është një deponi të dhënash nga
disa burime të ndryshme, e cila përmban të dhënat aktuale si dhe ato të kaluara (historike)
dhe mundëson përdorimin e këtyre të dhënave për analiza, raporte të ndryshme ose si në
rastin e e-Inspektimi, për të pasur një dosje gjithëpërfshirëse për subjektet e inspektimit.
mund të përdoren në DË të e-Inspektimit sipas proceseve më poshtë:
1. Qasja dhe nxjerrja e të dhënave. Nëpërmjet përdorimit të platformës së
interoperabilitetit GG do të bëhet qasja dhe nxjerrja e të dhënave nga sistemet e
burimit të informacionit si: ARBK, ATK, RQLL etj.
2. Transformimi. Të dhënat e nxjerrura janë të pa-përpunuara në formën origjinale
prandaj kërkohet që të bëhet lëvizja, transformimi, mapimi i të dhënave në mënyrë
që të mund të përdoren për nevojat e e-Inspektimi.
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3. Ngarkimi. Ngarkimi i të dhënave është hapi përfundimtar në proces. Procesi i
ngarkimit duhet të optimizohet për ngarkim të sasive të mëdha të të dhënave dhe në
rast të ndonjë problemi ose dështimit të procesit të ngarkimit, duhet të mund të
rikthehet përsëri nga pika e dështimit dhe jo nga fillimi.
Në Shtojca B është paraqitur për disa inspektorate regjistrat që janë të lidhura ato
inspektorate.

4.9 Menaxhimi i dokumenteve të inspektimit
Menaxhimi i dokumenteve dhe rrjedhave të inspektimit (DMWS) [11], si modul i eInspektimit, paraqet burimin e vetëm për regjistrimin, menaxhimin dhe distribuimin e
dokumenteve digjitale në Sistemin e Menaxhimit të Inspektimeve. Specifikisht, për çdo
inspektorat (fushë inspektimi) duhet të jenë të specifikuara të gjitha dokumentet që krijohen
gjatë procesit të inspektimit. Proceset e inspektimit apo rrjedha e punës (ang. workflow)
paraqet kalimin prej fazës në fazë. Kjo rrjedhë duhet të jetë fleksibile, e kuptueshme dhe
lehtë e qasshme për përdoruesin. Në secilën fazë të procesit të inspektimit duhet të shfaqen
dokumentet e duhura që karakterizojnë një fazë të veçantë si dhe ato që kanë impakt ndaj
fazës së ardhshme.
Sistemi i menaxhimit të rrjedhës së proceseve përshkruan evolucionin gradual të procesit të
inspektimit në bazë të ligjeve në fuqi dhe rregullave. Menaxhimi i rrjedhës së punës së
realizimit të inspektimeve ndikon në produktivitetin

e punës në mënyrë të

jashtëzakonshme. Sistemi i menaxhimit të rrjedhës së proceseve do të zvogëloj kohën për
realizimin e inspektimit të caktuar. Rrjedhimisht, sistemi duhet të mbështesë specifikimet
vijuese:
•

Krijon dhe menaxhon të dhënat e dosjes të inspektimit dhe dokumentet e dosjes, e
ndjekur nga caktimi i të dhënave të veçanta. Ekzistenca e një baze të dhënash të
centralizuar për secilën dosje të inspektimit përfshin të gjitha të dhënat në
dispozicion si dhe dokumentet përkatëse. Kjo do të rrisë koordinimin në mes
organeve të inspektimit si dhe efikasitetin e mbikëqyrjes nga institucionet
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mbikëqyrëse. Ai gjithashtu do të mundësojë disponueshmërinë e menjëhershme të
të dhënave në mënyrë për të zgjidhur ankesat specifike.
•

Krijon dhe menaxhon listën e detyrave për inspektorin si dhe detyrat e tij që lidhen
me secilin rast të inspektimit. Këto detyra mund të mbajnë informacione të
ndryshme, duke përfshirë objektin e inspektimit, listat e kontrollit, statusi i detyrës
(e përfunduar, në pritje, në vijim, etj.) dhe datat e caktuara për përfundimin e
detyrës.

•

Mbështet lidhjen e të dhënave të dosjes me dokumentet dhe detyrat e inspektorit. Ky
funksionalitet pritet të përmirësojë ndjekjen e ecurisë së akteve procedurale,
saktësinë e ndihmës metodologjike dhe zbatimin e ekzekutimit të procedurës së
inspektimit.

