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HYRJE 

Të nderuar miq,  

 

 Para jush janë gjetjet e hulumtimit gjithëpërfshirës, të cilin OJQ “Nisma e Graçanicës 

për zhvillim të qëndrueshëm”IGZHQ(GIOR) e ka zbatuar në bashkëpunim me Zyrën e 

Komisionerit për Gjuhët/ Zyrën e Kryeministrit të Kosovës, në kuadër të projektit Digjitalizimi – 

qasja në shërbime përmes prizmit të së drejtës për përdorim të gjuhëve.  

 

 A është qasja në shërbime në Kosovë e mundësuar për të gjithë qytetarët në mënyrë të 

barabartë? A e kanë mundësinë e barabartë qytetarët që vijnë nga komunitetet jo-shumicë, e të 

cilët nuk i përkasin grupit të shqipfolësve, ta realizojnë të drejtën e qasjes në shërbime në gjuhët 

amtare, sikur dhe komuniteti shqiptar i cili është komunitet shumicë? 

 Raportet e deritanishme, të cilat merren në përgjithësi me temën e qasjes në shërbime në 

nivelin lokal dhe atë qendror, vijnë nga organizatat e shoqërisë civile, e janë bërë në 

bashkëpunim me Zyrën e Komisionerit për Gjuhët. Të gjitha hulumtimet e deritashme e 

përfshijnë bashkëveprimin e individëve me zyrtarët nëpër institucione dhe mundësinë e tyre për 

realizimin e të drejtave të tyre qytetare në gjuhët zyrtarë/ gjuhët në përdorim zyrtar.  

 Duke konsideruar se ndryshimet të cilat na i sjellë digjitalizimi, janë pjesë e jetës 

dinamike shoqërore në Kosovë dhe pjekjes së saj; të Kosovës në të cilën politika e 

multikulturalizimit synon që faktikisht të jetë e përqendruar ndaj qytetarëve, ne kemi vendosur ta 

ofrojmë një hulumtim i cili do t’i vërente, përshkruante dhe analizonte shumicën e problemeve 

kyçe me të cilët po ballafaqohen pjesëtarët e komuniteteve jo-shumicë në Kosovë gjatë qasjes në 

shërbime të digjitalizuara dhe t’i ofrojmë rekomandimet për kapërcimin e situatës momentale, si 

dhe zgjidhjet e caktuara sistematike të cilat në të ardhmen mund të merren si bazë për 

respektimin e së drejtës për përdorim të gjuhëve në procesin e digjitalizimit të përgjithshëm të 

administratës publike.  

 Hulumtimi, “Digjitalizimi – qasja në shërbime përmes prizmit të së drejtës për përdorim 

të gjuhëve” është bazuar në qasshmërinë e shërbimeve elektronike në gjuhën serbe të cilat iëne 

ofrojnë ministritë dhe agjencitë që iu nënshtrohen atyre ministrive,, para se gjithash, për shkak 

të statusit të gjuhës serbe, si njërës nga dy gjuhët zyrtare në nivelin qendror në Kosovë.  

 Gjetjet e hulumtimit, në radhë të parë, janë udhëhequr nga qëndrimet e qytetarëve për 

rëndësinë e qasjes në shërbime elektronike dhe me përvojat e tyre gjatë përdorimit të formave të 

ndryshme të shërbimeve elektronike, në pikëpamjen e dygjuhësisë.  

 Me këtë hulumtim, ne gjithashtu kemi dashur ta verifikojmë dhe ta paraqesim gjendjen 

reale për nivelin e respektimit të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve nëpër ministri dhe nëpër 

agjenci që iu nënshtrohen atyre ministrive, gjatë ofrimit të shërbimeve elektronike qytetarëve. 

Jemi përqendruar që në mënyrë objektive t’i identifikojmë sfidat me të cilat ballafaqohen 

institucionet në procesin e digjitalizimit të shërbimeve dhe i kemi përkufizuar rekomandimet për 

të cilat besojmë se mund të ndihmojnë në procesin e tejkalimit të të gjitha vështirësive të cilat 

momentalisht po e pamundësojnë shkrim-leximin e plotë dhe respektimin e Ligjit për Përdorimin 

e Gjuhëve.  

 

Prill, 2019                              OJQ “Nisma e Graçanicës për zhvillim të qëndrueshëm  
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Lista e shkurtesave  

 

IGZHQ – Iniciativa e Graçanicës për zhvillim të qëndrueshëm  

ZKGJ – Zyra e Komisonerit për Gjuhët  

MKRS – Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit 

MAPL – Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal  

MAP – Ministria e Administratës Publike 

MPB – Ministria e Punëve të Brendshme  

MASHT – Ministria e Arsimit e Shkencës dhe e Teknologjisë  

MPMS – Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale  

MBPZHR- Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural  

MD – Ministria e Drejtësisë  

MF – Ministria e Financave 

MTI – Ministria e Teknologjisë dhe Industrisë  

MSH – Ministria e Shëndetësisë  

ARC – Agjencia për Regjistrim Civil  

ANJF – Agjencia për Ndihme Juridike Falas 

KPM – Komisioni i Pavarur për Media  

ASHMDHP – Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale  

AKP – Agjencia Kosovare e Privatizimit  

AKP – Agjencia Kosovare për Prona  

ATK – Administrata Tatimore e Kosovës  

KQZ – Komisioni Qendror Zgjedhor  

KRrPP – Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik  

ARrKEP – Autoriteti Rregullator i Komunikimeve Elektronike dhe Postare  

AK – autoriteti kontraktues  

OE – operatori ekonomik  

  



Digjitalizimi – qasja në shërbime përmes prizmit të së drejtës për përdorim të gjuhëve  

 

7 

 

 

Digjitalizimi i shërbimeve publike- detyrimet e dala nga legjislacioni në fuqi  

 

Sipas legjislacionit në fuqi në Kosovë në pajtim me Kushtetutën dhe sipas Ligjit nr. 02/L-

37 për Përdorimin e Gjuhëve, gjuha shqipe dhe ajo serbe, dhe alfabetet e tyre e kanë statusin e 

barabartë të gjuhëve zyrtare në Kosovë.  

E drejta e pakicave që ta përdorin gjuhën e tyre është e garantuar me Konventën Kornizë 

të Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e të Drejtave të Pakicave Kombëtare. Kjo Konventë e 

siguron të drejtën e lirisë së shprehjes së mendimit të vet, pranimin dhe shpërndarjen e 

informatave dhe ideve në gjuhën e pakicës, si në jetën privatë, ashtu edhe në atë publike.  

Sipas nenit 10 të Kartës Evropiane për Gjuhët Rajonale dhe Minoritare të Këshillit të 

Evropës është garantuar disponueshmëria e përdorimit të dokumentacionit administrativ në 

gjuhën minoritare të popullsisë e cila e flet atë gjuhë ose sigurimin e përkthimeve dygjuhësore.  

Më në fund, me Konventën Kornizë të Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e të Drejtave të 

Pakicave Kombëtare, obligohen shtetet anëtare, që sipas nevojës, t’i miratojnë masat me qëllim 

të arritjes së barazisë së plotë mes pjesëtarëve të pakicës kombëtare dhe popullit shumicë, në të 

gjitha fushat e jetës ekonomike, shoqërore dhe kulturore.  

Edhe pse Kosova nuk është anëtare e Kombeve të Bashkuara dhe as e Këshillit të 

Evropës, dhe nuk ka mundësi t’i ratifikojë Konventat e lartpërmendura, në aktet e veta më të 

larta
1
 Kosova është deklaruar detyrimisht që t’i respektojë të gjitha Konventat e përmendura 

duke përfshirë edhe detyrimin e marrjes së masave afirmative që nevojitën për arritjen e barazisë 

së vërtetë mes pjesëtarëve të komuniteteve në të gjitha fushat e jetës.  

Ligji për Përdorimin e Gjuhëve
2
 parashikon që çdo person ka të drejtë ta realizojë 

komunikimin,  t’i ofrohen shërbimet që janë në dispozicion dhe t’i merr dokumentet publike nga 

institucionet dhe zyrtaret në çdo gjuhë zyrtare, kurse të gjithë përfaqësuesit dhe autoritetet 

ekzekutive janë të obliguar ta sigurojnë këtë gjë.  

