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Parathënie nga
Ministri

Mahir Yagcilar

MTI             Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

AKMDhP Agjencia Kombëtare për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

IKShP Instituti Kombëtar për Shëndetin Publik 

SDHK Standardet e të dhënave të hapura të kontraktimit (Open Contracting Data Standard)

DhH                 Të dhënat e hapura

OD4B             Të dhënat e hapura për biznese (Open Data for Business)

ODC Karta e të dhënave të hapura (Open Data Charter) 

ODK Të dhënat e hapura Kosovë 

VGDhH            Vlerësimi i gatishmërisë për të dhënat e hapura (ODRA)

ZTDhH Zyrtari i teknologjisë së të dhënave të hapura

OECD Organizata për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik

OGD              Të dhënat e hapura qeveritare (Open Government Data)

OGP Partneritet i qeverisë së hapur (Open Government Partnership) 

OSBE Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë

RAP               Reforma e administratës publike

KM                 Kryeministri

KRrPP             Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

RKS Republika e Kosovës 

RTK Radio Televizioni i Kosovës 

KD Komiteti drejtues

MS                 Mediat sociale

NVM Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme

STIKK Asociacioni i Kosovës për TIK

UNDP Programi i zhvillimit i Kombeve të Bashkuara

USAID Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar

BB                 Banka Botërore
 

Parathënie nga Ministri 
Mahir Yagcilar

Përmirësimi i shërbimeve publike, fuqizimi i llog-
aridhënies, transparencës dhe efektivitetit të ad-
ministratës publike, si dhe krijimi i një shërbimi civil 
profesional janë qëllime themelore të Ministrisë së 
Administratës Publike (MAP) në kuadër të procesit të 
reformës së administratës publike. Na nevojitet një 
administratë moderne publike, e cila është e aftë t’iu 
shërbejë qytetarëve dhe komunitetit të biznesit si dhe 
të realizojë reforma komplekse që rrjedhin nga proce-
si i anëtarësimit në Bashkimin Evropian (BE). 

Kosova rangohet në mesin 50 vendeve me normën 
më të lartë të depërtimit të internetit dhe aftësive 
digjitale, si dhe me shkalle të lartë të posedimit të 
telefonave të mençur. Këto shifra bëjnë që hapja e 
kanaleve të reja të komunikimit, transparencës, lloga-
ridhënies dhe ofrimit të shërbimeve publike për qytet-
arët, përmes infrastrukturës së teknologjisë informa-
tive, të jetë e një rëndësie jetike. Në këtë kontekst, 
hapja e të dhënave qeveritare për publikun është një 
prej sipërmarrjeve thelbësore. 

Ministria e Administratës Publike, në emër të Qeverisë 
së Republikës së Kosovës, i është përkushtuar në 
tërësi nismës së të dhënave të hapura (DhH). Në vitin 
2016, Qeveria aprovoi Kartën e të Dhënave të Hapu-
ra dhe obligoi MAP-në që të dizajnojë dhe të zbatojë 
një nismë mbarë-qeveritare për të dhënat e hapura. 
Në vitin 2016, MAP, në bashkëpunim me Ministrinë e 
Integrimit Evropiane, Agjencinë për Shoqërinë e Infor-
macionit (AShI), UNDP-Kosova dhe me mbështetjen 
e organizatave të shoqërisë civile, zhvilluan portalin 
kombëtar për të dhënat e hapura. Së bashku me or-
ganizatat e shoqërisë civile, kemi realizuar aktivitete 
të vetëdijesimit për zyrtarë publik dhe trajnime lidhur 
me të dhënat e hapura; kemi filluar proces të inven-
tarizimit të të dhënave të hapura dhe kemi shtyrë 
përpara një projekt-ligj të ri në mënyrë që të përfshi-
hen dispozita specifike lidhur me të dhënat e hapura, 
përfshirë këtu edhe nevojën e një strukturë të veçantë 
institucionale, e cila zbaton dhe afirmon politikën qe-
veritare për të dhënat e hapura.  

Si pjesë e përpjekjeve tona për të avancuar më tej 
iniciativën për të dhënat e hapura, kemi kërkuar 
Vlerësimin e Gatishmërisë për të Dhënat e Hapura 
(VGDhH) për Kosovën, bazuar në metodologjinë e 
Bankës Botërore, vlerësim ky i domosdoshëm për 
veprime të mëtejme nga ana e Qeverisë. Ky raport i 
VGDhH ofron një vlerësim gjithëpërfshirës të sfidave 
dhe mundësive për iniciativën e të dhënave të hapura 
me një Plan konkret të Veprimit. Duke pasur parasysh 
rëndësinë e DhH, MAP do të punojë me vendosmëri 
për të siguruar zbatimin e rekomandimeve, duke filluar 
me themelimin e një kornize të përhershme institucio-
nale për DhH në qeveri dhe realizimin e ndryshimeve 
të domosdoshme institucionale për të mënjanuar 
çfarëdo pengesa për zbatimin efektiv të DhH. 

Besojmë se të dhënat e hapura janë me rëndësi thel-
bësore për inovacion dhe  zgjidhje kreative për sfidat 
më urgjente të shoqërisë sonë, siç janë korrupsioni 
dhe zhvillimi ekonomik. Besojmë se të dhënat e hapu-
ra fuqizojnë qeverisjen dhe funksionimin demokratik 
të institucioneve publike. Duke hapur të dhënat qe-
veritare, ne hapim një rezervuar të informatave dhe 
dijes e cila krijon një mjedis lehtësues për të gjithë në 
Kosovë dhe ofron një platformë për nisma të përbash-
këta me qytetarë për të njohur më mirë sfidat e zh-
villimit kombëtarë si dhe për të zhvilluar intervenime 
dhe politika për t’i shtjelluar këto në mënyrë të duhur.  

Iniciativa e të dhënave të hapura ofron një potencial 
të jashtëzakonshëm, pasi që do të shpie në ide të 
reja dhe inovacion, në të mirë të të gjithëve. Dua të 
shfrytëzojë këtë mundësi të falënderojë të gjithë per-
sonat që kanë kontribuuar në hartimin e këtij raporti.  

Sinqerisht, 

Mahir Yagcilar

Ministër i Ministrisë së Administratës Publike
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Përmbledhje 
ekzekutive

Të gjeturat kryesore të raportit dhe rekomandimet 
Projekti i Ministrisë së Administratës Publike “Mbështetje për zbatimin e reformës së administratës publike” 
përfshin edhe përkrahjen e iniciativës për Hapjen e të Dhënave të (HDh) në Kosovë. Në këtë kontekst, një 
prej aktiviteteve të para është realizimi i Vlerësimit të Gatishmërisë për Hapjen e të Dhënave (VGHDh), duke 
ndjekur metodologjinë e Bankës Botërore2. Qëllimet e realizimit të një vlerësimi të tillë janë: (i) të ofrohet një 
vlerësim i iniciativës për të dhënat e hapura në Kosovë, përparësitë dhe sfidat, dhe (ii) të propozojë një Plan 
Veprimi për të fuqizuar iniciativën dhe për të maksimizuar dobitë shoqërore dhe ekonomike të të Hapjes së të 
Dhënave për vendin. 

Vlerësimi është kryer nga shtatori 2017 deri në Gusht 2018, duke përfshi një mision të terrenit në fllim të vitit 
2018 nga dy ekspertët ndërkombëtarë, znj. Liz Carolan dhe z. Stephane Boyera, të specializuar në aplikimin e 
metodologjisë së Bankës Botërore. Studimi hulumton 8 dimensionet e metodologjisë VGDhH:

•• Lidershipin e nivelit të lartë;

•• Korniza e politikave/korniza ligjore;

•• Strukturat institucionale, përgjegjësitë dhe kapacitetet e qeverisë;

•• Politikat, procedurat për menaxhimin e të dhënave qeveritare, disponueshmëria e të dhënave;

•• Kërkesa për të dhënat e hapura;

•• Angazhimi dhe kapacitetet e shoqërisë civile për të dhënat e hapura;

•• Financimi i programit për programin e të dhënave të hapura, dhe

•• Infrastruktura kombëtare e teknologjisë dhe e shkathtësive.

Rezultati i këtij studimi ofron një pasqyrë koherente të përparësive dhe barrierave për zbatimin e një nisme të 
të dhënave të hapura në vend. Republika e Kosovës ka themel të shëndoshë për zhvillimin e një nisme të tillë, 
dhe klima aktuale politike është relativisht e përshtatshme për zhvillimin e një nisme të tillë. Rezultati i përg-
jithshëm i vlerësimit prezantohet në tabelën në vijim: 

2  Shih http://opendatatoolkit.ëorldbank.org/en/odra.html 

Përmbledhje ekzekutive
Konteksti për vendin dhe të Dhënat e Hapura 

Në pajtim me Propozimin Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës, Kosova shpalli pavarësinë e 
vet më 17 shkurt 2008, pas nëntë viteve të administrimit nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë - UN-
MIK. Pavarësia e Kosovës kaloi një fazë të mbikëqyrjes deri në vitin 2012 nga Grupi Drejtues Ndërkombëtar 
për Kosovën (ISGK) i cili krijoi Zyrën Civile Ndërkombëtare (ICO) në Kosovë për të ushtruar autoritetin e moni-
torimit. Kosova është një demokraci parlamentare dhe ka një popullsi prej rreth 1.8 milionë banorëve. Kosova 
është duke realizuar një agjendë ambicioze të shtet-ndërtimit, posaçërisht pas shpalljes së pavarësisë në 
vitin 2008, ndërsa aspiratat e vendit për anëtarësim në Bashkimin Evropian (BE) përfaqësojnë një konsensus 
shoqëror dhe politik dhe është forca kryesore shtytëse prapa reformave më të mëdha në vend. Kushtetuta e 
Kosovës deklaron se vendi është një shtet shumetnik dhe sekular, i përkushtuar ndaj vlerave të demokracisë 
liberale dhe parimi i transparencës është një obligim kushtetues për të tre degët e qeverisë.1 

Një sfidë e veçantë për vendin është zhvillimi i një kulture të qëndrueshme dhe dinamike demokratike, e cila 
do të ushqehej nga transparenca dhe llogaridhënia e qeverisë. Në vitin 2003, Kosova miratoi Ligjin për Qasjen 
në Dokumente Publike (Ligji nr. 2003/12), i cili u shfuqizua në vitin 2010 dhe u zëvendësua me një ligj të ri, më 
të fuqishëm, që zgjeroi fushëveprimin dhe mandatin e legjislacionit. 

Në kontekstin e promovimit të një qeverie të hapur, më 29 korrik 2013, Qeveria e Kosovës miratoi Letrën e Syn-
imit për t’iu bashkëngjitur Partneritetit të Qeverisë së Hapur (PQH) dhe në prill të vitit 2014 miratoi Planin Kom-
bëtar të Veprimit për PQH 2014-2016, i cili është hartuar nga grupi punues i Qeverisë, i udhëhequr nga Ministria 
e Integrimit Evropian dhe Lëvizja FOL (OJQ). Në vitin 2016, për shkak të çështjeve politike në lidhje me statusin 
e Kosovës, Komiteti Drejtues i PQH-së zyrtarisht njoftoi Qeverinë e Kosovës që kërkesa e vendit për anëtarësim 
është refuzuar. Përkundër kësaj përkushtimi për qeverisje të hapur nuk u zbeh dhe Qeveria e Kosovës miratoj 
Kartën për të Dhënat e Hapura në maj të vitit 2016, duke lansuar edhe portalin e parë kombëtar për të Dhënat 
e Hapura dhe duke ngarkuar Ministrinë e Administratës Publike (MAP) me udhëheqjen e nismës për hapjen e 
të dhënave në Kosovë (vendimi 07/87 i majit 2016).  

Konteksti tregon se iniciativa për të dhënat e hapura në Kosovë është shumë e re, ashtu si edhe në vendet tjera 
të regjionit. Nën udhëheqjen e Ministrisë për Administratë Publike, iniciativa e të dhënave të hapura është një 
prioritet i integruar i qeverisë, në kuadër të kornizës së përgjithshme të modernizimit të administratës publike. 
Kjo ka rezultuar në alokime shtesë të resurseve qeveritare për iniciativën, përfshirë financimin për realizimin e 
Vlerësimit të Gatishmërisë për  Hapjen e të Dhënave (VGDhH), bazuar në metodologjinë e Bankës Botërore. 
Gjithashtu, MAP ka filluar një proces të inventarizimit të të dhënave në të gjitha ministritë e qeverisë, ri-diza-
jnimin e portalit kombëtar dhe rritjen e numrit të data-seteve në portal në formate që mund të lexohen nga 
makinat. 

1  Shih http://kryeministri-ks.net/repository/docs/Constitution1Kosovo.pdf 

http://opendatatoolkit.worldbank.org/en/odra.html
http://kryeministri-ks.net/repository/docs/Constitution1Kosovo.pdf
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Vlerësimet e secilit dimension dhe pyetjet parësore janë të koduara me ngjyra: 

 • E gjelbër (Gj) nënkupton se ka dëshmi të qartë të gatishmërisë 

 • E verdhë (V) nënkupton se dëshmia e gatishmërisë është më pak e qartë

 • E kuqe (K)  nënkupton se ka mungesë të dëshmive të gatishmërisë.

 • E hirtë (H)  nënkupton se ka informata të pamjaftueshme për të vlerësuar gatishmërinë 

Të gjeturat kryesore të VGDhH-së përmblidhen në vijim, në dy pjesë, duke vënë në dukje përparësitë, sfidat 
dhe rekomandimet në njërën pjesë si dhe rekomandimet për Qeverinë e Kosovës (QeK) dhe Ministrinë e Ad-
ministratës Publike (MAP) për zbatimin e iniciativës për të Dhëna të Hapura në pjesën tjetër.

Në 8 dimensionet e metodologjisë së ODRA-s, kemi identifikuar elementet vijuese thelbësore, të cilat mund të 
shërbejnë si bazë për punë të mëtejme, si dhe sfidat vijuese që duhen shtjelluar:

Udhëheqja

Në aspektin e udhëheqjes, institucioni aktual udhëheqës përbrenda QeK është MAP, dhe përbrenda MAP, 
Agjencia për Shoqëri të Informacionit (AShI) ka marr përsipër rolin e udhëheqjes teknike. MAP ka një pasqyrë 
të qartë lidhur me rëndësinë e DhH për transparencë dhe llogaridhënie. Caktimi i MAP për të shtyrë përpara 
agjendën e DhH ishte rezultati i Vendimit të QeK nr. 07/873 me datën 13 maj 2016 ku miratohet edhe Karta 
për të Dhëna të Hapura4. Si pjesë e kësaj agjende, MAP fillimisht themeloi një grup punues për të hartuar një 
plan të veprimit për të dhënat e hapura dhe, kohët e fundit, formalisht përcaktoi një proces ku çdo Sekretar i 
Përgjithshëm i çdo ministrie (SP) emëron pikë zyrtare të kontaktit për të dhëna të hapura në secilën ministri, 
me rol dhe përgjegjësi të qartë. Lista e pikave të kontaktit tashmë është hartuar dhe janë organizuar një varg 
punëtorish si dhe takimesh individuale me ministritë e linjës lidhur me hartimin e inventarit të të dhënave të 
kuadër të projektit të MAP.  

Mirëpo, nuk kemi identifikuar një apo më shumë individë liderë, me vizion dhe njohuri të qartë të të të dhënave 
të hapura dhe dobitë potenciale të tyre. Qeveria duhet të emërojë një avokues të nivelit të lartë për të shtyrë 
përpara iniciativën e të dhënave të hapura. Në mesin e të gjithë njerëzve që kemi takuar, ka njohuri relativisht 
të dobët të potencialit të HDh për biznes, inovacion, apo për efikasitetin e administratës publike. Pjesa më e 
madhe e ministrive dhe agjencive nuk janë të njoftuar me konceptet, karakteristikat dhe mundësitë e HDh.  Kjo 
situatë bën që institucionet të mos i japin prioritet të qartë publikimit të HDh, dhe nuk ka llogari për sa i përket 
rezultateve në këtë drejtim.

Korniza Ligjore

Lidhur me kornizën ligjore, tashmë janë miratuar dy ligje kyçe për DhH:

•• Ligji nr. 03/L-215 për Qasje në Dokumente Publike (LQDP), miratuar më 07 shtator 2010 si dhe  

•• Ligji nr. 03/L-172 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (LMDhP) miratuar më 09 prill 2010.

Këto dy ligje sigurojnë bazën për një iniciativë për hapjen e të dhënave. Megjithatë, të dy ligjet janë duke u 
rishikuar nën udhëheqjen e Zyrës së Kryeministrit (ZKM) dhe me mbështetjen e projektit të asistencës teknike 
të MAP. Projekt-ligjet e reja janë shqyrtuar dhe komentuar nga Shoqëria Civile dhe palët e tjera të interesit. 
Versionet e fundit u vlerësuan pozitivisht nga OJQ të ndryshme për adresimin e shumicës së çështjeve në ligjet 
aktuale që kanë të bëjnë me transparencën dhe mbrojtjen e të dhënave. Sipas orarit optimist, këto ligje të reja 
duhet të miratohen në tremujorin e tretë të vitit 2018, ose të paktën deri në fund të vitit. Është e rëndësishme të 
theksohet se projekt-ligji i ri LQDP ka një seksion të plotë në mënyrë të veçantë për të dhëna ta hapura. Sido-
qoftë, ende mbetet nevoja për të përcaktuar ligjërisht elemente specifike të tilla si: licencimi, formate, meta të 
dhënat dhe një plan Monitorimit dhe Vlerësimit dhe kjo duhet të përcaktohet përmes një politike të veçantë 
për këto çështje .

3  Shih http://kryeministri-ks.net/repository/docs/Vendimet_e_Mbledhjes_se_87-te_te_Qeverise_2016.pdf 
4  Shih https://opendatacharter.net/ 

Tema
E ulët E lartë

Gatishmëria për hapjen
e të dhënave 

Rëndësia

Lidershipi i nivelit të lartë:  
Prania e mbështetjes aktive e nivelit të lartë,
të angazhuar për të Dhënat e Hapura

Korniza e politikave/korniza ligjore:  
Ndikimi i ligjeve dhe politikave ekzistuese lidhur me
shpërndarjen e të dhënave, mbrojtjen e informatave
personale dhe kushteve aktuale të përdorimit 

Kapacitetet e Qeverisë: 
kapaciteti për të menaxhuar dhe shpërndarë të
dhëna, të koordinojë standarde dhe procese,
dhe të shtjellojë bllokada procedurale

Menaxhimi dhe disponueshmëria e të dhënave:  
Nëse politikat ekzistuese mundësojnë qasjen e të
dhënave, dhe nëse tërësitë kyçe të të dhënave ose
janë në dispozicion ose do të mund të vihen
në dispozicion

Përfshirja e qytetarëve: 
Aftësia e shoqërisë civile dhe publikut në përgjithësi
për të bashkëpunuar me sektorin publik si partnerë
dhe inovatorë

Kërkesa për të dhëna:  
Cilat tërësi të të dhënave tashmë kërkohen dhe
përdoren, dhe cilat komunitete do të mund të
përfitojnë nga të Dhënat e Hapura

Financimi: 
Disponueshmëria direkte dhe indirekte e resurseve
për të mbështetur të Dhënat e Hapura 

Teknologjia dhe infrastruktura: 
Kapaciteti dhe shkathtësitë e TIK-ut në mesin e
zyrtarëve, ndërmjetësuesve për informata
dhe publikut

http://kryeministri-ks.net/repository/docs/Vendimet_e_Mbledhjes_se_87-te_te_Qeverise_2016.pdf
https://opendatacharter.net/


14 15

VLERËSIMI I GATISHMËRISË PËR HAPJEN E TË DHËNAVE  VLERËSIMI I GATISHMËRISË PËR HAPJEN E TË DHËNAVE  REPUBLIKA E KOSOVËS  REPUBLIKA E KOSOVËS  

Korniza institucionale

Lidhur me kornizën institucionale dhe kapacitet përbrenda qeverisë, është me rëndësi të ceken disa elemente:

•• Disa institucione tashmë janë duke shkëmbyer të dhënat përmes shërbimeve ueb sajteve.

•• Bazuar në Vendimin e QeK nr. 07/87, Ministri i MAP themeloi një grup punues, me përfshirjen e ak-
terëve jo-qeveritarë, të cilët hartuan një draft të planit të veprimit për zbatimin e Kartës për të Dhënat e 
Hapura më përkrahjen dhe pjesëmarrjen e shoqërisë civile. KFOS ofroi përkrahje edhe për angazhimin 
e një eksperti për të hartuar planin e veprimit. 

•• Ministria e sapoformuar e inovacionit dhe sipërmarrësisë (MIS) është e gatshme të promovojë për-
dorimin e të dhënave të hapura për bizneset.

•• Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP), agjencion ky nën kompetencë të MAP, ka mandatin 
që të organizojë trajnime për administratën publike, duke përfshi edhe teknologjinë e informacionit 
dhe të komunikimit (TIK) 

•• Disa institucione që janë përgjegjëse për menaxhim e të dhënave dhe statistikave tashmë kanë zhvil-
luar disa shkathtësi në këtë drejtim. shembull, Në Agjencinë e Arkivave ka shkathtësidhe njohuri për 
metadatat Mirëpo, sipas të intervistuarve të ndryshëm, IKAP ka nevojë për mbështetje të vecantë për 
ngritjen e kapaciteteve për të dhëna të hapura, në partneritet me ekspertë të lëndës, në mënyrë që të 
luajnë rolin udhëheqës në zhvillimin e iniciativës për HDh.  

Sa i përket shkëmbimittë të dhënave midis institucioneve, situata aktuale është shumë e dobët dhe pengohet 
në masë të madhe nga aplikimi i proceseve formale (si për shembull në disa raste nevoja për memorandume 
të mirëkuptimit - MiM) ndërmjet institucioneve qeveritare. Për shembull, në nivel administrativ kërkohet kohë si 
dhe investim për vendosjen e lidhjeve. 

Ndryshimet e propozuara në kuadër të Ligjit të ri për Qasje në Dokumente Publike parashohin caktimin e zyr-
tarëve ndërlidhës për të dhëna publike në secilin institucion publik. Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 
parasheh që të gjitha organet publike të cilat përpunojnë të dhëna personale të zgjedhin dhe të caktojnë zyr-
tarë për mbrojtjen e të dhënave - një veprim që kërkohet edhe me projekt ligjin e ri. Nëse Kuvendi do të miratoj 
këto dy projektligje, Qeveria duhet të ketë kujdes që të mos i caktoj përgjegjësinë për hapje të të dhënave si 
dhe përgjegjësinë për mbrojtjen e të dhënave personale të njëjtit zyrtar brenda institucionit. Me fjalë të tjera 
zyrtari ndërlidhës për të dhëna të hapura si dhe zyrtari për mbrojtjen e të dhënave personale duhet të jenë të 
ndryshëm.  

Për nga shkathtësitë, një sfidë tjetër është mungesa e kapaciteteve të mjaftueshme brenda qeverisë në lidhje 
me anonimizimin e  të dhënave. Kjo shkathtësi është qenësore që të zhvillohet tek zyrtarët që do të punojnë 
për hapjen e të dhënave në mënyrë që të sigurohet se publikimi i të dhënave dhe datat-seteve është në për-
puthje me mbrojtjen e të dhënave personale sipas legjislacionit në fuqi .  Kjo shkathtësi është e rëndësishme 
edhe për faktin se prania e të dhënave personale krijon përshtypjen se ato janë të pa-publikueshme, sipas 
mendimit të shumicës së zyrtarëve qeveritarë. Procesi i anonimimizit siguron largimin nga data-setet që do të 
publikohen të të dhënave që mund të kualifikohen si personale. 

Koncepti i shpalosjes pro-aktive gjithashtu nuk kuptohet si duhet, ku më pak theks iu vihet dobive të percep-
tuara, dhe më shumë rreziqeve. Në fund, menaxhimi i arkivave kryesisht bazohet në letra, prandaj për qëllime 
të iniciativës për hapje të të dhënave, nuk do të mund të trajtohet si burim i të dhënave publike. Faktorët që 
parandalojnë shfrytëzimin e proceseve elektronike të arkivimit, ndër të tjera, janë mungesa e kornizës rregul-
lative dhe teknike për shërbimet elektronike si dhe një strategjie kombëtare për arkivim elektronik.  

Të dhënat qeveritare

Lidhur me të dhënat qeveritare, disa institucione tashmë janë duke publikuar sasi mjaft të mëdha të të tërësive 
të të dhënave:

•• Është krijuar një portal kombëtar i të dhënave të hapura, menaxhuar nga AShI, me licenca të hapura.

•• Agjencia Kosovare për Statistika (AKS) ka një portal të ri të të dhënave (shërbimi “askdata”5) me data-
sete të shumta.

•• Banka Qendrore e Kosovës (BQK) publikon datasete të azhurnuara të të dhënave në formatin excel6. 

•• Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) mirëmban një gjeoportal7 i cili popullohet me të 
dhëna nga agjenci të ndryshme.

•• Shumë regjistra me vlerë të lartë tashmë janë përgatitur (p.sh. regjistri i fermave, regjistri i shtazëve, 
regjistrat biznesor, etj.) Këto regjistra duhet të publikohen në format të të dhënave të hapura në kuadër 
të poralit kombëtar. 

•• Procesi i inventarizimit të të dhënave ka filluar përbrenda disa agjencive dhe ministrive kyçe Ky proces 
duhet të përmbyllet me sukses sepse është shumë e rëndësishme që fillimisht të gjitha institucionet të 
kenë një regjistër të brendshëm të të dhënave që prodhojnë.

•• Një numër i konsiderueshëm i ministrive, përfshirë Ministrinë e Shëndetësisë (MSh), Ministrinë e Bu-
jqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZhR), Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik (MZhE), dhe Gjykatat 
janë duke punuar në krijimin e një sistemi të integruar të informacionit i cili do ta bëjë më të lehtë pub-
likimin e tërësive të të dhënave të hapura. 

•• Prokurimet publike tash kryhen online përmes portalit për prokurimin elektronik (e-prokurimi). Mirëpo, 
mbesin disa probleme madhore përbrenda sistemit.8 

•• Projekti i Portës Kombëtare Qeveritare (interoperabilitet) do të lehtësojë identifikimin dhe publikimin e 
tërësive të të dhënave. 

•• MAP menaxhon disa platforme të rëndësishme interne, siç janë e-pasuria (platforma për menaxhimin 
e aseteve qeveritare) dhe HRMIS (sistemi informativ për menaxhimin e burimeve njerëzore), i cili mund 
të avancohet për të krijuar një sistem të automatizuar të prodhimit të tërësive të të dhënave. 

Është gjithashtu me rëndësi të ceket se shumë të dhëna nuk publikohen online, por janë në dispozicion në 
formatin CD.  Pjesa më e madhe e të dhënave janë në formatin PDF apo në formate të mbyllura (p.sh. të dhënat 
CBK në Excel) nuk gjenden lehtë përmes kërkimit në ueb faqe. Portali i të dhënave të hapura ka një numër 
shumë të kufizuar të dataseteve (rreth 103 në momentin e hartimit të këtij raporti) dhe shumë datasete të të 
dhënave, të KAS apo CBK për shembull, nuk janë në dispozicion në portalin kombëtar për të dhëna të hapura.  
Të dhënat gjeohapësinore nuk janë pa pagesë, edhe pse shitja e këtyre të dhënave krijon të hyra të pakta për 
qeverinë (reth 60,000 Euro në vitin 2017). Të dhënat kryesore për të mundësuar investimet e huaja direkte (IHD) 
dhe zhvillimin e bizneseve, siç është regjistri i bizneseve, përderisa është i hapur për publikun, të dhënat nuk 
janë të publikuara në formë të data-seteve dhe në formë që mund të lexohet nga kompjuteri. 

Për nga formati dhe licencat, një gamë e gjerë e formateve të mbyllura dhe të hapura (p.sh. të dhënat nga ASK 
janë nën mbrojtje autoriale) dhe licencat e hapura përdoren pa koordinim ndërmjet agjencive të ndryshme 

5 Shih http://askdata.rks-gov.net/PXËeb/pxëeb/en/askdata/ 
6 Shih https://bqk-kos.org/?id=55 
7 Shih http://geoportal.rks-gov.net/en/ 
8 Shih https://kallxo.com/shperfaqen-problemet-e-prokurimit-elektronik/  dhe https://koha.net/arberi/96022/fol-problemi-krye 
 sor-i-prokurimit-publik-zbatimi-ne-praktike-i-kontratave/ 

http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/en/askdata/
https://bqk-kos.org/?id=55
http://geoportal.rks-gov.net/en/
https://kallxo.com/shperfaqen-problemet-e-prokurimit-elektronik/
https://koha.net/arberi/96022/fol-problemi-kryesor-i-prokurimit-publik-zbatimi-ne-praktike-i-kontratave/
https://koha.net/arberi/96022/fol-problemi-kryesor-i-prokurimit-publik-zbatimi-ne-praktike-i-kontratave/
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dhe madje edhe përbrenda portalit për të dhëna të hapura. Kjo situatë paraqitet në masë të madhe për shkak 
të mungesës së përgjithshme të njohurive lidhur me rëndësinë e  formatit të të dhënave dhe licencave të të 
dhënave nga pjesa më e madhe e zyrtarëve qeveritarë të intervistuarpër këtë raport . Disa ministri janë duke 
punuar drejt krijimit të sistemeve të integruara të informacionit,mirëpo, themelimi i sistemeve të tilla nuk duhet 
të jetë parakusht për publikimin e të dhënave.

Kërkesa për të dhëna

Për nga kërkesa për të dhëna, në përgjithësi kërkesa për të dhëna qeveritare është mjaft e madhe nga radhët 
e organizatave jo-qeveritare dhe medieve , mirëpo, bazuar në intervista me OJQ-të, kjo kërkesë duket të jetë 
më e lartë në disa domene specifike, siç janë gjyqësori, Kuvendi, prokurimi dhe financat publike.  Gjithash-
tu janë disa media hetuese të cilat janë të interesuara për t’iu qasur më shumë të dhënave. Aktualisht, ata 
shfrytëzojnë në masë të madhe Ligjin për Qasje në Dokumente Publike (LQDP) për të kërkuar të dhëna nga in-
stitucionet publike. Disa tema janë mjaft të spikatura në lajme, siç janë ndotja e ajrit dhe kontrata të caktuara të 
prokurimit publik, dhe mund të shfrytëzoheshin për të dëshmuar potencialin e të dhënave të hapura për çështje 
të transparencës dhe llogaridhënies. Në anën e biznesit, shoqatat profesionale, siç është Shoqata Kosovare e 
TIK-ut (STIKK), kanë nevojë për më shumë të dhëna për të mbështetur anëtarët e tyre gjatë analizave të tregut 
lokal. Mirëpo, duket se ekziston kërkesë e ulët për të dhëna të hapura për qëllime të inovacionit dhe zhvillimit 
të bizneseve, kryesisht për shkak se fokusi i bizneseve të TIK-ut është pjesërisht tek shërbimet me kontratë të 
palëve të treta (outsourcing), dhe jo në krijimin e tregut vendor për shërbime, apo në afirmimin e agjendës së 
ekonomisë digjitale dhe konceptit të industrisë 4.0.  Sektori i inovacionit të TIK-ut është duke ndjekur të njëjtin 
shteg, dhe kryesisht është i fokusuar në teknologjinë e TIK-ut dhe shumë pak i interesuar në eksploatimin e të 
dhënave. Gjithashtu, ka njohuri të pakta lidhur me dobitë e të dhënave të hapura dhe potencialin për bizneset.  

Angazhimi qytetar dhe kapacitetet për të dhënat e hapura

Lidhur me përfshirjen e qytetarëve dhe kapacitetet për të dhënat e hapura, shkathtësitë duket se nuk janë 
pengesë për akterë jo-qeveritarë, të cilat janë të financuar mirë dhe të ndërlidhur me rrjete ndërkombëtare. 
Gjithashtu, ka një numër të konsiderueshëm të veprimtarive teknologjike nga OJQ-të dhe akterët e inovacionit, 
siç është Qendra Inovative Kosovare (ICK) dhe organizata jo-qeveritare Open Data Kosovo (ODK): hekatone 
(hackathon), zhvillimi i mjeteve teknike nga qytetarët, programet e inkubacionit të bizneseve fillestare (start-
up), etj.