•

Kategorizon rastet e inspektimit në bazë të nivelit të rrezikut, llojit të inspektimit
ose statusit të inspektimit.

•

Mbështet menaxhimin e rrjedhës së procesit të inspektimit fazë pas faze.
Konkretisht, lloje të ndryshme të inspektimit mund të krijohen dhe modifikohen në
mënyrë të lehtë dhe fleksibile domethënë pa humbje të të dhënave.

Ruajtja e rezervës dhe rikuperimi. Sistemi duhet të mundësojë backup-e të automatizuar
dhe procedurat e rikuperimit që lejojnë backup-e të rregullta të të gjitha apo të disa nga
klasat, dosje, dokumente, regjistrime, metadata dhe atributet administrative të depos së saj.
Sistemi duhet të lejojë administratorët të planifikojnë backup-et sipas:
•

specifikimit të frekuencës së backup-it;

•

zgjedhjes së klasës, dosjes apo shënimet që duhet të ruhen;

•

ndarjes storage media të sistemit, ose vendndodhjen për backup (p.sh. ruajtjen offline, sistemit më vete, remote site)

Vetëm administratorët e autorizuar mund të mundësojnë rikuperimin nga backup-et.
GPS. Global Positioning System (GPS) do të shmangë shkeljet gjatë inspektimit të
subjektit. GPS do të ndihmoj në mbikëqyrjen e inspektimeve duke regjistruar lokacionin se
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ku zhvillohet inspektimi i subjektit. Koha kur do të ruhet lokacioni do të jetë në momentin
kur inspektori përfundon plotësimin e listës së kontrollit për subjektin që është duke u
inspektuar. Në momentin kur inspektori klikon butonin për kalimin në fazën tjetër që vjen
pas listës së kontrollit, në atë moment do të ruhet lokacioni i inspektorit dhe do të ruhet në
sistem në dosjen e cila është hapur për rastin e inspektimit të subjektit.
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5

METODOLGJIA

Metodologjia luan një rol shumë të rëndësishëm në arritjen e objektivave. Metoda e
përdorur përmes punës në tryezë janë studiuar literaturat në fushën e procesit të
inspektimeve, përpunimin e të dhënave dhe nxjerrjen e një rezultati nga i gjithë studimi.
Metodologjia e përdorur në këtë punim janë raportet e nxjerrura nga institute të ndryshme
për hulumtim të gjendjes faktike të inspektorateve ne vend, grumbullimi i të dhënave nga
kërkimi në internet për procesin e inspektimeve në Kosovë. Gjithashtu një rol të
rëndësishëm në dizajnimin e Sistemit të Menaxhimit të inspektimeve janë ligjet dhe
rregulloret të cilat janë në fuqi e që duhet të respektohen nga secili subjekt i Republikës së
Kosovës. Në mënyrë të veçantë do të analizohen të dhënat e nxjerrura nga institutet për
hulumtim në Kosovë për gjendjen e inspektimeve . Bazuar në të dhënat e siguruara nga
hulumtimi në internet do të ndihmoj në evidentimin e gjendjes aktuale të proceseve të
inspektimeve në Kosovë. Mbledhja e informatave përmes hulumtimeve do të ndihmoj në
gjetjen e parregullsive dhe gjendjes aktuale të inspektimeve, të cilat do të ndihmojnë në
dizajnimin e sistemit në atë mënyrë që të eliminoj pengesat parregullsitë e mundshme gjatë
procesit të inspektimit të subjekteve.
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6

REZULTATET

Në këtë kapitull paraqiten të dhënat e mbledhura nga hulumtimet në internet për
inspektimet e realizuar, llojeve të inspektimeve të realizuara nga një inspektorat në vite të
ndryshme Nga hulumtimi i bërë kemi arritur rezultate të cilat janë paraqitur përmes
tabelave të më poshtme.

6.1 Rezultate të inspektimit në inspektoratin e Arsimit. Të dhëna të marra
nga Raporti i Auditimit të Përformancës
Nga hulumtimi i bërë në internet të dhëna lidhur me inspektoratin e arsimit janë marr të
dhënat për inspektimet e realizuara[4]. Më poshtë janë paraqitur numrit i inspektimeve dhe
aktiviteteve inspektuese në inspektoratin e arsimit për vitet 2017/18 për tri komuna.
Burimi: Të dhëna të marra nga Raporti i auditimit të performancës.