Sipas Ligjit, të gjitha shërbimet të cilat institucionet publike ua ofrojnë qytetarëve në 

Kosovë, duhet të jenë në dispozicion në mënyrë të barabartë për të gjithë qytetarët në të dy 

gjuhët zyrtare. Me këtë,  sigurohet menaxhimi efikas, ekonomik dhe i përgjegjshëm, qasja më e 

lartë e qytetarëve ndaj informatave publike, përgjegjësia në ofrimin e shërbimeve ndaj 

qytetarëve, si dhe transparenca e punës së institucioneve... 

Digjitalizimi i shërbimeve publike në një masë më të vogël apo më të madhe, paraqet 

sfidë anembanë Evropës. Ky proces ehap mundësinë për qasje në shërbime publike, të cilat janë 

lehtë të qasshme dhe të përshtatura për qytetarët. Në shoqëritë të cilat janë shumëgjuhëshe, 

përkatësisht ato shoqëri të cilat në përdorim zyrtar kanë më shumë se një gjuhë, procesi i 

digjitalizimit të shërbimeve duhet taë sigurojë qasjen e barabartë në shërbime, në të gjitha gjuhët 

zyrtare.  

Ligji për Përdorimin e Gjuhëve në Kosovë, kërkon se këto shërbime (publike) duhet të 

jenë në dispozicion në të dy gjuhët zyrtare.  

Në praktikë, raportet të cilat në një pjesë e kanë përpunuar qasjen ndaj informatave 

përmes prizmit të përdorimit të gjuhëve, tregojnë për mospërkushtimin e shpeshtë të 

                                                           
1
Neni 3 u Kushtetutës së Kosovës:Republika e Kosovës është shoqëri shumetnike, e përbërë nga shqiptarët dhe komunitetet tjera e cila qeveriset 

në mënyrë demokratike, me respektim të plotë të sundimit të ligjit, përmes institucioneve të veta legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore.   
2
Ligjinr. 02/L-37 për Përdorimin e Gjuhëve, neni 4, paragrafi 2 
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institucioneve kur bëhet fjalë për respektimin e gjuhës serbe në ueb faqet e tyre zyrtare . Si arsye 

më të shpeshta, për një situatë të tillë, ceken mungesa e kapaciteteve (si njerëzore, ashtu dhe 

financiare) për arritjen e harmonizimit të dinamikës së punës së institucioneve dhe të përkthimit 

në gjuhën e dytë zyrtare.  

Pavarësisht nga rritja e kërkesave dhe nevojave të qytetarëve nga komunitetet që nuk janë 

shqipfolës që të komunikojnë me institucione dhe organe publike në gjuhën amtare, përvoja 

tregon se ekziston mungesa e njohurisë, vetëdijes dhe parimeve të përbashkëta për mënyrën në të 

cilën autoritetet publike duhet t’i promovojnë politikat gjuhësore dhe pikëpamjet shumë-

gjuhësore.  

Nuk bëhet fjalë vetëm për përkthimin e thjeshtë në gjuhën e caktuar, por edhe për 

supozimin dhe detyrimin ligjor që bashkëveprimi aktiv me qytetarët në Kosovë, qoftë ai 

personal, apo digjital, duhet të jetë i hapur dhe t’i përfshijë edhe pjesëtarët e të gjitha 

komuniteteve në Kosovë.  

Realizimi i së drejtës për përdorimin e gjuhës është një proces i ndërlikuar dhe kërkon që, 

përveç bazës juridike institucionale, të zhvillohen edhe kushte tjera për realizimin e saj – vetëdija 

shoqërore për përparësitë e mjedisit shumëgjuhësor, aplikimi i politikave për mundësitë e 

barabarta dhe politikave multikutlurore të përshtatshme për shoqëri.  

Nivelet e kompjuterizimit të shërbimeve elektronike  

Komisioni Evropian, që nga viti 2001 është duke e zbatuar projektin 

„eGovernmentBenchmarking“, në kuadër të së cilit janë përkufizuar nivelet e ndryshme të 

kompjuterizimit (Foto 1), e të cilat maten me një shkallë nga 1 deri në 5, dhe kanë këtë kuptim:  

 

1. INFORMATA: Në internet është në dispozicion vetëm informata për shërbim (për 

shembull përshkrimi i procedurës)  

2. NDËRVEPRIMI I NJËANSHËM: Formularët në dispozicion në formë elektronike për 

ruajte në kompjuter. Formularët e zbrazët mund të printohen në printer.  

3. KOMUNIKIMI I DYANSHËM: Plotësimiainteraktiv i formularëve dhe aplikimi me 

identifikim. Përmes plotësimit të formularit iniciohet shërbimi individual.  

4. TRANSAKSIONI: Komplet shërbimi është në dispozicion në internet, me çka është 

mundësuar plotësimi i formularëve, identifikimi, kryerja e pagesës dhe dërgesa e 

vërtetimeve, porosisë ose format tjera të shërbimit të kompletuar përmes internetit.  

5. TARGETIZIMI: Shërbimi publik i cili ofron shërbim proaktiv dhe të automatizuar, pa 

pasur nevojë që përdoruesit të paraqesin kurrfarë kërkese, sepse të dhënat që nevojiten 

për realizimin e shërbimit të tillë mblidhen sipas detyrës zyrtare.   
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Nivelet e ndryshme të kompjuterizimit të shërbimeve  

 

Zhvillimi i teknologjisë, si dhe pritjet e rritura dhe ndikimi gjithnjë më i madh publik, sot 

kërkojnë shërbimet e orientuara ndaj përdoruesit, të përshtatura për situata të ndryshme jetësore.  

Shërbimet e orientuara drejt situatave të ndryshme jetësore, përbëjnë një grup shërbimesh 

zakonisht të ofruara nga disa institucione publike në një zonë.. Qëllimi përfundimtar është ofrimi 

i shërbimeve që i përgjigjen nevojave të qytetarëve dhe ku përdoruesi është në qendër të 

vëmendjes.  

Në rrjedhë të këtij raporti, përmes parametrave në dispozicion, do ta paraqesim nivelin e 

qasshmërisë së shërbimeve elektronike në institucionet publike në Kosovë, në pajtim me nivelet 

e cekura të kompjuterizimit, ku ueb faqet zyrtare të institucioneve i mbulojnë tri nivelet e para të 

kompjuterizimit (informata, ndërveprimi i njëanshëm dhe komunikimi i dyanshëm), kurse 

sistemet elektronike, të cilat i kemi analizuar, e përfshijnë nivelin e 4 dhe 5 – transaksionin dhe 

targetizimin.  
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Metodologjija e hulumtimit 

Duke i marrë parasysh përparësitë e digjitalizimit për qytetarët, ky hulumtim mund të ofrojë një 

pasqyre në disa nivele dhe aspekte të ndryshme të shërbimeve publike, nga të cilat gjithsesi, më i 

rëndësishmi është aspekti i qasjes së barabartë ndaj shërbimeve, në të dyja gjuhët zyrtare.  

Anketa 
 

Anketa “Aplikimi i Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve dhe digjitalizimi i shërbimeve” 

është zbatuar përmes fushatës në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter dhe me dërgimin e 

drejtpërdrejtë te përdoruesit, përmes postës elektronike (vegla e cila çon deri te pyetësori në 

Google) gjatë periudhës nga 1.01.2019 deri më 28.02.2019. Në pyetësor janë përgjigjur gjithsej 

440 persona, nga të cilët 357 janë përgjigjur në të gjitha pyetjete detyrueshme dhe ne analizën e 

rezultateve të marra, janë marrë parasysh vetëm përgjigjet e tyre.  

 

Pyetësori ishte i përberë nga dy pjesë.  