Financimi

Për nga financimi, ka mundësi shumë të mëdha për sinergji me programin e Korporatës së Sfidave të Mileniu-
mit (MCC), në veçanti të shfrytëzohet publikimi i të dhënave, dhe të shfrytëzohen sfidat e planifikuara nga MCC  
me të dhëna të hapura si mundësi për të shpërndarë informata lidhur me të dhënat e publikuara në portalin 
kombëtar për të dhëna të hapura. Ka donatorë të shumtë të cilët mund të mbështesin veprimtari të ndryshme, 
siç janë Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) i cili punon drejtpërdrejt me OJQ për të promovuar 
të dhëna të hapura, për shembull, në mbështetje të themelimit të një Koalicioni të OJQ-ve për të Dhëna të 
Hapura dhe Llogaridhënie në Prokurimin Publik, të quajtur “Pro Open”.9 Në anën organizata jo-qeveritare, dhe 
sektori i inovacionit duket se kanë burimet vetanake të financimit, kryesisht nga burimet ndërkombëtare të cilat 
mund të mobilizohen për të promovuar të dhënat e hapura. Në fund, projekti i financuar nga Qveria e Kosovës 
“Mbështetje për zbatimin e reformës së administratës publike” është një mundësi që të financohet seria e parë 
e veprimeve në anën e qeverisë për hapjen e të dhënave.

9  Shih http://kfos.org/integriteti-dhe-pandeshkueshmeria-ne-prokurim/ 

Infrastruktura kombëtare

Për nga infrastruktura kombëtare, Qeveria është e strukturuar rreth një serie të burimeve të përbashkëta, siç 
është rrjeti i fuqishëm mbarëkombëtar qeveritar, i cili arrin deri tek zonat rurale, dhe një qendër kombëtare e të 
dhënave përbrenda MAP, e cila ka një varg aplikacionesh qeveritare. Por, jo të gjithë institucionet e shfrytëzo-
jnë atë. Disa ministri të tjera kanë dhoma të veta për serverë dhe të dhëna, pa koordinuar domosdoshmërisht 
përpjekjet dhe resurset e tyre me AShI, si agjenci qendrore për zbatimin e politikave të TIK-ut.

Niveli i zhvillimit të politikave të TIK-ut përbrenda AShI-së deri tash është shumë i kufizuar. Që nga themelimi në 
vitin 2013, AShI ka miratuar vetëm dy standarde treviale AShI ka mungesë të standardeve dhe udhëzimeve për 
rimëkëmbje nga fatkeqësitë, kopjet rezervë (backup), vazhdimësia e punës, siguria kibernetike, formatet e të 
dhënave, etj. AShI duhet të investojë në përmirësimin e infrastrukturës së vet në mënyrë që të rritë kapacitetet  
për të zhvilluar platforma në ngritje dhe zhvillim e sipër, të cilat nevojiten për publikimin e të dhënave. 

Duket se AShI ka vështirësi që të baraspeshojë mandatin e  dyfishtë të zhvillimit dhe të zbatimit të politikave 
të TI, ashtu siç parashihet me Ligjin nr. 04/I-145 për Organet qeveritare për shoqërinë e informacionit. Funk-
sionet e politikë-bërjes kryesisht janë përgjegjësi e ministrisë, ndërsa përgjegjësia e vetme e agjencisë është 
zbatimi i politikave.  Vizioni i industrisë 4.0 (industry 4.0) nuk duket se zë vend të lartë në agjendën e Qeverisë 
së Kosovës dhe kërkesa për TIK në sektorët tradicional është e ulët. Për bizneset fillestare (startup) dhe për 
biznese që punojnë me TIK, disa nga faktorët kyç kufizues janë qasja në financa dhe mungesa e shkathtësive. 
Shkathtësitë e studentëve nuk i  përshtaten nevojave të tregut (p.sh. shkathtësitë e aplikacioneve mobile) dhe 
ka pak trajnime për përgatitje për punë dhe trajnim profesional për TIK. Në anën e shfrytëzimit të të dhënave, 
nuk ka nisma siç janë hekatone lidhur me ripërdorimin e të dhënave të hapura, pasi që niveli i të dhënave në 
dispozicion është shumë i ulët.

 Kosova ka depërtim shumë të lartë të internetit, madje edhe në zonat rurale, ku 86% e amvisërive janë të kyçu-
ra, ndërsa depërtimi mobil është po aq i lartë. Sektori i TIK-ut është mjaft i zhvilluar me kompani të fuqishme, 
sektor të fuqishëm të inovacionit me ICK, Laboratorin Kosovar të Inovacionit dhe një park të ri të teknologjisë i 
cili është duke u përgatitur në Prizren i cili pritet të vihet në punë kah fundi i vitit 2018.

Rekomandimet

Për t’i tejkaluar sfidat me hapjen e të dhënave, ky vlerësim propozon një plan të hollësishëm të veprimit sipas 
secilës prej tetë temave të metodologjisë së VGHDh:

Lidhur me lidershipin, rekomandohen veprimet vijuese kryesore:

1) Fuqizimi i zotimit politik për hapjen e të dhënave prej nivelit më lartë, p.sh. nga ana e Kryeministrit për të 
ri-konfirmuar mbështetjen e qeverisë për zbatimin e Kartës së të Dhënave të Hapura në Kosovë. 

2) Themelimi i një Komiteti Drejtues për të dhënat e hapura si një forum i nivelit të lartë i qeverisë për afirmim-
in e të dhënave të hapura dhe për monitorimin e zbatimit të politikave dhe planit të veprimit për të dhënat 
e hapura. Komiteti Drejtues do të kryesohej nga Ministri i MAP, me një zëvendës kryesues nga radhët e 
shoqërisë civile, anëtarë nga të gjitha ministritë e qeverisë, përfshirë Zyrën e Kryeministrit, Agjencinë e 
Statistikave të Kosovës (ASK), Agjencinë Kombëtare për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (AKMDhP), Ag-
jencinë e arkivave shtetërore, organizatat e shoqërisë civile siç janë KFOS-i, Instituti Demokratik i Kosovës 
(KDI), Instituti GAP, Lëvizja FOL, Open Data Kosovo (ODK), përfaqësues nga sektori i TIK-ut/inovacioneve 
siç janë STIKK ose QIK, përfaqësues nga mediat siç janë BIRN ose Insajderi, dhe Fondacioni Kosovar i 
Mijëvjeçarit (FKM).

3) Agjencia për Shoqërinë e Informacionit duhet të njihet formalisht si shtëpi zyrtare institucionale për të 
dhënat e hapura, si pjesë e qasjes më të gjerë të qeverisë ndaj qeverisë digjitale (p.sh., Shërbimi digjital 

http://kfos.org/integriteti-dhe-pandeshkueshmeria-ne-prokurim/


18 19

VLERËSIMI I GATISHMËRISË PËR HAPJEN E TË DHËNAVE  VLERËSIMI I GATISHMËRISË PËR HAPJEN E TË DHËNAVE  REPUBLIKA E KOSOVËS  REPUBLIKA E KOSOVËS  

qeveritar në MB10 ose Etalab në Francë11). Në këtë kontekst, rekomandohen veprimet vijuese: 

a. Caktimi formal i Drejtorit të Agjencisë për Shoqërinë e Informacionit (AShI) si koordinator i Inicia-
tivës për Hapjen e të Dhënave. 

b. Themelimi i një njësie për të Dhënat e Hapura përbrenda zyrës së Drejtorit të Agjencisë për Sho-
qërinë e Informacionit (AShI), duke shfrytëzuar resurset  (personelin) ekzistuese. Kreu i divizionit do 
të ishte zyrtari teknik përgjegjës për aspektet teknike të DhH dhe i raporton drejtpërsëdrejti kreut 
të AShI. Ky divizion do të përfshinte ekipe teknike me shkathtësi të nevojshme, p.sh. licencat, for-
matet, anonimizimi, etj. Divizioni do të ishte përgjegjës për mirëmbajtjen e Portalit të të Dhënave të 
Hapura, të sigurohet që të gjitha institucionet publike të kenë një faqe të veçantë brenda portalit 
që të publikojnë të dhënat, të aftësojë personelin brenda institucioneve se si të përdoret portali 
dhe të publikojë tërësi të të dhënave dhe të ofrojë mbështetje të përgjithshme për institucionet 
publike për hapjen e të dhënave të tyre. Divizioni gjithashtu do të veprojë për të zhvilluar modelet 
e ndryshme për të rritur kapacitetet e veta në mbështetje të të dhënave të hapura, siç janë modeli 
i bursistëve të të dhënave, ku individët e shkathtë angazhohen për një periudhë të shkurtër dhe 
caktohen në agjenci për të mbështetur publikimin e DhH (modeli që aplikohet nga Qeveria e 
SHBA-së).

4) Të themelohet një Grup Punues i Qeverisë për të Dhënat e Hapura, i cili do të kryesohej nga Kreu i Div-
izionit për të dhënat e hapura në AShI dhe të përbëhet nga zyrtarë të kontaktit për të dhënat e hapura, 
të cilat pritet të emërohen në çdo institucion publik, pas aprovimit të ndryshimeve të Ligjit për qasje në 
dokumente publike. 

Figura: Rregullimi i mundshëm institucional i iniciativës për të Dhëna të 
Hapura - pasqyrë e përgjithshme

10 Shih https://gov.uk/government/organisations/governmenqt-digital-service 
11 Shih https://etalab.gouv.fr/ 

 Lidhur me kornizën ligjore, rekomandohen 3 aktivitete:

1. Kompletimi dhe miratimi i projektligjit të ri për qasje në dokumente publike dhe për mbrojtjen e të dhënave 
personale. 

2. Zhvillimi i një politike specifike për të dhëna të hapura e cila do të rregullojë së paku licencat, formatin 
dhe nivelin e maturitetit (duke aplikuar nivelin e maturitetit ODI12 ose Tim Berners-Lee 5*13), formatin dhe 
përmbajtjen e metadatave , planin e monitorimit dhe vlerësimit të iniciativës DhH.

3. Shqyrtimi dhe ndryshimi i legjislacionit ekzistues primar dhe sekondar për të mënjanuar çfarëdo ngarkese 
financiare për qasje dhe publikim të të dhënave prej anës së Qeverisë.  

Lidhur me kornizën institucionale, rekomandohen 2 veprime:

1. Trajnime dhe fushatë vetëdijesimi lidhur me hapjen e të dhënave:  Duhet të organizohet një seri e sean-
cave të trajnimit të cilat do të shenjëstrojnë grupe të ndryshme: 

 • Trajnim për menaxhimin e ndryshimeve për administratën e nivelit të lartë: Niveli i Sekretarit të Përg-
jithshëm, Shefit të Kabinetit, Drejtorëve të Departamentit, Kryetarëve/Nënkryetarëve.

 • Menaxhimi i ndryshimit, kërkesat ligjore, dhe publikimi i DhH/qasjes në informata publike/pikat e kon-
taktit për PDP.

Për të siguruar qëndrueshmëri afatgjate dhe seri të vazhdueshme të trajnimit, duhet të zhvillohet kapaciteti i 
brendshëm i KIPA-s përmes programit të Trajnimit të Trajnerëve (TiT). Trajnimi dhe vetëdijesimi për anonimizim: 
ministritë dhe pikat e kontaktit për DhH duhet të aftësohen lidhur me teknikat dhe qasjet për mbrojtjen e të 
dhënave personale, pa parandaluar publikimin e tërësive të të dhënave të DHH.

2. Komiteti Drejtues duhet të prioritizojë ministritë dhe agjencitë të cilat do të përfshihen gradualisht në 
nismën e DhH. Ky prioritizim duhet të bazohet në interesat e vetë agjencive si dhe në kërkesën për DhH, 
përmes procesit domethënës të konsultimit me bizneset, OShC-të, mediat dhe institucionet arsimore. 

Lista preliminare e temave për të dhëna, të identifikuara gjatë vizitave në terren duket se është e interesit të 
lartë për qytetarët për tu publikuar:

 •  Ndotja e ajrit dhe mjedisi (sinergji me programin e MCC-së)

 •  Prokurimi publik

 • Financat publike

 • Të dhënat nga gjyqësori (sinergji me programin e MCC-së)

 • Informatat shëndetësore 

 • Të dhënat nga regjistri i bizneseve

 • Të dhënat gjeo-hapësinore

12  Shih https://theodi.org/article/open-data-maturity-model/ 
13  Shih http://5stardata.info/en/ 
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Në aspektin afatgjatë, duhet të merren parasysh veprimet vijuese:

•• Zhvillimi i politikave kyçe të TIK-ut siç janë ruajtja e kopjeve rezerve, arkivimi dhe siguria kibernetike

•• Krijimi i infrastrukturës dhe kornizës së domosdoshme rregullative për implementimin e nënshkrimeve 
elektronike. 

Lidhur me të dhënat qeveritare, rekomandohen 3 aktivitete: 

1. Lidhja dhe përfshirja e të gjitha tërësive të të dhënave në portalin e centralizuar të DhH. Këtu përfshihen 
në veçanti tërësi vijuese të të dhënave:

 • Regjistri i adresave

 • Regjistri i biznesit

 • Portali i të dhënave të ASK-së

 • AKK

 • Prokurimet

 • Të dhënat e Kuvendit

 • Informatat e gjykatës

 • Tërësitë e të dhënave nga Instituti kombëtar për shëndetin publik (IKShP)

 • Tërësitë e të dhënave nga Banka qendrore e Kosovës (BQK)

 • Arkivat shtetërore të digjitalizuara 

Pikësynimi nuk është që të shkrihen portalet e ndryshme në një të vetme, por të sigurohet, p.sh., përmes impor-
timit të katalogëve të të dhënave, të cilat portali kombëtar mund t’i ofrojë si pikë e vetme e kontaktit, ku janë 
në dispozicion të gjitha tërësitë e të Dhënave të Hapura të qeverisë. Në aspektin afatgjatë, me përfshirjen e 
më shumë ministrive dhe agjencive, të gjitha tërësitë e tyre të të dhënave gjithashtu ose duhet të publikohen 
ose të referencohen në portalin e të dhënave.

2.  Zhvillimi dhe përvetësimi mbarë-qeveritar i të dhënave referuese, siç janë gjeo-kodi (ku sigurohet se të 
gjitha agjencitë publike të aplikojnë të njëjtën qasje të kodimit për zonat gjeografike), gjeo-emri (ku sig-
urohet se të gjitha agjencitë publike të përdorin të njëjtin emër me të njëjtin shkrim, për të emërtuar një 
subjekt gjeografik, siç është qyteti) apo aktivitetet dhe kodi i vendit të punës, me aplikimin e standardeve 
ndërkombëtare, kudo që është e mundur. Aktualisht nuk ka të dhënat referuese të përcaktuara në nivel të 
qeverisë. Kjo nevojë tashmë është paraqitur nga projekti i portës qeveritare kombëtare, por është edhe një 
element kyç për të zhvilluar pasqyra, aplikacione dhe shërbime nga të dhënat e publikuara.

3. Përfundimi i procesit të inventarizimit të të dhënave. Përpjekjet duhet të prioritetizohen në ministri/agjenci 
prijëse, të cilat ruajnë të dhëna që kanë vlerë të lartë për biznese, OShC dhe media.  Kandidatët janë 
MEF, MMPH, KRrPP, MSh, MASHT, apo Këshilli Gjyqësor. Ministrive me sisteme të integruara informative 
gjithashtu duhet t’u jepet prioritet. 

Për të rritur sasinë e të dhënave në dispozicion në portal, në aspektin afatgjatë, duhet të merren parasysh 
veprimet vijuese:

 • Ndryshimet në Ligjin e arkivave në fuqi për të obliguar arkivimin e dokumenteve elektronike në forma-
tin elektronik. Ky ligj i ardhshëm gjithashtu duhet të obligojë menaxhimin elektronik të listave të doku-
menteve të arkivuara në secilin institucion (kjo duhet të jetë projekt në vete, përfshirë edhe krijimin e 
një vegle të veçantë, pajisjen e departamentit të arkivave, si dhe trajnimin e arkivistëve).

 • Digjitalizimi dhe publikimi i të gjitha dokumenteve të arkivuara në portalin DhH. 

Lidhur me kërkesën për dhëna të hapura, rekomandohen 3 aktivitete:

1. Organizimi i Datatonëve për të Dhënat e Hapura (Datathons) me akterë të inovacionit, siç janë anëtarë 
të QIK për tema specifike për të zhvilluar raste/shembuj të spikatur të përdorimit të brendshëm dhe të 
jashtëm: 

 • Disa aktivitete duhet të përqendrohen në zhvillimin e shërbimeve inovative të qeverisë, të cilat QK i 
kërkon për sektorë të ndryshëm. 

 • Disa aktivitete duhet të përqendrohen në transparencë dhe llogaridhënie dhe përfshijnë OShC dhe 
mediat. 

2. Realizimi i një fushate të vetëdijesimit që shenjëstron mediat, sektorin e inovacionit dhe OShC-ve për të 
rritur informacionin për të dhënat e hapura dhe për të afirmuar portalin për të dhënat e hapura. Kjo fushatë 
nuk duhet vetëm të promovojë ripërdorimin e të dhënave qeveritare, por edhe publikimin e të dhënave nga 
organizatat jo-joqeveritare.

3. Realizimi i një fushate të vetëdijesimit për bizneset e TIK-ut lidhur me potencialin e DhH. Barometri i 
STIKK-ut për TIK është një mjet i mundshëm për të kuptuar shfrytëzimin aktual, sfidat dhe për të afirmuar 
shfrytëzimin e DhH.

Lidhur me infrastrukturën kombëtare, përpjekjet kryesore duhet të bëhen në zhvillimin e portalit për të 
dhënat e hapura dhe për zhvillimin e funksioneve të reja, siç janë: 

 • Moduli për kërkimin e tërësive të të dhënave (dataset) me sistem formal të biletave.

 • Moduli për informata prapavajtëse për tërësi të të dhënave (dataset) me sistem formal të biletave.

 • Vendi për publikimin e tërësive të të dhënave jo-qeveritare, sipas modelit të Francës apo portalit të 
DhH të Estonisë.

 • Pjesë për aplikacione të të dhënave dhe vizualizim të të dhënave për të treguar shembuj të ri-shfrytëzim-
it të tërësive të të dhënave, me mundësi që shfrytëzuesit e të dhënave t’i parashtrojnë krijimet e veta.

 • Në afatgjatë, portali duhet të përfshijë më shumë materiale, siç janë rrëfime lidhur me përdorimin e të 
dhënave, apo panele të të dhënave (dashboard).  

Për të promovuar DhH, MIS mund të rezervojë një pjesë të investimeve të saj të ardhshme për të krijuar bi-
znese të DhH (startup).

Në aspektin afatgjatë, duhet të merren parasysh disa veprime:

 • Ofrimi i trajnimit për gatishmëri në punë për TIK, si ato që aktualisht ofrohen nga STIKK, duhet të zgje-
rohen për t’i ofruar më shumë kapital njerëzor këtij sektori. 
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Vlerësimi i
dimensioneve

kryesore

 • Themelimi i Laboratorit të Inovacionit për të Dhënat (p.sh. govlab në SHBA14 ose dLab në Tanzani15) 

 • Të strukturohen dhe mbështeten akterët jo-qeveritarë 

 • Të strukturohen dhe të mbështeten të dhënat e hapura dhe të dhënat për qasje politikë-bërëse brenda 
qeverisë.

 • Të mundësohet ofrimi i vazhdueshëm i trajnimit dhe mbështetjes për bartësit e të dhënave dhe për 
shfrytëzuesit.

 • Zhvillimi i një programi master i shkencës për shkenca të të dhënave në universitete. 

Metodologjia
Ky Vlerësim i Gatishmërisë për të Dhënat e Hapura është hartuar për Ministrinë e Administratës Publike të 
Qeverisë së Republikës së Kosovës. Qëllimi i këtij vlerësimi është t’i ndihmohet QeK që të identifikojë veprime, 
të cilat do të mund t’i zbatonte për të shtyrë përpara Nismën Kombëtare të të Dhënave të Hapura. 

Në kontekstin e Kosovës, ky vlerësim merr një rëndësi më të madhe dhe shkon përtej lansimit të një portali për 
publikimin e të dhënave, përqendrohet më shumë në mjedisin e politikave. Iniciative kombëtare për të dhënat 
e hapura shtjellon furnizimin dhe ri-shfrytëzimin e të dhënave të hapura, si dhe aspektet tjera siç janë zhvillimi 
i shkathtësive, financimi për agjendën e qeverisë për të të dhënat e hapura dhe financimi i shënjestruar i ino-
vacionit të ndërlidhur me të dhënat e hapura. 

Korniza e VGHDh e Bankës Botërore (BB)16 aplikon një qasje të tipit “ekosistem” ndaj të dhënave të hapura, 
që do të thotë se hulumton mjedisin e gjerë për të dhënat e hapura: problemet e anës “së furnizimit”, përfshirë 
kornizën e politikave/ligjore, të dhënat që ekzistojnë përbrenda qeverisë dhe infrastruktura (përfshirë stan-
dardet) si dhe problemet e anës “së kërkesës”, siç janë mekanizmat për përfshirjen e qytetarëve dhe kërkesa 
ekzistuese për të dhënat e qeverisë në mesin e komuniteteve të shfrytëzuesve (siç janë zhvilluesit, mediat dhe 
agjencitë qeveritare).

Ky Vlerësim vlerëson gatishmërinë bazuar në tetë dimensione të cilat konsiderohen si thelbësore për Inicia-
tivën e të Dhënave të Hapura, të cilat krijojnë një ekosistem të qëndrueshëm të të dhënave të hapura. Reko-
mandimet e Vlerësimit supozojnë se Iniciativa për të Dhënat e Hapura do të adresojë aspektet e ndryshme 
të një ekosistemi të të dhënave të hapura. Vlerësimi i Gatishmërisë synon të jetë i orientuar kah veprimet. Për 
secilin dimension, propozohet një tërësi e veprimeve të cilat mund të formojnë bazën e Planit të veprimit për të 
dhënat e hapura. Rekomandimet dhe veprimet e propozuara bazohen në praktikat më të mira globale. 

Në kuadër të çdo dimensioni, vlerësimi shqyrton një tërësi të pyetjeve parësore, dhe për secilin, ceken dëshmitë 
të cilat favorizojnë apo nuk favorizojnë gatishmërinë. Vlerësimet e secilit dimension dhe pyetjet parësore janë 
të koduara me ngjyra: E gjelbër (Gj)  nënkupton se ka dëshmi të qartë të gatishmërisë, E verdhë (V)  nënk-
upton se dëshmitë e gatishmërisë janë më pak të qarta, E kuqe (K)  nënkupton se ka dëshmi të mungesës 
së gatishmërisë, E hirtë (H)  nënkupton informata të pamjaftueshme për të vlerësuar gatishmërinë. Gjatë sht-
jellimit të pyetjes, dëshmia e gatishmërisë ka shenjën “+” . Dëshmitë kundër gatishmërisë kanë shenjën “-” 

. Dëshmitë që kanë implikime të përziera apo të cilat as nuk favorizojnë dhe as rëndojnë gatishmërinë, kanë 
shenjën “0” . Jo të gjitha dëshmitë peshohen njësoj kur përcaktohet indikatori i përgjithshëm i ngjyrës për 
një pyetje parësore të dhënë. Disa faktorë mund të peshojnë më shumë kur vendoset gjendja e gatishmërisë.

14 Shih http://thegovlab.org/ 
15 Shih https://dlab.or.tz/ 
16 Ky VGDhH bazohet më Metodologjinë e Bankës Botërore, versioni 3.1 http://opendatatoolkit.ëorldbank.org/docs/odra/odra_ 
 v3.1_methodology-en.pdf 

Është me rëndësi të ceket se përzgjedhja e një ngjyre specifike për një dimension specifik është gjithnjë detyrë 
e rëndë. Duke pasur parasysh specifikat e vendit, dhe faktin se mjedisi ligjor si dhe organizimi i qeverisë dhe 
rëndësia e teknologjisë janë duke ndryshuar me shpejtësi, ngjyrat përdoren për të pasqyruar jo vetëm gjendjen 
aktuale të dimensionit/pyetjet por edhe zhvillimet e mundshme në një të ardhme të afërt. Për shembull, ngjyra 
e kuqe  nënkupton se elementi i vlerësuar ka pak gjasa të ndryshojë në një të ardhme të afërt, dhe se nuk 
ka aktivitete që janë në realizim e sipër apo që janë planifikuar, e të cilat me gjasë mund të kenë ndikim pozitiv 
për temën në fjalë.

Vlerësimi i dimensioneve kryesore 
1. Udhëheqja e lartë

 Qeveria e Kosovës miratoi Kartën e të Dhënave të Hapura, duke dërguar një sinjal të qartë të zotimit të 
Qeverisë për hapjen e të dhënave . 

 Qeveria ka përcaktuar procese për t’iu bashkëngjitur Partneritetit të Qeverive të Hapura (OGP), përfshirë 
themelimin e grupeve punuese me shoqërinë civile. Edhe pse aplikimi në fund nuk pati sukses , kjo mund të 
merret si dëshmi e qartë e zotimit. 

 Presidenti i Republikës së Kosovës mbetet një avokues i transparencës dhe llogaridhënies më të madhe. 

 Kryeministri dhe Zyra e Kryeministrit mbështesin iniciativën për të dhëna të hapura, dhe së fundi një zotim 
të tillë e kanë ri-konfirmuar përmes Fondacionit Kosovar të Mijëvjeçarit17. Mbështetja nga udhëheqja e lartë 
është një shtytje e rëndësishme për të tejkaluar rezistencën dhe inercinë në zbatimin e iniciativës për të dhëna 
të hapura. 

 Ministri i administratës publike tashmë ka shfaqur mbështetjen dhe zotimin për iniciativën e të dhënave të 
hapura dhe është i gatshëm të ofrojë lidership, duke i bërë të dhënat e hapura pjesë e programit të reformës 
së administratës publike.

 Fakti që VGDhH është financuar nga Qeveria dëshmon përkushtim për zhvillimin e agjendës së DhH. 

 Përveç se është me rëndësi të madhe për iniciativën e të dhënave të hapura, transparenca dhe llogaridhënia 
janë tema qendrore të Strategjisë së Kosovës për Modernizimin e Administratës Publike18,.

 Disa institucione dhe agjenci në nivel kombëtar dhe lokal kanë shfaqur interesim dhe gatishmëri të punojnë 
për të dhënat e hapura - përfshirë Ministrinë e Inovacionit dhe Nërmarrësisë, Ministrinë e Shëndetësisë, Ag-
jencinë e Statistikave të Kosovës, dhe Agjencinë për Mbrojtjen e Mjedisit. 

17  Shih http://kryeministri-ks.net/lansohet-fondaODTOni-kosovar-i-mijevjecarit/ 

18  Shih http://kryeministri-ks.net/repository/docs/Strategjia-per-Modernizimin-e-Administrates-Publike-Shtator-2015-2020.pdf 

1.1 Udhëheqja  
politike: 

(Rëndësia: 
Shumë e 
lartë)

E verdhë/

E gjelbër

A ka ndonjë udhëheqësi të dukshme politike 
për të dhënat e hapura/qeveri të hapur/qasje 
në informata?  

http://thegovlab.org/
https://dlab.or.tz/
http://opendatatoolkit.worldbank.org/docs/odra/odra_v3.1_methodology-en.pdf
http://opendatatoolkit.worldbank.org/docs/odra/odra_v3.1_methodology-en.pdf
http://kryeministri-ks.net/lansohet-fondacioni-kosovar-i-mijevjecarit/
http://kryeministri-ks.net/repository/docs/Strategjia-per-Modernizimin-e-Administrates-Publike-Shtator-2015-2020.pdf
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 Është shfaqur ngurrim nga ana e disa institucioneve me të cilat është biseduar në përgatitjen e këtij raporti, 
për përfshirjen e tyre në iniciativën për të dhëna të hapura sepse mendonin që iniciativa po dyfishonte ueb por-
talin e statistikave të Kosovës, gjeo-portalin dhe punën që bëhet nga Ministria për Zhvillim Ekonomik. Ky është 
një tregues tjetër i nevojës për trajnim dhe vetëdijesim të zyrtarëve publik për sa i përket të dhënave të hapura. 

 DhH kryesisht shihet përmes thjerrëzave të transparencës dhe llogaridhënies,. kryesisht për shkak se puna 
me të dhëna të hapura e ka zanafillën tek shoqëria civile. Potenciali i ndërlidhur, p.sh. me inovacion dhe 
ekonominë digjitale, nuk kuptohet si duhet.

 Iniciativa për Hapjen e të Dhënave ka një përgjegjës institucional – përkatësisht Ministrinë e Administratës 
Publike, sipas vendimit të Qeverisë së Kosovës nr. 07/87 të 13majit 2016. Departamenti për menaxhimin e re-
formës së administratës publike i MAP (DMARP) është përgjegjës për koordinimin dhe monitorimin e zbatimit 
të dokumenteve strategjike dhe i raporton Kryesuesit të Këshillit të Ministrave. DMARP është përgjegjës për 
zbatimin e iniciativës për DhH dhe në praktikë koordinon me AShI për ndihmë teknike.

 Është themeluar grupi punues me përfaqësues të institucioneve dhe OJQ, të koordinuar nga MAP, për har-
timin e Planit të veprimit për zbatimin e Kartës për të dhëna të hapura, megjithëse plani asnjëherë nuk u apr-
ovua zyrtarisht, kjo tregon vullnetin dhe kapacitetin për zbatim të obligimeve nga ana e MAP. 

 Hapat e mëtejmë për zbatimin e planit të veprimit dhe të dizajnimit të intervenimeve të duhura janë penguar 
nga mungesa e njohjes së gatishmërisë së QK-së në raport me të dhënat e hapura. 

 AShI e MAP është përgjegjëse për portalin e të dhënave të hapura.  AShI është përgjegjëse për infrastruk-
turën teknike të TIK-ut në mbarë qeverinë. Ajo ka ndërtuar një infrastrukturë të avancuar për ofrimin e shërbi-
meve elektronike përmes Rrjetit Shtetëror, i cili mbulon të gjitha zyrat e administratës shtetërore (qendrore dhe 
lokale) dhe Qendrën kombëtare të të dhënave. 

 Në nivel politik, Këshilli i Ministrave për Reformën e Administratës Publike (KMRAP) drejton dhe mbikëqyr të 
gjitha çështjet lidhur me procesin e zbatimit të dokumenteve strategjike të reformës së administratës publike 
ku përfshihen edhe politikat e të dhënave të hapura.  

 Ekziston Ligji për qasjen në dokumentet publike (Nr. 03/L-125) i miratuar në nëntor 2010. Avokati i popullit 
është përgjegjës për të mbikëqyrur zbatimin e Ligjit. 

 Mirëpo, Avokatit të Popullit nuk i janë dhënë kompetenca të plota të mbikëqyrjes. 

 Ligji për qasjen në dokumentet publike është në procesin e rishqyrtimit. Ndryshimet e propozuara përfshi-
jnë dispozita specifike për të dhënat e hapura dhe ristrukturimin e Agjencisë Kombëtare për Mbrojtjen e të 
Dhënave Personale në Agjencinë për Informacion dhe Privatësi, ku gjithashtu do të përfshihet edhe Komision-
ari i Informatave.  

 Qeveria ka miratuar Kartën e të Dhënave të Hapura me vendimin nr. 07/87 të datës 13 maj 2016.19

 Strategjia e Kosovës për modernizimin e administratës publike definon qëllimet dhe politikat strategjike të 
QK për përmirësimin e funksionimit të administratës publike dhe ofrimit të shërbimeve publike. Ajo thekson 
transparencën e administratës publike në kontekstin e shpenzimit të parasë publike si dhe në vendim-marrje, 
për të ofruar llogaridhënie më të madhe të institucioneve dhe zyrtarëve.