Inspektimet e realizuara
Vitet

Komuna e
Prishtinës

Komuna e
Vushtrrisë

Komuna e
Ferizajt

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Numri i inspektorëve

7

7

5

5

4

4

Numri i Shkollave Fillore dhe Mesëm të
Ulët

40

40

32

32

39

39

Inspektimet e përgjithshme

0

4

2

0

7

4

Inspektimet speciale

32

84

30

37

41

14

Inspektimet emergjente

0

0

0

0

0

0

Ri inspektimet

0

5

4

0

6

0

Total

32

93

36

37

54

18

Tabela 1 Numri dhe lloji i inspektimeve të realizuara nga MAShT në tri komuna[4]

Siç është paraqitur edhe në Tabela 1 numri më i madh i inspektimeve është i inspektimeve
specifike të realizuara nga inspektorati i arsimit në këto 3 komuna.
Nga rezultatet e tabelës mund të arrijmë të kuptojmë që numri i inspektorëve është shumë i
lartë krahasuar me numrin e inspektimeve të realizuar brenda një viti. Si pasoj
neglizhencës, parregullsitë ndikojnë në numrin kaq të ulët të inspektimeve. Për vitin 2017
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inspektorët e arsimit në komunën e Prishtinës mesatarisht secili inspektor ka realizuar nga
4-5 inspektime brenda një viti. Në inspektoratin e arsimit në Vushtrri secili inspektor
brenda vitit 2017 kanë realizuar nga 7 inspektime. Ndërsa komuna e Ferizajt nga 3 komunat
e paraqitura në tabelë ka realizuar më së shumti inspektime, ku secili inspektor i arsimit ka
realizuar 13-14 inspektime brenda vitit 2017, mirëpo krahasuar me standardin e
inspektimeve parashihet që ky numër i inspektimeve duhet të realizohet brenda një muaji e
jo brenda një viti.
Në vitin 2018 në Komunën e Prishtinës është rritur numri i inspektimeve, ku secili
inspektor i arsimit ka realizuar 13-14 inspektime në vit. Komuna e Vushtrrisë nuk ka pasur
ndonjë rritje të inspektimeve vjetore në inspektoratin e arsimit. Ndërsa Komuna e Ferizajit
ka pasur një ule të madhe të inspektimeve të realizuara në inspektoratin e arsimit me 4-5
inspektime në vit nga secili inspektor.
Krahasuar me numrin e shkollave në këto komuna dhe nevojës për inspektim, niveli i
inspektimi për vitin 2017/2018 është shumë i ulët.

6.2 Realizimi i inspektimeve në përgjithësi në rastin më të mirë.
Planifikimi i inspektimeve bëhet në pajtim me qasjen e bazuar në rrezik. Sipas praktikës më
të mirë janë dy skenarë të realizimit të vizitave inspektuese, siç është përshkruar në Tabela
2. Llogaritet që një inspektor mund ti kryej 9 ose 12 inspektime në muaj, një inspektim
zgjat mesatarisht 4 orë si dhe në çdo inspektim duhet të jenë të deleguar 2-3 inspektorë.
Prej tyre njëri përzgjidhet si bartës i inspektimit dhe kjo ndodh me rotacion brenda ekipit të
inspektimit.
Inspektoratet
Javor
Mujor
3 mujor
Skenari 1
2
9
27
Skenari 2
3
12
36
Tabela 2 Shembull i matricës të standardizuar statistikore raportuese

Vjetor
108
144

Me zhvillimin e sistemit numri i inspektimeve që realizohen brenda një periudhe të caktuar
do të jetë më e lartë.
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6.3 Inspektorati i tregut, sanitar, fito-sanitar dhe veterinar
Numri i inspektorëve në nivelin lokal nuk arrin të plotësoj nevojën e inspektimit të
subjekteve , për shkak të numrit të lartë të subjekteve që zhvillojnë veprimtarit e tyre. Në
Shtojca A është paraqitur tabela e inspektimeve në secilën komunë për 3 lloje të
inspektorateve. Nga të dhënat e Agjencisë për Statistika në Kosovë(ASK) numri mesatar i
ndërmarrjeve aktive është rreth 20,057 në vit. Krahasuar me numrin total të inspektimeve të
tregut në nivelin lokale që është 60, është shumë i vogël krahasuar me numrin e
ndërmarrjeve aktive. Në bazë të kësaj secili inspektor i tregut duhet të realizoj nga 334-335
inspektime në vit , që i bie rreth 27-28 inspektime në muaj, e nga 6 inspektime në javë, që
janë jashtë normave të caktuara më lartë për numrin e inspektimeve që në rastin më të mirë
mund të realizohen nga një inspektor. Edhe për inspektoratin fito-sanitar dhe veterinar
numri i inspektorëve për inspektim krahasuar me subjektet që duhet të inspektohen është
shumë i ulët.
Nga të gjitha këto rezultate arrin në përfundimin se në disa inspektorate numri i
inspektorëve është më i vogël se sa subjektet që duhet të inspektohen , kurse në disa të tjera
arrihet të shihet neglizhenca e inspektorateve për të kryer punën e tyre siç duhet. Zhvillimi i
sistemit e-inspektim është mëse i nevojshëm për zgjidhjen e disa prej problemeve të cekura
si dhe lehtësimin e disa inspektorateve të tjera. Pasi që në inspektoratet ku numri i
inspektorëve krahasuar më subjektet që duhet të inspektojnë është shumë i madh, sistemi
vetëm do të lehtësoj procesin e inspektimit dhe numrit të inspektimit që mund të realizohen
brenda një periudhe të caktuar.
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DISKUTIME DHE PËRFUNDIME