 

Në pjesën e parë dëshironim të merrnim të dhëna sa më të sakta për komunikimin e 

qytetarëve me institucione në nivelin qendror, në radhë të parë në bazë të përvojave të 

ndërlidhura me qasje ndaj informatave publike në ueb faqet zyrtare të institucioneve.Në pjesën e 

dytë të pyetësorit  dëshironim të mësonim për përvojat e qytetarëve të ndërlidhura me qasjen 

ndaj sistemeve elektronike për qasje ndaj shërbimeve, e të gjitha këto nga pikëpamja e 

respektimit të dygjuhësisë në Kosovë.  

 

Konkretisht, ne dëshironim t’i merrnim të dhënat të cilat do të na e përkufizonin: 

 frekuencën e përdorimit të shërbimeve dhe sistemet elektronike,  

 disponueshmërinë e shërbimeve dhe sistemeve elektronike, të cilat i sigurojnë 

institucionet në Kosovë në gjuhën e dytë zyrtare, respektivisht në gjuhën serbe;  

 kënaqësinë e qytetarëve me disponueshmërinë e shërbimeve dhe sistemeve përkatëse 

elektronike të cilat i sigurojnë institucionet publike në Kosovë;  

 Sa janë të kënaqur qytetarët me cilësinë e gjuhës e cila ua mundëson qasjen ndaj 

shërbimeve përkatëse elektronike të cilat i sigurojnë institucionet publike në Kosovë:  

 

Përshkrimi i mostrës  
 

Në bazë të metodologjisë e cila është vendosur me rastin e zbatimit të këtij hulumtimi, 

janë përfshirë kategoritë e mëposhtme e të anketuarve.  

 

 Struktura gjinore e të anketuarve: 298 - 67, 8 %meshkuj , 142 - 32, 2% gra.  

 Struktura e moshës: 18 - 35 vjeç - 302 të anketuar - 68, 6 % 

                          36 - 50 vjeç - 127 të anketuar - 28, 9 % 

                         51 - 65 vjeç - 11 të anketuar - 2, 5 % 
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Grupi i të anketuarve të moshës 18-35 vjeç e paraqet grupin më të madh të të anketuarve, 

në radhë të parë për shkak të shkrim-leximit informatik dhe të kulturës së bashkëveprimit digjital 

të cilin e praktikojnë brezat më të rinj.  

357 nga 440 të anketuar, sa i janë përgjigjur pyetësorit, janë përgjigjur pozitivisht në 

pyetjen, a i janë qasur ndonjëherë ueb faqes zyrtare të ndonjë ministrie apo agjencie në Kosovë, e 

te mundësia e cekjes se cilat janë ato ministri apo agjenci, iu është dhënë mundësia e shënimit të 

përgjigjeve të shumëfishta.  

Ueb faqet zyrtare e ministrive që janë vizituar më shpesh janë ato të Ministrisë së 

Kulturës, Rinisë dhe Sportit – 180, Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal – 163, Mistrisë 

së Administratës Publike -156, kurse Ministrinë e Shëndetësisë e kanë vizituar gjithsej 37 

anketues. 

 

INSTITUCIONI 

 

% 

 

NUMRI 

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit 

 

50.5% 

 

180 

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal 45.8% 

 

163 

Ministria e Administratës Publike  

 

43.9% 

 

156 

Ministria e Punëve të Brendshme  

 

31.8% 

 

113 

Ministria e Arsimit e Shkencës dhe e Teknologjisë  30.8% 

 

109 

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale   

 

26.2% 

 

93 

Ministria e Bujqësisë  

 

24.3% 

 

86 

Ministria e Drejtësisë  

 

17.8% 

 

63 

Ministria e Financave  

 

15.0% 

 

53 

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë  

 

13.1% 

 

47 

Ministria e Shëndetësisë  

 

10.3% 

 

37 

Ueb faqet zyrtare të ministrive në Kosovë që janë vizituar më së shpeshti  

 

Kur bëhet fjalë për agjencitë, qytetarët më së shpeshti e kanë vizituar ueb faqen e 

Agjencisë për Regjistrim Civil -156, të Administratës Tatimore të Kosovës- 152 dhe të 

Komisionit Qendror Zgjedhor -152. 

 

INSTITUCIONI % NUMRI 

Agjencia për Regjistrim Civil  43.80% 156 

Administrata Tatimore e Kosovës  42.70% 152 

Komisioni Qendror Zgjedhor  40.60% 144 

 Avokati i Popullit 28.10% 100 

Agjencia Kosovare e Privatizimit   27.10% 96 

Agjencia Kosovare për Prona  16.70% 59 

Agjencia për Ndihme Juridike Falas  15.60% 55 

Dogana  15.60% 55 

Komisioni i Pavarur për Media  14.60% 52 

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale  7.30% 26 

Autoriteti Rregullator i Komunikimeve Elektronike dhe postare   5.20% 18 

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik  4.20% 15 

Ueb faqet zyrtare të agjencive në Kosovë që janë vizituar më së shpeshti.  



Digjitalizimi – qasja në shërbime përmes prizmit të së drejtës për përdorim të gjuhëve  

 

12 

 

Informatat të cilat i kanë kërkuar më së shpeshti qytetarët në ueb faqet zyrtare të 

institucioneve janë: informatat për institucionin, lajmet për aktivitete të institucionit, legjislacioni 

i ndërlidhur me punën e atij institucioni (ligji relevant, udhëzimi administrativ, rregullorja...), 

informatat kontaktuese dhe të tjera – punë, shpallje të konkurseve, akreditime, informata mbi 

grante, thirrje për konkurse...  

 

 
 

 

Megjithatë, mu ne fillim, qytetarët ballafaqohen me vështirësi në formë të 

disponueshmërisë së informatave në gjuhën serbe.  

Në pyetjen, A kanë qenë informatat e nevojshme në dispozicion në gjuhën serbe? Numri i 

madh i të anketuarve, 74.1% është përgjigjur me përgjigjen pjesërisht, 12%, përkatësisht 43 të 

anketuar janë përgjigjur me JO.  

 

 

Po, tërësisht  Pjesërisht  Jo Gjithsej 

% Numri % Numri % Numri Numri  

13.9 49 74.1 265 12 43 357 

 

Megjithatë, gjithsej 94 (26,2 %) nga 357 të të  anketuarve e ka shfrytëzuar të drejtën për 

ta paraqitur kundërshtimin apo ankesën për shkak të mosdisponueshmërisë së informacioneve në 

gjuhën serbe, dhe atë:  

 

Avokatit të 

Popullit 

Zyrës së Komisionerit për 

Gjuhët  

Vetë institucionit  Gjithsej 

% Numri % Numri  % Numri  Numri  

13.8 13 44.8 42 41.4 39 94 

 

Të dhënat e marra nga analiza e përgjigjeve përmes kësaj ankete, tregojnë se qytetarët 

nga komunitetet jo-shumicë, të cilët e përdorin gjuhën serbe për komunikim me institucione, i 

qasen ueb faqeve zyrtare të institucioneve, por që informatat e nevojshme në gjuhën serbe janë 

në dispozicion vetëm pjesërisht.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Thirrjet për konkurse 1%

lInformata për grante 1%

Akreditimiet1% 

Shpalljet e konkurseve 1%

Punë 1.9%

Informatat kontaktuese 36.2%

Legjislacioni i ndërlidhur me punën e …

Lajmet për aktivetet e institucionit 57.1%

Informatat për institucion 39%
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Pjesa e dytë e pyetësorit për qytetarët ka pasur të bëjë me përvojat dhe pritjet e qytetarëve 

që janë të ndërlidhura me qasjen ndaj e- shërbimeve, nga pikëpamja e respektimit të dygjuhësisë 

në Kosovë.  

Digjitalizimi paraqet një mjet të rendësishëm në uljen e burokracisë, rritjen e efikasitetit 

të administratës publike dhe ndryshimin e përqendrimit drejt përdoruesve të shërbimeve, 

përkatësisht drejt qytetarëve. Ai paraqet mënyrën për avancimin e standardit dhe cilësisë së jetës 

së të gjithë qytetarëve. Digjitalizimi e ndryshon mënyrën e afarizmit, e ngrit efikasitetin dhe e 

krijon një vlerë të re të shtuar në të gjitha sferat e jetës dhe të punës.  