 Strategjia kombëtare për zhvillim20 (2016-2021) synon të shtjellojë pengesat kyçe për zhvillimin e Kosovës, 
dhe ka kornizë kohore e cila shtrihet përtej mandatit të një qeverie të vetme. Si veprim konkret, ka paraparë 
zbatimin e ligjeve të ndryshuara dhe rregulloreve ekzistuese në lëminë e prokurimit publik ndërlidhur me 
transparencën. 

 Puna e Portës Qeveritare (Gateway) për zhvillimin e një platforme të kompletuar të e-qeverisjes, e cila 
gjithashtu ngërthen azhurnimin e Kornizës së interoperabilitetit, ofron një mundësi që të sigurohet një shtresë 
e interoperabilitetit për tërësi të të dhënave (datasets).

 Vetëdija publike lidhur me të drejtën për mbrojtjen e të dhënave personale është përmirësuar, gjë që rezulton 
në ngritjen e numrit të ankesave të pranuara nga Agjencia kombëtare për mbrojtjen e të dhënave personale. 

 Agjencia kadastrale e Kosovës ka filluar zbatimin e projektit i cili synon të përcaktojë specifika të përbashkëta 
të të dhënave, të cilat do të mundësojnë shkëmbimin e të dhënave hapësinore ndërmjet institucioneve në 
Kosovë dhe me institucionet evropiane.

 Draft i i planit të veprimit, i cili ofron kornizën për zbatimin e parimeve të cilat dalin nga Karta e të dhënave 
të hapura, është krijuar dhe iu është prezantuar përfaqësuesve relevantë të Qeverisë, mediave dhe OJQ-ve 
të Kosovës.

 Janë disa aktivitete lidhur me të dhënat e hapura në nivel lokal. Përveç kryeqytetit të Prishtinës, janë edhe 
disa komuna në Kosovë të cilat zbatojnë veprime me të dhëna të hapura. 

 Ekziston një politikë e qeverisë lidhur me komunikimin elektronik, Agjenda Digjitale për Kosovën (2013–
2020)21. Agjenda synon të definojë prioritetet, pikësynimet dhe detyrat e zhvillimit të TIK-ut në mënyrë që të 
maksimizojë përparësitë shoqërore dhe ekonomike të cilat mundësohen nga këto teknologji.

 Ekziston Strategjia për qeverisje elektronike22  (2016-2020) dhe Plani i veprimit i hartuar nga MAP dhe AShI. 
Strategjia synon të rrisë transparencën, përfshirjen dhe pjesëmarrjen e qytetarëve, të rris konkurrencën ekono-
mike, të rrisë dijen dhe të harmonizojë politikat me kornizat e qeverisjes elektronike definuar në nivelin evro-
pian.

 Ekziston Strategjia e Kosovës për TIK 2016 – 2020 dhe Plani operativ, hartuar nga Ministria për zhvillim 
ekonomik. Pikësynimi i kësaj Strategjie është të afirmojë transformimin digjital dhe të mbështesë Kosovën të 
bëje një ekonomi të bazuar në dije.

 Ka shumë strategji me plane specifike të veprimit, ashtu si u cek më lartë, por zbatimi i përgjithshëm nuk 
është duke shënuar përparim ndërsa veprimet ose nuk realizohen ose nuk kryhen. 

19  Shih http://kryeministri-ks.net/ëp-content/uploads/docs/Vendimet_e_Mbledhjes_se_87-te_te_Qeverise_2016.pdf 
20  Shih http://kryeministri-ks.net/repository/docs/National_Development_Strategy_2016-2021_ENG.pdf
21  Shih http://kryeministri-ks.net/repository/docs/Electronic_Communication_Sector_Policy_2013-2020.pdf 
22  Shih https://map.rks-gov.net/institucion/Plan-and-Strategies/Strategjia-e-e-qeverisjes.aspx?lang=en-US 

1.3 Aktivitetet 
ekzistuese: 

(Rëndësia: 

E mesme)

Cilat aktivitete apo plane ekzistuese politike janë rele-
vante për të dhënat e hapura? 

E verdhë/

E gjelbër

1.2 Struktura 
politike:

 (Rëndësia: 
E lartë) 

To what extent is there an established political leader-
ship and governance model for policy and implementa-
tion of programs across multiple institutions or across 
government as a whole?

 E verdhë/

E gjelbër

http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/National_Development_Strategy_2016-2021_ENG.pdf
https://map.rks-gov.net/institucion/Plan-and-Strategies/Strategjia-e-e-qeverisjes.aspx?lang=en-US
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Kosovo_IT_Strategy.pdf
http://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/docs/Vendimet_e_Mbledhjes_se_87-te_te_Qeverise_2016.pdf
http://kryeministri-ks.net/repository/docs/National_Development_Strategy_2016-2021_ENG.pdf
http://kryeministri-ks.net/repository/docs/Electronic_Communication_Sector_Policy_2013-2020.pdf
https://map.rks-gov.net/institucion/Plan-and-Strategies/Strategjia-e-e-qeverisjes.aspx?lang=en-US


26 27

VLERËSIMI I GATISHMËRISË PËR HAPJEN E TË DHËNAVE  VLERËSIMI I GATISHMËRISË PËR HAPJEN E TË DHËNAVE  REPUBLIKA E KOSOVËS  REPUBLIKA E KOSOVËS  

VLERËSIMI I UDHËHEQJES SË LARTË 

Ka nivel të lartë të përkushtimit qendror për të

dhënat e hapura, të dëshmuar përmes miratimit

të Kartës për të dhënat e hapura dhe përpjekjes

për t’iu bashkëngjitur OGP-së. Mirëpo, ekziston

nevoja për autorësi konkrete politike dhe

lidership të dukshëm nga një prijës i iniciativës. 

Tashmë ekziston një shtëpi për iniciativën,

me përgjegjësi në tërë qeverinë, dhe kjo është

Ministria e administratës publike, gjegjësisht

Agjencia për shoqërinë e informacionit, e cila në

të kaluarën ka realizuar projekte të ndërthurura

të infrastrukturës së TIK-ut.  

Vlerësimi

Klasifikimi Komentet

RëndësiaÇështja

Udhëheqja
politike

Struktura
politike

Shumë
e lartë

E lartë

E verdhë/
E gjelbër

E verdhë/
E gjelbër

Ka bazë të fuqishme të iniciativave në tërë

qeverinë, të cilat mund të shërbejnë si bazë për

nismën e të dhënave të hapura.

Nxitur nga përpjekjet për anëtarësim në BE,

ekziston një përkushtim i gjerë për parimet e

DhHH, por edhe nevoja për të ngritur besimin

për realizimin e tyre.

Kosova është përpjekur të anëtarësohet, por

është refuzuar për shkak të statusit të saj politik.

The foundations are strong for an initiative,

once backed by strong and authoritative

political leadership that can deliver.

Konteksti më
i gjerë

Aktivitetet
ekzistuese

Partneriteti i
qeverive të
hapura

NË
PËRGJITHËSI

E lartë

E mesme

Shumë
e lartë

E mesme E verdhë

E verdhë

E verdhë/
E gjelbër

E verdhë/
E gjelbër

 Po bëhen përpjekje në tërë vendin që të përmirësohet transparenca dhe llogaridhënia. Në veçanti, MAP dhe 
ZKM transparencën dhe llogaridhënien e kanë temë qendrore në politikat dhe dokumentet e shumta strateg-
jike.

 Mirëpo, zbatimi i politikave dhe strategjive për transparencë dhe llogaridhënie është i dobët. Kjo theksohet 
nga disa raporte të brendshme të institucioneve publike23

 Shoqëria civile në Kosovë është aktive dhe ka njohuri elementare lidhur me dobitë të cilat të dhënat e hapu-
ra mund t’i sjellin transparencës dhe llogaridhënies. Ajo mbështet çfarëdo përpjekje të cilat shpijnë në qasje 
të përmirësuar në informata dhe shpalosje të të dhënave.

 Konsultimet me OShC-të sugjerojnë që dispozitat dhe rregulloret e transparencës nuk i përmbushin nevojat 
për nga sigurimi i informatave komplete dhe me kohë, posaçërisht për disa sektorë dhe ministri. Për pasojë, 
disa grupe kanë rezerva apo pritje të ulëta lidhur me atë se çka mund të arrihet.

 Janë disa raste të profilit të lartë të mediave dhe shoqërisë civile të cilat tentojnë t’iu qasen informatave të 
Qeverisë, të cilat mund ta kenë dëmtuar besimin më të gjerë të institucioneve për të përmbushur premtimet 
rreth të dhënave të hapura. 

 Kosova është pjesë e procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian, që do të thotë se në shumë lëmi, korni-
za legjislative duhet të përputhet me rregullore të barasvlershme në BE, përfshirë Direktivën për Ri-shfrytëzimin 
e Informatave nga Shërbimi Publik (PSI), si dhe Rregulloren mbi mbrojtjen e përgjithshme të të dhënave (GDPR).

 Korniza kohore për anëtarësim në BE nuk është e qartë, dhe kjo pasiguri mund të ndikojë në zbatimin e ag-
jendave që janë të ndërlidhura me anëtarësinë.  

 Kah mesi i vitit 2013, një grup i organizatave joqeveritare, në bashkëpunim me Ministrinë e Integrimit Evro-

pian, filluan procesin e aplikimit për anëtarësim në Partneritetin e Qeverive të Hapura24 (Open Government 
Partnership - OGP).

 Në fillim të vitit 2014, ky grup hartoi një Plan kombëtar të Veprimit me afat 2 vjeçar, i cili u miratua nga Qeve-
ria e Kosovës dhe iu dërgua OGP-së. 

Mirëpo, Kosova nuk është pranuar të jetë pjesë e kësaj platforme globale për shkak të statusit të vendit, duke 
qenë se disa anëtarë të Komitetit drejtues të OGP-së nuk e njohin pavarësinë e Kosovës.

 Përkundër këtij refuzimi, Qeveria e Kosovës ka ndjekur një qasje pro-aktive në promovimin e qeverisë së 
hapur. Që atëherë, përparimi më i dukshëm është: 1) zhvillimi dhe miratimi i Kartës së të Dhënave të Hapura, 
përmes së cilës ofrohet një kornizë strategjike për vënien në zbatim të parimit të të dhënave të hapura në 
Kosovë dhe 2) themelimi i Portalit të Kosovës për të Dhënat e Hapura.
23  Shih https://transparency.org/country/KOS si dhe https://globalintegrity.org/research/reports/global-integrity-report/global-in-
tegrity-report-2011/gir-scorecard-2011-kosovo/
24  Shih https://opengovpartnership.org/ 

1.5 Pozitave vendit në 
raport me Partneritetin e 
Qeverive të Hapura.

 (Rëndësia: 
E Lartë)

Cila është pozita e vendit në raport me 
Partneritetin e Qeverive të Hapura? 

Verdhë

1.4 Konteksti 
më i gjerë: 

(Rëndësia: 

E Lartë)

Si i ndihmon apo i pengon konteksti më i gjerë politik i 
vendit çështjes së të dhënave të hapura? 

 Verdhë

https://transparency.org/country/KOS
https://globalintegrity.org/research/reports/global-integrity-report/global-integrity-report-2011/gir-scorecard-2011-kosovo/
https://globalintegrity.org/research/reports/global-integrity-report/global-integrity-report-2011/gir-scorecard-2011-kosovo/
https://opengovpartnership.org/
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2. Korniza e politikave dhe ligjeve25

Në vijim janë dhënë ligjet kryesore dhe aktet tjera ligjore lidhur me lëndën e këtij vlerësimi:

 • Ligji nr. 03/L-172 për mbrojtjen e të dhënave personale

 • Ligji nr. 03/L-178 për klasifikimin e informacioneve dhe verifikimin e sigurisë

 • Ligji nr. 03/L-195 për Avokatin e Popullit

 • Ligji nr. 02/L-28 për procedurat administrative

 • Ligji nr. 03/L-202 për konfliktet administrative

 • Ligji nr. 04/L-184 për administrimin e punës në zyrë

 • Ligji nr.03/L –166 për Parandalimin dhe luftimin e krimit kibernetik.

 • Ligji për klasifikimin e informacionit 

 • Ligji për statistikat zyrtare të Republikës së Kosovës

 • Ligji për qasje në dokumente publike (Nr. 03/L-125) si dhe aktet nënligjore të miratuara në përputhje 
me LQDP:

 • Rregullorja nr. 03/2011 për Shërbimin e komunikimit publik të Qeverisë;

 • Rregullorja nr. 1/2012 për Kodin e Etikës për Zyrtarët e komunikimit publik;

 • Rregullorja nr. 04/2012 për Dëshmi publike të kërkesave për qasje në dokumente publike dhe 
Dokumentet e pakos standarde të aplikimit për qasje në dokumente publike;

 • Rregullorja nr. 02/2012/MF për tarifat për qasje në dokumente publike;

 • Udhëzimi administrativ nr. 03/2011 për ueb faqet e institucioneve publike;

 • Udhëzimi administrativ nr. 02/2011 për portalin qeveritar të Republikës së Kosovës;

 • Udhëzimi administrativ nr. 2008/09 për transparencën në komuna.

 E drejta për mbrojtjen dhe privatësinë e të dhënave garantohet nga Kushtetuta e Kosovës si pjesë e lirive 
dhe të drejtave të njeriut, në përputhje me nenin 22. 

25  Mohim përgjegjësie: Analizat dhe rekomandimet preliminare në këtë Vlerësim bazohen në informatat dhe mendimet e mbled-
hura nga intervistat e ndërmarra dhe nga materialet e ofruara nga qeveria dhe nga hisedarët e tjerë lokal gjatë këtij vlerësimi. Nuk bazo-
het në hulumtime të hollësishme paraprake ligjore dhe si e tillë nuk përbën ndonjë këshillë ligjore. Rrjedhimisht, nuk duhet të nxirren për-
fundime lidhur me tërësinë, përshtatshmërinë, saktësinë, apo përputhshmërinë e vlerësimit në fjalë, apo Rekomandimeve, apo veprimeve 
të cilat mund të ndermirën si rezultat i tij, lidhur me politikat, kornizën ligjore apo rregullative për të Dhënat e Hapura në vend. 

 Neni 36 i Kushtetutës i garanton çdo personi të drejtën në jetë private dhe në familje, paprekshmërinë e 
shtëpisë dhe fshehtësinë e korrespodencës, telefonit dhe komunikimeve të tjera.

 Sipas Nenit 53 të Kushtetutës, të drejtat dhe liritë themelore të njeriut të garantuara nga Kushtetuta interpre-
tohen në përputhje me vendimet gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 

 Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale (LMDhP) u miratua në prill të vitit 2010 (Nr. 2010/03-L172). Ai 
përcakton të drejtat, përgjegjësitë, parimet dhe masat në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale si dhe 
themelon institucionin përgjegjës për monitorimin e legjitimitetit të përpunimit të të dhënave - Agjencinë Kom-
bëtare për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (AKMDhP).

 LMDhP aktualisht është në ndryshim e sipër, dhe drafti është parashtruar për konsultim publik (dhjetor 2017). 
Pas shqyrtimit përfundimtar dhe aprovimit nga Kryeministri, do të dërgohet në Kuvend për miratim. 

 LMDhP është ndryshuar në përputhje me Rregulloren (EU) 2016/679 për Parlamentin dhe Këshillin Evropian 
për mbrojtjen e personave fizik lidhur me përpunimin e të dhënave personale dhe për qarkullimin e lirë të të 
dhënave të tilla.

 Ndryshimi i LMDhP bëhet krahas ndryshimit të Ligjit për qasje në dokumente publike (LQDP) dhe prandaj të 
dy projektligjet janë të harmonizuara.

 Me ligjin aktual për mbrojtjen të dhënave personale, të gjitha organet publike të cilat përpunojnë të dhë-
na personale obligohen të zgjedhin dhe të emërojnë me shkrim një zyrtar të brendshëm për mbrojtjen e të 
dhënave (Neni 74)

 Bazuar në Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale, Agjencia kombëtare për mbrojtjen e të dhënave 
personale është themeluar në qershor të vitit 2011. Agjencia bën sensibilizimin dhe ofron këshilla për pyetjet 
e ndërlidhura me mbrojtjen e të dhënave. Ajo vendos mbi ankesat e ndërlidhura me të dhënat personale dhe 
bën inspektime dhe auditime. 

 Agjencia kombëtare për mbrojtjen e të dhënave duket se nuk ka kapacitet për anonimizim të tërësive të 
mëdha të të dhënave, gjë që është thelbësore nëse synohet publikimi i hapur i të dhënave të përmbledhura.   

 Është miratuar Strategjia për mbrojtjen e të dhënave personale 2014-2017, por ende nuk është hartuar ndon-
jë plan veprimi për zbatimin e strategjisë, me veprime dhe afate të qarta kohore.

 Sipas Raportit të Progresit 201626, vetëdija publike lidhur me të drejtën për mbrojtjen e të dhënave personale 
është përmirësuar, gjë që rezulton në ngritjen e numrit të ankesave të pranuara nga Agjencia kombëtare për 
mbrojtjen e të dhënave personale. Gjithashtu, Agjencia ka kryer më shumë inspektime.

  Ka një vetëdije e lartë për mbrojtjen e të dhënave dhe privatësinë në mesin e shumë institucioneve në 
Qeverinë e Kosovës.

 E drejta e qasjes në dokumente publike garantohet me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, në nenin 41.

 Ligji për qasjen në dokumente publike (LQDP) i vitit 2010 i lejon secilit person fizik dhe juridik qasje në doku-
mente publike, pa diskriminim, në bazë të kërkesës (Neni 1).

26  Shih https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_kosovo.pdf 

2.2 E drejta e 
qasjes në  
informacion.

(Rëndësia: 
Shumë e lartë)

Cilat të drejta ekzistojnë për qasjen 
në informata ?

 E verdhë (të   
gradohet në   
E gjelbër nëse  
miratohet Ligji i ri)

2.1 Mbrojtja e 
privatësisë per-
sonale.

(Rëndësia: 
Shumë e 
lartë)

Cila është korniza ligjore dhe e politikave 
për mbrojtjen e privatësisë private?

 E verdhë (të gra-
dohet në E gjelbër 
nëse miratohet   
Ligji i ri)

http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2010-166-eng.pdf
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10553
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2782
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_kosovo.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_kosovo.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_kosovo.pdf
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 LQDP parasheh që dokumentet duhet t’i vihen në dispozicion publikut bazuar në një kërkesë me shkrim apo 
në formë elektronike, me përjashtim të informatave të ndaluara me Ligj. 

 Kërkesat shtjellohen nga institucioni publik i cili posedon dokumentin. Autoritetet publike obligohen të 
lëshojnë vendimin në afat prej shtatë ditëve nga regjistrimi i kërkesës. Në rast të refuzimit të tërësishëm apo të 
pjesshëm, parashtruesi i kërkesës ka të drejtë të parashtrojë kërkesë për shqyrtim të vendimit, dhe gjithashtu 
ka të drejtë të iniciojë një procedurë para Institucionit të Avokatit të Popullit, institucioneve të tjera publike, 
gjykatës kompetente, në përputhje me ligjin në fuqi (Neni 10).

 Nuk ka organ mbikëqyrës me kompetencë për të shqiptuar dënime për rastet kur institucionet nuk ofrojnë 
qasje në dokumente publike. 

 Projektligji i ri për mbrojtjen e të dhënave personale themelon Agjencinë për informacion dhe privatësi (para-
prakisht, Agjencia për mbrojtjen e të dhënave personale), në krye të së cilës do të jetë Komisionari. Komisionari 
emërohet si organ kompetent për shqiptimin dhe ekzekutimin e gjobave kundër institucioneve publike dhe zyr-
tarëve përgjegjës për mos zbatimin e legjislacionit përkatës për qasje në informata dhe dokumente publike.  

 Neni 12 i LQDP gjithashtu cek mjedisin si shkak për përjashtim nga e drejta për qasje në dokumentet publike. 
Kjo është në kundërthënie me Direktivën e Këshillit 2003/4/CE për qasje publike në informata mjedisore. 

 Mirëpo, ky nen amandamentohet në projekt ligjin e ri për QDP.

 Të dhënat të cilat duhet të publikohen në mënyrë proaktive nga organet publike, siç definohen në LQDP, 
janë të pamjaftueshme; për shembull, në vitin 2017, vetëm shtatë ministri kanë publikuar informata mbi shpen-
zimet. 

 Sipas ligjit ekzistues të QDP, të gjitha institucionet publike obligohen të emërojnë njësi apo zyrtarë të cilët 
janë përgjegjës për pranimin dhe shqyrtimin e kërkesave për qasje në dokumente. Shumica e institucioneve të 
qeverisë qendrore tashmë kanë emëruar zyrtarë, kontakt detajet e të cilëve janë në dispozicion online.

 Mirëpo, legjislacioni ekzistues është i paqartë lidhur me atë se kush vendos për mos-shpalosjen, dhe shpesh 
vendimet merren nga zyrtarët të cilët pranojnë kërkesën.   

 Sipas Raportit gjithëpërfshirës vjetor të institucioneve publike lidhur me realizimin e të drejtës për qasje në 
dokumente publike27, të ZKM-së, në vitin 2016, nga numri i përgjithshëm i kërkesave të pranuara për qasje në 
dokumente publike, 94.5% kanë marr përgjigje pozitive. 

 Mirëpo, hisedarët e jashtëm pohojnë se norma e përgjigjes së qeverisë ndaj kërkesave për informata nuk 
është e kënaqshme dhe raportet e organizatave të shoqërisë civile mund t’i kundërshtojnë të dhënat zyrtare. 
Është e rëndësishme të ceket se ndonjëherë kërkesat për qasje në dokumente publike nuk regjistrohen nga 
institucionet dhe ata shpesh nuk iu përgjigjen të gjitha kërkesave përbrenda afatit ligjor28. Kjo mund të shtrem-
bërojë statistikat e raportuara të qeverisë.

 Mangësitë në zbatimin e ligjit përfshijnë mungesën e regjistrit të dokumenteve në posedim të institucionit, 
disa institucione ende nuk kanë emëruar zyrtarë të informimit përbrenda institucionit, mungesa e trajnimit për 
zbatimin e duhur të ligjit, keqinterpretim në dallimin ndërmjet asaj se çka konsiderohet interes privat e çka 
publik, si dhe aplikimi ad-hoc i masave administrative nga disa institucione.

 Në maj të vitit 2017, Qeveria aprovoi koncept dokumentin për ndryshimet në Ligjin për qasje në dokumentet 
publike. Një projektligj është parashtruar për konsultime publike (dhjetor 2017), paralelisht me projektligjin për 
mbrojtjen e të dhënave. Pas shqyrtimit përfundimtar dhe aprovimit nga Qeveria, do të dërgohet në Kuvend për 
miratim gjatë vitit 2018.

27  Shih http://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/docs/SHQIP.pdf 
28  Sipas LQDP, nëse institucioni nuk përgjigjet brenda afatit ligjor, atëherë kërkesa konsiderohet zyrtarisht e refuzuar. 

 Projekt ligji për qasje në dokumente publike përfshin azhurnime pozitive të ligjit ekzistues, të cilat do të ishin 
një përmirësim po që se miratohen, përfshirë: 

 • referencë specifike të dhënave të hapura në Kapitullin III “Publikimi i të Dhënave të Hapura”, definuar 
si “të dhënat e prodhuara, pranuara, mirëmbajtura apo kontrolluara nga institucionet publike, të cilat 
përdoren, ndryshohen dhe distribuohen nga cili do person, me kusht që ato mbesin të hapura dhe i 
atribuohen burimit”. 

 • Thirrje për përdorimin e formatit të hapur, shfrytëzimin e licencës së hapur, të drejtën e ri-shfrytëzimit, 
dhe nevojën për të publikuar në një portal qendror. Kjo është shumë e pazakontë dhe shumë e mirë.

 • Dispozitat për botimin pro-aktiv të informatave që mbahen nga organet e sektorit publik. Me Nenin 16, 
institucionet publike obligohen “që të botojnë, në formë elektronike dhe përmes botimit në Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Kosovës, të gjitha informatat të cilat mund të jenë publike e të cilat hartohen 
nga institucionet e tilla”.

 • E drejta për qasje në informata do të vlente për institucionet, përfshirë “subjektet politike të cilat për-
faqësohen në Kuvendin e Kosovës, të cilat financohen nga mjetet publike”.

 • Themelimi i institucionit të Komisionarit në kuadër të Agjencisë kombëtare për mbrojtjen e të dhënave 
personale (AKMDhP), që është përgjegjëse për mbikëqyrjen dhe sigurimin e zbatimit të këtij ligji, dhe 
gjithashtu e caktuar si autoritet kompetent për të shqiptuar dhe ekzekutuar gjoba kundër institucione-
ve publike dhe zyrtarëve përgjegjës.

 • Ai parasheh që, nëse një institucion publik refuzon qasje të tërësishme apo të pjesërishme në doku-
mente dhe informata publike, parashtruesi i kërkesës mund t’i parashtrojë ankesë Komisionarit.            

 Aktualisht nuk ka ndonjë ligj që rregullon sigurinë e të dhënave dhe ruajtjen digjitale. 

 AShI ka një mandat për politika, bazuar në Ligj (edhe pse është një agjenci ekzekutive në kuadër të MAP, 
dhe sipas ligjeve të Kosovës, agjencitë e tilla duhet të kenë mandat vetëm për zbatim/ekzekutim të politikave). 
Përkundër kësaj, intervistat me OShC dhe me zyrtarë të tjerë qeveritarë sugjerojnë se AShI nuk e ushtron këtë 
rol në mënyrë efektive. AShI nuk lëshon standarde, rregullore apo rekomandime për agjenci të tjera.

 Ligji nr.03/L –166 për Parandalimin dhe luftimin e krimit kibernetik29. Ligji “vlen për ruajtjen e të dhënave 
në sistemet kompjuterike si dhe dënimet, metodat dhe procedurat dhe se si dhe kush mund të përdor këto të 
dhëna”.

 AShI ka përgjegjësinë për ruajtjen e të dhënave duke krijuar Qendrën shtetërore të të dhënave elektronike, 
për sigurinë dhe mbrojtjen e infrastrukturës së komunikimit elektronik dhe të dhënave, të ndihmojë institucionet 
relevante në luftimin e krimit kibernetik.

 Ligji për arkivat shtetërore (2012) krijoi Agjencinë e arkivave shtetërore (AASh) dhe parasheh digjitalizimin e 
regjistrit të arkivit publik në afat prej tre (3) viteve nga hyrja në fuqi e ligjit. Mirëpo, kjo ende nuk ka përfunduar 
dhe vetëm pak artikuj janë digjitalizuar. Edhe për artikuj të digjitalizuar, AAShH pret ueb hostim (ueb hosting) 
nga AShI, në mënyrë që t’i vendos ato online.

29  Shih http://kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2010-166-eng.pdf 

2.3 Siguria e të dhënave, 
arkivimi i të dhënave 
dhe ruajtja digjitale.

(Rëndësia:  
E lartë) 

Cila është korniza ligjore dhe politike 
për sigurinë e të dhënave, arkivimin e të 
dhënave dhe ruajtjen digjitale?

E verdhë/ 
E kuqe

http://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/docs/SHQIP.pdf
http://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/docs/SHQIP.pdf
http://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/docs/SHQIP.pdf
http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2010-166-eng.pdf
http://kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2010-166-eng.pdf
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 AASh mund të digjitalizojë vetëm një tërësi të kufizuar të arkivave. Kanë një proces të përcaktuar qartë për 
prioritizimin e kërkesave. Mirëpo, për shkak të kufizimeve buxhetore, nuk kanë mundësi që të ruajnë të gjitha 
arkivat e tyre.  

 AShI ka krijuar një qendër të të dhënave që do të duhej t’i shërbente tërë qeverisë. AShI ofron mirëmbajtje, 
ruajtjen e kopjeve rezervë dhe sigurinë e të gjitha të dhënave që ruhen në qendrën e të dhënave.

 Lidhur me të drejtat e pronave intelektuale, ekziston korniza  ligjore e cila është në përputhje me konventat 
ndërkombëtare dhe me standardet e BE-së, të cilat parashohin mbrojtjen e të drejtave intelektuale. 

 Legjislacioni i tanishëm për të drejtat intelektuale përfshin: Ligjin për patentët, Ligjin për markat tregtare, 
Ligjin për dizajnin industrial, dhe Ligjin për indekset gjeografike, përfshirë edhe dispozitat relevante të Kodit 
Penal dhe të Doganave. 

 Lidhur me të drejtat autoriale dhe të drejtat e ndërlidhura, ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për të 
drejtat autoriale dhe të drejtat e ndërlidhura u miratua në tetor 2016. 

 Subjektet publike janë bartës të të drejtave për të dhënat të cilat i prodhojnë, me përjashtim të ligjeve, rreg-
ulloreve, materialeve zyrtare të organeve parlamentare, marrëveshjeve ndërkombëtare, etj.  

 Portali i Kosovës për të dhënat e hapura është licencuar në mënyrë të hapur me licenca CC, CC-BY (Creative 
Commons Attribution). Prandaj, tërësitë e të dhënave në portalin e të dhënave të hapura mund të përdoren 
sërish, me kusht që burimi i tyre të ceket.

 Shumë të dhëna të publikuara nga agjenci të ndryshme, jashtë portalit të të dhënave të hapura, nuk kanë 
licenca, dhe nuk adresojnë çështjen e  mbrojtjes së të drejtave të autorit (të dhënat e ASK-së, për shembull)

 Neni 4 i Ligjit për qasje në dokumente publike thotë “dokumentet publike e pranuara nga parashtruesi i 
kërkesës nuk mund të përdoret për denigrim, qëllime propagandistike apo komerciale”. 

 Ky nen është larguar nga drafti i ri i Ligjit për qasjen në dokumentet publike.

 Rregullimi aktual lidhur me përdorimin komercial të të dhënave qeveritare është i fragmentuar dhe nuk ka 
një politikë gjithëpërfshirëse.  Kjo mund të jetë një mundësi për përcaktimin e një politike që përkrah të dhëna 
të hapura, në procesin e hartimit të akteve nënligjore për Ligjin për informacionin dhe privatësinë30, i cili është 
në hartim e sipër

 Drafti i ri i LQDP është mjaft i mjegullt lidhur me kornizën e licencimit.

 Konsultimi i dokumenteve zyrtare në lokalet e institucioneve publike është pa pagesë, ndërsa kostot e ko-
pjes së dokumenteve zyrtare mund të mbulohen nga aplikuesi.

 Norma e taksave për prodhim dhe ofrim të kopjeve të dokumenteve rregullohet nga Ministria e financave 
përmes Rregullores Nr. 02/2012/MF për taksat për qasje në dokumente publike31. Taksat e mbledhura shkojnë 
30 Shih programin legjislativ të Qeverisë http://kryeministri-ks.net/repository/docs/PROGRAMI_LEGJISLATIV_PER_VITIN_2018... 
 pdf 
31 Shih https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10015 

në Buxhetin e përgjithshëm të Kosovës dhe jo në buxhetin e institucionit në fjalë. 

 Kjo Rregullore u ngarkon aplikuesve taksa specifike për dokumentet fizike dhe pagesa e të gjitha taksave 
bëhet me transfer bankar, prandaj kostos së përgjithshme i shtohen edhe shpenzimet e bankës 

 Nuk ka politika/akte të tjera normative të cilat rregullojnë shitjen e informatave të qeverisë. Duket se taksat 
përcaktohen individualisht për secilin institucion, dhe në disa raste rregullohen nga akte nën-ligjore.

 Agjencia Kosovare për regjistrimin e bizneseve, Agjencia kadastrale e Kosovës, Komisioni i pavarur për 
miniera dhe minerale (hartat) janë disa institucione të cilat shesin të dhënat e tyre, ashtu si disa komuna. 

 KAS nuk shet të dhënat e veta, por ofron shërbime analitike me pagesë të taksës së përpunimit, sipas 
Udhëzimit Administrativ Nr. 08/201232 për kushtet, mënyrën dhe shumën e kostos speciale të përpunimit të 
statistikave zyrtare. 

 Agjencia kadastrale ka realizuar rreth 660 shitje vitin e kaluar, duke realizuar rreth € 60,000. Agjencia ka 
kompetenca të përcaktojë çmimet, por të hyrat e realizuara derdhen në buxhetin vjetor.  Kjo shumë përfshin 
edhe transaksionet nga hisedarët qeveritarë dhe jo-qeveritarë, pasi që i njëjti ligj vlen për të dytë.