Inspektoratet luajnë një rol shumë të rëndësishëm pasi që roli kryesor i tyre është të
kujdesen për zbatimin e ligjeve sipas rregullave të definuara për secilin inspektorat ën
mënyrë të veçantë. Digjitalizimi i procesit të inspektimeve, rritë efikasitetin , shpejtësinë e
inspektimit, rritë cilësinë e shërbimeve dhe transparencës së llogaridhënies nga inspektimet
që realizohen. Ky digjitalizim do të ndikojë pozitivisht tek të gjitha subjektet në Republikën
e Kosovës të cilat inspektohen. Një ndihmes shume e madhe në realizimin e Sistemit për
Menaxhimin e Inspektimeve janë projekte të lansuara ndërvite të cilat komunikojnë më
sistemin duke mundësuar marrjen dhe dërgimin e të dhënave në bazë të nevojës dhe
kërkesës. Disa nga sistemet që nevojiten të dhënat për realizimin e sistemit janë : ARBK,
ATK,.ARC, DK, BNJSMI, etj. Bashkëpunimi me këta regjistra do të ndihmoj në
përditësimin gjatë gjithë kohës me: të dhënat si dhe informimin në kohë reale për çdo
ndryshim të mundshëm si në të dhënat e biznesit, të dhënat e inspektorit ,etj. Kështu ky
sistem do të lehtësoj punën e inspektorëve në procesin e inspektimeve, në krijimin e
raporteve, procesverbaleve, vendimeve duke i ruajtur në mënyrë digjitale pa pasur nevojë
për dokumente fizike.
Nga ky hulumtim mund të nxjerrim disa përfundime si:
•

Me digjitalizimin e procesit të inspektimit lehtësohet më shumë procesi i
menaxhimit të inspektimeve.

•

Rritet kapaciteti i realizimit të inspektimeve në një periudhë të caktuar nga grupi
inspektues.

•

Zvogëlohet numri i parregullsive gjatë inspektimit

•

Zvogëlohet procesi i ankesave përmes formës fizike të subjekteve të pa kënaqura
nga vendimi i inspektimit të caktuar të realizuar në subjektin e tyre.

•

Rritje e koordinimit me s inspektorateve lokale dhe atyre qendrore në inspektimet
që realizohen.

•

Mundësi në çdo kohë për realizimin inspektimeve,
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•

Edukimi i punonjësve në inspektorat është mëse i nevojshëm pasiçë mosha mesatare
e të punësuarve është 45 vjeçë.

Numri i inspektorëve në shumicën e inspektorateve është i pa mjaftueshëm krahasuar me
nevojën për inspektim që paraqitet çdo ditë. Zhvillimi i sistemit do të zvogëloj nevojën për
numër më të madhë të inspektorëve pasi që koha e inspektimeve do të jetë më produktive
dhe niveli i mbikëqyrjes së inspektimeve rritet dhe paralelisht me të edhe niveli i zbatimit të
ligjit nga subjektet.
Në Shtojca C është paraqitur përgjegjësin e secilit inspektorat, organin mbikqyrës të atij
inspektorati si dhe Ligjin që bazohet ai inspektorat.
Duke u bazuar në arkitekturën e dizajnuar të Sistemit të inspektimeve do të lehtësohet i
gjithë procesi i inspektimeve nga fillimi e gjerë në fund. Gjithashtu komunikimi me
sistemeve do të ndihmojë në marrjen e të dhënave në kohë reali si dhe informimin në çdo të
çdo përdoruesi të përfshirë në këtë sistem.
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SHTOJCA

9.1 Shtojca A
Kjo tabelë është marr nga raporti i Instituti GAP [2] për numrin e inspektorëve të tregut,
sanitar, fito-sanitar dhe veterinar. Të dhënat e nxjerrura në Tabela 3 janë të vitit 2014.