Nga gjithsej 440 të anketuar sa janë përgjigjur ndaj pyetësorit, 328 prej tyre konsiderojnë 

që qasja në shërbime publike përmes internetit/përmes e - shërbimeve është shumë e 

rëndësishme, që paraqet 74.4% 

 

1 2 3 4 5 Gjithsej 

% Numri % Numri % Numri % Numri % Numri Numri  

0,8 3 4,1 18 7,4 33 13.2 58 74,4 328 440 

 
1 tërësisht i parëndësishëm  - 5 shumë i rëndësishëm 

 

 Cilat janë ato shërbime publike për të cilat qytetarët presin që do të jenë në dispozicion 

përmes internetit? Në këtë pyetje janë përgjigjur 440 të anketuar, me mundësinë e ofruar që t’i 

përzgjedhin më së shumti 3 përgjigje.  

 

 
 

 

 

Pritjet më të mëdha të qytetarëve janë të ndërlidhura me qasjen ndaj shërbimeve të 

ofiçarisë – 222, shërbimet në lidhje me financa dhe tatime – 193, por edhe me qasjen ndaj të 

dhënave publike – 193. 

222

193

193

171

141

134

116

101

101

91

80

69

0 50 100 150 200 250

Shërbimet e ofiçarisë 

Financat dhe tatimet 

Qasja ndaj të dhënave publike 

Shëndetësia 

Fondi pensioan (Trusti) 

Afarizmi 

Të drejatat e konsumatorëve

Prona 

Mbrojtja sociale 

Aktivizmi qytetar / sekotri civil 

Regjistrimi i vendqëndrimit 
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Nga 440 të anketuar, 305 nga ta janë përgjigjur pozitivisht ndaj pyetjes A i keni përdorur 

ndonjëherë shërbimet publike online ose përmes sistemeve elektronike për qasje ndaj shërbimeve 

publike, kështu që në rrjedhën e mëtejshme të këtij raporti do të analizohen vetëm përgjigjet e 

tyre.  

 

Numri më i madh i të anketuarve i ka përdorur e- shërbimet që kanë të bëjnë me financa 

dhe tatime, fondin pensional dhe sektorin civil. 

 

 

 
Shfaqja grafike e shërbimeve të institucioneve publike të cilave qytetarët i qasen më së 

shpeshti   

 

 

76, 39% apo 233 të të anketuarve kanë pasur vështirësi gjatë përdorimit të sistemeve 

online/ elektronike për qasje ndaj shërbimeve publike dhe ato vështirësi janë shfaqur në formën e 

pamundësisë së qasjes ndaj shërbimeve në gjuhën serbe, sepse në këtë pyetje A kanë qenë 

shërbimet elektronike në të cilat jeni qasur, në dispozicion edhe në gjuhen serbe? 86.6% të 

anketuarve, përkatësisht 264 prej tyre janë përgjigjur:  

 

 
Pjesërisht në dispozicion, në 

gjuhën serbe, shumica e 

informatave ishin në gjuhën 

shqipe  

Në pjesën më të madhe ishin në 

dispozicion në gjuhën serbe, një 

pjesë e vogël ishte në gjuhën shqipe  

Nuk janë në dispozicion në 

gjuhën serbe  

% Numri % Numri % Numri 

56.3 172 19,6 60 10,7 32 

 

kurse 41 të anketuar kanë pasur përvojat pozitive, sepse shërbimet që ata i kanë përdorur ishin në 

tërësi në dispozicion në gjuhën serbe.  

 

117

86

53 49 46 37 34 34
22 22 19 9
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Po, tërësisht  

% Numri  

13.4 41 

 

 
 

Janë pyetur që në shkallën nga 1 deri në 5, ta vlerësojnë cilësinë e gjuhës në sistemet për 

qasje elektronike ndaj shërbimeve të cilat i kanë përdorur; 1 – i pakënaqshëm; 2- i kënaqshëm; 3 

– i mire; 4- shumë i mire dhe 5- cilësia jashtëzakonisht e lartë, ku të anketuarit e kanë treguar një 

shkallë të lartë të pakënaqësisë.  

Vlerësimin 1 e kanë dhënë 135 nga 440 të anketuar, që paraqet 30,6%, kurse gjithsej 

5,8%, përkatësisht 25 të anketuar nga 440, cilësinë e gjuhës e ka vlerësuar me notën 5. 

 

 

 
Vlerësimi i cilësisë së gjuhës në e- sistemet për qasje ndaj shërbimeve në të cilat janë 

qasur të anketuarit  

 

Edhe pse mbizotëron mendimi që qytetarët nuk janë të vetëdijshëm në masë të 

mjaftueshme për përparësitë që i sjell digjitalizimi, 320 të anketuar (72,7%) nga 440, sa i janë 

përgjigjur pyetësorit, kanë deklaruar se në të ardhmen sigurisht do t’i përdorin shërbimet 

elektronike të cilat i ofrojnë institucionet, kurse gjithsej 15 prej tyre, apo 3.3% ishin të sigurt se 

nuk do t’i përdorin.  

1

2

3

4

5

30,60%

30,60%

25,60%

7,40%

5,80%



Digjitalizimi – qasja në shërbime përmes prizmit të së drejtës për përdorim të gjuhëve  

 

16 

 

 

 

Sigurisht që 

po 

Nuk e di Ndoshta   Sigurisht që jo  Nuk jam i/e 

sigurt  

Gjithsej  

% Numri % Numri % Numri  % Numri % Numri Numri 

72,7 320 5,8 25 17,4 77 3,3 15 0.8 3 440 

 

 

Pyetësorët për institucione  
 

Në kudër të hulumtimit, institucioneve publike në Kosovë, ministrive dhe agjencive të 

cilat iu nënshtrohen, iu janë dërguar pyetësorët me të cilët dëshiruam ta verifikojmë shkallën e 

respektimit të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve me rastin e qasjes së digjitalizuar ndaj të dhënave, 

përdoruesit përfundimtarë të të cilave janë qytetarët e Kosovës.  

 

Personat kontaktues nga Rrjeti për Politika të Gjuhëve të Zyrës së Komisionerit për 

Gjuhët janë lutur që ta mbushin pyetësorin, në konsultim paraprak me personat nga sektori i TI-

së së institucionit dhe sipas nevojës me Departamentin e prokurimit publik, shërbimin e 

përkthimeve ose me zyrën përkatëse përgjegjëse.  

 

Hapi i dytë ishte caktimi i takimeve të përfaqësuesve të OJQ-së IGZHQ(GIOR) me 

Personat kontaktues dhe udhëheqësit përgjegjës të sektorit të TI-së së institucioneve.  

Edhe pse afati paraprak për plotësimin e pyetësorit dhe caktimi i datave të takimit ishte 

15 ditë punë, nga 15.11.2018 deri më 7.03.2019, institucioneve disa herë iu dërguan pyetësorët, 

me lutje për bashkëpunim dhe takime,. Një numër i institucioneve nuk është përgjigjur fare.  

 

Pyetësorët u janë dërguar institucioneve në vijim:  

 

Ministrive:  

- Ministrisë së Punëve të Brendshme  

- Ministrisë së Administratës Publike  

- Ministrisësë Financave  

- Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit 

- Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal 

- Ministrisë së Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë  

- Ministrisësë Shëndetësisë  

- Ministrisësë Drejtësisë 

- Ministrisësë Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural 

- Ministrisë së Tregëtisë dhe Industrisë  

- Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale  

Agjencive: 

 

 Agjencisë për Regjistrim Civil  

 Agjencisë për Ndihme Juridike Falas  

 Komisionit të Pavarur për Media  
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 Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale  

 Agjencisë Kosovare të Privatizimit   

 Agjencisë Kosovare për Prona 

 Administratës Tatimore të Kosovës  

 Doganës  

 Ombudspersonit (Avokatit të Popullit) 

 Komisionit Qendror Zgjedhor  

 Komisionit Rregullativ i Prokurimit Publik  

 Autoritetit Rregullator të Komunikimeve Elektronike dhe postare 

 

 

Të dhënat e marra nga institucionet do t’i shfaqim vetëm në mostrën nga institucionet që janë 

përgjigjur ndaj pyetësorit, kurse pasqyrën e pavarur të gjendjes nga pjesa e parë e pyetësorit do ta 

shfaqim për të gjitha institucionet e cekura.  