 Neni 12 i Ligjit aktual për QDP përcakton përjashtimet nga dhënia e qasjes në informata. Siguria kombëtare, 
marrëdhëniet ndërkombëtare, mbrojta, sekretet tregtare dhe mbrojtja e të dhënave personale në përgjithësi 
njihen si kufizime të lirisë së informatave, përfshirë edhe Kushtetutën e Kosovës. 

 Ligji për klasifikimin e informatave dhe zbardhjeve të sigurisë33 ka 4 nivele të klasifikimit të të dhënave: 
sekret më i lartë, sekret, konfidenciale, dhe e kufizuar. Kompetencat për klasifikim iu jepen vetëm krijuesit të 
informatave, që do të thotë se janë të decentralizuara dhe nuk vlejnë në mënyrë të njehsuar. 

 Ligji për statistikat zyrtare të Republikës së Kosovës34 përcakton kornizën ligjore për organizimin, prodhimin 
dhe publikimin e statistikave zyrtare të Kosovës. Parasheh konfidencialitetin statistikor, siguron cilësi të qasjes, 
dhe deklaron që shfrytëzuesit e të dhënave statistikore duhet të cekin burimin e të dhënave. 

 Kryeshefi ekzekutiv i ASK-së, me kërkesë, mund të jep leje për shfrytëzimin e të dhënave të cilat nuk lejojnë 
identifikimin direkt me institucione kombëtare apo ndërkombëtare, për personat të cilat parashtrojnë projekte 
për qëllime shkencore.

 Ligji për administrimin e punës në zyre35 rregullon punën në zyre dhe trajtimin e dokumenteve zyrtare që 
nga regjistrimi i parë e deri tek përpunimi i fundit, përbrenda institucioneve të Republikës së Kosovës dhe 
Ndërmarrjeve publike.

 Udhëzimi administrativ për ruajtjen dhe shfrytëzimin e materialit statistikor36 thotë që të dhënat publike 
statistikore të ASK-së, në parim, janë pa pagesë. Për kopjet e dokumenteve, apo për ndonjë përpunim special, 
aplikuesve mund të ngarkohet ndonjë taksë. 

 Nuk ka ndonjë marrëveshje ekskluzive të cilin e ka qeveria me ndonjë kompani lidhur me ndonjë tërësi të 
të dhënave.

32 Shih https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8179 

33  Shih https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10553 
34  Shih https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2782 
35  Shih https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8670 
36  Shih https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=10020 

2.6 Ligjet dhe politikat 
tjera.

(Rëndësia: 
 E lartë)

Cilat politika/ligje të tjera ekzistojnë të cilat 
mund të kenë ndikim të dukshëm tek të dhënat 
e hapura?

E gjelbër

2.4 Pronësia dhe li-
cencimi i të dhënave 
qeveritare.

(Rëndësia: 
Shumë e 
lartë)

Cila është politika lidhur me pronësinë dhe 
licencimin e të dhënave të qeverisë?

E verdhë

2.5 Shitja e të dhënave. (Rëndësia:  
E lartë)

Deri në çfarë mase të dhënat e qeverisë 
shiten nga agjencitë?

E verdhë/ 
E kuqe

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10015
http://kryeministri-ks.net/repository/docs/PROGRAMI_LEGJISLATIV_PER_VITIN_2018...pdf
http://kryeministri-ks.net/repository/docs/PROGRAMI_LEGJISLATIV_PER_VITIN_2018...pdf
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10015
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8179
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10553
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2782
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8670
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=10020
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8179
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10553
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2782
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8670
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=10020
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VLERËSIMI I POLITIKAVE/KORNIZËS LIGJORE
3. Strukturat institucionale, përgjegjësitë dhe     

kapacitetet brenda Qeverisë

 AShI është përgjegjëse për administrimin e portalit kombëtar për të dhënat e hapura - http://opendata.rks-
gov.net/   

 MAP ka përvojë në realizimin e projekteve mbarë-qeveritare të të dhënave - për shembull, Qendra Kom-
bëtare e të Dhënave. Qendra e të Dhënave ofron një lokacion depozitimi (ruajtje) për të dhënat elektronike 
për të gjitha institucionet publike të Kosovës, si dhe ndihmon komunikimin ndërmjet sistemeve të ndryshme 
informative të Qeverisë së Kosovës.

 Aktualisht, MAP-ja dhe ASHI-ja janë duke zbatuar një projekt për zhvillimin e një sistemi të ndërveprimit (in-
teroperabilitet), ashtu që të mundësohet shkëmbimi i standardizuar i të dhënave të standardizuara ndërmjet të 
gjitha sistemeve dhe aplikacioneve në mbarë qeverinë.    

 Në vitin 2016, MIE dhe MAP, si pjesë e fushatës “Kosova e Hapur” e mbështetur nga UNDP-ja në Kosovë, 
organizuan një konferencë për të promovuar portalin kombëtar të të dhënave të hapura me pjesëmarrjen e 
agjencive të ndryshme qeveritare. Ky organizim u shfrytëzua për të prezantuar të dhënat e hapura para agjen-
cive qeveritare dhe shërbyesve civilë.  

 Agjencitë tjera të cilat kanë kapacitete dhe mandate relevante për të planifikuar dhe zbatuar programin e 
DhH përfshijnë MZhE, e cila është përgjegjëse për përgatitjen dhe monitorimin e legjislacionit në sektorin e 
teknologjisë informative. Në qershor të vitit 2016, MZHE-ja prezantoi Strategjinë e Kosovës për TIK-ut, e cila 
përmban masa të caktuara për promovimin e DhH. 

 Agjencia e Arkivit Shtetëror ka përvojë dhe ekspertizë me meta-të dhëna, dhe duhet angazhuar në hartimin 
e Kornizës DhH në këtë fushë.  

 Ministria e sapo-formuar për Inovacion dhe Ndërmarrësi ka përgjegjësi për mbështetjen e inovacionit në 
vend, dhe mund të jetë kritike për promovimin e DhH. 

 Kosova ka të themeluar edhe Këshillin për Inovacion dhe Ndërmarrësi, të kryesuar nga Ministri i Inovacionit 
dhe Ndërmarrësisë, që ka 17 anëtarë, duke përfshirë ministritë e linjës, komisionin parlamentar, Asociacionin 
e Komunave të Kosovës, komunitetin e shkencës, komunitetin e biznesit si dhe komunitetin e inovacionit dhe 
TIK-ut.

 AKS-ja ka një ekip të rëndësishëm me statisticienë të specializuar në menaxhim të të dhënave, që mund të 
mbështesë zhvillimin e DhH-së.

 Ekziston një rregullore qeveritare e cila kërkon që çdo institucion “përbrenda strukturës së vet organizative, 
të ketë strukturë organizative të TIK-ut apo zyrtar” (Rregullorja Nr.02/2016 për koordinim ndërmjet AShI dhe 
Strukturave Organizative/Zyrtarëve të TIK-ut në institucionet e Republikës së Kosovës). 

3.1 Planifikimi dhe 
zbatimi i një  
Iniciative për të 
Dhënat e Hapura. 

(Rëndësia: 
Shumë   
e lartë)

Cila apo cilat agjenci kanë kapacitetin, mandatin, 
përvojën relevante të menaxhimit të projekteve dhe 
aftësitë teknike të duhura për të qenë institucioni i 
përshtatshëm udhëheqës në planifikimin dhe ekze-
kutimin e Iniciativës për të Dhëna të Hapura? 

Gjelbër

3.2 Menaxhimi i të 
dhënave. 

(Rëndësia: 
Mesatarisht e 
lartë) 

Cilat institucione kanë pozita zyrtare dedi-
kuar ruajtjes së të dhënave?

E verdhë/ 
E kuqe

 

Ekziston kornizë e fuqishme ligjore, e cila është

në zhvillim të vazhdueshëm, edhe pse paksa

sporadike, mirëpo miratimi i legjislacionit të ri

do të jetë me rëndësi kyçe për suksesin e saj.

Zbatimi mbetet problematik për suksesin e

iniciativës, ashtu si edhe dispozitat të cilat

mundësojnë shitjen e të dhënave dhe kornizë

e dobët ligjore rreth sigurisë dhe licencimit.  

NË
PËRGJITHËSI 

E lartë

Ka kornizë të fortë rreth mbrojtjes së të dhënave,

posaçërisht nëse miratohet projekt ligji

gjatë vitit 2018. 

Legjislacioni aktual lejon kërkesa për informata.

Mirëpo, ligji përmban disa lëshime të rëndësishme

zbatimi është sporadik, ndërsa përgjegjësitë për e

zekutim janë të paqarta. Nëse miratohet projektligji

i ri në formën e tanishme, shumë prej çështjeve do

të shtjellohen dhe nuk do të ketë themel të fortë

ligjor për iniciativën. 

Vlerësimi

Klasifikimi Komentet
RëndësiaÇështja

Korniza ligjore dhe e

politikave për mbrojtjen

e privatësisë

Ligji (akti) për të drejtën

në informatë

Shumë
e lartë

Shumë
e lartë

E verdhë 
(“E gjelbër”

nësemiratohet
ligji)

E verdhë 
(“E gjelbër”

nësemiratohet
ligji)

Ekziston kornizë e paktë ligjore për sigurinë dhe

arkivimin e të dhënave, dhe investim i ulët në

digjitalizim dhe arkivim.  

Edhe pse portali i të dhënave të hapura ka një

licencë të hapur, të dhënat e tjera qeveritare që i

vihet në dispozicion publikut nuk kanë licencë ose

janë në mbrojtjen e të drejtave autoriale. Duhet të

ketë qartësi dhe konsistencë të ligjeve lidhur me

licencat, ashtu që të lejohen aktivitetet komerciale. 

Disa agjenci aktualisht shesin të dhënat e tyre,

edhe pse korniza legjislative në këtë aspekt është

ad hoc. Të hyrat e mbledhura derdhen në

buxhetin qendror. 

Korniza e politikave për

sigurinë e të dhënave,

arkivim të të dhënave

dhe ruajtje digjitale.

Politikat lidhur me

pronësinë dhe licencimin

e të dhënave të qeverisë

Shitja e të dhënave

qeveritare

E lartë

Shumë
e lartë

E lartë

E verdhë/
E kuqe

E verdhë/
E kuqe

E verdhë

E verdhë

Ekziston kornizë e fuqishme ligjore lidhur me

librat e ndërlidhura me mjedisin e të dhënave

të hapura. 

Politikat/ligjet e tjera që

ndikojnë në të dhënat

e hapura.

Shumë
e lartë

E gjelbër

http://opendata.rks-gov.net/
http://opendata.rks-gov.net/
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 Në praktikë, secili institucion ka strukturë organizative apo zyrtar për TIK.

 Divizionet e TIK-ut nuk janë uniforme në qeveri, në aspektin e përgjegjësive të tyre, dhe nuk është e qartë 
nëse ata merren me menaxhimin e të dhënave. 

 Divizionet e TIK-ut nuk kanë kompetenca. Në përgjithësi, ato gjenden në kuadër të zyrës së Sekretarit të 
Përgjithshëm, si dhe shfrytëzohen për probleme bazike të TI-së. 

 Në kontekstin e përgjithshëm të transparencës qeveritare, vlen të përmendet që Ligji për Qasje në Do-
kumente Publike, neni 5.1, thekson që “të gjitha institucionet publike janë të obliguara të caktojnë njësi apo 
zyrtarë të cilët janë përgjegjës për pranimin dhe shqyrtimin fillestar të kërkesave për qasje në dokumente”. 

 Ka filluar procesi i inventarizimit të të dhënave me të gjitha ministritë e linjës. Takimet individuale me të gjitha 
ministritë e linjës, si dhe një punëtori e përgjithshme, janë mbajtur nga Projekti i MAP-së “Përkrahja për imple-
mentimin e Reformës së Administratës Publike”.

 Niveli i përgjigjeve nga ministritë ka qenë i ulët, ku vetëm gjysma e ministrive kanë dërguar inventarin e të 
dhënave interne në momentin e hartimit të këtij raporti. Ekspertët e projektit janë duke punuar me pjesën tjetër 
të ministrive për të kryer inventarin e të dhënave.

 Ka përkushtim nga AShI-ja për të shtyrë përpara nismën për DhH. Ka disa rezultate pozitive nga ky proces, 
duke përfshirë vetëdijen e rritur dhe edukimin e zyrtarëve qeveritarë për të dhënat si asete të ministrive, të 
dhënat e hapura dhe procesin e inventarizimit. 

 ASHI-ja, e cila vepron nën ombrellën e MAP është përgjegjëse për menaxhimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit 
të projekteve të TIK-ut në të gjitha institucionet e Kosovës. 

 ASHI-ja është gjithashtu përgjegjëse për akumulimin, administrimin, shpërndarjen dhe depozitimin e të 
dhënave përmes Qendrës Shtetërore për të Dhëna, që është pjesë kritike e infrastrukturës shtetërore për të 
dhëna dhe TIK, e cila ofron hapësirën e ruajtjes së informatave elektronike të sektorit publik, si dhe ndihmon 
komunikimin mes sistemeve të ndryshme informative të Qeverisë së Kosovës.

 Projekti i Portalit Shtetëror që definon kornizën e përgjithshme të e-qeverisjes si dhe mekanizmin e interop-
erabilitetit gjithashtu udhëhiqet nga AShI-ja. 

 Nuk ka mekanizëm për koordinim të TIK-ut ndërmjet agjencive, por Qeveria e Kosovës ka aprovuar Rreg-
ulloren Nr. 02/2016 për koordinim ndërmjet AShI/Zyrtarëve për teknologji informative në institucionet e Repub-
likës së Kosovës.

 

 Aktualisht nuk ka ndonjë proces sistematik për matjen e performancës së agjencive, apo cilësisë së shërbi-
meve të ofruara.

 Plani i Veprimit i MAP-së 2018-2020 për zbatimin e Strategjisë për Modernizimin e Administratës Publike 
përfshin aktivitete për të matur cilësinë e ofrimit të shërbimeve. Projekti EU IPA 2 që mbështet MAP-në tashmë 
ka kontraktuar një ekspert për hartimin e metodologjisë së matjes së kënaqshmërisë së qytetarëve me ofrimin 
e shërbimeve, që do të përbëjë bazën e krijimit të një procesi sistematik.  

 MAP ka themeluar edhe Platformën E-Kutia për të matur opinionin publik për shërbimet e ofruara nga insti-
tucionet, e cila zbatohet në 35 institucione publike. Platforma gjendet në: https://opi.rks-gov.net/  

 Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) e themeluar me Ligjin Nr. 04/L-036, i cili hyri në fuqi në dhjetor 2011, 
është institucioni parësor përgjegjës për statistika në Kosovë.  Agjencia ka rreth 100 anëtarë të personelit me 
kualifikime në statistika. 

 Agjencia rregullisht publikon statistika. Agjencia ofron të dhëna në tri kategori kryesore: Sociale, ekonomike 
dhe bujqësore.

 ASK mbledh të dhëna nga institucionet tjera dhe realizon sondazhe në terren. Zakonisht, të dhënat e mbled-
hura nga institucionet barten me postë elektronike (në formate të ndryshme) apo përmes shkëmbimit direkt 
të të dhënave nga bazat e të dhënave me shërbimet ueb . ASK-ja dëshiron të rrisë numrin e të dhënave që 
shkëmbehen përmes kyçjeve direkte, por përqindja aktuale është e ulët. 

 Një prej çështjeve kyçe për ASK është interoperabiliteti; 

 Agjencia për Shoqëri të Informacionit (AShI) është duke hartuar kornizën për interoperabilitet. 

 ASK-ja bashkëpunon me Eurostat-in dhe ndjek udhëzimet e tyre, gjë që ka ndihmuar në vënien e të dhënave 
të hapura dhe të mëdha në agjendën e ASK-së.

 Në përputhje me rekomandimet e Eurostat-it dhe në bashkëpunim me Zyrat statistikore të Danimarkës dhe 
Suedisë, ASK-ja ka krijuar një bazë të zbërthyer dhe të qasshme statistikore në platformën PX Ëeb, që është e 
hapur për të gjithë përdoruesit dhe quhet ASKDATA37. 

 Platforma u ofron përdoruesve qasje të lehtë në databazën statistikore. Ajo mundëson një varg funksionesh, 
siç janë krijimi i tabelave dhe grafikëve dhe disa funksione elementare, siç janë përzgjedhja e variablave, rot-
acionet, sortimi, eksportimi dhe shkarkimi në formate të ndryshme, siç janë PC-Axis, Excel, png, etj.  

 Të dhënat që ofron ASK-ja janë nga disa kategori, përfshirë: regjistrimi i bujqësisë, regjistrimi i popullsisë, të 
dhënat e vendit dhe rajonit, arsimi, energjia, mjedisi, tregtia e jashtme, të dhënat gjeografike, anketa e buxhe-
tit familjar, drejtësia, tregu i punës, llogaritë shtetërore dhe qeveritare, regjistri statistikor i biznesit, statistikat 
strukturore të biznesit, turizmi dhe hotelet, transporti, pagat, mirëqenia dhe shëndeti.

 Megjithatë, nuk duket të ketë të dhëna referente që menaxhohen nga ASK-ja.

 ASK-ja publikon raportin vjetor mbi kërkesat e pranuara dhe të trajtuara për statistika e të dhëna.

 Të dhënat që sigurohen nga portali ASKDATA gëzojnë mbrojtjen me të drejta autoriale.

 Nuk duket të ketë pasur ndonjë shkallë të lartë të njohurive për licencimin brenda ASK-së (si dhe brenda 
agjencive të tjera, në përgjithësi).

 Shkathtësitë e anonimizimit të të dhënave në ASK janë të kufizuara. 

37  Shih http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxëeb/en/askdata/?rxid=ad787284-363a-44a5-bb3d-0f067afa36b7 

3.5 Përgjegjësia për të 
dhëna dhe statistika.

(Rëndësia:  
E mesme)

Cila agjenci apo ministri është ka përgjeg-
jësi primare për të dhënat apo statistikat?

E verdhë

3.4 Performanca - 
cilësia e ofrimit të 
shërbimeve.

(Rëndësia:  
E Mesme)

Me cilin proces aktualisht matet perfor-
manca e agjencive apo cilësia e ofrimit të 
shërbimeve?

E verdhë/ 
E kuqe

3.3 Koordinimi i çësht-
jeve të TIK-ut.

(Rëndësia: 
Mesatarisht  
e lartë)

Cilat mekanizma ndër-institucional koordi-
nojnë çështje të TIK-ut (si p.sh. për çështje 
teknike)?

Verdhë

https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=15026
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=15026
https://opi.rks-gov.net/
https://opi.rks-gov.net/
http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxëeb/en/askdata/?rxid=ad787284-363a-44a5-bb3d-0f067afa36b7
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 Shumica e institucioneve në parim favorizojnë publikimin e të dhënave, mirëpo brenga kryesore e tyre është 
mundësia e shkeljes së Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale.

 Shumica e institucioneve e shohin publikimin e të dhënave si mjet të transparencës, por nuk shohin ndonjë 
vlerë tjetër për shtetin në përgjithësi, e aq më pak për shfrytëzimin e tyre të brendshëm.

 Zyrtarët publik shpesh brengosen që të dhënat e publikuar mund të keqpërdoren për sulme politike. 

 Menaxherët e institucioneve brengosen për mungesë e dijes dhe shkathtësive teknike për publikim efektiv 
të të dhënave.

 Ligji për Qasjen në informata dhe dokumente zyrtare, miratimi i të cilit pritet së shpejti, do të duhej t’i shtjel-
lonte këto brenga. Për më tepër, secili institucion duhet të ketë protokolle të mira për mbledhje dhe publikim 
të të dhënave.    

 Trajnimet për shkathtësitë bazike digjitale ofrohen Nga Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP), si 
dhe kohë pas kohe, e bën këtë në partneritet me agjencitë dhe organizatat tjera. 

 Shumica e trajnimeve ofrohen nga kompani të ndryshme dhe përshtaten me sistemet apo platformat e reja, 
kur ato instalohen në qeveri. Për shembull, Microsoft ofron trajnime të rregullta për platformat dhe sistemet e 
veta për homologët e tyre të TIK-ut. 

 Ekzistojnë edhe vlerësime të rregullta të nevojave për shkathtësi të TIK-ut brenda shërbimit civil.  

 Pothuajse të gjithë zyrtarët e lartë përdorin kompjuterë, prezantime digjitale, dhe duken të shkathtë në ele-
mentet bazike me teknologji elementare informative. 

 Mirëpo, qeveria nuk investon sa duhet në zhvillimin e kapaciteteve në fushën e teknologjisë së informacionit 

 Të dhënat qeveritare ruhen nga agjenci individuale, ndërsa për sektorët më kryesorë nuk ka sisteme të 
integruara të menaxhimit të informatave, të cilat do të mundësonin  prodhimin dhe shfrytëzimin e të dhënave 
me cilësi të mirë. Të dhënat e tjera, posaçërisht kur është fjala për granularitet (zbërthimi në nivele apo detaje), 
shpesh mblidhet nga zyrtarët publik përmes metodave të cilat mund të mos kthehen lehtë në një format të 
hapur (gjegjësisht, si dokumente në word, apo tabelore Excel jo të standardizuar).  

 Shumica e institucioneve publike kanë ueb faqe dhe disa kanë edhe llogari në rrjetet sociale si Facebook. 

 Disa ueb faqe qeveritare nuk azhurnohen rregullisht me informata të tjera, përveç seksionit të lajmeve.38  

38  Për shembull, versioni në gjuhën angleze i ueb faqes së Bordit të Pavarur Mbikëqyrës për shërbimin civil ende i referohet   
  periudhës së UNMIK-ut/PSSP-së https://kpmshc.rks-gov.net/?cid=2,2  

 Ekziston edhe portali i e-qeverisjes, apo Portali Shtetëror i Kosovës39, i cili ofron informata të përgjithshme 
për qeverinë dhe shërbimet. 

 Ka një numër shërbimesh elektronike që aktualisht iu ofrohen qytetarëve nga institucionet publike, dhe këto 
janë: regjistrimi i organizatave joqeveritare40, kërkesat për qasje në dokumente publike, platforma e konsulti-
meve publike për ligje dhe dokumente tjera të politikave41, administrata tatimore ofron një numër shërbimesh 
elektronike, si aplikimi për faturë fiskale42, e-parashtrimi43dhe informatat e tatimpaguesit, kalkulatori i tatimit 
në pagë. 

39  Shih https://rks-gov.net/sq-AL/Pages/Fillimi.aspx 
40  Shih https://ojq.rks-gov.net/(S(1lb5nkts0ykp32jhqq3lpkcp))/KerkoOJQ.aspx 
41  Shih http://konsultimet.rks-gov.net/ 
42  Shih https://kuponatfiskal.atk-ks.org/ 

43  Shih https://edeklarimi.atk-ks.org/Account/Login?ReturnUrl=%2F 

3.8 Prania në ueb. (Rëndësia:  
E mesme)

Cila është prania e qeverisë në Internet? E gjelbër

3.6 Shqetë-
simet lidhur me 
lëshimin e të 
dhënave.

(Rëndësia:  
E Lartë)

Cilat agjenci apo ministri janë më të brengosura për lëshimin 
e të dhënave, si dhe cila është baza për shqetësime të tilla? 
Si mund të adresohen këto në kuptimin procedural, si dhe si 
mund të trajtohen shqetësimet e tyre?

E verdhë

3.7 Shkathtësitë e TIK-ut 
në mesin e udhëheqësve 
të lartë qeveritar. 

(Rëndësia:  
E lartë)

Sa e fuqishme është baza e përgjithshme e shkath-
tësive qeveritare për TIK tek udhëheqësit e lartë 
qeveritarë dhe tek shërbyesit civilë?

E verdhë/ 
E gjelbër

https://kpmshc.rks-gov.net/?cid=2,2
https://ojq.rks-gov.net/(S(1lb5nkts0ykp32jhqq3lpkcp))/KerkoOJQ.aspx
http://konsultimet.rks-gov.net/
https://kuponatfiskal.atk-ks.org/
https://edeklarimi.atk-ks.org/Account/Login?ReturnUrl=/
https://rks-gov.net/sq-AL/Pages/Fillimi.aspx
https://ojq.rks-gov.net/(S(1lb5nkts0ykp32jhqq3lpkcp))/KerkoOJQ.aspx
http://konsultimet.rks-gov.net/
https://kuponatfiskal.atk-ks.org/
https://edeklarimi.atk-ks.org/Account/Login?ReturnUrl=/
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4. Politikat dhe procedurat e menaxhimit të të 
dhënave të qeverisë, dhe disponueshmëria e të 

dhënave

 Ligji nr. 04/L-088 për arkivat shtetërore (mars 2012) përcakton kushtet dhe proceset për arkivimin e doku-
menteve zyrtare.

 Ligji nr. 03/L –178 për klasifikimin dhe sigurinë e informatave (korrik 2010) definon rregullat për klasifikimin 
e dokumenteve. 

 Nuk ka ligj apo rregullore që rregullon licencat e informatave qeveritare.

 Projektligji për qasjen në dokumente publike përmban edhe një nën për licencat dhe ripërdorimin.

 Portali i Kosovës për të dhënat e hapura ka një varg licencash të hapura.

 Licencat në portalin e DhH janë heterogjene dhe nuk zbatohen në përputhje me standardet ndërkombëtare 
(p.sh. Aplikimi i licencës GFDL, e cila është e dizajnuar për dosjet dokumentacion-të dhënat).

 Të dhënat nga portali i ASK-së janë të mbrojtura me të drejta autoriale.

 Vetëdija e përgjithshme mbi licencat është e dobët në mesin e agjencive të anketuara.

 Nuk kemi arritur të identifikojmë të dhëna referente që mbahen nga institucionet, një problem i identifikuar 
edhe nga Projekti për zhvillimin e portalit qeveritar 

VLERËSIMI I STRUKTURAVE INSTITUCIONALE, PËRGJEGJËSIVE DHE 
KAPACITETEVE BRENDA QEVERISË. Qeveria ka prezencë të fuqishme në internet,

ndërsa shumë shërbime ofrohen për qytetarë

dhe biznese në internet. 

Ministria udhëheqëse është identifikuar,

ndërsa janë realizuar hapa të hershëm për

të ndërtuar një rrjet qeveritar të udhëheqësve

të implementimit. Qeveria ka prezencë të

fuqishme në internet, si dhe fuqi punëtore me

edukim të mirë në TIK. Mirëpo, mungesa e

pozitave të përhershme ZKT/ODTO në ministri,

si dhe niveli përgjithësisht i ulët i njohurive për

të dhënat e hapura, përbëjnë rreziqe për

implementimin e iniciativës. 

Prezenca e qeverisë

në Internet

NË
PËRGJITHËSI

E lartë

E mesme E gjelbër

E verdhë

4.1 Politikat dhe praktikat 
e menaxhimit të infor-
matave qeveritare. 

(Rëndësia:  
E Lartë)

Cilat janë politikat dhe praktikat për me-
naxhimin e informatave të qeverisë?

E verdhë

MAP ka mandat të fuqishëm për të realizuar

të dhënat e hapura, dhe përvojë në menaxhim

të iniciativave të ndërthurura. 

Edhe pse ka disa mandate për zyrtarë të TIK-ut,

zbatimi është sporadik dhe në realitet shumica

e agjencive nuk kanë zyrtarë të veçantë për

menaxhimin e të dhënave, të cilët mund të

udhëheqin zbatimin e DhH. 

Vlerësimi

Klasifikimi Komentet
RëndësiaÇështja 

Institucioni kryesor për

menaxhimin e Iniciativës

për të dhënat e hapura

ODTO, ZKT apo pozitat

e përhershme zyrtare

për menaxhim të të

dhënave në nivel të

ministrisë/agjencisë

Shumë
e lartë

Mesatarisht
e lartë

Mesatarisht
e lartë

E gjelbër

E verdhë/
E kuqe

Yellow/Red

Ekzistojnë rregulloret, dhe AShI ka realizuar

projekte të ndërthurura, por kapaciteti dhe

zbatimi janë sporadik. 

Nuk ka ndonjë sistem të tillë të instaluar,

por planifikohet lansimi i një projekti të ri të

matjes së kënaqshmërisë. 

ASK-ja mirëmban një databazë cilësore e publike

me të dhëna të rëndësishme, por nuk ka licencim

të qartë dhe i mungon automatizimi i mbledhjes

së të dhënave. 

Mekanizmat

ndër-ministror/

ndër-agjenci për të

koordinuar çështje

të TIK-ut

Matja e performancës së

ministrive/agjencive apo

cilësisë së ofrimit

të shërbimeve

Agjencia apo ministria

përgjegjëse për të

dhënat apo statistikat

qendrore

E mesme

E lartë

E verdhë

E verdhë

Janë disa shqetësime, por gjithashtu ka mungesë

të njohurive për DhH dhe dobitë e mundshme.

Projektligji i ri për qasje në dokumente publike

do të duhej të përmirësojë këtë gjendje.

Trajnime për shkathtësi digjitale ofrohen në

baza të rregullta.   

Agjencitë apo ministritë

me brenga të

ndërlidhura me të dhëna

të hapura 

Baza e përgjithshme e

shkathtësive qeveritare

në TIK tek udhëheqësit

e lartë qeveritarë dhe

tek shërbyesit civilë

E lartë E verdhë

E lartë
E verdhë/
E gjelbër
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4.3 Ku mbahen të 
dhënat qeveritare?

(Rëndësia:  
E lartë)

E verdhë/  
E gjelbër

 Nuk ka tërësi (data-sete) të standardizuar të të dhënave meta (metadata) dhe nuk ka format të standardizuar 
për metadata, që aplikohet në portalin e DhH.

 Gjeoportali aplikon data-sete standarde të metadatave.

 Nuk ka ndonjë rregullore për sigurinë kibernetike dhe për rimëkëmbje nga fatkeqësitë, kopjet rezervë dhe 
mbrojtjen e të dhënave. Nuk ka rekomandime apo udhëzime të publikuara nga AShI-ja për këto çështje.

 Institucionet nuk duket të ketë ndonjë pasqyrë të qartë për data-setet qe posedojnë  .

 Gjatë një studimi të fizibilitetit për interoperabilitetit, të realizuar në vitin 2015, janë identifikuar 81 baza të të 
dhënave në nivel të Qeverisë. 

 Nuk ka ndonjë inventar qendror të të dhënave për Qeverinë në tërësi. 

 Në fillim të janarit 2018, është lansuar një proces i inventarizimit të të dhënave, koordinuar nga AShI me 
mbështetjen e projektit të MAP “Mbështetje për realizimin e Reformës së Administratës Publike”, ku ministritë e 
linjës kanë marr pjesë në një punëtori trajnuese dhe ofruan udhëzime se si të kryhet inventarizimi. Përveç kësaj, 
secila ministri ka marrë ndihmë individuale dhe përkrahje teknike në kryerjen e inventarizimit të të dhënave. 

 Agjencia kadastrale përbën një përjashtim këtu, me themelimin e gjeoportalit (http://geoportal.rks-gov.net/ ) 
ku të gjitha tërësitë e të dhënave ruhen dhe referencohen.

 ASK-ja gjithashtu ka një portal qendror me të gjitha asetet e të dhënave publike.

 Disa ministri kanë sistem të integruara të informacionit.  Së paku, MMPH-ja, MSH-ja, MBPZHR-ja dhe MZHE-
ja aktualisht janë në procesin e dizajnimit të sistemeve të tilla të integruara të informacionit.

 MEF ka një sistem për menaxhimin e informatave financiar (SMIF).

 Shumë informata publikohen në faqet e internetit të ministrive dhe agjencive.

 Shumica dërmuese e publikimeve janë dosje .pdf.  

 Ka një prirje të përgjithshme të shërbyesve civilë që të ngatërrojnë të dhënat e hapura me dokumentet pub-
like të qasshme në internet.

                                          Si dhe ku mbahen të dhënat qeveritare?44  

 ASHI-ja mirëmban rrjetin e gjerë qeveritar dhe qendrën shtetërore të të dhënave.