Nr

Komunat
Deçan

Inspektorati i
tregut
1

Inspektorati
sanitar
1

Inspektorati
fito-sanitar
-

Inspektorati
veterinar
-

1
2

Dragash

1

1

-

1

3

Fushë Kosovë

2

1

-

1

4

Gjakovë

1

2

-

1

5

Gjilan

4

3

1

1

6

Gllogovc

2

1

-

-

7

Hani i Elezit

1

1

-

-

8

Graçanicë

2

1

-

-

9

Istog

1

1

1

1

10

Junik

1

1

-

-

11

Kaçanik

1

1

-

-

12

Kamenicë

3

3

1

1

13

Klinë

2

1

-

-

14

Kllokot

1

1

-

-

15

Leposaviq

-

-

-

-

16

Lipjan

1

1

1

-

17

Malishevë

1

1

1

1

18

Mamushë

1

1

-

-

19

Mitrovica e Jugut

5

6

-

1
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20

Obiliq

1

1

-

-

21

Partesh

1

1

1

-

22

Pejë

4

3

-

1

23

Podujevë

4

1

-

1

24

Prishtinë

1

5

-

1

25

Prizren

5

4

3

4

26

Rahovec

3

1

-

1

27

Shtërpcë

-

2

-

-

28

Shtime

1

1

-

-

29

Skenderaj

1

1

-

-

30

Suharekë

2

1

1

1

31

Viti

2

1

1

1

32

Vushtrri

4

1

-

1

60

52

11

19

Niveli lokal

Tabela 3 Numri i inspektorateve të tregut, sanitar, fito-sanitar, veterinar në çdo komunë

9.2 Shtojca B
Një tabelë përmbledhëse e mapimit të inspektorateve me repozitorët e të dhënave të
jashtme, që shfrytëzohen përkatësisht, është paraqitur në Tabela 4.
Inspektorati/Burimi i t RAPE ARB AT Barnata RASF Euro Sistemi Sistemin SSHP AK
ë dhënave të jashtme
X
K K
ri
F -Lab pagesa
për
S
K
QA ve identifikim
K
in e
kafshëve
Inspektorati i Tregut Po
Po Inspektorati
Farmaceutik

-

-

-

Po

-

-

-

-

-

-

Inspektorati i Shëndetë
sisë

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Inspektorati i Arsimit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inspektorati për
Trashëgimi
Kulturore
Inspektorati për
Energji

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inspektorati për
Transport
Rrugor
Inspektorati Fitosanita
r
Inspektorati për
Mbrojtje
nga Zjarri
Inspektorati Sanitar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Po

-

-

-

-

-

Inspektorati I
Kontrollit TeknikMMPHI
Inspektorati për
Mbrojtje
nga Rrezatimi
Inspektorati për Siguri
Publike
Inspektorati Veterinar

-

-

-

-

-

Po

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Po

-

-

-

-

-

-

-

Po

Po

-

-

Inspektorati për
Kontrollin Teknik

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Po

Tabela 4 Relacioni i përdorimit sistemeve eksterne nga inspektoratet përkatëse

9.3 Shtojca C
Në Tabela 5 paraqitet përgjegjësin e secilit inspektorat, organin mbikëqyrës dhe Ligjin që
bazohet ai inspektorat [1]. Për e-Inspektimi, ky mapim është mjaft i rëndësishëm në
planifikimin e inspektimeve dhe resurseve.
Inspektorati
Përgjegjësia
Inspektorati i shëndetësis Mbikëqyrjen profesionale të
ë
institucioneve Shëndetësore