 

Pyetësori i përfshinte dy nivele të qasjes së digjitalizuar.  

 

PJESA E PARE e pyetësorit i përpunon ueb faqet zyrtare të institucioneve.  

 

PJESA E DYTË e pyetësorit i përpunon sistemet elektronike për menaxhim, platformat dhe 

aplikacionet mobile (sistemet për komunikim elektronik me qytetarë), si dhe softuerët për qasje 

(pajisjet për kontakt të drejtpërdrejtë me qytetarë) – mënyrat e blerjes, kapacitetet teknike dhe 

njerëzore për zbatimin e plotë të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve.  

 

Ueb faqet zyrtare të institucioneve 

 

Pyetësorët e dërguar institucioneve, në radhë të parë janë krijuar me qëllim që t’i 

verifikojnë kapacitetet e institucioneve për t’i respektuar obligimet që dalin nga Ligji për 

përdorimin e gjuhëve, por edhe t’i vërejnë lëshimet procedurale të cilat çojnë deri te shkelja e të 

drejtës në përdorimin e gjuhës gjatë qasjes elektronike ndaj shërbimeve dhe informatave të cilat i 

ofrojnë institucionet.  

Të gjitha institucionet e anketuara i kanë ueb faqet zyrtare në të dyja gjuhët zyrtare, në të 

cilat publikohen informatat, varësisht nga intensiteti i aktiviteteve, e më së shpeshti në nivelin 

ditor, javor dhe mujor.  

 

Institucionet/ përgjigjja  Çdo ditë  Çdo javë Çdo muaj 

Agjencitë dhe Komisionet  77.78 % 11.11 % 11.11 % 

Ministritë  75 % 25% 0 

 

Duke i pyetur a ekzistojnë në ueb faqen zyrtare lajmet, informatat, të dhënat, përshkrimet 

(e kompetencave, strukturës së institucionit), të cilat nuk janë në dispozicion në të dy gjuhët 

zyrtare, disa prej institucioneve pranuan që një përqindje e caktuar e informatave nuk janë ne 

dispozicion në të dy gjuhët zyrtare. Informatat që nuk janë në dispozicion nënkuptojnë lajme në 

lidhje me aktivitet e institucioneve dhe përshkrimet e kompetencave.  
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Kur bëhet fjalë për disponueshmërinë e legjislacionit të ndërlidhur me punën e 

institucionit në gjuhën serbe, institucionet na japin përgjigjet në vijim:  

 

Institucioni / 

Përgjigjja  

 Tërësisht  Pjesërisht në 

dispozicion 

Në pjesë të 

madhe nuk 

janë në 

dispozicion 

Farë nuk janë në 

dispozicion  

Agjencitë dhe 

Komisionet  

55.56 % 33.33 % 11.11 % 0 

Ministritë  100 % 0 0 0 

 

Numri total i akteve normative të shpallura në ueb faqet zyrtare të institucioneve të 

anketuara, për të cilat institucionet pohojnë se janë në dispozicion në të dy gjuhët në ministritë e 

anketuara është 321 dhe përfaqëson respektimin e plotë e Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve, kurse 

në agjencitë dhe në komisionet ky numër është në shpërpjesëtim.Nga 101 akte normative, në ueb 

faqet e tyre në gjuhën shqipe, vetëm 83 janë në dispozicion në gjuhën serbe, që paraqet 83.18%.  

 

 Ministritë  Agjencitë dhe Komisionet  

Numri i akteve normative 

në dispozicion në gjuhën 

shqipe  

321 101 

Numri i akteve normative 

në dispozicion në gjuhën 

serbe 

321 83 

Pa përgjigje  1 institucion 4 institucione  

 

 

Sipas informatave të dhëna, nuk i kanë të gjitha institucionet shërbimet e veta të 

brendshme të përkthimit. Të gjitha ministritë e anketuara i kanë shërbimet e veta të përkthimeve, 

në të cilat punojnë nga 2 deri në 5 përkthyes për serbisht – shqip dhe shqip – serbisht, kurse në 

agjenci e komisione  situata dallon. Për shembull, Komisioni i Pavarur për Media dhe Agjencia 

Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale nuk i kanë përkthyesit e brendshëm të 

punësuar, por shërbimet e përkthimit i marrin nga ofruesit e jashtëm të shërbimeve
3
 më 

saktësisht, nga kompanitë për përkthime të cilat i angazhojnë, si për përkthim të dokumenteve të 

brendshme, ashtu dhe për ofrimin e shërbimeve të përkthimit simultan, në takime, deri te 

mirëmbajtja e ueb faqes zyrtare.  

 

Shumica e institucioneve të anketuara, në kuadër të shërbimeve të veta nuk i kanë 

përkthyesit të cilët do të merreshin ekskluzivisht me përkthim për nevoja të ueb faqeve, por 

përkthyesit e përhershëm më së shpeshti i përkthejnë lajmet për media, kurse informatat  tjera që 

i publikojnë në ueb faqet zyrtare i përkthejnë ofruesit e jashtëm të shërbimeve.  

 

Vetëm një nga institucionet e anketuara, Administrata Tatimore e Kosovës ka konfirmuar 

që ka pranuar ankesën e një qytetari për shkak të mosrespektimit të Ligjit për Përdorimin e 

                                                           
3
Informatat e marra nga takimet me kontakt personat dhe ekspertët e TI-së nga institucionet e anketuara dhe të vizituara.  
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Gjuhëve dhe ka vepruar në pajtim me Ligj, duke i eliminuar mangësitë të cilave i referohej 

ankesa.  

 

 Të gjitha institucionet janë të vetëdijshme për obligimet që dalin nga Ligji  dhe çdo 

ankesë eventuale ndaj institucionit do ta zgjidhnin në mënyra të parashikuara me këtë Ligj.  

 

Sistemet elektronike për qasje ndaj shërbimeve  

 

Shumica e institucioneve të anketuara ua mundëson qytetarëve qasjen elektronike ndaj 

shërbimeve. Kjo qasje mundësohet përmes niveleve të ndryshme të kompjuterizimit të 

shërbimeve, andaj institucionet kanë raportuar se qytetarët kanë më shumë mundësi komunikimi 

me institucionet dhe e- shërbimet.  

 

Institucioni/ 

Përgjigja  

Vetëm 

Informata  

Bashkërendimi 

i njëanshëm  

Komunikimi i 

dyanshëm 

Transaksioni  Targetizimi 

Agjencitë dhe 

Komisionet  

7 5 6 2 2 

Ministritë  2 1 3 0 0 

 

Njësia brenda institucionit, e cila është përgjegjëse për zhvillimin e komunikimit me 

qytetarë përmes e- qasjes, në numrin më të madh të institucioneve është Shërbimi për 

Marrëdhënie me Publikun dhe Shërbimi i TI-së, por shumicën e përkthimeve për të njëjtin 

institucion e kryejnë përkthyesit e punësuar brenda institucionit, kurse pjesën e shërbimeve të 

përkthimit për nevojat e këtyre njësive i kryejnë ofruesit e jashtëm të shërbimeve.  

 

Institucionet për nevoja të zhvillimit të sistemeve të veçanta për qasje në shërbimetë cilat 

i ofrojnë, i angazhojë Kompanitë e specializuara të TI-së, të cilat merren me zhvillimin e 

softuerëve. Institucioni, në pajtim më Ligjin e Prokurimit Publik, e shpall tenderin për 

softuerin në fjalë, i cili do t’ua mundësojë qytetarëve qasjen ndaj shërbimeve elektronike. Në 

pajtim me obligimet të cilat dalin nga legjislacioni në fuqi, kompania me të cilën institucioni 

lidh kontratë, është e obliguar ta dorëzojë produktin, përkatësisht softuerin në të dyja gjuhët 

zyrtare.  