 Shumë agjenci shfrytëzojnë qendrën shtetërore të të dhënave si hosting për përmbajtjet dhe sistemet elek-
tronike të tyre.

 Shumë agjenci e ministri kanë edhe qendrat vetanake të të dhënave.

 Është e vështirë që shfrytëzuesit të kërkojnë e të gjejnë informatat tashmë të publikuara.

 Institucionet janë përgjegjës për sigurinë e vet kibernetike si dhe për procedurat e mbrojtjes/kopjeve rezervë 
44  Shih shtojcën me listën e të dhënave në dispozicion

të të dhënave. Duket të mos ketë ndonjë vlerësim dhe/ose kontroll të këtyre procedurave nga subjektet e 
jashtme

 Zhvillimi i portalit shtetëror do të nxis zhvillimin e një shtrese të interoperabilitetit.

 Hulumtimi në terren vuri në pah se një pjesë e konsiderueshme e të dhënave të mbajtura nga agjencitë ende 
menaxhohen në formë manuale dhe në format të letrës.

 Disa regjistra shkëmbehen ndërmjet agjencive qeveritare. Rasti i regjistrit civil është përmendur nga shumë 
agjenci. 

 Ndërlidhja me disa regjistra, siç është regjistri civil dhe regjistri i adresave bëhen përmes shërbimit të ueb 
faqeve. Lidhjet e tilla pritet të zëvendësohen me Portën Qeveritare (Gateway).

 Mirëpo, shkëmbimi i të dhënave duket të jetë i paktë. Agjencitë i bartin (disa) të dhëna tek agjencitë specifike 
(si ASK-ja, apo tek AKK-ja për të dhëna gjeografike - geodata), por nuk i shfrytëzojnë të dhënat e agjencive të 
tjera në përgjithësi.

 Shkëmbimi i të dhënave ndërmjet agjencive është shumë formal dhe zakonisht bëhet përmes MiM. 

 Ka edhe shitje të të dhënave ndërmjet agjencive, sidomos të dhënave gjeografike që menaxhohen nga 
AKK-ja.

 Ka edhe duplifikim të regjistrave në disa raste. Për shembull, AKK-ja mban regjistrin e adresave, ndërsa 
MPB-ja mban regjistrin e adresave të qytetarëve nga regjistri civil. 

 Nuk janë identifikuar aktivitete lidhur me monitorimin e perofrmancës së agjencive.

 Portali Të Dhënat e Hapura (Open Data) i Kosovës përmban një varg tërësish të të dhënave, me mbi 100 
sosh në shkurt të vitit 2018.

 Pjesa më e madhe e tërësive të të dhënave në portalin e të dhënave kanë licencë të hapur dhe janë të gjitha 
pa pagesë.

 Ka mungesë të vetëdijes për të dhënat e hapura, gjë që shpie në tërësi të të dhënave që nuk janë në format 
të hapur (p.sh. xlsx, pdf).

 Vlera e tërësive të publikuara që janë lëshuar konsiderohet e ulët nga organizata të shoqërisë civile.

 Disa agjenci publikojnë të dhëna të vlefshme jashtë portalit: Gjeoportali i AKK-së mban 50 tërësi të të 
dhënave gjeo-hapësinore; Banka Qendrore e Kosovës publikon të dhëna të rregullta mbi statistikat financ-
iare dhe monetare, informatat e importit dhe eksportit, sondazhet, bilancin e gjendjes, etj., në faqen e vet të 
internetit; Arkivat Shtetërore ofrojnë qasje në përmbajtje të tyre, edhe pse kjo këto kryesisht janë aktvendime 
historike gjyqësore. 

 Disa prej arkivave janë tashmë në format digjital. AShAK ka resurse të kufizuara për të digjitalizuar arkivat, 
por ka një proces të qartë të prioritizimit të dokumenteve në bazë të numrit të kërkesave. 

4.4 Kërkesa reale dhe 
kërkesa e heshtur për të 
dhëna në Qeveri.  

(Rëndësia:  
E Lartë)

Cilat janë përmasat e kërkesës reale dhe asaj 
latente për të dhëna brenda dhe ndërmjet agjen-
cive?

E verdhë

4.5 Disponueshmëria 
e të dhënave jashtë 
qeverisë.

(Rëndësia:  
E Lartë)

Çfarë të dhënash tashmë janë në dispozicion 
jashtë qeverisë - me apo me pagesë - si dhe me 
çfarë kushtesh? 

E verdhë

4.2 Pasqyrë koherente e 
inventarit të të dhënave. 

(Rëndësia:  
E mesme)

Deri në çfarë mase qeveria posedon 
pasqyrë koherente të të dhënave në dis-
pozicion?

E verdhë

http://geoportal.rks-gov.net/
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 Versioni digjital i arkivave nuk është në dispozicion në internet për shkak të mungesës së hostingut.

 Gjeoportali i AKK-së jep qasje të lirë (pamje dhe vizualizim) në tërësi të të dhënave.

 Mirëpo, shkarkimi i tërësive të të dhënave nga AKK-ja nuk është pa pagesë.

 ASK-ja ka një portal të dhënash (http://askdata.rks-gov.net/PXËeb/pxëeb/en/askdata) ku janë në dispozicion 
tërësitë e shumta të të dhënave në formate të ndryshme, përfshirë ato të hapura (p.sh. csv)

 Të dhënat në portalin e ASK-së janë të mbrojtura me të drejtë autoriale.

 Njohuritë për portalin askdata duket mjaft e ulët në mesin e akterëve joqeveritarë.

 Komuna e Prishtinës ka një portal për të dhënat e hapura (opendata.prishtinaonline.com/), dhe komuna e 
Gjakovës ka aktivitete të veçanta të të dhënave të hapura (p.sh. projekti e-komuna i Gjakovës).

 Ka edhe burime tjera të të dhënave të cilat janë në dispozicion jashtë qeverisë si rezultat i punës së kryer nga 
shoqëria civile dhe organizatat ndërkombëtare, siç është UNDP-Kosovë dhe Fondacioni Kosovar i Mijëvjeçarit

 Ekziston Agjencia Kombëtare për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (AKMDhP) e cila është përgjegjëse për 
mbrojtjen e të dhënave personale.

 Ligji nr. 03/L – 172 për mbrojtjen e të dhënave personale (LMDhP) siguron bazë ligjore për mbrojtjen e të 
dhënave personale. 

 Ligji i ri për mbrojtjen e të dhënave personale është në fazë të hartimit dhe ndjek politikën e BE-së 2016/679. 

 Duket se ka njohuri të pakta lidhur me kërkesat e LMDhP. 

 Asnjëra nga institucionet e anketuara nuk janë të njohtuar me teknika për anonimizim të të dhënave. Aktu-
alisht, prania e të dhënave personale në tërësi të të dhënave shpie në refuzim të publikimit.

 Ka ekspertizë të paktë për anonimizim, përfshirë edhe në ASK dhe ASHDHMP.

 ASK-ja ka resurse dhe përvojë në menaxhim të të dhënave dhe statistika.

 Mirëpo, fokusi i ASK-së është vetëm tek krijimi i statistikave shtetërore dhe publikimi i tyre, por jo detyrimisht 
edhe tek ofrimi i lidershipit mbarë-qeveritar për një program të të dhënave të hapura. 

 Disa ministri kanë departament të statistikave, apo departament përgjegjës për menaxhim të të dhënave 
(p.sh. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në MSh).

 Nuk kemi identifikuar ndonjë agjenci me mandat, ekspertizë, e vullnet për të ofruar kapacitetin e menaxhimit 
të të dhënave në nivel qeveritar. Mirëpo, MAP dhe AShI janë institucione që kanë potencial për të zhvilluar më 
tutje kapacitetet e tyre për një veprim të tillë.  

 ASHAK ka ekspertizë me metadata dhe mund të udhëheqë punën në definimin e përmbajtjes së metadat-
ave.

VLERËSIMI I POLITIKAVE E PROCEDURAVE QEVERITARE TË            
MENAXHIMIT TË TË DHËNAVE, SI DHE DISPONUESHMËRISË SË TË 

DHËNAVE

4.6 Përvoja e qeverisë 
në anonimizimin e të 
dhënave personale.  

(Rëndësia:  
E lartë)

Çfarë përvoje praktike ka qeveria në anoni-
mizimin e të dhënave personale? 

E verdhë/ 
E kuqe

4.7 Aftësitë për menax-
him të të dhënave.

(Rëndësia:  
E mesme)

Cilat agjenci me kapacitete të mirëformuara në 
menaxhim të të dhënave (p.sh. OShC) mund të 
shërbejnë si lidere për një program më të gjerë?

E verdhë

Ka njohuri tejet të dobëta tek agjencitë mbi
konceptin e anonimizimit dhe mbi teknikat
ekzistuese. 

Edhe pse ka vetëm ca tërësi të të dhënave (100),
Portali i të dhënave të hapura është në rritje e sipër
(50% rritje në pak muaj). Gjeoportali ka një sërë të
dhëna tejet interesante gjeo-hapësinore. Shërbimi
askdata i ASK-së ofron qasje në një tërësi tejet të
madhe të të dhënave, edhe pse kjo nuk është e
njohur gjerësisht. Disa regjistra, sidomos regjistri
i adresave dhe ai i bizneseve, janë me vlerë të lartë
dhe mund të publikohen lehtë. 

Mirëpo, disa të dhëna nuk janë pa pagesë, disa
janë të mbrojtura me të drejtë autori, ndërsa
licencat dhe formatet e portalit DhH nuk janë në
përputhje me standardet ndërkombëtare për DhH

Edhe pse gjendja nga perspektiva e DhH-së
është relativisht e dobët për momentin,
baza është relativisht solide, si dhe ka një sërë
iniciativash që do të ndryshojnë gjendjen në
afat të shkurtër, nëse kompletohen.
Lansimi i aktiviteteve për DhH, por edhe ato të
portës qeveritare kanë potencialin të zgjidhin
sfidat aktuale të identifikuara, edhe pse
njohuritë për anonimizim mbesin një mangësi
e cila duhet të adresohet. 

Agjenci me përvojë

praktike dhe ekspertizë

në menaxhimin

e të dhënave që

mund të udhëheqë

iniciativën e të

dhënave të hapura

OVERALL E lartë

E mesme

Përvoja qeveritare

me anonimizimin

e të dhënave

E lartë

Çfarë të dhënash

tashmë janë në

dispozicion jashtë

qeverisë - me apo

me pagesë - si dhe

me çfarë kushtesh?

E lartë

Edhe pse ASK-ja ka resurse me ekspertizë në
menaxhimin e të dhënave, fokusi kryesor i saj
është përgjegjësia për prodhimin dhe publikimin
e statistikave. Nuk ka ndonjë dëshirë të dukshme
për të marrë rolin udhëheqës në nivel qeveritar.
Asnjë agjenci tjetër nuk ka ekspertizë specifike
në menaxhim të të dhënave dhe secila ministri
duket të ketë kapacitete minimale që mund të
përdoren për implementimin e iniciativës së të
dhënave të hapura.

E verdhë

E verdhë

E verdhë

E verdhë/
E kuqe

Pasi që nuk ka politikë të caktuar për ripërdorim
të informatave, si dhe nuk ka inventar të kompletuar
të të dhënave, peizazhi mund të ndryshojë shpejt.
Projektligji i qasjes në dokumente publike ka një
sërë nenesh për të dhënat e hapura, licencat dhe
ripërdorimin e të dhënave. 

Me përjashtim të AKK-së dhe të dhënave gjeo-
hapësinore, nuk ka inventar të dhënash. Ministritë
dhe agjencitë nuk kanë pasqyrë të qartë për asetet
e tyre të të dhënave. Mirëpo, kjo gjendje mund të
ndryshojë për shkak të lansimit të inventarizimit të
të dhënave në janar të vitit 2018. Në të njëjtën
mënyrë, fillimi i projektit të Portës Shtetërore është
mundësi për krijimin e inventarit dhe tërësisë së të
dhënave referente.

Vlerësimi

Klasifikimi Komentet

RëndësiaÇështja

Politikat dhe praktikat

e menaxhimit të

informatave qeveritare

Depoja (repozitori)

mbarë-qeveritar

i të dhënave

E lartë

E mesme

Themelimi i qendrës shtetërore të të dhënave dhe
rrjetit të gjerë qeveritar janë asetet minimale të
infrastrukturës së përbashkët për të mbështetur të
gjitha agjencitë dhe ministritë në mënyrë të sigurt e
solide. Mirëpo, tranzicioni për momentin nuk është
i plotë, pak ministri kanë qendrat e veta të të
dhënave, dhe nuk ka udhëzime apo rregullore
të përcaktuara për siguri kibernetike dhe mbrojtje
të të dhënave.

Si dhe ku mbahen

të dhënat qeveritare?
E lartë

Kërkesa reale dhe ajo

latente për të dhëna

brenda dhe ndërmjet

agjencive?

E lartë

Ka këmbim minimal të të dhënave ndërmjet
agjencive dhe ministrive në disa regjistra të caktuar.
Në këto raste, këmbimi bëhet në nivel teknik me
anë të shërbimeve ueb.

Mirëpo, në përgjithësi, përveç këtyre rasteve, ka
pak shkëmbim të të dhënave, dhe procesi është
shumë formal (p.sh. përmes memorandumeve
të mirëkuptimit - MiM). Gjendja mund të ndryshojë
me krijimin e Portës shtetërore, që mundëson
qasjen në të dhëna të agjencive të tjera.

E verdhë

E verdhë

E verdhë/
E gjelbër

E verdhë

http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/en/askdata/
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5. Kërkesa për të Dhëna të Hapura 
 

 Ka pionierë të shoqërisë civile dhe të komunitetit hulumtues që janë mjaft të njohur me orvatjet globale për 
të dhëna të hapura dhe që avokojnë për të dhëna të hapura.

 Pionierët e tillë janë Open Data Kosovo, Instituti GAP, KDI, Lëvizja FOL, Çohu, Riinvest, KCSF, KFOS, dhe OJQ 
të tjera.

 OShC të tjera me njohuri teknike që përdorin teknologjinë dhe kanë përdorur apo kanë shprehur interesim 
të punojnë me të dhëna, janë: Qendra e Inovacionit e Kosovës, Fondacioni Ipko, FLOSSK, Girls Coding Kosova 
dhe Prishtina Hackerspace.

 Open Data Kosovo (ODK) është organizatë jo-qeveritare, me kapacitet teknik në TIK, që ka menaxhuar pro-
jekte me të dhëna të hapura.

 Projekti i të dhënave gjyqësore të Lëvizjes ÇOHU, quajtur “Drejtësia e hapur”45 është vegël interneti, me 
qëllim të ofrimit të qasjes së lehtë dhe të hapur në të dhëna për hulumtues, gazetarë, pjesëtarë të shoqërisë 
civile të angazhuar në monitorim, parandalim, e luftim të korrupsionit politik.

 Një shembull i spikatur i OJQ-ve që përdorin të dhënat qeveritare në mënyrë sistematike është grupimi i 
OShC-ve Demokracia në Veprim, që monitoron zgjedhjet, analizon të dhënat zgjedhore, edukon publikun, bën 
avokim, etj.

 Një shembull tjetër është Lëvizja FOL, e cila monitoron prokurimin publik dhe boton rezultatet në ueb faqen 
e tyre. Ata punojnë me të dhënat e gjyqësorit për të krijuar e-Gjykatën46, duke mbështetur zhvillimin e kërkesës 
së fuqishme për drejtësi në Kosovë, të bazuar në fakte. 

 Vota Ime47 është shembull i përdorimit të të dhënave parlamentare për të ndihmuar qytetarët të kuptojnë më 
mirë Parlamentin, si dhe për të stimuluar pjesëmarrjen publike.

 Një projekt tjetër i të dhënave të hapura është  Patronazhi politik nga Çohu - vegël për zbulimin e nepotizmit. 
Baza e të dhënave ka kontrolluar deklarimin e pasurive nga zyrtarët e lartë publikë dhe ka gjetur që mbi 10% e 
zyrtarëve të lartë publikë ka lidhje direkte/zyrtare me partitë politike. Çohu gjithashtu ka analizuar të ardhurat 
e partive politike dhe lidhjet e tyre me bizneset vendore. 

 Mirëpo, organizatat që përdorin të dhënat qeveritare nuk munden gjithmonë t’iu qasen të dhënave që iu 
duhen dhe atëherë kur iu duhen. OSHC-ja Open Data Kosovo, për shembull, është dashur të gërmojë të 
dhënat nga Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë, për t’i nxjerrë të dhënat nga regjistri i bizneseve.

 Pjesa më e madhe e organizatave të shoqërisë civile përdorin të dhënat qeveritare kryesisht për raportim 
dhe analizë si dhe për vizualizim48 dhe krijim të sistemeve për paralajmërim të hershëm për rastet e keqpër-
dorimit të mundshëm49.

45  Shih http://opendata.cohu.org/openjustice/ 
46  Shih http://egjykata.org/ 

47  Shih http://votaime.org/Public/Home 
48  Shih platformën e GAP-it për vizualizimin e buxhetit http://.institutigap.org/spendingsEng/ apo platformën e organizatës ÇOHU  
  lidhur me lidhjet ndërmjet biznesit dhe politikës http://opendata.cohu.org/sq 
49  Për shembull, segmenti i ODK-së me flamuj të kuq në platformën e monitorimit të prokurimit http://e-prokurimi.org/prishtina/ 

5.1 Kërkesa për të dhë-
na të hapura nga sho-
qëria civile, partnerët 
zhvillimore dhe mediat.

(Rëndësia:  
E lartë)

Cili është niveli dhe natyra e kërkesës reale dhe 
asaj latente për të dhëna nga shoqëria civile, 
partnerët zhvillimorë dhe mediat? 

 E gjelbër

Ka njohuri tejet të dobëta tek agjencitë mbi
konceptin e anonimizimit dhe mbi teknikat
ekzistuese. 

Edhe pse ka vetëm ca tërësi të të dhënave (100),
Portali i të dhënave të hapura është në rritje e sipër
(50% rritje në pak muaj). Gjeoportali ka një sërë të
dhëna tejet interesante gjeo-hapësinore. Shërbimi
askdata i ASK-së ofron qasje në një tërësi tejet të
madhe të të dhënave, edhe pse kjo nuk është e
njohur gjerësisht. Disa regjistra, sidomos regjistri
i adresave dhe ai i bizneseve, janë me vlerë të lartë
dhe mund të publikohen lehtë. 

Mirëpo, disa të dhëna nuk janë pa pagesë, disa
janë të mbrojtura me të drejtë autori, ndërsa
licencat dhe formatet e portalit DhH nuk janë në
përputhje me standardet ndërkombëtare për DhH

Edhe pse gjendja nga perspektiva e DhH-së
është relativisht e dobët për momentin,
baza është relativisht solide, si dhe ka një sërë
iniciativash që do të ndryshojnë gjendjen në
afat të shkurtër, nëse kompletohen.
Lansimi i aktiviteteve për DhH, por edhe ato të
portës qeveritare kanë potencialin të zgjidhin
sfidat aktuale të identifikuara, edhe pse
njohuritë për anonimizim mbesin një mangësi
e cila duhet të adresohet. 

Agjenci me përvojë

praktike dhe ekspertizë

në menaxhimin

e të dhënave që

mund të udhëheqë

iniciativën e të

dhënave të hapura

OVERALL E lartë

E mesme

Përvoja qeveritare

me anonimizimin

e të dhënave

E lartë

Çfarë të dhënash

tashmë janë në

dispozicion jashtë

qeverisë - me apo

me pagesë - si dhe

me çfarë kushtesh?

E lartë

Edhe pse ASK-ja ka resurse me ekspertizë në
menaxhimin e të dhënave, fokusi kryesor i saj
është përgjegjësia për prodhimin dhe publikimin
e statistikave. Nuk ka ndonjë dëshirë të dukshme
për të marrë rolin udhëheqës në nivel qeveritar.
Asnjë agjenci tjetër nuk ka ekspertizë specifike
në menaxhim të të dhënave dhe secila ministri
duket të ketë kapacitete minimale që mund të
përdoren për implementimin e iniciativës së të
dhënave të hapura.

E verdhë

E verdhë

E verdhë

E verdhë/
E kuqe

Pasi që nuk ka politikë të caktuar për ripërdorim
të informatave, si dhe nuk ka inventar të kompletuar
të të dhënave, peizazhi mund të ndryshojë shpejt.
Projektligji i qasjes në dokumente publike ka një
sërë nenesh për të dhënat e hapura, licencat dhe
ripërdorimin e të dhënave. 

Me përjashtim të AKK-së dhe të dhënave gjeo-
hapësinore, nuk ka inventar të dhënash. Ministritë
dhe agjencitë nuk kanë pasqyrë të qartë për asetet
e tyre të të dhënave. Mirëpo, kjo gjendje mund të
ndryshojë për shkak të lansimit të inventarizimit të
të dhënave në janar të vitit 2018. Në të njëjtën
mënyrë, fillimi i projektit të Portës Shtetërore është
mundësi për krijimin e inventarit dhe tërësisë së të
dhënave referente.

Vlerësimi

Klasifikimi Komentet

RëndësiaÇështja

Politikat dhe praktikat

e menaxhimit të

informatave qeveritare

Depoja (repozitori)

mbarë-qeveritar

i të dhënave

E lartë

E mesme

Themelimi i qendrës shtetërore të të dhënave dhe
rrjetit të gjerë qeveritar janë asetet minimale të
infrastrukturës së përbashkët për të mbështetur të
gjitha agjencitë dhe ministritë në mënyrë të sigurt e
solide. Mirëpo, tranzicioni për momentin nuk është
i plotë, pak ministri kanë qendrat e veta të të
dhënave, dhe nuk ka udhëzime apo rregullore
të përcaktuara për siguri kibernetike dhe mbrojtje
të të dhënave.

Si dhe ku mbahen

të dhënat qeveritare?
E lartë

Kërkesa reale dhe ajo

latente për të dhëna

brenda dhe ndërmjet

agjencive?

E lartë

Ka këmbim minimal të të dhënave ndërmjet
agjencive dhe ministrive në disa regjistra të caktuar.
Në këto raste, këmbimi bëhet në nivel teknik me
anë të shërbimeve ueb.

Mirëpo, në përgjithësi, përveç këtyre rasteve, ka
pak shkëmbim të të dhënave, dhe procesi është
shumë formal (p.sh. përmes memorandumeve
të mirëkuptimit - MiM). Gjendja mund të ndryshojë
me krijimin e Portës shtetërore, që mundëson
qasjen në të dhëna të agjencive të tjera.

E verdhë

E verdhë

E verdhë/
E gjelbër

E verdhë

http://egjykata.org/en/about-us
http://votaime.org/Per-Projektin
http://opendata.cohu.org/sq/patronazhi-politik
http://opendata.cohu.org/sq/patronazhi-politik
http://opendata.cohu.org/openjustice/
http://egjykata.org/
http://votaime.org/Public/Home
http://.institutigap.org/spendingsEng/
http://opendata.cohu.org/sq
http://e-prokurimi.org/prishtina/red-flags
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 Shumë partnerë zhvillimorë përdorin të dhënat qeveritare për qëllimin e vlerësimeve të vendit dhe për 
raportim, përfshirë këtu edhe USAID-in, Zyrën e BE-së në Kosovë, UNDP-në, OSBE-në, GIZ-in. Për më tepër, 
organizatat ndërkombëtare si Banka Botërore, BERZH-i, OECD-ja, bëjnë vlerësime ekonomike, financiare dhe 
mjedisore.

 Sipas Fondacionit të Kosovës për Shoqëri Civile (KCSF) dhe Indeksit50, edhe pse ka komunikim ndërmjet 
OJQ-ve dhe institucioneve, ky komunikimi sërish nuk është në nivelin e kënaqshëm. Më shumë se një e treta 
e OJQ-ve të intervistuara komunikojnë rrallë dhe mbi 10% nuk komunikojnë fare me institucionet publike në 
fushat e tyre. 

 Kërkesat për informata, përfshirë ato për të dhëna që prodhohen nga shoqëria civile, bëhen në formën e 
kërkesave për qasje në dokumente publike. Sipas raportit më të fundit, shumica e kërkesave bëhen në mënyrë 
elektronike (93%).

 Sipas raportit51 më të fundit mbi realizimin e të drejtës për qasje në dokumente publike (2016), komunat kanë 
marrë pak a shumë të njëjtin numër të kërkesave (1083) si institucionet e tjera bashkërisht: Zyra e Kryeministrit, 
ministritë dhe agjencitë tjera vartëse (671), institucionet e pavarura të krijuara nga Kuvendi (181), ndërmarrjet 
publike (124), universitetet publike (89), Presidenca, Kuvendi dhe Gjykata Kushtetuese (21).

 Shoqëria civile i ka adresuar shumicën e kërkesave komunave, derisa gazetarët kanë ia parashtruar shu-
micën e kërkesave Presidencës, Kuvendit dhe Gjykatës Kushtetuese, si zyrave qeveritare dhe ministrive.

 Mediat hulumtuese në Kosovë duket të kenë kapacitet të kufizuar për trajtimin dhe analizimin e të dhënave, 
si dhe për gazetari të bazuar mbi të dhëna.

 Shembuj të shtëpive hulumtuese mediatike në Kosovë, të cilat kanë potencial të përfitojnë nga gazetaria e 
bazuar mbi të dhëna janë BIRN-i, Insajderi, Prishtina Insight, Kallxo, dhe Kosovo 2.0.

 Ka kapacitet në sektorin e shoqërisë civile për të shfrytëzuar të dhënat, mirëpo, përdorimi i ulët nga mediat 
gjithashtu është sinjal i kapacitetit të kufizuar, pasi që nuk ka hapësirë ku llojet e ndryshme të organizatave, 
të cilat punojnë me data mund të punojnë së bashku për të përfituar nga kapacitetet dhe përvoja e njëri-tjetrit.

 Pak kompani aktualisht duket se përdorin të dhënat qeveritare. Koncepti i përdorimit të të dhënave qeveri-
tare (në formate të lexueshme nga makinat) për shumë kompani është tejet i ri, kryesisht për NVM-të.

 Sektori i rëndësishëm i arkitekturës dhe ndërtimtarisë ka nevojë për të dhëna gjeo-hapësinore. Ato mund të 
merren nga gjeoportali i Kosovës, por kushtojnë shtrenjtë, sipas një raporti të vitit 2014 52 nga Agjencia Kadas-
trale e Kosovës. 

 Mungesa e qasjes në të dhëna kyçe nga qeveria - si të dhënat nga regjistri i biznesit - mund të pengojnë in-
vestimet e huaja direkte (IHD), që janë pjesë e rëndësishme e planit zhvillimor ekonomik të Kosovës. Sipas një 
studimi nga KPMG 53, në periudhën 2011-2016, sektorët më të rëndësishëm për IHD ishin prona e paluajtshme 
(56% të IHD-ve totale), ndërtimtaria (13%), sektori financiar (13%) dhe sektori i tregtisë (4.5%). 

 Shumë prej kompanive të TIK-ut reklamojnë e shesin produktet e shërbimet e tyre jashtë vendit, që do të 
thotë se të dhënat vendore kanë më pak rëndësi për to.  

  red-flags ose platforma e organizatës FOL për të përcjell dhe monitoruar kontratat publike http://egjykata.org/ 
50  Shih http://kcsfoundation.org/index2016/ 
51  Shih http://kryeministri-ks.net/repository/docs/ANG.pdf 
52  Shih http://geoportal.rks-gov.net/documents/10179/0/Doracak-per-perdorimin-e-Gjeoportalit/ 
53  Shih https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/bg/pdf/Investment-in-Kosovo-2017.pdf 

 Ka pak shembuj të aktiviteteve të DhH për inovacion që udhëhiqen nga ICK-ja.

 STIKK realizon një sondazh vjetor dhe beson që ka kërkesë potenciale për të dhëna nga bizneset. Ata janë 
të interesuar të shtojnë pyetësorin OD4B 54 në sondazhin vjetor në të ardhmen. 

 LQDP është mjeti për kërkimin e informatave dhe shumë përdorues të të dhënave e aplikojnë por nuk dihet 
se sa nga këto kërkesa bëhen për të dhëna, e sa janë kërkesa si ato të FOL-it për informata specifike.

 Duket se ka pak procese për identifikimin sistematik dhe shërbimin e kërkesës për të dhëna, si jashtë ashtu 
edhe brenda qeverisë.

 Qasja në informata publike  është e drejtë e garantuar me Kushtetutë, e cila parasheh që secili person ka të 
drejtë të qasjes në informata publike dhe në dokumente që mbahen nga institucionet publike, përveç informat-
ave që mund të klasifikohen për arsye të privatësisë, sekretit tregtar apo sigurisë publike.

 Qeveria ka themeluar një Portal për të Dhëna të Hapura në mënyrë që të shërbejë si një bazë ndër-insti-
tucionale e të dhënave. Mirëpo, portali nuk përditësohet dhe nuk popullohet dhe shumë pak palë janë të 
njoftuar me të.

 Portali qeveritar i të dhënave aktualisht nuk ka ndonjë mekanizëm për të kërkuar hapjen e tërësive specifike 
të të dhënave, e as nuk ka kanale tjera formale për vendosjen e prioriteteve për lëshim të të dhënave.

 Agjencia e Statistikave të Kosovës ka një portal të ri e cilësor për qasje në të dhëna statistikore, që është në 
përputhje me standardet e BE-së.

 Pothuajse të gjitha institucionet publike kanë zyrtar informimi apo zyrë të informimit publik, që shërben si 
kanal informimi për institucionin; kërkesat për informata dhe të dhëna zakonisht iu dërgohen atyre.

 Mirëpo, këta zyrtarë kanë përgjegjësi të tjera që mund të pengojnë dhënien e përgjigjeve në kërkesa për 
të dhëna. Ata janë zakonisht personi përgjegjës për komunikimet e ministrisë, gjë që kërkon kohë, por edhe 
fokus në ruajtjen marrëdhëniet publike të ministrisë.

 Infrastruktura për zbatimin e Ligjit për qasje në dokumente publike nuk zbatohet si duhet. Institucionet nuk 
mbajnë ose nuk publikojnë regjistra të dokumenteve në dispozicion, edhe pse kjo kërkohet me ligj. Për shkak 
të mos efikasitetit, nganjëherë kërkesat e FOL-it humben, ndërsa kërkuesi duhet të dorëzojë sërish kërkesat, 
duke rezultuar kështu në vonesa.

 Shumë hisedarë të jashtëm shfrytëzojnë procesin për qasje në dokumente publike (shih pyetjen 5.1 më lart). 

 Hisedarët e jashtëm nuk e konsiderojnë të kënaqshme shkallën e përgjigjeve të qeverisë ndaj kërkesave 
për informata.

 Sfidat e theksuara janë edhe mungesa e regjistrit të të dhënave në posedim të institucionit, mungesa e zyr-
tarit të informimit në disa institucione, si dhe mungesa e trajnimit të zyrtarëve për ekzekutim të mirëfilltë të ligjit.

54  Shih http://opendatatoolkit.worldbank.org/docs/odra/od4b_v2.8-en.pdf 

5.2 Kërkesat për të dhë-
na nga komuniteti i biz-
nesit dhe sektorit privat.

(Rëndësia:  
E lartë)

Cili është niveli dhe natyra e kërkesës 
reale dhe asaj latente për të dhëna nga 
bizneset/sektori privat?

E kuqe

5.4 Mendimet e hisedarëve të 
jashtë për kërkesat për DhH 
nga institucionet publike.

(Rëndësia:  
E mesme)

Si e perceptojnë palët e jashtme vullnetin e ag-
jencive publike për dëgjimin si dhe dhënien e 
përgjigjes ndaj kërkesave për të dhëna?

E kuqe

5.3 Kërkesat për të dhë-
na dhe përgjigjet nga 
institucionet.

(Rëndësia:  
E Mesme)

Si dëgjojnë dhe si iu përgjigjen institucio-
net publike kërkesave për të dhëna? 