Mbikëqyrësi
Ministria
e Shëndetësisë

Ligji
Ligji Nr. 2006/02-L-38
për
inspektoratin shëndetëso
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r
Inspektimi i
Ministria e
Ligji Nr. O3/L-188 për
produkteve farmaceutike ap
Shëndetësisë
produkte
dhe
o Pajisjeve Medicinale
pajisje medicinale
Inspektorati i Arsimit Inspektimi i mbarëvajtjes së Ministria e Arsimit, Ligjin Nr. 2004/37 për
procesit edukativo-arsimor
Shkencës dhe
inspektimin e arsimit
Teknologjisë
Mbrojtja e konsumatorit, Ministria e Tregtisë dhe
Ligji Nr. 02/Lsiguria e produkteve dhe
Industrisë
1për inspeksionin e
shërbimeve, tregtimi I
tregut
naftës dhe derivateve të
naftës,
luftimi ekonomisë jo
formale, shërbimeve
hoteliere dhe turistike
Inspektorati për
Mbrojtjen dhe ruajtjen
Ministria
Ligji Nr. 02/L-88 për
Trashëgimi
e trashëgimisë kulturore.
e Kulturës,
Trashëgimin Kulturore
Kulturore
Rinis dhe Sportit
Inspektorati për Energji Sigurim të qëndrueshëm dhe
Ministria e
Ligji Nr. 03/L-184 për
efikas të energjisë
Zhvillimit
energjinë
Ekonomik
Inspektorati për Transport
Siguria rrugore dhe
Ministria e
Ligji Nr.04/L-179 për
Rrugor
transportit rrugor
Infrastrukturës
transportin rrugor
Inspektorati Fitosanitar Mbrojtja e shëndetit bimorë
Agjencia e
Ligji Nr. 04/l-120 për
Ushqimit dhe
mbrojtjen e bimëve
Veterinarisë
Inspektorati për Mbrojtje
Mekanizmi për
Agjencia e
Ligji Nr. 04/L-012 për
nga Zjarri
parandalimin e shkaqeve
Menaxhimit të
mbrojtje nga zjarri
dhe përhapjes së zjarrit
Emergjencave
Inspektorati Sanitar
Përgjegjës për kualitetin
Agjencia e
Ligji Nr. 2003/22 për
dhe sigurinë e ushqimit
Ushqimit dhe
inspektoratin Sanitar
Veterinarisë
Inspektorati për Mbrojtje
Mbrojtja e shëndetit
Agjencia për
Ligji Nr. 06/L-029 për
nga Rrezatimi
individual që i nënshtrohen
Mbrojtje nga
mbrojtjen nga rrezatimi
ekspozimit të rrezatimit
Rrezatimi dhe
dhe siguria bërthamore
jonizues dhe jo jonizues Siguria Bërthamore
Inspektorati për Siguri Mbrojtja e rendit publik dhe Ministria e Punëve Ligji nr.03/L-46 Për
Publike
sigurisë së brendshme
të Brendshme
Pajisje me Armë,
Municion dhe Pajisje
përkatëse të Sigurisë për
Institucionet e
Autorizuara Shtetërore
për Siguri
Inspektorati Veterinar Parandalimin e sëmundjeve
Agjencia e
Ligji Nr.2004 / 21 për
infektuese të kafshëve,
Ushqimit dhe
veterinarë
qarkullimi I kafshëve të
Veterinarisë
gjalla, produkteve
me origjinë shtazore
Inspektorati farmaceutik
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Inspektorati për
Kontrollin Teknik

Inspektimi i subvencioneve
dhe Granteve

Agjencia për
Zhvillimin
Bujqësor
Tabela 5 Përgjegjësit e secilit inspektorat

-

9.4 Shtojca D
Format i raporteve javore, mujore dhe vjetore të përdoruesve të sistemit(inspektorit,
udhëheqësit të inspektoratit dhe ministrit) është paraqitur në Tabela 6.
Nr.

Data

Emri,

Emri i Pronarit,

Veprimtaria,

Adresa e

NRB. i

Subjektit

Subjekteve

Ekonomik

Konstatimi i Inspektimit

Masat

Ecuria e
Lëndës

Ekonomike
...

...

...

...

...

...

...

Tabela 6 Tabela e një raporti javor, mujor, vjetor të inspektimeve

9.5 Shtojca E
Këto të dhënat janë të muajit Nëntor 2016, të cilat tregojnë numrin e inspektorëve të ndarë
në shtatë rajone kryesore, të cilat janë paraqitur në Tabela 7[3]
Komuna

Nr. I inspektorëve të punës

Rajoni i Prishtinës

19

Rajoni i Prizrenit

4

Rajoni i Pejës

7

Rajoni i Ferizajit

6

Rajoni i Gjilanit

7

Rajoni i Mitrovicës

5

Rajoni i Gjakovës

3

Tabela 7 Numri i inspektorëve të punës në shtatë komuna
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