 

 

  



Digjitalizimi – qasja në shërbime përmes prizmit të së drejtës për përdorim të gjuhëve  

 

20 

 

 

Ueb faqet zyrtare  
 

Ankesat në ZyrëneKomisionerit për Gjuhët  

 

Edhe pse numri i ankesave nga pjesa e parë e anketës së zbatuar te qytetarëtduket i ulët 

(94/357), secili i katërti qytetar e ka shfrytëzuar të drejtën e tij ligjore ta paraqesë ankesën për 

ndonjë formë të shkeljes të së drejtës për përdorimin e gjuhës.  

Sipas informatave të marra nga Zyra e Komisionerit për Gjuhët, gjatë tri viteve të fundit 

(vitet 2016, 2017 dhe 2018), numri total i ankesave që i janë drejtuar Zyrës së Komisionerit për 

Gjuhët ishte 106, kurse 34 nga to kishin të bëjnë me përdorimin e gjuhës në ueb faqet zyrtare të 

institucioneve, më saktësisht të ministrive dhe agjencive që iu nënshtrohen.  

 

 
Numri i ankesave që i janë drejtuar Zyrës së Komisionerit për Gjuhët lidhur me ueb faqet zyrtare të 

institucioneve   

MINISTRITË  2016    2017 2018 

        

Ministria e Punëve të Brendshme  3 2  

Ministria e Administratës Publike  2 4  

Ministria e Financave   1  

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal   2 

Ministria e Arsimit e Shkencës dhe e Teknologjisë  1   

Ministria e Shëndetësisë  1  1 

Ministria e Bujqësisë   4  

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë   3 1 

    

AGJENCITË     

    

Agjencia Kosovare e Privatizimit    1 

Administrata Tatimore e Kosovës   2 4 

Komisioni Qendror Zgjedhor   2  

    

Gjithsej:                                                                                        34 7 18 9 
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Shfaqja grafike e numrit të ankesave drejtuar Zyrës së Komisionerit për Gjuhët gjatë 3 viteve të fundit në lidhje me 

ueb faqet zyrtare të institucioneve dhe raporti krahasues me numrin e mbetur të ankesave  

 

Në raportet e veta vjetore, për vitet 2016, 2017 dhe 2018, Zyra e Komisionerit për Gjuhët 

vazhdimisht raporton për format e ndryshme të shkeljes të së drejtës për përdorimin e gjuhëve në 

ueb faqet zyrtare të institucioneve, si dhe për ndërmjetësimin që e ka kryer ZKGJ-ja me qëllim të 

përmirësimit të gjendjes ekzistuese.  

Në vitin 2013 është përgatitur Raporti për përdorimin e gjuhëve zyrtare në ueb faqet 

zyrtare të institucioneve qendrore të Republikës së Kosovës, në bazë të së cilit u janë dërguar 

propozimet të gjithë Sekretarëve të Përgjithshëm të institucioneve relevante. Pezullimi në 

zbatimin e rekomandimeve ka ndikuar në ngritjen e përsëritshme të kësaj çështjeje, andaj në vitin 

2016 këto rekomandime janë përgatitur përsëri dhe u janë dërguar institucioneve, por gjendja 

është përmirësuar shumë pak.  

 

Ministria e Administratës Publike në Kosovë ishte subjekt i 6 ankesave nga 34 ankesa, 

dhe nga to 2 ankesa ishin nga viti 2016, kurse katër (4) nga viti 2017. Në raportin e vitit 2016 

3
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Numri i ankesave drejtuar Zyrës së 
Komsionerit për Gjuhët gjatë tri viteve të 

fundit ndaj ministrive 

2016 2017 2018
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ZKGJ-jaka cekurse i ka mbajtur takimet me përfaqësuesit e MAP-it në lidhje me përdorimin e 

gjuhëve zyrtare në dokumentet zyrtare në ueb faqet zyrtare, si dhe në lidhje me shqyrtimin e 

ankesave të qytetarëve. Nga MAP-i u kërkua bashkëpunimi, shqyrtimi dhe zgjidhja e përbashkët 

e çështjes së përdorimit të gjuhëve në formularët të cilati lëshon kjo ministri. ZKGJ-ja ia vuri 

MAP-it në dispozicion shërbimin e vet për përkthime dhe lekturë për spastrimin gjuhësor  të 

gjithë formularëve që i lëshon kjo ministri, por nuk hasi në mirëkuptim të ministrisë, e cila nuk 

kishte vullnet dhe gatishmëri për bashkëpunim.  

Edhe në vitin 2017, qytetarët janë ankuar për shkak të mosekzistimit të përkthimit të 

dokumenteve në gjuhët e tjera zyrtare në ueb faqet zyrtare të institucioneve qendrore. Janë 

shënuar raste kur edhe legjislacioni i cili është përgatitur dhe i cili është në dispozicion në gjuhët 

zyrtare, nuk është publikuar në ueb faqen zyrtare në gjuhën serbe. ZKGJ-jaka vërejtur një 

përmirësim të gjendjes në disa prej institucioneve të mbikëqyrura: Zyra e Kryeministrit, 

Ministria e Financave, Ministria për Komunitete dhe Kthim, Ministria e Administrimit të 

Pushtetit Lokal, kurse tek institucionet tjera nuk ka vërejtur ndonjë përmirësim.
4
 

Në vitin 2017 ZKGJ-ja prapë e ka përgatitur Raportin me rekomandime për ministri 

lidhur me përdorimin e gjuhëve në ueb faqet zyrtare të institucioneve qendrore dhe këtë çështje e 

ka ngritur në mbledhjen e Sekretarëvetë Përgjithshëm të ministrive.  

 

Rishikimi i ueb faqeve zyrtare të ministrive  

 

Pavarësisht nga informatat e siguruara nga institucionet, që janë dorëzuar përmes 

pyetësorit, e të cilat kanë të bëjnë me përdorimin e barabartë të dy gjuhëve zyrtare në ueb faqet 

zyrtare të ministrive në Kosovë, ne e kemi zbatuar një hulumtim të pavarur, përmes të cilit 

dëshironim ta përfitonim një pasqyre reale për nivelin e respektimit të Ligjit për përdorimin e 

gjuhëve në ueb faqet zyrtare.  

Duke pasur parasysh numrin e madh të përgjigjeve të qytetarëve që në ueb faqet zyrtare 

më së shumti kërkojnë
5
 lajme për aktivitetet e institucionit (57.1%) si dhe legjislacionin e 

ndërlidhur me punën e institucionit (41.9%), e kemi krahasuar numrin e lajmeve dhe të akteve 

normative të shpallur në gjuhën shqipe në 11 ministri.  

Kur bëhet fjalë për lajme dhe komunikata, të vetmet ministri që plotësisht i respektojnë 

dispozitat e LJPGJ-së janë Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Ministria e Tregtisë 

dhe Industrisë, kurse Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Arsimit e Shkencës dhe e 

Teknologjisë gjatë tre muajve të fundit nuk e kanë asnjë lajm, i cili u publikua në gjuhën shqipe, 

e që është në dispozicion edhe në gjuhën serbe, edhe pse numri i lajmeve në gjuhën shqipe ishte 

60 në MASHT dhe 55 në MSH.  

 

                                                           
4http://www.komisioneri-ks.org/repository/docs/Raport_vjetor___2017_(2).pdf 
5
Pyetja në të cilën ishte e mundur të jepen më shumë përgjigje me opsionin për t’u përgjigjur vetë.   

http://www.komisioneri-ks.org/repository/docs/Raport_vjetor___2017_(2).pdf
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Raporti krahasues i numrit të lajmeve dhe komunikatave në gjuhën shqipe dhe atë serbe të publikuara në 

ueb faqet zyrtare të ministrive  

 

 

Kur bëhet fjalë për legjislacionin e ndërlidhur me punën e institucioneve, përkatësisht të 

ministrive, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, 

plotësisht i respektojnë obligimet e dala nga LJPGJ-ja, dhe numri i akteve normative në ueb faqet 

zyrtare në këto dy ministri është i barabartë për të dyja gjuhët, kurse shpërpjesëtimi më i madh në 

numrin e akteve të publikuara në ueb faqen zyrtare është në ueb faqet e Ministrisë së 

Shëndetësisë si dhe Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit.  