E verdhë/ 
E kuqe

http://kcsfoundation.org/index2016/
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/ANG.pdf
http://e-prokurimi.org/prishtina/red-flags
http://egjykata.org/
http://kcsfoundation.org/index2016/
http://kryeministri-ks.net/repository/docs/ANG.pdf
http://geoportal.rks-gov.net/documents/10179/0/Doracak-per-perdorimin-e-Gjeoportalit/
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/bg/pdf/Investment-in-Kosovo-2017.pdf
http://opendatatoolkit.worldbank.org/docs/odra/od4b_v2.8-en.pdf
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 Hisedarët e jashtëm përmendin kujdesin e tepruar kur bëhet fjalë për legjislacionin për mbrojtjen e të 
dhënave, ku ndodh mohimi i të dhënave që përmbajnë të dhëna personale, të cilat do të mund të anonimizo-
heshin.

 Ata vënë në dukje keqinterpretimin në të dalluarit ndërmjet asaj se çka konsiderohet interes privat dhe pub-
lik si dhe aplikimin e masave administrative ad-hoc nga disa institucione.

 Sipas OSHC-së Kosovo 2.055, edhe kur ligji është shumë i qartë në procedura të specifikuara, disa instituci-
one krijojnë procedura të brendshme, që jo gjithmonë janë në përputhje me ligjin, duke rezultuar me barriera 
për kërkuesit e interesuar.

 Nuk ka ndonjë procedurë për përfshirjen e hisedarëve të jashtëm në vendosjen e prioriteteve për të dhëna 
kyçe të infrastrukturës shtetërore, siç janë të dhënat referuese gjeo-hapësinore.

 Një institucion që është lëvduar si i hapur është Kuvendi i Kosovës, të dhënat e të cilit shfrytëzohen nga In-
stituti Demokratik i Kosovës për transparencë dhe llogaridhënie. 

55  Shih kosovotwopointzero.com/en/kosovar-journalists-need-demand-implementation-access-information-rights   

VLERËSIMI I KËRKESËS PËR TË DHËNA TË HAPURA

Ekziston sektori mjaft i zhvilluar dhe i financuar

i shoqërisë civile, duke përfshirë shumë

organizata me kapacitete teknike.

Partnerët zhvillimorë përdorin të dhënat

qeveritare. Organizatat mediale janë funksionale,

si dhe kanë kapacitete të caktuara për të

hulumtuar. Të gjithë aktorët shfrytëzojnë

kërkesat për dokumente publike. 

Pak kompani përdorin të dhënat qeveritare.

Të dhënat gjeo-hapësinore janë të rëndësishme

për industritë kryesore, por janë të shtrenjta për

t’u siguruar. Shumë firma teknologjike kanë

orientim kah eksporti, prandaj nuk shohin

vlerën e të dhënave vendore. 

Vlerësimi

Klasifikimi Komentet

RëndësiaÇështja

Niveli dhe natyra e

kërkesës reale dhe

asaj latente për të

dhëna nga shoqëria

civile, partnerët

zhvillimorë dhe mediat

Niveli dhe natyra e

kërkesës reale dhe

asaj latente për të

dhëna nga

bizneset/sektori privat

E lartë

E lartë

Edhe pse pranohen kërkesat individuale për

informata, nuk ka ndonjë mënyrë sistematike

për vlerësimin e kërkesës për të dhëna, prioritizim

të lëshimit të të dhënave dhe sigurimit të

informatave prapavajtëse për të dhënat

që janë publikuar përmes portalit. 

Hisedarët e jashtëm, sidomos shoqëria civile

dhe mediat, nuk ndjejnë ndonjë besim të lartë

në vullnetin e institucioneve publike për t’u

reformuar. Në këtë aspekt, ekziston mungesë

potencialisht problematike e besimit në

këtë drejtim. 

There is strong demand from civil society

organisations which have been advocating

for open data in Kosovo and are aware of

its potential. However, globally, many of

the benefits of open data have come from

data use driven by demand from a

broader ecosystem of actors driving

innovation - including the private sector

and public agencies. For the demand for

data to be more balanced, more

promotion and outreach is needed for

these actors in Kosovo.

Si dëgjohen dhe marrin

përgjigje kërkesat për

të dhëna nga agjencitë

publike

Mendimi i hisedarëve

të jashtëm mbi vullnetin

e agjencive publike për

të dëgjuar dhe dhënë

përgjigje ndaj

kërkesave për të dhëna

OVERALL

E mesme

Shumë
e lartë

E mesme

E gjelbër

E kuqe

E kuqe

E verdhë/
E kuqe

E verdhë

http://www.kosovotwopointzero.com/en/kosovar-journalists-need-demand-implementation-access-information-rights
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6. Përfshirja dhe kapacitetet civile për të Dhënat e 
Hapura

 Të dhënat përdoren në masë të madhe nga OJQ-të e angazhuara në analiza të politikave publike dhe/ose 
në zhvillim, si dhe nga partnerët zhvillimorë (donatorët) për programimin e cikleve të ardhme të financimit.

 Me disa përjashtime, shumica e organizatave mediale nuk ofrojnë storie hulumtuese, kështu që kërkesa për 
të dhëna dhe kapacitetet e tyre për përdorimin e të dhënave janë të kufizuara.

 Transmetuesit kosovarë rregullohen nga Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM). Mediat e shtypura vetë-rreg-
ullohen përmes Këshillit të Mediave të Shkruara (KMSH), që siguron respektimin e Kodit të Shtypit të Kosovës.

 ODK ka themeluar një platformë për Biznese të Hapura, e cila gjendet këtu:  http://biznesetehapura.com/en 
për të siguruar informata të dobishme për bizneset. 

 Mjedisi mediatik përfshin shtëpi dhe agjenci mediatike të udhëhequra nga OJQ-të, të cilat janë themeluar 
si rezultat i mbështetjes së donatorëve, e cila në vitet e fundit është zvogëluar dukshëm, sipas  Mbrojtësve të 
të drejtave civile56.

 Tregu i televizionit dominohet nga transmetuesi publik Radio Televizioni i Kosovës (RKT), ku përfshihen katër 
kanale televizive dhe dy radio stacione (në gjuhën shqipe dhe serbe). Kuvendi i Kosovës kontrollon buxhetin 
e transmetuesit publik.

 Ekzistojnë rreth 200 portale mediale që veprojnë online.

 Ekzistojnë dy shoqata kryesore profesionale të gazetarëve:  Asociacioni i Gazetarëve Profesionalë të 
Kosovës, si dhe Unioni i Gazetarëve të Kosovës. 

 Instituti i Kosovës për Media (KMI) është organizatë jofitimprurëse dhe joqeveritare, e paraparë si qendër tra-
jnimi dhe qendër e avokimit medial për sektorin e mediave në Kosovë. Interneës Kosova është një organizatë 
tjetër joqeveritare me qëllimin primar të mbështetjes së zhvillimit të mediave të pavarura në Kosovë.

 OJQ-të në Kosovë janë në pozitë të mirë për të kthyer të dhënat e hapura në informata kuptimplote dhe me 
vlerë për publikun. Ato kanë përvojën, kapacitetet dhe njohuritë për ta bërë këtë. Nevojitet vetëdijesimi për 
dobitë e të dhënave të hapura. 

 Hulumtimi më i fundit i UNDP-së me shoqërinë civile në Evropë dhe në Azi qendrore tregoi se mbi 70% të 
organizatave të shoqërisë civile dëshirojnë të përmirësojnë shkathtësitë për analizë të të dhënave. Kosova ka 
një sektor dinamik civilo-qytetar, i cili mund të shfrytëzohet më tej për të fuqizuar shfrytëzimin e të dhënave për 
OJQ-të e rregullta.

56  Shih https://crd.org/files/Freedom_of_Expression_Media_and_Information_in_Kosovo_529396.pdf 

 Akter kryesor në promovimin e shfrytëzuesit të të dhënave në posedim të qeverisë është shoqëria civile. 
Qeveria nuk ka strategji apo qasje të vet për të promovuar të dhënat në posedim të qeverisë, dhe qeveria 
përfshihet në aktivitete të tilla vetëm si pjesë e projekteve të OJQ-ve vendore apo ndërkombëtare (p.sh. UN-
DP-Kosovë). 

 Komuna e Prishtinës ka punuar bashkë me inkubatorin e bizneseve të reja ICK, në një numër maratonash 
hakimi (hekatone), duke përfshirë edhe një projekt në vitin 2014 me qëllim të adresimit të korrupsionit. 

 Projekti më i fundit, Techstitution57 koordinuar nga Open Data Kosovo, është duke punuar me institucionet 
publike për të identifikuar proceset apo shërbimet që mund të digjitalizohen. Projekti gjithashtu janë duke re-
alizuar Tech4Policy58 për qeverisjen lokale dhe Techsperience59 për institucionet publike.

 Në të kaluarën, UNDP-ja ka ndërmarrë aktivitete të vetëdijesimit për të promovuar dobitë e të dhënave të 
hapura, si Punëtoria e Kuzhinës së të Dhënave (Data Cuisine Workshop60, shkurt 2017)

 Një sërë punëtorish për të dhënat e hapura janë organizuar nga KFOS-i për të ngritur vetëdijen dhe për të 
promovuar përdorimin dhe ripërdorimin e të dhënave qeveritare tek OJQ-të, mediat dhe zyrtarët qeveritarë.

 UNDP Kosova, Komuna e Prishtinës dhe ICK kanë bashkëpunuar në organizimin e hekatonit të parë në sek-
torin publik. UNDP gjithashtu realizoi një aktivitet të ngjashëm në Gjakovë në vitin 2016. Për më tepër, UNDP 
për dy vite rreth, janë duke organizuar një garë të të dhënave të hapura për Ballkanin Perëndimor, Ministria e 
të Dhënave, dhe ka mbështetur zhvillim regjional të gazetarisë bazuar në të dhëna, përmes një partneriteti me 
Universitetin e Tiranës.

 Shumica e liderëve qeveritarë janë tejet aktivë në platforma sociale, si Facebook dhe Twitter, si dhe përdorin 
internetin si burim primar të informacionit. 

 Pjesa më e madhe e agjencive qeveritare kanë ueb faqe dhe gjithashtu shumica kanë llogari në Facebook 
dhe Twitter.

 Instituti i Kosovës për Administratë Publike ofron trajnim për platforma sociale, për shembull, është mbajtur 
një trajnim lidhur me komunikimin e institucioneve përmes platformave sociale të Facebook dhe Twitter në 
Slloveni, me mbështetjen e Ambasadës së SHBA-ve në Kosovë, në të cilën morën pjesë 10 zyrtarë qeveritarë.

 Ekziston një komunitet dinamik i programuesve (zhvilluesve) të cilët punojnë në sektorin privat për tregun 
vendor dhe global.

57  Shih http://techstitution.org/ 
58  Shih http://tech4policy.com/ 
59  Shih http://techsperience.opendatakosovo.org/ 
60  Shih http://data-cuisine.net/ëorkshops/kosovo/ 

6.1 Kthimi i të 
dhënave të hapu-
ra në informatë 
domethënëse për 
publikun.

(Rëndësia:  
E Lartë)

Cilët ndërmjetës informatash (si gazetarët e të dhënave) 
kanë aftësi për të kthyer të dhënat e hapura në informacion 
kuptimplotë për publikun? Çfarë veprimesh nevojiten për 
të zhvilluar apo avancuar këto pjesë të Ekosistemit të të 
Dhënave të Hapura?

E verdhë

6.2 Promovimi i 
ripërdorimit të të 
dhënave në posed-
im të qeverisë.

(Rëndësia:  
E lartë)

Cilat aktivitete ka realizuar qeveria në mënyrë që të 
promovojë ripërdorimin e të dhënave në posedim të 
qeverisë (p.sh. programimi i aplikacioneve apo orga-
nizimi i evenimenteve me bashkë-krijim)? Si mund të zh-
villohet apo avancohet promovimi i tillë?

E verdhë

6.3 Bashkëveprimi me 
qeverinë përmes me-
diave sociale. 

(Rëndësia:  
E mesme)

Deri në çfarë mase bashkëveprohet me qeverinë 
përmes mediave sociale dhe kanaleve të tjera dig-
jitale?

E gjelbër

6.4 Ekonomia e 
aplikacioneve.

(Rëndësia: Mesa-
tarisht e lartë)

Cili është niveli i ekonomisë së aplikacioneve?  E verdhë

http://biznesetehapura.com/en
https://www.civilrightsdefenders.org/files/Freedom_of_Expression_Media_and_Information_in_Kosovo_529396.pdf
https://crd.org/files/Freedom_of_Expression_Media_and_Information_in_Kosovo_529396.pdf
http://techstitution.org/
http://tech4policy.com/
http://techsperience.opendatakosovo.org/
http://data-cuisine.net/workshops/kosovo/
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 ICK-ja ka 25 biznese fillestare në lokacion, por edhe “qiramarrës” virtualë. Shumë programues aplikacio-
nesh janë auto-didakt, si dhe marrin trajnime ad-hok nga ICK-ja. 

 STIKK është themeluar për të mundësuar mjedis më të mirë të punës për kompanitë e TIK-ut. Ata punojnë 
me NVM-të, organizojnë konferenca që tërheqin pjesëmarrje ndërkombëtare, themeluan ICK-në dhe janë në 
proces të themelimit të një Parku Teknologjik.

 Ekziston një treg vendor për aplikacione i cili shihet si i kufizuar. Shumë nga kompanitë TIK dhe krijuesit 
orientojnë produktet e tyre drejt tregjeve ndërkombëtare, si dhe / ose punojnë me kontraktim të jashtëm (out-
sourcing). 

MCC, përmes Fondacionit Kosovar të Mijëvjeçarit (FKM), po planifikon një garë të hapur inovacioni, e cila i 
mundëson qeverisë të paraqesë sfidat e veta para palëve nga shoqëria civile dhe sektori privat, ashtu që ata 
të propozojnë zgjidhje kreative, të bazuar në të dhëna, të cilat mund të jenë model për partneritete më produk-
tive ndërmjet qeverisë dhe shoqërisë civile. 

 Kosova ka gjashtë (6) universitete publike dhe disa universitete private, të cilat quhen institucione të arsimit 
të lartë, më të rëndësishëm ndër të cilët janë Universiteti i Prishtinës, RIT Kosovo (A.U.K) , UBT , si dhe AAB Riin-
vest, të cilët ofrojnë studime në shkenca kompjuterike dhe TI, me gjithsej 350 kuadro të diplomuar në TI për vit.

 Sipas profesionistëve që takuam (përfaqësues të sektorit privat, akterë të inovacionit), infrastruktura ak-
ademike e TIK-ut, e sidomos objektet dhe laboratorët e TI-së, është e vjetruar dhe ka nevojë për investime 
themelore në modernizim të infrastrukturës së TIK-ut, ashtu që të zvogëlohet hendeku mes kurrikulave aktuale 
dhe kërkesave nga sektori privat.

 Për të kompensuar sadopak mungesën e njerëzve të gatshëm për punë, STIKK ofron një program 6-mujor të 
gatishmërisë për punë në fushën e TIK-ut, i cili kombinon mësimet klasore me praktikat në punë, për një numër 
të kufizuar studentësh në vit (30-60). Përveç këtyre, ICK-ja ofron trajnime ad hoc nga ekspertë mysafirë.

 Programi i STIKK shfrytëzon trajnerë vendorë; nga 60 studentë fillimisht të regjistruar, 50 kanë përfunduar 
programin, nga të cilët 35 kanë gjetur punë. 

 Sipas Analizës së Tregut të TIK-ut dhe Analizës së Hendekut të Aftësive në Kosovë, shkathtësitë teknike që 
kërkohen nga kompanitë e TI-së janë: CCNP, Java, C++, MySQL, OraclePHP, ASP, Perl, Python, HTML, Linux. 
Gjithashtu, nevojiten më shumë shkathtësi teknike të ndërlidhura me internetin në lëminë e cloud, kompjuterët 
mobil, të dhënat e mëdha dhe analitika, aplikacionet e mediave sociale, interneti i gjërave (IoT) / industria 4.0, 
dhe siguria e teknologjisë informative. 

VLERËSIMI I PËRFSHIRJES DHE KAPACITETEVE CIVILE PËR TË DHË-
NA TË HAPURA 

Ekziston një mjedis i larmishëm medial,

si dhe pak mbështetje për gazetarët,

por mjedisi i financimit është paksa problematik

për qëndrueshmëri dhe pavarësi.  

Janë ndërmarrë disa iniciativa , edhe në nivelin

komunal dhe ekzistojnë partnerë - si ICK-ja -

por ende nuk ka ngjarje që lidhen me portalin

e të dhënave të hapura.

Vlerësimi

Klasifikimi Komentet

RëndësiaÇështja

Ndërmjetës informatash

me aftësi për të kthyer të

dhënat e hapura në

informacion kuptimplotë

për publikun.

Aktivitetet qeveritare

për promovimin e

ripërdorimit të

të dhënave në posedim

nga qeveria

E lartë

E lartë

Shumica e institucioneve dhe shumë liderë

janë aktivë në platformat e mediave sociale. 

Ekziston një ekosistem i fuqishëm me kapacitete

për të zhvilluar aplikacione, por tregu shihet si

mjaft i dobët ndërsa shumë akterë të TIK-ut janë

të orientuar kah eksporti.

Edhe pse trajnimi akademik është i ngadaltë të

mbajë hapin me sektorin dhe nevojën e tregut të

punës, ekzistojnë pilot programet për gatishmëri

në punë të cilat do të mund të

përshkallëzoheshin.  

Ekziston një mjedis i larmishëm i mediave,

prezencë të fortë qeveritare online, si dhe një

ekosistem i aftë për të zhvilluar aplikacione.

Mirëpo, trajnimi akademik për aftësi kyçe të

përdorimit të të dhënave është i dobët, ndërsa

sektori i TIK-ut është pak i ndërlidhur me

aktivitetet e iniciativës dhe portalin e të

dhënave të hapura. 

Angazhimi qeveritar

përmes mediave sociale

dhe kanaleve në internet.

Ekonomia e

Aplikacioneve

Komuniteti akademik

apo hulumtues që

trajnon njerëzit me

aftësi teknike apo

me kapacitete në

analizën e të dhënave

OVERALL

E mesme

E lartë

Mesatarisht
e lartë

E mesme

E verdhë

E verdhë

E gjelbër

E verdhë

E verdhë

E verdhë

6.5 Trajnimi për shkath-
tësitë dhe kapacitetet 
teknike për analizën e 
të dhënave.

(Rëndësia:  
E mesme)

Në çfarë niveli është prania e komunitetit akademik 
apo hulumtues, e cila trajnon njerëzit me shkathtësi 
teknike apo posedon kapacitete për analizën e të 
dhënave?

E verdhë
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7. Financimi i Programit për të Dhënat e Hapura

 Projekti dyvjeçar i financuar nga QK “Mbështetje për zbatimin e Reformës së Administratës Publike” mbështet 
MAP në promovimin dhe zbatimin e nismës për të dhëna të hapura.  

 Portali aktual Open Data, që menaxhohet nga AShI-ja, është iniciuar nga Ministria për Integrime Evropiane, 
zhvilluar nga Open Data Kosovo (OJQ) si dhe mbështetur nga UNDP Kosova. 

 Donatorët vazhdojnë të mbështesin hisedarët e DhH, përfshirë këtu Open Data Kosovo, Girls Coding Koso-
va, etj.  

 Projekti i UNDP-së në Kosovë “Mbështetje përpjekjeve kundër korrupsionit në Kosovë” ka ofruar mbështetje 
për aktivitetet e para të të dhënave të hapura në Kosovë, dhe vazhdon të mbështesë platformën e Institutit 
GAP për transparencë buxhetore.

 

 Qasja në financa është e vështirë për sektorin e TIK-ut, edhe përmes bankave, por edhe në mungesë të 
kapitalit të ndërmarrjeve dhe investitorëve të tjerë. 

 Qeveria ka një historik të investimi në TI dhe në e-shërbime, siç është projekti i paradokohshëm për zhvillimin 
e platformës së interoperabilitetit.

 UNICEF-i ka themeluar Laboratorin e Inovacioneve të Kosovës, përmes të cilit janë lansuar disa platforma 
e programe. 

 Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) është njëri prej donatorëve kryesorë në fushën e qeverisjes 
së mirë dhe të dhënave të hapura, si dhe është angazhuar aktivisht në procesin e mbështetjes së iniciativave 
për të dhëna të hapura në Kosovë, si dhe në mbështetjen e sektorit të shoqërisë civile për të nxitur transpar-
encën qeveritare. Së fundmi, ata kanë ofruar mbështetje gjithnjë e më të madhe për Grupin Punues të MAP-së 
për të Dhëna të Hapura për hartimin e një Projekt-Plani të Veprimit. KFOS-i mbetet i përkushtuar të mbështesë 
iniciativën DhH në Kosovë.  

 Programi MCC (Programi i Pragjeve të Mijëvjeçarit), nënshkruar në shtator 2017 për 49 milionë dollarë përf-
shin plane për të vënë në dispozicion publik informatat gjyqësore, dhe të përmirësojë mbledhjen dhe rapor-
timin e të dhënave mjedisore publikut. 

 Ka një grup donatorësh që investojnë në fushat si qeverisja e hapur, qeverisja e mirë dhe aftësitë e TI-së për 
të rinj dhe gra, duke mbështetur dhe financuar tërthorazi kërkesën për të dhëna të hapura, kryesisht në kuadër 
të marrëdhënieve dypalëshe. Këta janë Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar, Qeveria Norvegjeze, 
USAID, Ambasada Zvicerane, Agjencia Zhvillimore Austriake, Fondacioni Charles Stewart Mott, Qeveria Fin-
landeze, dhe Fondi Kanadez për Iniciativa Lokale, etj.

 Kosova, përmes OSHC-së Open Data Kosovo, është qendra rajonale për Action SEE61, projekt ky i financuar 
nga BE-ja, që përfshin Indeksin e Hapjes Rajonale, i cili mat shkallën e hapjes së institucioneve publike në 
Kosovë, Serbi, Bosnjë e Hercegovinë, Maqedoni dhe Shqipëri, gjatë katër viteve. 

 Nuk është e qartë nëse ka buxhet të mjaftueshëm afatgjatë të siguruar për të mbajtur në veprim iniciativën 
e të dhënave të hapura përtej fundit të periudhës fillestare të themelimit. 

 Mund të ketë nevojë të pa-përmbushur për buxhet shtesë për financimin e aktiviteteve trajnuese, duke marrë 
parasysh nivelin e ulët aktual të njohurisë për të dhënat e hapura në qeveri.

 Ekzistenca e IKAP-it është një aset që duhet të shfrytëzohet. IKAP-i mund të jetë agjenci udhëheqëse për 
zhvillim të kapaciteteve për DHH brenda qeverisë.

 IKAP-i nuk ka kapacitete për DhH dhe duhet siguruar financimi për një program trajnimi për trajnerë (ToT), për 
të siguruar që IKAP-i të kryejë këtë mision në mënyrë të qëndrueshme. 

 Po bëhen përpjekje për të themeluar sisteme informative të integruara në ministri të ndryshme, si në MSH, 
MZHE apo MBPZHR, që do të mundësonin këmbimin dhe publikimin e të dhënave.

 Qeveria e Kosovës ka themeluar së voni Ministrinë për Inovacion dhe Ndërmarrësi (MIN) për të rritur mbështet-
jen dhe investimet në inovacion dhe sektorët e TIK-ut. 

 Ministria e sapokrijuar ka paralajmëruar plane për të ndërtuar 4 qendra inovacioni në qytete të ndryshme 
të Kosovës. 

 Njëri prej pikësynimeve të Programit të Qeverisë 2017-2021 është të themelojë Fondin për TIK-un, i icli do të 
përqendrohet tek bizneset fillestare (startup). MIN ka 7.1 milionë euro për të investuar në biznese fillestare dhe 
NVM të tjera, me fokus tek krijimi i vendeve të punës dhe eksport

 Shumica e investimeve të mëdha deri më sot në sektorin e inovacionit në Kosovë kanë ardhur nga 
donatorët - dy qendrat e inovacionit që ekzistojnë në Kosovë, të dyja të mbështetura nga Qeveria Norvegjeze 
dhe UNICEF-i. 

 Fondacioni Kosovar i Mijëvjeçarit (Projekti MCC) ka një fond prej rreth 3 milionë dollarësh për realizim të ak-
tiviteteve me të dhëna të hapura, të cilat do të fokusohen tek financimi i OSHC-ve dhe atyre me aftësi teknike 
për përpunim të të dhënave, ashtu që të mund t’u prezantohen qytetarëve në në mënyra të cilat mundësojnë 
përdorim, me fokus në sektorin gjyqësor dhe atë mjedisor. 

61  Shih https://actionsee.org/ 

7.1 Financimi i një faze 
të hapur të Programit 
për të dhënat e hapura.

(Rëndësia: 
Shumë e 
lartë) 

Si mund të identifikohen resurset për të financuar 
një fazë fillestare të një Programi të të Dhënave të 
Hapura? Kush do të duhej të vepronte për ta bërë 
këtë?

Gjelbër

7.2 Aplikacionet dhe shërbimet 
elektronike (e-shërbimet) të cilat 
do të përdorin të dhëna të hapura.

(Rëndësia:  
E lartë)

Çfarë resursesh ekzistojnë apo janë iden-
tifikuar për të financuar zhvillimin e aplik-
acioneve fillestare dhe e-shërbimeve që 
do të përdornin të dhënat e hapura?

E gjelbër

7.3 Infrastruktura e 
TIK-ut dhe stafi me 
shkathtësi për të me-
naxhuar Programin e 
të dhënave të hapura.

(Rëndësia: 
Mesme/lartë)

Çfarë financimi është në dispozicion për të mbështe-
tur infrastrukturën e domosdoshme të TIK-ut dhe për 
të siguruar që staf i mjaftueshëm të posedojë sh-
kathtësi të nevojshme për të menaxhuar Programin 
Open Data? 

E Verdhë

7.4 Mekanizmat qe-
veritarë për financim 
të inovacionit.  

(Rëndësia: 
Mesatarisht e 
lartë)

Cilat mekanizma të financim-
it ka qeveria për inovacion?

 E verdhë  (potencial për Gjelbër 
nëse MIN-ja përdor fondin e ino-
vacionit për të mbështetur ripër-
dorimin e të dhënave të hapura)

https://actionsee.org/
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VLERËSIMI I FINANCIMIT TË PROGRAMIT TË TË DHËNAVE TË          
HAPURA 8. Teknologjia kombëtare dhe infrastruktura e        

aftësive

 Duket të ketë komunitet të fuqishëm të profesionistëve të TIK-ut në Kosovë, si në formën e bizneseve fillestare 
ashtu në formë të kompanive të TIK-ut me madhësi mesatare.  Eksporti i shërbimeve dhe dhënia/marrja e shër-
bimeve me kontratë (outsourcing) janë disa nga aktivitetet kryesore.

 Ekzistojnë programe inkubatorë, përfshirë Qendrën e Inovacionit të Kosovës (ICK), një qendër për inkubatorë 
në Prishtinë, që është nikoqire e bizneseve fillestare, kontraktorëve të lirë, si dhe disa trajnimeve. Këta kanë 
edhe një qendër simotër në një qytet tjetër - Qendra e Inovacionit në Gjakovë. Ekziston edhe Prishtina Hack-
erspace.

 Ekziston edhe shoqata e fuqishme, e mirë-formuar (10 vjeç) për kompanitë e TIK-ut (STIKK) që ka lobuar për 
kushte më të favorshme të tatimit për kompani TIK, si dhe që po krijon një Park Teknologjik në bashkëpunim 
me qeverinë (pritet të përfundojë në dhjetor të vitit 2018).

 Penetrimi i internetit është tejet i madh. Sipas raportit vjetor 2016 të Autoritetit Rregullativ të Kosovës për Ko-
munikim Elektronik dhe Postar (ARKEP), numri i përgjithshëm i shfrytëzuesve të brezit të gjerë për telefona (3G 
dhe 4G) është rritur nga 711,648 në 1,102,769 shfrytëzues nga fundi i vitit 2015 deri në fund të 2016, respektivisht.

 Sipas agjencisë lokale të mediave sociale Hallakate, Kosova ka një numër më të madh të përdoruesve aktiv 
të Facebookut për kokë banori, me rreth 1 milion përdorues - ku rreth 90% të qasjes realizohet përmes aparat-
eve mobile.  Janë rreth 70,000 përdorues aktiv të Tëitter.

 Hapësira e krijuesve BoneVet në Gjakovë mund të shërbejë si pjesë e ekosistemit, posaçërisht për të njoftuar 
të rinjtë me të dhënat e hapura.

 Ka angazhim të konsiderueshëm në media publike nga figurat kyçe publike dhe shumë shpesh shumica e 
debateve publike formësohen përmes komenteve dhe postimeve atje - ndërsa mediat konvencionale hartojnë 
storiet e tyre në bazë të aktivitetit në media sociale.

 Teknologjia dominuese për kyçje e përdoruesve fundorë të internetit është modemi kabllor (DOCSIS 3.0), me 
numër të përafërt prej 181,938 linjash interneti deri në fund të vitit 2016. Përveç kësaj, qasja në internet përmes 
teknologjisë ADSL, deri në fund të vitit 2016, përbëhet nga rreth 38,303 linja interneti, derisa  interneti broad-
band përmes fijes optike ka arritur numrin prej 11,970 linjave të internetit deri në fund të vitit 2016.

 Në zonat rurale dominon teknologjia pa tela (wireless), me përdorim të gjerë të brezave të pa-licencuar të 
frekuencave 2.5 GHz dhe 5 GHz.

 Në TM2 të vitit 2017, 87% e ekonomive familjare kishin lidhje interneti, ndërsa 65% të përdoruesve mo-
bilë përdornin pajisjet e tyre për t’iu qasur internetit, sipas ARKEP-it. Kjo përqindje shënon rritje nga 56% të 
ekonomive familjare sa ishin në vitin 2013. 

 Çmimet për internet janë të përballueshme për kompanitë lokale të TI-së, por janë edhe ndërkombëtarisht 
konkurruese.

 

Janë bërë investime të duhura fillestare për

fillimin e iniciativës, përfshirë trajnim për këtë

VGDhH dhe zhvillimi i portalit. 

Ka një sërë fondesh që vihen në dispozicion për

të financuar zhvillimin e përdorimeve fillestare të

të dhënave të hapura, kryesisht nga donatorët

dhe agjencitë bilaterale. Mirëpo, financimi nga

sektori privat është i vështirë të sigurohet, madje

edhe përmes bankave dhe investimeve. 

Vlerësimi

Klasifikimi Komentet

RëndësiaÇështja

Resurset për të financuar

një fazë fillestare të një

Programi të të Dhënave

të Hapura

Ekzistojnë resurset për

të financuar zhvillimin

e aplikacioneve fillestare

dhe e-shërbimeve që do

të përdornin të dhënat

e hapura

Shumë
e lartë

E lartë

Është e paqartë nëse është siguruar financim
i mjaftueshëm afatgjatë për programin, nëse ka
mënyra për të siguruar trajnim i cili nevojitet për
tërë qeverinë, si dhe nëse ka buxhet për të bërë
digjitalizimin në mënyrë që të dhënat të vendosen
në formatin e publikueshëm. Mirëpo, nëse IKAP-i
merr përsipër pronësinë e programit të trajnimit
për DHH, si dhe fiton kapacitetet përmes qasjes
ToT, kostoja e trajnimit do të zvogëlohet.

Edhe pse financimi qeveritar deri më sot ka qenë

i kufizuar, me themelimin e Ministrisë për

Inovacion dhe Ndërmarrësi, vihet një themel

i mirë për zhvillim të mëtutjeshëm.

Nëse ky fond përdoret për të mbështetur

ripërdorimin e të dhënave të hapura qeveritare,

do të ishte mbështetje e madhe për iniciativën. 

Është bërë investim i konsiderueshëm fillestar

në krijimin dhe funksionalizimin e iniciativës

dhe ka programe financimi për akterë të

shoqërisë që duan të realizojnë veçanërisht

projekte të të dhënave, posaçërisht ato të

ndërlidhura me llogaridhënie. Mirëpo, derisa

ministria e re mbështet inovacionin, ka qasje

të kufizuar në kapital për ndërmarrësit, si dhe

sektorin e TIK-ut dhe është e paqartë se nga ku

mund të sigurohet financimi që mund ta bëjë

iniciativën të qëndrueshme. 