  

 

 
Raporti krahasues i akteve normative ne gjuhën shqipe dhe atë serbe të publikuara në ueb faqet e 

ministrive  

 Si një komponentë tjetëri së drejtës për përdorimin e gjuhëve, ne dëshiruam ta 

kontrollojmë edhe cilësinë e gjuhës në ueb faqet ekzistuese të ministrive, duke e marrë parasysh 
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shkallën e lartë të pakënaqësisë së të anketuarve që morën pjesë në hulumtimin tonë, me cilësinë 

e gjuhës në ueb faqet dhe sistemet për qasje nëe-shërbime.  

 Rikujtojmë se 30.6% e të anketuarve e kanë vlerësuar cilësinë e gjuhës në sistemet për 

qasje nëe-shërbime (në ueb faqet zyrtare të institucioneve) me notën më të ulët, 1.  

 
 Ministria e Punëve të Brendshme - në ballinë nuk ka gabime të mëdha, që mund të 

ndikojnë në kuptimin ose domethënien e nocionit të caktuar. Fjalët siç janë “ured, departmani 

dhe legislacija” duhet të zëvendësohen me fjalë përkatëse “kabinet, odeljenja i zakonodavstvo”. 

 Ministria e Administratës Publike – nuk është në dispozicion për hulumtim.  

 Ministria e Financave – një numër i lidhjeve nuk e ka të përkthyer titullin, kurse fjalët 

siç janë departmani (odeljenja), divizije (jedinice), si dhe informacije i objavljivanja, në vend të 

informacije i publikacije, duhet të zëvendësohen me format e drejta në gjuhën serbe. Vërehet 

shkrimi i shkronjave të mëdha me rregulla anglosaksone, të cilat janë në kundërshtim më 

rregullat drejtshkrimore për shkrimin e shkronjave të mëdha në gjuhën serbe.  

 Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit – në ballinë mund të vërehen gabimet e 

zakonshme, siç janë përdorimi i fjalëve departmani në vend të fjalës odeljenja, por edhe emrat e 

pashqipëruar të zyrtarëve të ministrisë, që është në kundërshtim me rregullat drejtshkrimore për 

shkrimin e fjalëve dhe emrave të huaj në gjuhën serbe. Gjithashtu, është i pranishëm shkrimi i 

shkronjave të mëdha sipas rregullave anglosaksone. Titulli i njërit nga lajmet që ishte në 

dispozicion në gjuhën serbe është: “Inauguriše se prvipomoćnistadion u Skenderaju”. Përkthimi i 

drejtë i këtij titulli është: “Otvoren prvi pomoćni stadion u Skenderaju”.  

 Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal – ueb faqja zyrtare e MAPL-së paraqet një 

shembull të cilin duhet ta ndjekin institucionet e tjera. Në asnjë nën faqe të faqes zyrtare nuk ka 

gabime në gjuhën serbe. Të gjitha publikimet në gjuhën serbe janë në pajtim me të gjitha 

standardet e gjuhës serbe, madje disa artikuj dhe publikime janë të shkruar edhe me alfabetin 

cirilik.  

 Ministria e Arsimit e Shkencës dhe e Teknologjisë – nuk është në dispozicion për 

hulumtim. 

 Ministria e Shëndetësisë – edhe pse ueb faqja zyrtare në gjuhën shqipe është në tërësi në 

dispozicion dhe është funksionale, faqja në gjuhën serbe nuk ekziston, por vegla për gjuhën serbe 

të dërgon deri te njoftimi: Network Access Message: The page cannot be displayed. 

 Ministria e Drejtësisë  - në ueb faqen zyrtare të MD-së vërehen lëshimet: logoja zyrtare 

nuk është ne pajtim me nenin 4, paragrafin 6 të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve, sepse është e 

shkruar vetëm në gjuhën shqipe; nënveglat - Ministrija, Departamenti. 

 

 
 

Titujt e drejtë të departamenteve në menynë rënëse „Departament/Odeljenja: Odeljenje za 

sudsku medicinu, Odeljenje za zakonska pitanja, Drţavnia dvokat (Ombudsman), Kancelarija za 
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ljudska prava, Odeljenje zaevropske integracije i koordinaciju politika, Odeljenje nabavki, 

Sporazum o meĎunarodnoj pravnoj saradnji, Kancelarija za odnose sa javnošću”.  

 

Emrat e disa lidhjeve janë vetëm në gjuhën shqipe.  

 

 
 

 Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural – ashtusi në shumicën e ueb 

faqeve zyrtare, edhe këtu është i pranishëm shkrimi i shkronjave të mëdha sipas rregullave 

anglosaksone, mos shqipërimi i emrave dhe emërtimeve të huaja, përdorimi i alfabetit latin pa 

shenja diakritike, por edhe një numër i caktuar i lidhjeve të cilat nuk janë të përkthyera në gjuhën 

serbe.  

 Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë – ashtu si në shumicën e ueb faqeve zyrtare, edhe 

këtu është i pranishëm shkrimi i shkronjave të mëdha sipas rregullave anglosaksone, mos 

shqipërimii emrave dhe emërtimeve të huaja, përdorimi i alfabetit latin pa shenja diakritike, por 

edhe një numër i caktuar i lidhjeve të cilat nuk janë të përkthyera në gjuhën serbe. Nënfaqja e 

faqes kryesore – Departamenti. Të gjitha nënveglat i kanë titujt e pasaktë. Logoja e Ministrisë në 

ballinë nuk është në përputhje me nenin 4, paragrafin 6 të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve, sepse 

është e shkruar vetëm në gjuhën shqipe.  

 Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale  -  ashtu si në shumicën e ueb faqeve zyrtare, 

edhe këtu është i pranishëm shkrimi i shkronjave të mëdha sipas rregullave anglosaksone, 

përdorimi i alfabetit latin pa shenja diakritike, por edhe një numër i caktuar i lidhjeve të cilat nuk 

janë të përkthyera në gjuhën serbe. Nënfaqja e faqes kryesore – Departamenti. Të gjitha 

nënveglat i kanë titujt e pasaktë. Logoja e Ministrisë në ballinë nuk është në përputhje me nenin 

4, paragrafin 6 të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve, sepse është e shkruar vetëm në gjuhën shqipe.  

 

Sipas raportit Monitorimi dhe vlerësimi i të drejtave gjuhësore në Kosovë
6
të Zyrës së 

Komisionerit për Gjuhët në institucionet qendrore në Kosovë, është i punësuar vetëm një (1) 

përkthyes gjuha amtare e të cilit është gjuha serbe. Institucionet të punësuarve të tyre nuk 

uofrojnë asnjë lloj programesh të trajnimeve dhe të avancimit të njohurive, andaj njohuritë e 

pakta të gjuhës serbe, e sidomos të drejtshkrimit, vërehen në ueb faqet zyrtare të institucioneve. 

Gjithashtu, përkthyesit si arsyetim për përkthime joadekuate e cekin vëllimin e madh të punës që 

e kryejnë, si dhe kushtet joadekuate për punë
7
 dhe shpesh institucionet i angazhojnë kompanitë e 

përkthimeve si ofrues të jashtëm të shërbimeve.  

 

                                                           
6http://www.komisioneri-ks.org/repository/docs/Shqip_Finale_160315.pdf 
7
Informatat e marra nga takimet me kontakt personat dhe ekspertët e TI-së nga institucionet e anketuara dhe të vizituara. 

http://www.komisioneri-ks.org/repository/docs/Shqip_Finale_160315.pdf
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Gjatë shpërndarjes së materialeve të përkthyera në ueb faqet e tyre, institucionet nuk 

kryejnë kurrfarë kontrolli të cilësisë së materialeve të përkthyera, në radhë të parë për shkak të 

mungesës së burimeve njerëzore, për shkak të cilës edhe janë angazhuar paraprakisht kompanitë.  