Ekzistojnë fonde për të

mbështetur

infrastrukturën e

domosdoshme të

TIK-ut dhe për të siguruar

personel me aftësi për

menaxhimin e Programit

të të Dhënave të Hapura

Mekanizmat qeveritarë

të financimit

për inovacion

NË
PËRGJITHËSI

Mesatarisht
e lartë

Mesatarisht
e lartë

Mesatarisht
e lartë

E gjelbër

E gjelbër

E verdhë

E verdhë/
(Potencial

për  Gjelbër)

E verdhë/
(Potencial

për  Gjelbër)

8.1 “Ekosistemi” 
lokal i TIK-ut. 

(Rëndësia:  
E lartë)

Çfarë është “ekosistemi” lokal i TIK-ut? Cilat teknologji 
mbulojnë cilën pjesë të qytetarëve? 

E gjelbër

8.2 Niveli dhe 
kostoja e qasjes në 
internet. 

(Rëndësia:  
E lartë)

Cili është niveli dhe kostoja e qasjes në internet, qoftë 
me brez të gjerë dhe me teknologji mobile?

E gjelbër
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 Në aspektin e mbulueshmërisë mobile të popullsisë dhe territorit, operatorët raportojnë se mbulojnë 88% të 
popullatës, dhe 99% të territorit me teknologjinë GSM. Numri total i Stacioneve Bazë Pranim-Dërguese (Base 
Transceiver Stations - BTS) është mbi 720.

 Të dhënat nga TM2 2017 tregojnë se numri i përgjithshëm i shfrytëzuesve të telefonisë mobile ka arritur në 
2,035,968, që është një rritje prej 15.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar (TM2 2016). Penetrimi 
i shërbimeve të telefonisë mobile është aktualisht 112.1% të popullsisë. 

 Kosova nuk është pjesë e listave globale të TIK-ut, e as nuk është anëtare e Unionit Ndërkombëtar të Tele-
komunikacionit (ITU).

 Ekzistojnë disa shërbime të hostingut që ofrohen nga kompanitë vendore, ku në shumicën e rasteve, ato 
janë stërshitës për kompani më të mëdha ndërkombëtare të hostingut, si “Refresh”. Ka edhe kompani që of-
rojnë hosting me infrastrukturë vetanake, ku më të dukshmet janë operatorët mobilë, Telekomi i Kosovës dhe 
IPKO-ja. 

 Shërbimet e serverëve virtualë janë të ngjashme me shërbimin e hostingut, ku kompanitë e vogla veprojnë si 
stërshitëse të kompanive të mëdha ndërkombëtare, si OVH. Përkundër kësaj, IPKO, ofrues i telekomit, gjithash-
tu ofron shërbime VPS në infrastrukturën e vet, edhe pse përdorimi i tij nga kompanitë lokale është i panjohur.

 Nuk duket që ka ndonjë qendër apo shërbim vendor për të dhëna apo “cloud” për sektorin privat

 Megjithatë, kompanitë dhe të tjerët po përdorin shërbime “cloud”, si Amazon, Microsoft dhe Azure, ndërsa 
lidhjet e mira e mundësojnë këtë përdorim pa ndonjë problem. Këto shfrytëtohen mjaft shumë nga kompanitë 
lokale siç janë Gjirafa dhe Solaborate.

 TIK-u paraqet një pjesë të vogël, por në rritje, të ekonomisë së Kosovës, prandaj me të drejtë është i vetmi 
sektor që ka bilanc pozitiv tregtar.

 Të ardhurat totale të TIK-ut nga shërbimet e komunikimit elektronik për vitin 2016 shkojnë në 168 milionë 
euro, ku operatorët e telefonisë mobile dhe ofruesit e shërbimeve të internetit përbëjnë rreth 80% të të ardhu-
rave nga TIK-u. 

 Në Strategjinë e TI-së së Kosovës, portofoli vijues i shërbimeve janë identifikuar si funksione më të shpeshta 
të kontraktimit të jashtëm të TI-së për tregun vendor: Programet e-qeverisje, përkrahja dhe mirëmbajtja e rrjetit, 
zgjidhjet e intranetit, zgjidhjet për ruajtje në largësi, sistemet e faturimit, GIS, dizajn interneti, aplikacione por-
tali, aplikacione mobile, testim softuerësh. 

 Nuk ka vizion i vërtetë lidhur me konceptin industria 4.0, dhe teknologjitë e zakonshme të TIK-ut në sektorët 
tradicional. Ka mundësi të hulumtohet në të ardhmen çka mund të mbështetet me iniciativën DHH

 ICK menaxhon një inkubator dhe mbështet bizneset fillestare inovative të TI-së. Organizon hekatone, gara 
dhe takime të hosteve, siç është Startup Grind.

 Shoqata më e madhe e industrisë së TI-së në Kosovë është STIKK – Shoqëria Kosovare e TIK-ut. Bazuar në 
të dhënat nga Barometri i TIK-ut për 2016, 95% e kompanive të TIK-ut në Kosovë janë anëtarë të STIKK. AITA 
është edhe një shoqatë tjetër aktive në Kosovë, me një anëtarësi prej 7.5%. 

 Janë identifikuar probleme me aftësinë e universiteteve për t’u adaptuar shpejt për t’iu përgjigjur kërkesave 
të tregut. Firmat e TI-së ankohen që programet arsimore (kurrikulat) nuk ofrojnë aftësitë e nevojshme të punës 
në sektorin vendor të TI-së - vetëm 9% pajtohen se në fakt këto programe ofrojnë staf të nevojshëm.

 Krijimi i akademisë së trajnimit STIKK në kuadër të Strategjisë së TI-së së Kosovës ka përmirësuar në masë 
të madhe kapacitetin për mësim dhe zhvillim të kapaciteteve. 

 Ka tepër pak shkathtësi për të dhëna dhe hulumtim/zhvillim tek OJQ-të e Kosovës, ku përjashtimi më i duk-
shëm është OJQ-ja Open Data Kosovo. OJQ-të nuk kanë kapacitetet e as resurset e nevojshme në nivelin e 
përgjithshëm të shkathtësive në sektor.

VLERËSIMI I INFRASTRUKTURËS SHTETËRORE TË TEKNOLOGJISË 
DHE AFTËSIVE

Interneti, qoftë mobil apo në linja fikse,

është gjerësisht i disponueshëm dhe

i përballueshëm, si dhe i qasshëm për

pjesën më të madhe të popullsisë. 

Depozitimi dhe hostingu për internet

është në dispozicion, qoftë brenda vendit,

por edhe përmes shërbimeve në “cloud”. 

Ekziston industri e fuqishme e TIK-ut,

mirëpoështë e kufizuar nga mungesa e

kuadrove të gatshme për punë dhe qasjes

në financa.

Kosova ka ekosistem të fuqishëm lokal të

TIK-ut, ndërsa infrastruktura dhe lidhjet

e internetit mbulojnë shumicën e qytetarëve.

Industria ka qasje në shërbimet e nevojshme,

kryesisht përmes “cloud”. Mirëpo, ka vështirësi

për të siguruar kuadro të gatshme

për treg të punës. 

Në çfarë niveli
është infrastruktura
për llogaritje dhe
ruajtje
(compute and store)?

Niveli dhe
kostoja e
qasjes në
internet

Sa të fuqishme janë
industria e TI-së,
komuniteti i krijuesve,
si dhe edukimi i
përgjithshëm digjital?

NË
PËRGJITHËSI

Mesatarisht
e lartë

E lartë

E lartë

E lartë

Ekziston një ekosistem i fuqishëm lokal i

TIK-ut si dhe infrastruktura e TIK-UT që

mbulon shumicën e qytetarëve. 

Vlerësimi

Klasifikimi Komentet

RëndësiaÇështja 

“Ekosistemi”
lokal i TIK-ut E lartë

E gjelbër

E gjelbër

E verdhë

E gjelbër

E gjelbër

8.4 Shkrim-leximi 
digjital.

(Rëndësia:  
E lartë)

Sa të fuqishme janë industria e TI-së, komuniteti i 
krijuesve, si dhe edukimi i përgjithshëm digjital?

E verdhë

8.3 Infrastruktura për 
llogaritje dhe ruajtje.

(Rëndësia: Me-
satarisht e lartë)

Në çfarë niveli është infrastruktura për llog-
aritje dhe ruajtje (compute and store)?

E gjelbër

http://www.refresh-ks.com/
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Plani i veprimit
Kjo pjesë paraqet planin e veprimit, me aktivitete të parapara për 8 dimensionet e ODRA-së. Këto veprime 
renditen në tri kategori: 

•• Veprimet afatshkurtra që mund të zbatohen menjëherë ose brenda 12 muajve nga fillimi i planit; 

•• Veprimet afatmesme që janë të arritshme brenda 24-36 muajve të parë të fillimit të planit, me kusht që 
të kryhen disa veprime paraprake afatshkurtra, dhe 

•• Veprimet afatgjata që synojnë të mbështesin iniciativën dhe elementet që duhet të vendosen për të 
sjellë ndryshim dhe ndikim sistematik.

Njëra prej masave të KD-së do të jetë krijimi i një buxheti të detajuar me të gjitha kostot e iniciativës, duke u 
mbështetur në veçanti nga mjetet e vlerësimit të kostos, propozuar së fundi nga një studim i financuar nga ekipi 
i të Dhënave të Hapura i BB-së62.

Përshkrimi i veprimeve afatshkurtra 

Ky seksion paraqet veprimet që mund të fillojnë gjatë 6-12 muajve të parë të iniciativës, pa aktivitetet para-
prake. Ky seksion përbëhet prej dy pjesëve, ku në pjesën e parë ceken veprime konkrete të ndërlidhura me të 
Dhëna të Hapura, ndërsa pjesa e dytë veprimet të cilat nuk janë të ndërlidhura drejtpërsëdrejti me të Dhëna 
të Hapura, por që mbështesin ekosistemin e përgjithshëm.

Veprimet specifike të ndërlidhura me Të Dhënat e Hapura

1. Zotim i ripërtërirë politik për DhH nga Kryeministri përmes pjesëmarrjes së tij në ndonjë eveniment të DhH 
ku do të mbështeste mbështetjen e tij për zbatimin e Kartës së DhH në Kosovë.  

 • Përgjegjësia: ZKM

 • Koha e nevojshme: 1-2 muaj

 • Referencat

•• Informim i shkurtër mbi deklaratat e të dhënave të hapura63

•• Deklarata të ngjashme të të dhënave të hapura/qeverisjes së hapur64

2. Themelimi i Komitetit Drejtues për Iniciativën e të Dhënave të Hapura (KDIDh) kryesuar nga Ministri i MAP, 
ndërsa zëvendës kryesuesi do të jetë nga radhët e shoqërisë civile me përfaqësues nga QK dhe nga ak-
terët jo-qeveritarë. KDIDh duhet të rregullohet nga një kartë që përfshin:

 • Identifikimin e anëtarëve të KDIDh-së dhe rolin e tyre përkatës në lidhje me zbatimin (politikat, 
elementët e TIK-ut, etj.).

 • Themelimi i një udhërrëfyesi për 12-24 muajt e parë të iniciativës.

62  Shih http://r4d.org/wp-content/uploads/R4D_OpenGov_Priceless_ëeb.pdf 
63  Shih http://data.worldbank.org/sites/default/files/1/briefing-on-open-data-declarations-generic.doc 
64  Shih http://data.worldbank.org/sites/default/files/1/declarations.pdf   

 • Punët më kryesore (kryesisht veprimet e përshkruara në këtë dokument) dhe përgjegjësitë për-
katëse të anëtarëve të KDIDh-së.

 • Kandidatët e mundshëm janë:

•• Nga QK: MAP, AShI, ZKM, MIE, ASK, MMPH, NAPPD, MEF, ASA, MZhE

•• Nga akterët jo-qeveritarë:  përfaqësues të shoqërisë civile (p.sh., KFOS, KDI, ODK, Instituti 
GAP, FOL, të tjerë me fokus më të madh në sektor), përfaqësues të sektorit të TIK-ut/ino-
vacionit (p.sh. STIKK, ICK), përfaqësues të mediave (p.sh. Insajderi, BIRN), përfaqësues të 
OJQ-ve nga sektorët specifik, një përfaqësues i MCC (Korporata e Sfidave të Mijëvjeçarit)

 • Përgjegjësia: MAP

 • Koha e nevojshme: 1-2 muaj

3. Themelimi i një njësie të veçantë për të Dhënat e Hapura brenda Zyrës së Drejtori të AShI-së e cila do të 
shërbejë si ekip teknik për DhH. Kreu i kësaj njësie do të jetë Zyrtar Teknik për të dhëna të hapura (ZTDhH) 
përgjegjës për aspektet teknike të iniciativës për të dhënat e hapura. Ky divizion do të jetë përgjegjës 
për mirëmbajtjen e portalit për të dhënat e hapura. Ky divizion duhet të themelohet në mënyrë që të 
ndihmojë ministritë dhe agjencitë të cilat dëshirojnë të përfshihen në procesin e DhH. Gjithashtu, duhet të 
themelohet një ekip teknik, i cili do të caktohet tek agjencitë e ndryshme për t’iu ndihmuar në zhvillimin 
e proceseve dhe kapaciteteve të brendshme. Prioritizimi i ministrive dhe agjencive duhet të bazohet në 
gatishmërinë e institucionit dhe në kërkesën e aktorëve joqeveritarë. Temat me interes që u identifikuan 
gjatë misionit në terren janë:

•• Ndotja e ajrit dhe mjedisi (bashkëpunim me MFL/MCC)

•• Prokurimi publik

•• Financat publike

•• Të dhënat e gjykatës (bashkëpunim me MFK/MCC)

•• Shëndetësia 

 • Përgjegjësia: KD + ZTDhH

 • Koha e nevojshme: 2-4 muaj për themelim, dhe më pas ekipi duhet të punojë për të paktën 24 
muaj

 • Referenca

•• Skuadra e të dhënave të hapura e Meksikës65

•• Partnerët (Bursistët) Presidencial të Inovacionit të Qeverisë Amerikane66 

4. Formalisht të caktohet Drejtori i Agjencisë për shoqërinë e informacionit si Koordinator i Iniciativës për të 
Dhënat e Hapura, i cili shërben si pikë qendrore për DhH. 

5. Në çdo institucion, të caktohet një zyrtar ndërlidhës për të dhënat e hapura, në mesin e personelin 
ekzistues, i cili do të veprojë si pikë qendrore për DhH dhe të jetë përgjegjëse për koordinimin e DhH për-
brenda institucionit të tij/saj. 

65  Shih https://theodi.org/case-studies/mexico-case-study-using-data-squads-to-jump-start-government-open-data-publishing
66  Shih https://presidentialinnovationfelloës.gov/ 

Plani i 
veprimit

http://r4d.org/wp-content/uploads/R4D_OpenGov_Priceless_ëeb.pdf
http://data.worldbank.org/sites/default/files/1/briefing-on-open-data-declarations-generic.doc
http://data.worldbank.org/sites/default/files/1/declarations.pdf
https://theodi.org/case-studies/mexico-case-study-using-data-squads-to-jump-start-government-open-data-publishing
https://presidentialinnovationfellows.gov/
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6. Themelimi i një Grupi Punues Qeveritar për të Dhënat e Hapura (GPDhH) si platformë në nivel teknik, ku do 
të koordinohen për zbatim veprimet e ndërlidhura me DhH. Ky grup do të kryesohet nga kreu i njësisë për 
DhH në AShI ndërsa anëtarë do të jenë të gjithë zyrtarët për ndërlidhje për DhH në institucionet publike. 

7. Identifikimi i buxhetit për të gjitha aktivitetet e planit të veprimit. KD duhet të hulumtojë sinergjitë me ak-
terët joqeveritarë, në veçanti MCC, për të mbështetur disa nga veprimet jashtë QK-së.

 • Përgjegjësia: MAP+KD

 • Koha e nevojshme: 2-3 muaj

8. Të identifikohet interesimi i donatorëve në module specifike, hartimi i propozimeve, dhe sigurimi i financim-
it. Këtu duhet të përfshihen programet që kanë për synim përmirësimin e gatishmërisë për punë të profe-
sionistëve të TIK-ut. 

 • Përgjegjësia: MAP+KD

 • Koha e nevojshme: 4-10 muaj

9. Fuqizimi i IKAP-it përmes programit për Trajnimin e Trajnerëve për ofrimin e trajnimeve. Qëllimi është të 
zhvillohen kapacitetet brenda IKAP-it për të mbështetur ministritë dhe agjencitë dhe zhvillimi i një serie të 
programeve të trajnimit për DhH për grupe të ndryshme cak.

 • Përgjegjësia: ZTDhH + KIPA

 • Koha e nevojshme: 1-4 muaj

 • Referencat: 

•• Zhytjet në të dhënat e hapura në Tanzani67

10. Zhvillimi i një Politike të të Dhënave të Hapura për të harmonizuar zbatimin e Ligjit për qasje në dokumentet 
publike në mënyrë që të plotësohen parimet e të dhënave të hapura në projektligj. Në veçanti, aktet 
nënligjore duhet të mbulojnë një tërësi specifike të licencave të lejuara, formatin e përcaktuar dhe nivelin 
e maturitetit për tërësitë e të dhënave, formatin dhe përmbajtjen e metadatave dhe planin për monitorim 
dhe vlerësim për të gjithë iniciativën. Aktet nënligjore duhet gjithashtu të përcaktojnë sërish rregullimin pa 
taksa për të dhënat elektronike, për të gjitha të dhënat/agjencitë e qeverisë, ashtu siç është parashikuar 
tashmë në projektligjin aktual.   

 • Përgjegjësia: KD 

 • Koha e nevojshme: 4-12 muaj

 • Referencat: 

•• Politika e të Dhënave të Hapura: 

•• Politika e të Dhënave të Hapura e Qeverisë së Meksikës (në gjuhën spanjolle)68 

•• Analiza e IDhH69 

•• Politika e të Dhënave të Hapura e Francës70  

67  Shih https://youtube.com/ëatch?v=7BXHv-JGPXQ 
68  Shih http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5382838&fecha=20/02/2015
69  Shih http://theodi.org/open-data-enshrined-mexico-constitution
70  Shih https://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034194946&categorieLien=id

•• Udhëzuesi për IDhH: Si të shkruani një udhëzues të mirë për politikat e të dhënave71

 • Niveli i maturitetit të tërësive të të dhënave:

•• Modeli me 5 yje nga Tim Berners-Lee72

•• Modeli i maturitetit i IDhH73

 • Licencat: 

•• Korniza e Licencimit e Mbretërisë së Bashkuar74

•• Licencimi i të Dhënave të Hapura: Udhëzues praktik75

11. Zhvillimi i funksioneve të reja në Portalin e DhH-ve. Funksionet e reja do të rrisin atraktivitetin dhe 
shfrytëzimin e portalit aktual për DhH. Funksionet kyçe të identifikuara janë:

 • Modul për kërkimin e tërësisë së të dhënave, me sistem formal të biletave, për t’u mundësuar për-
doruesve të kërkojnë tërësi të caktuara të të dhënave.

 • Modul i informatave prapavajtëse për tërësitë e të dhënave, me sistem formal të biletave, për t’u 
mundësuar përdoruesve të raportojnë probleme lidhur me tërësi të publikuara të të dhënave.

 • Hapësirë dhe mekanizëm për publikimin e të dhënave nga akterët jo-qeveritarë. Ky funksionalitet 
ekziston p.sh. në portalin francez76 dhe estonian77 të të DhH 

 • Një hapësirë për ri-përdoruesit që të publikojnë mënyrat se si i përdorin të dhënat, vizualizimin e 
të dhënave nga tregimet e tyre, duke theksuar rastet e ripërdorimit. Pothuajse të gjitha portalet 
kanë këtë funksion 

 • Përgjegjësia: ZTDhH + AShI (ekipi i portalit)

 • Koha e nevojshme: 2-6 muaj

12. Hartimi dhe zhvillimi i një serie të doracakëve të procedurave: Këto dokumente do të mbështesin llojet e 
ndryshme të zyrtarëve në detyrat e tyre lidhur me hapjen e të dhënave (anonimizimi, obligimet ligjore, etj.). 
Doracakët e ndryshëm duhet të shënjestrojnë lloje të ndryshme të përdoruesve, siç janë pikat fokale të 
DhH-ve, ekipin teknik, administratat e pushtetit lokal/ekipet komunale.  

 • Përgjegjësia: KD + KDhH + ZTDhH

 • Koha e nevojshme: 6-12 muaj

 • Referencat:

•• Udhëzuesi praktik i BE-së për menaxherët e të dhënave78

•• Doracaku i politikave administrative të qytetit San Jose - Politikat dhe procedurat e zbati-

71  Shih https://theodi.org/guides/ëriting-a-good-open-data-policy 
72  Shih http://5stardata.info/en/ 
73  Shih https://theodi.org/article/open-data-maturity-model-2/
74  Shih http://nationalarchives.gov.uk/information-management/uk-gov-licensing-frameëork.htm 
75  Shih http://discovery.ac.uk/files/pdf/Licensing_Open_Data_A_Practical_Guide.pdf 
76  Shih https://data.gouv.fr/en/ 
77  Shih https://opendata.riik.ee/en/juhendid 
78  Shih https://europeandataportal.eu/en/providing-data/goldbook 

https://youtube.com/ëatch?v=7BXHv-JGPXQ
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5382838&fecha=20/02/2015
http://theodi.org/open-data-enshrined-mexico-constitution
https://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034194946&categorieLien=id
https://theodi.org/guides/writing-a-good-open-data-policy
http://5stardata.info/en/
https://theodi.org/article/open-data-maturity-model-2/
http://nationalarchives.gov.uk/information-management/uk-gov-licensing-frameëork.htm
http://discovery.ac.uk/files/pdf/Licensing_Open_Data_A_Practical_Guide.pdf
https://data.gouv.fr/en/
https://opendata.riik.ee/en/juhendid
https://europeandataportal.eu/en/providing-data/goldbook
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mit të të dhënave të hapura79

13. Përfundimi dhe publikimi i versionit të parë të inventari të të dhënave. Janë ndërmarrë hapat fillestarë për 
të hapat e para të inventarizimit të të dhënave. Ky version i parë duhet të kompletohet dhe të publikohet 
për të iniciuar informata prapavajtëse nga të gjithë hisedarët. Duhet të zhvillohet teknika e analizës “zhytje 
e thellë” në ministritë dhe agjencitë prioritare.

 • Përgjegjësia: KDhH + ZTDhH + KD

 • Koha e nevojshme: 2-4 muaj 

14. Centralizimi i të dhënave ekzistuese në portalin e të Dhënave të Hapura. Portali i DhH-ve mund lehtë të 
zgjerohet duke centralizuar të gjitha grupet e të dhënave tashmë të publikuara. Në veçanti, kemi identifi-
kuar bazat e të dhënave/institucionet e mëposhtme që mund të angazhohen menjëherë (vlen të ceket që 
tërësitë e të dhënave mund të mos kenë nevojë të publikohen direkt në portalin e të Dhënave të Hapura, 
por së paku duhet të shtohet në portal një katalog i të gjitha tërësive të të dhënave aktualisht në dispozi-
cion nga qeveria përmes portaleve të ndryshëm).

•• Regjistri i adresave

•• Regjistri i biznesit

•• Portali i të dhënave të ASK-së

•• Tërësitë e të dhënave nga gjeoportali i AKK-së

•• Prokurimet

•• Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik

•• Të dhënat e Kuvendit Kombëtar

•• Informatat e gjykatës

•• BQK

•• Arkivat e Shtetit tashmë të digjitalizuara

•• Të dhënat nga senzori i ndotjes 

 • Përgjegjësia: KDhH + KD + ZTDhH 

 • Parakushtet: Ekipi teknik është i gatshëm të ndihmojë agjencitë përkatëse

 • Koha e nevojshme: 2-4 muaj

15. Trajnimi për menaxhimin e ndryshimit dhe fushata e komunikimit për nëpunësit civilë të nivelit të lartë (SP, 
shefi i kabinetit, drejtorët e përgjithshëm, kryetarët e komunave dhe nënkryetarët e komunave). 

 • Përgjegjësia: ZTDhH + KIPA

 • Koha e nevojshme: 1-2 muaj për të organizuar një seancë

 • Parakushtet: IKAP-i është në gjendje të ofrojë trajnimin.

79  Shih  https://sanjoseca.gov/DocumentCenter/View/56784 

16. Trajnimi dhe fushata e komunikimit për DhH/Qasje në informata publike/pikat e kontaktit të PDP-së. Ky 
trajnim shënjestron DhH-në/Qasjen në dokumentet publike/pikat e kontaktit për mbrojtjen e të dhënave 
personale, dhe do të zhvillojë kapacitete lidhur me përmbajtjen e ligjeve përkatëse, për qasjen e duhur për 
anonimizim, për procesin e trajtimit të kërkesave për të dhëna, dhe tema të ngjashme

 • Përgjegjësia: ZTDhH + KIPA

 • Koha e nevojshme: 1-2 muaj për të organizuar një seancë

 • Parakushtet: IKAP është në gjendje të organizojë trajnimin, mirëpo nevojitet bashkëpunim me insti-
tucionet tjera, siç janë AShI apo ndonjë organizatë me fokus në TIK për të realizuar vetë trajnimin. 

17. Fushatat e trajnimit dhe komunikimit për menaxherët e të dhënave dhe personelin e TI-së. Ky trajnim është 
teknik dhe fokusohet në menaxhimin e të dhënave, në teknikat e anonimimit të të dhënave dhe publikimin 
e të dhënave.

 • Përgjegjësia: ZTDhH + KIPA

 • Koha e nevojshme: 1-2 muaj për të organizuar një seancë

 • Parakushtet: IKAP është në gjendje të organizojë trajnimin, mirëpo nevojitet bashkëpunim me or-
ganizata të specializuara për të realizuar vetë trajnimin.

18. Krijimi i të dhënave referuese dhe i një kornize të interoperabilitetit duke përdorur standardet ndërkom-
bëtare aty ku është e mundur. Kjo detyrë mund të zhvillohet në koordinim me ekipin përgjegjës për portën 
kombëtare qeveritare dhe me ASK-në që tashmë mund të kenë teknika dhe të dhëna për të mbështetur 
përzierjen e të dhënave (mashup).

 • Përgjegjësia: ZTDhH + KD

 • Koha e nevojshme: 4-8 muaj

19. Zhvillimi i një fushate komunikuese për mediat, sektorin e inovacionit dhe OShC-të në lidhje me portalet e 
të dhënave të hapura dhe caktimi i një pike kontakti për kërkesat për tërësi të të dhënave.  Qëllimi është 
promovimi i DhH-ve. Kjo fushatë nuk duhet vetëm të promovojë ripërdorimin e të dhënave, por edhe pub-
likimin e të dhënave nga akterët joqeveritarë. 

 • Përgjegjësia: KD

 • Koha e nevojshme: 4-8 muaj

20. Organizimi i fushatës sensibilizuese drejtuar bizneseve të TIK-ut mbi potencialin e DhH-ve. Vlerësimi i 
gjendjes së shfrytëzimit të të dhënave të hapura nga bizneset si dhe sfidat kryesore me të cilat ata për-
ballen do të ishte thelbësore për ndikimin e DhH-ve. Duhet të organizohet një fushatë duke përfshirë një 
sondazh. Barometri i TI-së80 është një mjet i mirë potencial për këtë fushatë. Dhhd  

 • Përgjegjësia: Ministria e administratës publike 

 • Koha e nevojshme: 2-6 muaj

 • Referencat:

•• Mjeti për të dhënat e hapura për biznes (OD4B)81

80  Shih http://stikk.org/fileadmin/user_upload/STIKK_IT_Barometer_2017_eng_web.pdf 
81  Shih http://opendatatoolkit.worldbank.org/en/odra.html#other-resources http://opendatatoolkit.ëorldbank.org/docs/odra/  
  od4b_v2.8-en.pdf 

https://sanjoseca.gov/DocumentCenter/View/56784
http://stikk.org/fileadmin/user_upload/STIKK_IT_Barometer_2017_eng_web.pdf
http://opendatatoolkit.worldbank.org/docs/odra/od4b_v2.8-en.pdf
http://opendatatoolkit.worldbank.org/docs/odra/od4b_v2.8-en.pdf


68 69

VLERËSIMI I GATISHMËRISË PËR HAPJEN E TË DHËNAVE  VLERËSIMI I GATISHMËRISË PËR HAPJEN E TË DHËNAVE  REPUBLIKA E KOSOVËS  REPUBLIKA E KOSOVËS  

21. Organizimi i hekatonëve të Dhënave të Hapura (OpenDatathon) në disa tema specifike për të zhvilluar 
raste dhe shembuj të përdorimit të brendshëm dhe të jashtëm. Objektivi këtu është promovimi i DhH-ve 
brenda QK-së dhe në mesin e akterëve joqeveritarë. Mund të organizohen lloje të ndryshme të ngjarjeve:

 • Ngjarje që shënjestrojnë akterët e inovacionit dhe që synojnë zhvillimin e shërbimeve specifike 
për agjencitë specifike qeveritare në sektorë të ndryshëm

 • Ngjarje që shënjestrojnë OShC-të dhe mediat për transparencë dhe llogaridhënie. Këto ngjarje 
gjithashtu mund të përqendrohen në fusha të ndryshme (financa publike, prokurimi publik, etj.)

 • Përgjegjësia: KD+MIN+ZTDhH+ institucionet (të ndryshme për secilën ngjarje)

 • Koha e nevojshme: 2 muaj për ngjarje, së paku 3/vit për 2 vitet e para të iniciativës

22. Fokusimi i disa nga fondeve të investimeve të ardhshme të MIN për lansimin e bizneseve (startup) në 
lëmine e DhH. MIN planifikon të krijojë një fond investimi për të mbështetur biznesin inovativ. Dedikimi i një 
pjese të këtij buxheti për të mbështetur biznese të ndërtuara mbi të dhëna të hapura do të ishte një mënyrë 
e mirë për të promovuar DhH, për të krijuar shembuj të përdorimit të të dhënave, dhe për të mbështetur 
ndikimin ekonomik të iniciativës së DhH-ve.

 • Përgjegjësia: MIN + KD

 • Koha e nevojshme: Orari i MIN-së ende nuk është finalizuar

Veprimet tjera për të mbështetur të Dhënat e Hapura 

1. Përfundimi dhe miratimi i projekt Ligjit për qasje në dokumente publike dhe Ligjit për mbrojtjen e të 
dhënave personale. Miratimi i ligjit duhet të përcillet me nxjerrjen e një sqarimi ligjor mbi mënyrën e 
zbatimit të këtyre ligjeve.

2. Rishikimi dhe ndryshimi i legjislacionit ekzistues parësor dhe dytësor për të hequr çdo dispozitë që 
parasheh tarifë për qasje dhe publikimin e të dhënave nga institucionet publike. Disa dispozita të leg-
jislacionit ekzistues përcaktojnë taska për qasje në të dhëna dhe aplikohen nga AKK për të shitur të 
dhëna brenda dhe jashtë Qeverisë. Ky legjislacion do të bie ndesh me projektligjin e ri për qasje në 
dokumentet publike pa marrë parasysh, dhe duhet të hiqet sa më shpejt që të jetë e mundur për të 
mundësuar publikimin e të dhënave të AKK në portalin e DhH-së 

 • Përgjegjësia: KD+MEF 

 • Koha e nevojshme: 4-6 muaj

Përshkrimi i veprimeve afatmesme
Kjo pjesë paraqet veprimet që mund të iniciohen në një fazë të dytë të iniciativës pas përfundimit të veprimeve 
afatshkurtra. Ky seksion përbëhet prej dy pjesëve, ku në pjesën e parë ceken veprime konkrete të ndërlidhura 
me të Dhëna të Hapura, ndërsa pjesa e dytë veprimet të cilat nuk janë të ndërlidhura drejtpërsëdrejti me të 
Dhëna të Hapura, por që mbështesin ekosistemin e përgjithshëm.

Veprimet specifike të ndërlidhura me të Dhënat e Hapura

1. Angazhimi i të gjitha ministrive dhe agjencive, menaxhimi i ndryshimeve dhe trajnimi teknik në nivel 
nën-kombëtar (qytete). Bazuar në të njëjtat modele si veprimet e ngjashme afatshkurtra, me zhvillimin 
e iniciativës, duhet të angazhohen më shumë ministri dhe agjenci në nivel qendror dhe lokal. 

 • Përgjegjësia: KD+ ZTDhH + IKAP

 • Koha e nevojshme: 18-36 muaj 

2. Themelimi i mekanizmit të publikimit automatik. Edhe pse, ashtu siç veprohet sot, publikimi mund të 
ndërlidhet me pastrimin dhe ngarkimin manual të tërësive të të dhënave, qëndrueshmëria e iniciativës 
varet nga automatizimi i procesit. Me zhvillimin e iniciativës, do të jetë e rëndësishme të krijohen pro-
cedura të automatizuara të publikimit.

 • Përgjegjësia: KD+ZTDhH+ekipi teknik

 • Koha e nevojshme: 18-36 muaj 

3. Matja e ndikimit të iniciativës së DhH. Pas 24 muajve, do të ishte e dobishme të kryhet një vlerësim i 
ndikimit të thellë, në mënyrë që të vlerësohen autputet e iniciativës dhe të hartohet ndonjë plan kor-
rigjues, sipas nevojës.

 • Përgjegjësia: KD

 • Koha e nevojshme: 6-12 muaj (të fillohet pas 24 muajsh)

 • Referencat:

•• Studimi i McKinsey-t mbi ndikimin e DhH-ve82

•• Raporti i BE-së mbi përfitimet ekonomike të DhH-ve83

4. Duhet të krijohet një shtëpi institucionale e DhH-ve për të dhëna të hapura si pjesë e një qasjeje më të 
gjerë të qeverisë ndaj qeverisë digjitale. KD është një instrument i përsosur që të udhëheq gjatë 24-36 
muajve të parë të iniciativës, por për të siguruar qëndrueshmërinë e iniciativës, DhH duhet të institucio-
nalizohen, ashtu siç bëhet në shumicën e vendeve. Agjencia për shoqëri të informacionit (AShI) është 
kandidat më i përshtatshëm që të veprojë si shtëpi institucionale për të dhënat e hapura. 

 • Përgjegjësia: KD

 • Koha e nevojshme: 6-12 muaj (të fillojë pas 18-24 muaj)

 • Referencat:

•• Shërbimi digjital i Qeverisë në Mbretërinë e Bashkuar84  

•• Etalab në Francë85 

82  Shih https://mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/open-data-unlocking-innovation-and-perfor  
  mance-ëith-liquid-information 
83  Shih https://europeandataportal.eu/sites/default/files/analytical_report_n9_economic_benefits_of_open_data.pdf 
84  Shih https://gov.uk/government/organisations/government-digital-service 
85  Shih https:// etalab.gouv.fr/ 

https://mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/open-data-unlocking-innovation-and-performance-ëith-liquid-information
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Veprimet tjera për të mbështetur të mbështetur të Dhënat e Hapura

Dizajnimi dhe miratimi i kornizës së nevojshme rregullative për nënshkrimet elektronike.Përdorimi i nën 
shkrimeve elektronike është një bllok thelbësor i ndërtimit për të arkivuar dhe publikuar dokumente zyr-
tare. Zhvillimi i një ligji të tillë do të lehtësojë arkivimin e dokumenteve elektronike dhe do të mbështesë 
zhvillimin e agjendës digjitale të qeverisë. 

 • Përgjegjësia: MAP/AShI

 • Koha e nevojshme: 12-18 muaj (të fillohet pas 24 muajsh)

Ndryshimi i Ligjit mbi Arkivat Shtetërore për të mandatuar arkivimin e dokumenteve elektronike në formatin 
elektronik. Aktualisht, Ligji Nr. 04/L-088 për Arkivat Shtetërore (15.02.2012) nuk përfshin arkivimin e doku-
menteve elektronike, duke bërë që shumë dokumente elektronike të shtypen dhe pastaj të arkivohen. Një 
ligj i modernizuar duhet të bëjë të detyrueshëm arkivimin elektronik të dokumenteve elektronike dhe të 
përcaktojë një sërë informacionesh të tipit metadata për t’iu shtuar dokumenteve. Në të njëjtën mënyrë, lis-
ta e dokumenteve të arkivuara duhet të menaxhohet në mënyrë elektronike në secilin institucion. Zbatimi i 
një ligji të tillë është një projekt në vete që përfshin krijimin e një vegle të dedikuar, pajimin e departamentit 
të arkivit, dhe trajnimin e arkivistëve. Edhe pse ky rekomandim është paksa jashtë fushëveprimit të ODRA-
së, ai do të mbështesë disponueshmërinë dhe publikimin e të dhënave të arkivuara.

 • Përgjegjësia: SA

 • Koha e nevojshme: 12-24 muaj 

Zhvillimi i politikave kyçe të TI-së si ruajtja dhe arkivimi i të dhënave, dhe siguria kibernetike. Pasi që shumë 
agjenci e kanë infrastrukturën e tyre të TI-së, ekziston një nevojë e fortë për politika dhe udhëzime për të 
siguruar themelimin e proceseve standarde profesionale për të mbrojtur të dhënat digjitale.

 • Përgjegjësia: MAP/AShI

 • Koha e nevojshme: 12-24 muaj 

Zgjerimi i ofrimit të trajnimit të gatishmërisë për punë në TIK, si ai që aktualisht ofrohet nga STIKK: zhvillimi 
i menaxhimit të të dhënave/profileve shkencore të të dhënave do të ndihmojë të gjithë hisedarët që të 
shfrytëzojnë në mënyrë më efikase të dhënat e publikuara dhe publikimin e të dhënave. 

 • Përgjegjësia: Iniciativa e tanishme e STIKK-ut mund të përdoret, por shtëpitë e tjera janë 
gjithashtu të mundshme.

 • Koha e nevojshme: 9-12 muaj për të zhvilluar një program të veçantë  

Përshkrimi i veprimeve afatgjata
Kjo pjesë paraqet veprimet që mund të lansohen për të mbështetur iniciativën e DhH-ve në afat më të gjatë, 
pas 36 muajve të parë. Ky seksion përbëhet prej dy pjesëve, ku në pjesën e parë ceken veprime konkrete 
të ndërlidhura me të Dhëna të Hapura, ndërsa pjesa e dytë veprimet të cilat nuk janë të ndërlidhura drejt-
përsëdrejti me të Dhëna të Hapura, por që mbështesin ekosistemin e përgjithshëm.

Veprimet specifike të ndërlidhura me të Dhënat e Hapura

1. Zyrtar ndërlidhës përgjegjës për të dhënat e hapura duhet të caktohet në të gjitha ministritë për të 
rritur efikasitetin e mbështetjes së publikimit të të dhënave.

2. Përbrenda strukturave ekzistuese institucionale, dhe për të siguruar qëndrueshmërinë afatgjate të 
iniciativës, secila ministri duhet të ketë një person të veçantë për menaxhimin e të dhënave:

3. Themelimi i një laboratori të inovacionit të të dhënave. Ekosistemi në masë të madhe mund të përfi-
tojë nga themelimi i një subjekti të posaçëm për të strukturuar dhe mbështetur akterët joqeveritarë, 
si dhe për të strukturuar dhe mbështetur qeverinë në të gjitha nivelet, nga niveli i qytetit e deri te ai 
kombëtar, si zëvendësim i ekipit teknik. Një subjekt i tillë gjithashtu do të shfrytëzojë ndikimin shoqëror 
dhe ekonomik të DhH.

 • Përgjegjësia: KD+MIN

 • Koha e nevojshme: 36-48 muaj  

 • Referencat:

•• Laboratori Qeveritar i SHBA-së86

•• dLab nga Tanzania87

•• Laboratori i të dhënave të hapura nga Jakarta 88

1. Veprimet tjera në mbështetje të të Dhënave të Hapura Digjitalizimi i të gjitha dokumenteve të 
arkivuara dhe publikimi i tyre në portalin e të dhënave të hapura. Arkivat kanë një vlerë të madhe 
historike, dhe disa prej tyre tashmë vuajnë nga kushte të këqija të ruajtjes. Digjitalizimi i të gjithë 
arkivave do të sigurojë ruajtjen e tyre dhe do të lehtësojë qasjen e tyre 

 • Përgjegjësia: AShA

 • Koha e nevojshme: 12-24 muaj për të përcaktuar mjetet dhe burimet njerëzore për të digjitalizuar 
arkivin. Por digjitalizimi i plotë do të merr një kohë të gjatë. 

2. Zhvillimi i një programi master (Msc.) në shkencat e të dhënave në së paku njërin prej Universi-
teteve. Në planin afatgjatë, pasi që më shumë organizata po shfrytëzojnë të dhëna, kërkesa për 
shkencëtarët e të dhënave do të rritet. Prandaj është e rëndësishme që universitetet të ofrojnë profile 
të tilla.

 • Përgjegjësia: MAShT

 • Koha e nevojshme: 12-24 muaj 

86  Shih http:// thegovlab.org/
87  Shih http:// dlab.or.tz/  
88  Shih http://labs.webfoundation.org/ 

1.

2.

3.

4.

http://www.thegovlab.org/
http://www.dlab.or.tz/
http://labs.webfoundation.org/
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Pasqyra Tabelare

Kjo pjesë përmbledh Planin e Veprimit në një pamje tabelare. Secili zë i Planit të Veprimit të përshkruar në 
pjesën e mëparshme është renditur këtu. Vetëm veprimet afatshkurtra dhe afatmesme renditen në këtë pam-
je tabelore, meqë veprimet afatgjata bazohen në zhvillimet në kontekstin e vendit.

Veprimet specifike të ndërlidhura me të Dhënat e Hapura

Veprimet afatshkurtra

Aktivitetet Përgjegjësia 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

INICIATIVA E TË DHËNAVE
TË HAPURA NË KOSOVË

V1 V2 V3

Përkushtimi i ripërtërirë
politik për DhH nga
Kryeministri 

Caktimi formal i AShI-si si
shtëpi institucionale për
DhH dhe Drejtorin e AShI-së
si Koordinator për DhH 

Themelimi i një
Komiteti Drejtues

Themelimi i Grupit
punues për DhH

Themelimi i njësisë për
të Dhënat e Hapura në AShI

Caktimi i zyrtarëve
ndërlidhës për DhH
në institucione publike  

Identifikimi i buxhetit për të
gjitha aktivitetet e planit të
veprimit.

Identifikimi i interesimit të
donatorëve në module
të veçanta

Forcimi i IKAP-it nëpërmjet
programit për Trajnimin e
Trajnerëve për ofrimin
e trajnimeve

Zhvillimi i politikës për
të Dhëna të Hapura

Zhvillimi i funksioneve të
reja në Portalin e DhH-ve.

Hartimi dhe zhvillimi i një
serie të doracakëve të
procedurave

Inventari i të dhënave

Centralizimi i të dhënave
ekzistuese në portalin e të
Dhënave të Hapura.

Trajnimi për menaxhim të
ndryshimit & fushata e
komunikimit për nëpunësit
civilë të nivelit të lartë

Trajnimi dhe fushata e
komunikimit për DhH/Qasje
në informata publike/pikat e
kontaktit të PDP-së.

Trajnimi & fushatat e
komunikimit për menaxherët
e të dhënave dhe
personelin e IT-së.

Të dhënat referente

Fushata e komunikimit që
shënjestron mediat,
sektorin e inovacionit
dhe OSHC-të

Fushata e vetëdijesimit
dedikuar bizneseve të TIK-ut 

OpenDatathon

Fokusimi i disa prej fondeve
të investimeve të ardhshme
të MIN drejt bizneseve
fillestare në lëminë e DhH.

Përfundimi dhe miratimi
i projekt Ligjit për qasje
në dokumente publike
dhe Ligjit për mbrojtjen
e të dhënave personale

Ndryshimi i legjislacionit
ekzistues për mënjanimin
e dispozitave për qasje
në të dhëna me pagesë  

Angazhimi i të gjitha
ministrive dhe agjencive

Themelimi i mekanizmit
të publikimit automatik

Matja e ndikimit të
iniciativës së DhH-së

Korniza rregullative për
nënshkrimin elektronik

Ndryshimi i Ligjit për arkivat

Zhvillimi i politikave kyçe
të TI-së si ruajtja dhe arkivimi
i të dhënave, dhe siguria
kibernetike.

Zgjerimi i ofrimit të trajnimit
për gatishmërinë e punës
në TIK

ZKM

MAP

MAP

MAP

MAP

MAP

MAP

Qeveria 

MAP

MAP+
KDDhH

ASHI

MAP/
AShI

MAP/
AShI

MAP/
AShI

MAP+
KDDhH

MAP/
KDDhH

MPA/AShI
+GPDhH 

MAP/
AShI

MPA/AShI
+ GPDhH

MAP +
IKAP

MAP +
IKAP

MIN +
MAP +
KDDhH

ZKM

ZKM+
MEF

MAP+
KDDhH

MPA/AShI
+GPDhH

MAP

MAP/AShI

ZKM

MAP/AShI

ZKM 

Veprimet afatmesme

Veprimet specifike të ndërlidhura me të Dhënat e Hapura

Veprimet tjera

Të vendoset nga MIN

Veprimet tjera

Veprimet specifike të ndërlidhura me të Dhënat e Hapura

Veprimet afatshkurtra

Aktivitetet Përgjegjësia 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

INICIATIVA E TË DHËNAVE
TË HAPURA NË KOSOVË

V1 V2 V3

Përkushtimi i ripërtërirë
politik për DhH nga
Kryeministri 

Caktimi formal i AShI-si si
shtëpi institucionale për
DhH dhe Drejtorin e AShI-së
si Koordinator për DhH 

Themelimi i një
Komiteti Drejtues

Themelimi i Grupit
punues për DhH

Themelimi i njësisë për
të Dhënat e Hapura në AShI

Caktimi i zyrtarëve
ndërlidhës për DhH
në institucione publike  

Identifikimi i buxhetit për të
gjitha aktivitetet e planit të
veprimit.

Identifikimi i interesimit të
donatorëve në module
të veçanta

Forcimi i IKAP-it nëpërmjet
programit për Trajnimin e
Trajnerëve për ofrimin
e trajnimeve

Zhvillimi i politikës për
të Dhëna të Hapura

Zhvillimi i funksioneve të
reja në Portalin e DhH-ve.

Hartimi dhe zhvillimi i një
serie të doracakëve të
procedurave

Inventari i të dhënave

Centralizimi i të dhënave
ekzistuese në portalin e të
Dhënave të Hapura.

Trajnimi për menaxhim të
ndryshimit & fushata e
komunikimit për nëpunësit
civilë të nivelit të lartë

Trajnimi dhe fushata e
komunikimit për DhH/Qasje
në informata publike/pikat e
kontaktit të PDP-së.

Trajnimi & fushatat e
komunikimit për menaxherët
e të dhënave dhe
personelin e IT-së.

Të dhënat referente

Fushata e komunikimit që
shënjestron mediat,
sektorin e inovacionit
dhe OSHC-të

Fushata e vetëdijesimit
dedikuar bizneseve të TIK-ut 

OpenDatathon

Fokusimi i disa prej fondeve
të investimeve të ardhshme
të MIN drejt bizneseve
fillestare në lëminë e DhH.

Përfundimi dhe miratimi
i projekt Ligjit për qasje
në dokumente publike
dhe Ligjit për mbrojtjen
e të dhënave personale

Ndryshimi i legjislacionit
ekzistues për mënjanimin
e dispozitave për qasje
në të dhëna me pagesë  

Angazhimi i të gjitha
ministrive dhe agjencive

Themelimi i mekanizmit
të publikimit automatik

Matja e ndikimit të
iniciativës së DhH-së

Korniza rregullative për
nënshkrimin elektronik

Ndryshimi i Ligjit për arkivat

Zhvillimi i politikave kyçe
të TI-së si ruajtja dhe arkivimi
i të dhënave, dhe siguria
kibernetike.

Zgjerimi i ofrimit të trajnimit
për gatishmërinë e punës
në TIK

ZKM

MAP

MAP

MAP

MAP

MAP

MAP

Qeveria 

MAP

MAP+
KDDhH

ASHI

MAP/
AShI

MAP/
AShI

MAP/
AShI

MAP+
KDDhH

MAP/
KDDhH

MPA/AShI
+GPDhH 

MAP/
AShI

MPA/AShI
+ GPDhH

MAP +
IKAP

MAP +
IKAP

MIN +
MAP +
KDDhH

ZKM

ZKM+
MEF

MAP+
KDDhH

MPA/AShI
+GPDhH

MAP

MAP/AShI

ZKM

MAP/AShI

ZKM 

Veprimet afatmesme

Veprimet specifike të ndërlidhura me të Dhënat e Hapura

Veprimet tjera

Të vendoset nga MIN

Veprimet tjera
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Anekset

Anekset
Analiza e tërësive të të dhënave në dispozicion

Ekziston një numër i kufizuar i tërësive të të dhënave të publikuara në portalin e të dhënave të hapura (62 në 
http://opendata.rks-gov.net/en/) por ekzistojnë shumë tërësi të të dhënave të publikuara në shumë faqe inter-
neti, duke përdorur formate dhe licenca të ndryshme. Tabela vijuese hulumton disa nga tërësitë e të dhënave 
kryesore të përfshira në metodologjinë e VGDhH-së.  

Tërësitë kryesore të të dhënave Ku është
në dispozicion

KomentetE gjetur
në internet

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Jo

Jo

Jo

No

Po

Po

Po

Po

Po

Po

E pjesshme

E pjesshme

E pjesshme

Të dhënat e buxhetit (si në nivelin
e Ministrisë së Financave ashtu
edhe në atë të agjencive individuale)

Shpenzimet e zbërthyera publike
dhe të dhënat për grante 

Të dhënat ekonomike

Të dhënat statistikore nga
Zyra Kombëtare e Statistikave 

Të dhënat e regjistrimit
të ekonomive familjare 

Të dhënat parlamentare duke
përfshirë procesverbalet e takimeve,
projektligjeve në diskutim dhe
verzionet e ligjeve të miratuara 

Të dhënat e prokurimit
(kush çfarë ka fituar) 

Të dhënat e kontratave
(dokumentet dhe detajet
e marrëveshjes)

Të dhënat për stabilimentet publike
përfshirë shkollat, spitalet, stacionet
policore, toaletet publike, bibliotekat,
zyrat qeveritare, etj. - vendi dhe
shërbimet që ofrohen 

Të dhënat e ofrimit të shërbimeve
publike dhe performancës në nivel
të shkollës individuale,
spitalit/klinikës etj. 

Të dhënat e transportit duke përfshirë
rrugët dhe transportin publik 

Të dhënat e krimit në nivelin e
krimeve individuale dhe
vendndodhjeve të tyre 

Raportet e inspektimeve dhe
vendimeve zyrtare dhe vendimeve
në formë të ri-përdorshme 

Regjistrat zyrtarë - kompanitë,
organizatat bamirëse, pronësia
kadastrale/tokësore etj. 

Informatat gjeohapësinore - hartat,
regjistrat e adresave,
pikat e interesit. 

Të dhënat meteorologjike 

Të dhënat për ndërtim (lejet, zonimi) 

Të dhënat për pasuritë e paluajtshme
(shitjet, listat, taksat, të dhënat tjera
me specifika të pronës) 

Nivelet e ndotjes, konsumi i energjisë 

Të dhënat e sistemit shëndetësor 

Mund të futet në portalin
e DhH-së
Fitore e shpejtë

Raportet tremujore për
shpenzimet publike.
Mund të futet në portalin
e DhH-së
Fitore e shpejtë

BQK-ja rregullisht publikon

shumë të dhëna
Fitore e shpejtë

Mund të futet në
portalin e DhH-së
Fitore e shpejtë

Mund të futet në
portalin e DhH-së
Fitore e shpejtë

Mund të futet në
portalin e DhH-së
Fitore e shpejtë

Nuk është në dispozicion në
formën e të dhënave të
papërpunuara por në
dispozicion në mënyrë
elektronike 
Fitore e shpejtë

Not available publicly
but with e-procurement
system that should be
easy
Fitore afatmesme

Tabelat ekzistuese në raport
duhet të vendosen në
formatin e përshtatshëm për
publikim në portalin e të
dhënave të hapura

Publikuar në formatin .pdf
në mënyrë individuale nga
institucionet 

Nuk është e disponueshme
në të dhëna të papërpunuara,
por është e qasshme
Fitore e shpejtë

Për momentin informacioni
shitet. Për këtë nevojitet një
ndryshim në ligjin
e financave
Fitore afatmesme

Nuk ka të dhëna direkte (live).
BE aktualisht është duke
realizuar një kontratë për
publikimin e të dhënave
meteorologjike së bashku
me Agjencinë. 

IPublikimi jo i rregullt në ueb
faqe. Por duhet të
shfrytëohen të dhënat
aktuale që publikohen
në mënyrë që të publikohen
në portalin e të dhënave
të hapura 

Nuk është e disponueshme
në formatin e të dhënave të
papërpunuara, dhe jo aq e
saktë (kronologjia e
informacionit) si të dhënat
e Ambasadës Amerikane të
monitorimit të ndotjes së ajrit. 
Fitore e shpejtë

Instituti Kombëtar i Shëndetit
Publik duket të ketë shumë të
dhëna, por faqja e tyre është
krijuar para disa muajve
(së paku)
Fitore e shpejtë

Ministria e financave

Ministria e Financave 
Të dhënat e granteve 
për OJQ-të 2016 (Raporti 
i ZKA)
Grantet tjera për OJQ-të

Portali i BQK-së

Portali AskData

Ueb faqjae      
Kuvendit

Sistemi elektronik 
i prokurimit

Nuk vlen

Nuk vlen

Portali AskData

Veprimet specifike të ndërlidhura me të Dhënat e Hapura

Veprimet afatshkurtra

Aktivitetet Përgjegjësia 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

INICIATIVA E TË DHËNAVE
TË HAPURA NË KOSOVË

V1 V2 V3

Përkushtimi i ripërtërirë
politik për DhH nga
Kryeministri 

Caktimi formal i AShI-si si
shtëpi institucionale për
DhH dhe Drejtorin e AShI-së
si Koordinator për DhH 

Themelimi i një
Komiteti Drejtues

Themelimi i Grupit
punues për DhH

Themelimi i njësisë për
të Dhënat e Hapura në AShI

Caktimi i zyrtarëve
ndërlidhës për DhH
në institucione publike  

Identifikimi i buxhetit për të
gjitha aktivitetet e planit të
veprimit.

Identifikimi i interesimit të
donatorëve në module
të veçanta

Forcimi i IKAP-it nëpërmjet
programit për Trajnimin e
Trajnerëve për ofrimin
e trajnimeve

Zhvillimi i politikës për
të Dhëna të Hapura

Zhvillimi i funksioneve të
reja në Portalin e DhH-ve.

Hartimi dhe zhvillimi i një
serie të doracakëve të
procedurave

Inventari i të dhënave

Centralizimi i të dhënave
ekzistuese në portalin e të
Dhënave të Hapura.

Trajnimi për menaxhim të
ndryshimit & fushata e
komunikimit për nëpunësit
civilë të nivelit të lartë

Trajnimi dhe fushata e
komunikimit për DhH/Qasje
në informata publike/pikat e
kontaktit të PDP-së.

Trajnimi & fushatat e
komunikimit për menaxherët
e të dhënave dhe
personelin e IT-së.

Të dhënat referente

Fushata e komunikimit që
shënjestron mediat,
sektorin e inovacionit
dhe OSHC-të

Fushata e vetëdijesimit
dedikuar bizneseve të TIK-ut 

OpenDatathon

Fokusimi i disa prej fondeve
të investimeve të ardhshme
të MIN drejt bizneseve
fillestare në lëminë e DhH.

Përfundimi dhe miratimi
i projekt Ligjit për qasje
në dokumente publike
dhe Ligjit për mbrojtjen
e të dhënave personale

Ndryshimi i legjislacionit
ekzistues për mënjanimin
e dispozitave për qasje
në të dhëna me pagesë  

Angazhimi i të gjitha
ministrive dhe agjencive

Themelimi i mekanizmit
të publikimit automatik

Matja e ndikimit të
iniciativës së DhH-së

Korniza rregullative për
nënshkrimin elektronik

Ndryshimi i Ligjit për arkivat

Zhvillimi i politikave kyçe
të TI-së si ruajtja dhe arkivimi
i të dhënave, dhe siguria
kibernetike.

Zgjerimi i ofrimit të trajnimit
për gatishmërinë e punës
në TIK

ZKM

MAP

MAP

MAP

MAP

MAP

MAP

Qeveria 

MAP

MAP+
KDDhH

ASHI

MAP/
AShI

MAP/
AShI

MAP/
AShI

MAP+
KDDhH

MAP/
KDDhH

MPA/AShI
+GPDhH 

MAP/
AShI

MPA/AShI
+ GPDhH

MAP +
IKAP

MAP +
IKAP

MIN +
MAP +
KDDhH

ZKM

ZKM+
MEF

MAP+
KDDhH

MPA/AShI
+GPDhH

MAP

MAP/AShI

ZKM

MAP/AShI

ZKM 

Veprimet afatmesme

Veprimet specifike të ndërlidhura me të Dhënat e Hapura

Veprimet tjera

Të vendoset nga MIN

Veprimet tjera

http://opendata.rks-gov.net/en/
https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/ED82668F-DF99-42A3-A3ED-DE85125C56BC.pdf
https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=2,29
http://mei-ks.net/sq/subvencionimi-i-projekteve-dhe-aktiviteteve
https://bqk-kos.org/?id=55
http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/en/askdata/
http://www.kuvendikosoves.org/?cid=2,1
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?LID=2
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?LID=2
http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/en/askdata/
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VLERËSIMI I GATISHMËRISË PËR HAPJEN E TË DHËNAVE  REPUBLIKA E KOSOVËS  

Tërësitë kryesore të të dhënave Ku është
në dispozicion

KomentetE gjetur
në internet

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Po

Jo

Jo

Jo

No

Po

Po

Po

Po

Po

Po

E pjesshme

E pjesshme

E pjesshme

Të dhënat e buxhetit (si në nivelin
e Ministrisë së Financave ashtu
edhe në atë të agjencive individuale)

Shpenzimet e zbërthyera publike
dhe të dhënat për grante 

Të dhënat ekonomike

Të dhënat statistikore nga
Zyra Kombëtare e Statistikave 

Të dhënat e regjistrimit
të ekonomive familjare 

Të dhënat parlamentare duke
përfshirë procesverbalet e takimeve,
projektligjeve në diskutim dhe
verzionet e ligjeve të miratuara 

Të dhënat e prokurimit
(kush çfarë ka fituar) 

Të dhënat e kontratave
(dokumentet dhe detajet
e marrëveshjes)

Të dhënat për stabilimentet publike
përfshirë shkollat, spitalet, stacionet
policore, toaletet publike, bibliotekat,
zyrat qeveritare, etj. - vendi dhe
shërbimet që ofrohen 

Të dhënat e ofrimit të shërbimeve
publike dhe performancës në nivel
të shkollës individuale,
spitalit/klinikës etj. 

Të dhënat e transportit duke përfshirë
rrugët dhe transportin publik 

Të dhënat e krimit në nivelin e
krimeve individuale dhe
vendndodhjeve të tyre 

Raportet e inspektimeve dhe
vendimeve zyrtare dhe vendimeve
në formë të ri-përdorshme 

Regjistrat zyrtarë - kompanitë,
organizatat bamirëse, pronësia
kadastrale/tokësore etj. 

Informatat gjeohapësinore - hartat,
regjistrat e adresave,
pikat e interesit. 

Të dhënat meteorologjike 

Të dhënat për ndërtim (lejet, zonimi) 

Të dhënat për pasuritë e paluajtshme
(shitjet, listat, taksat, të dhënat tjera
me specifika të pronës) 

Nivelet e ndotjes, konsumi i energjisë 

Të dhënat e sistemit shëndetësor 

Mund të futet në portalin
e DhH-së
Fitore e shpejtë

Raportet tremujore për
shpenzimet publike.
Mund të futet në portalin
e DhH-së
Fitore e shpejtë

BQK-ja rregullisht publikon

shumë të dhëna
Fitore e shpejtë

Mund të futet në
portalin e DhH-së
Fitore e shpejtë

Mund të futet në
portalin e DhH-së
Fitore e shpejtë

Mund të futet në
portalin e DhH-së
Fitore e shpejtë

Nuk është në dispozicion në
formën e të dhënave të
papërpunuara por në
dispozicion në mënyrë
elektronike 
Fitore e shpejtë

Not available publicly
but with e-procurement
system that should be
easy
Fitore afatmesme

Tabelat ekzistuese në raport
duhet të vendosen në
formatin e përshtatshëm për
publikim në portalin e të
dhënave të hapura

Publikuar në formatin .pdf
në mënyrë individuale nga
institucionet 

Nuk është e disponueshme
në të dhëna të papërpunuara,
por është e qasshme
Fitore e shpejtë

Për momentin informacioni
shitet. Për këtë nevojitet një
ndryshim në ligjin
e financave
Fitore afatmesme

Nuk ka të dhëna direkte (live).
BE aktualisht është duke
realizuar një kontratë për
publikimin e të dhënave
meteorologjike së bashku
me Agjencinë. 

IPublikimi jo i rregullt në ueb
faqe. Por duhet të
shfrytëohen të dhënat
aktuale që publikohen
në mënyrë që të publikohen
në portalin e të dhënave
të hapura 

Nuk është e disponueshme
në formatin e të dhënave të
papërpunuara, dhe jo aq e
saktë (kronologjia e
informacionit) si të dhënat
e Ambasadës Amerikane të
monitorimit të ndotjes së ajrit. 
Fitore e shpejtë

Instituti Kombëtar i Shëndetit
Publik duket të ketë shumë të
dhëna, por faqja e tyre është
krijuar para disa muajve
(së paku)
Fitore e shpejtë

Nuk vlen

Komunat89  dhe 
MMPH90   

Nuk vlen

AKMM

p.sh Agjencia për 
mbrojtjen e të dhënave 
personale

Regjistri i MTI-së

Portali gjeohapësinor 
i AKK-së

(Faqja e jashtme)

Raporti vjetor i Agjen-
cisë për mbrojtjen e 
mjedisit.

Portali AskData

Raporti i Policisë së 
Kosovës 

89 Për shembull, shih komunën e Prishtinës dhe Komunën e Ferizajithttp://prishtinaonline.com/drejtorite/urbanizmit-ndertimit/  
 lejet-e-leshuara/lejet-2017 dhe https://kk.rks-gov.net/prishtine/lejet-2017-urbanizem/ 

90 Për shembull, shih Ministrinë e mjedisit dhe planifikimit hapësinorhttp://mmph-rks.org/repository/docs/leje_ndertimi-  
 kostt-2385-14_678115.pdf 

http://www.amdp-rks.org/?page=1,21
http://www.amdp-rks.org/?page=1,21
http://www.amdp-rks.org/?page=1,21
https://arbk.rks-gov.net/page.aspx?id=2,1
http://geoportal.rks-gov.net/
http://geoportal.rks-gov.net/
http://ghdx.healthdata.org/search/site/kosovo
http://www.ammk-rks.net/repository/docs/Raporti_i_mjedisit_2016_web_format_alb_22817.pdf
http://www.ammk-rks.net/repository/docs/Raporti_i_mjedisit_2016_web_format_alb_22817.pdf
http://www.ammk-rks.net/repository/docs/Raporti_i_mjedisit_2016_web_format_alb_22817.pdf
http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/en/askdata/
http://www.kosovopolice.com/sq/dokumentet-strategjike
http://www.kosovopolice.com/sq/dokumentet-strategjike
http://prishtinaonline.com/drejtorite/urbanizmit-ndertimit/lejet-e-leshuara/lejet-2017
http://prishtinaonline.com/drejtorite/urbanizmit-ndertimit/lejet-e-leshuara/lejet-2017
https://kk.rks-gov.net/prishtine/lejet-2017-urbanizem/
http://mmph-rks.org/repository/docs/leje_ndertimi-kostt-2385-14_678115.pdf
http://mmph-rks.org/repository/docs/leje_ndertimi-kostt-2385-14_678115.pdf
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