Nuk ekziston mekanizmi përmes të cilit institucionet kishin mundur momentalisht ta 

kryejnë 
8
. Asnjë institucion në Kosovë nuk e ka shërbimi për lekturë i cili do ta kryente 

spastrimin gjuhësor të materialeve të përkthyera që vijnë nga ofruesit e jashtëm të shërbimeve.  

 

Sistemi elektronik për qasje në shërbime 

 

Edhe pse ueb faqet zyrtare të institucioneve e paraqesin hapin e parë drejt digjitalizimit të 

shërbimeve, thelbi i digjitalizimit është në vet qasjen në shërbime e cila e zëvendëson 

bashkëveprimin personal të qytetarit me autoritetet e administratës publike, e qëllimi 

përfundimtar i të cilës është ofrimi i shërbimeve që i përshtaten nevojave reale të qytetarëve dhe 

ku përdoruesi është në qendër të vëmendjes.  

 

Në kuadër të hulumtimit i kemi analizuar tri sisteme elektronike për qasje në shërbime, 

dhe atë:  

 

 Sistemin e shërbimit elektronik-Administrata Tatimore e Kosovës, si një sistem të cilin e 

ka zhvilluar vet institucioni, pa angazhim të kompanisë së jashtme të TI-së,  

 Sistemin elektronik për regjistrimin e organizatave joqeveritare – Ministria e 

Administratës Publike e Kosovës, si një sistem të cilin e ka punuar një kompani e jashtme 

e TI-së dhe mbi të cilin është kryer spastrimi gjuhësor,  

 Sistemin e regjistrimit të ndërmarrjeve në Kosovë – Agjencia për Regjistrimin e 

Biznesit, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës, si një sistem të cilin e ka punuar 

kompania e jashtme e TI-së dhe në të cilin duhet të kryhet spastrimi gjuhësor.  

 

Shërbimet elektronike – administrata tatimore e kosovës  
 

Administrata Tatimore e Kosovës funksionon që nga 17 janari i vitit 2000 dhe gjatë 

viteve e ka organizuar strukturën funksionale organizative, e cila është kryesisht në pajtim me 

praktikat më të mira ndërkombëtarë. E posedon qendrën e centralizuar për përpunimin e të gjitha 

deklaratave.  

Administrata Tatimore e Kosovës – ATK, qytetarëve ua ofron një spektër të gjerë të 

shërbimeve elektronike, që janë në dispozicion përmes sistemeve të ndryshme të qasjes.  

Në fotografinë e mëposhtme mund ta shohim se në shikim të parë të gjitha shërbimet që 

janë në dispozicion në gjuhën serbe, por vet emrat nuk janë në përputhje me drejtshkrimin dhe 

standardët në gjuhën serbe.  

 

                                                           
8Njëjtë sikur dhe nën 7. 
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Shërbimet elektronike të Administratës Tatimore të Kosovës në dispozicion në gjuhën serbe  

 

I kemi veçuar disa gjetje deri te cilat kemi arritur përmes qasjes në secilin nga sistemet e ofruara. 

 

1. E - deklaracije
9
(E-deklarimet)  

 

Për t’iu qasur këtij sistemi, është e nevojshme që të hapet llogaria e përdoruesit në sistem.  

 

 
 

 

 Shprehjet e përkthyera gabimisht:  

 “Registracija računa za elektronsko deklarisanje – Registracija naloga za elektronsko 

podnošenje izjava” 

 “Email - Adresa elektronskepošte/ E-pošta” 

 “Konfirmiši Email – Potvrdi adresu e- pošte” 

 

 

 

                                                           
9 Vet emri deklaracijenuk është në përputhje me gjuhën serbe, sepse deklaratat në gjuhën serbe quhen izjave. 
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2. Vërtetimi tatimor 

 
Duke e analizuar përmbajtjen e ballinës së shërbimeve elektronike “Porezne certifikacje“ 

kemi arritur deri në përfundim se asnjë fjalë  në këtë faqe nuk është në pajtim me rregullat 

gramatikore dhe drejtshkrime të gjuhës serbe.  

 

Përmbajtja e lekturuar e ballinës së shërbimit “Porezne certifikacje/Poreske potvrde (Vërtetimet 

tatimore)” 

 

“Dobrodošli na e-servis usluge Poreske potvrde 

 

Poreska administracija Kosova svim fizičkim licima pruţa mogućnost dobijanja poreskih 

potvrda elektronskim putem.  

Poreska potvrda se dobija elektronski (online), a moţe se koristiti u sledeće svrhe:  

- Podnošenje zahteva za izdavanje vize; 

- Odricanje od drţavljanstva; 

- Dobijanje drţavljanstva;  

- Produţenje boravišne dozvole na Kosovu; 

- Porodiljsko odsustvo i  

- drugo (upišite svrhu za koju vam je potrebna poreska potvrda). 

Način korišćenja ove elektronske aplikacije je detaljno opisan u uputstvu za dobijanje 

poreske potvrde za fizička lica (preuzmite uputstvo).” 

 

Nëse dëshironi ta shkarkoni Udhëzuesin për pajisje me vërtetim tatimor, kjo gjë nuk do të 

jetë e mundur nga faqja në gjuhën serbe, sepse vegëza e cila të dërgon deri tek Udhëzuesi nuk 

është funksionale, por qasja është e mundur vetëm nga faqja në gjuhën shqipe, dhe vetë 

Udhëzuesi është vetëm në gjuhën shqipe. Udhëzuesi në gjuhën shqipe është në dispozicion nga 

28.05.2013. 
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Udhëzuesi i vetëm në dispozicion për pajisje me vërtetim tatimor për persona fizik është vetëm në 

gjuhën shqipe  

 

Me hapa të mëtutjeshëm, qasemi në shenjen “Registriraj se” apo “Ulazi” në cepin e djathtë të 

sipërm,   

 

 
 

dhe arrijmë të faqja “Registracija Račun za poreznu certifikaciju / Registracija naloga za 

dobijanje poreskih potvrda”. 

 

 

Përfundimet e përgjithshme pas rishikimit të e-shërbimit të “Porezne certifikacje”, janë si në 

vijim:  

 

- Cilësia e gjuhës së përdorur në këtë sistem është në nivelin më të ulët të mundshëm;  

- Struktura e fjalive është e pakuptueshme, shprehjet e përdorura në sistem janë pjesërisht 

ose tërësisht të pasakta ose i paraqesin homonimet e shprehjeve që do të ishin të sakta 

(“račun – nalog”); 

- Mosekzistimi i udhëzuesit për përdorim ua pamundëson qytetarëve nga komunitetet që nuk 

janë shqipfolëse qasjen e barabartë në shërbime, ashtu siç ekziston për komunitetin shumicë.  

 
3. Aplikacioni për kupona fiskal  

 

Aplikacioni për kupona fiskal momentalisht nuk është aktiv
10

. Megjithatë, përmes qasjes në 

këtë opsion të shërbimeve elektronike, mund ta shohim se qytetarëve u është ofruar një shpjegim 

për mënyrën e paraqitjes së kërkesës për kthimin/refundimin e parave përmes mbledhjes dhe 

dorëzimit të kuponëve fiskalë dhe për të dhënat që duhet dërguar së bashku me kuponët fiskal të 

mbledhur.  

 
                                                           
10 Informata është marrë nga takimi me përfaqësuesit e institucioneve, i cili u mbajt më 12.03.2019  
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4. Raporto blerjet mbi 500 euro 

 

 
 

 Pjesa “Izveštaj o kupovinam aiznad 500 €” në tërësi nuk është në dispozicion në gjuhën 

serbe. Titulli i saktë i kësaj pjese do të ishte: - “Izjave za podnošenje izveštaja o kupovinama 

iznad 500 €”.  

 

5. Shkarko deklaratë elektronike 

 

Nga trembëdhjetë  (13) deklarata, tetë (8) nuk janë në dispozicion në gjuhën serbe, kurse në 

pesë (5) deklarata të përkthyera, është përdorur shkrimi i shkronjave të mëdha sipas rregullave 

anglosaksone dhe ekzistojnë gabime leksikore – “Operazuju” në vend të “oporezuju”.  

“1. Obrazac Registracije Za PDV  

2. Obrazac Promena Za Registraciju u PDV  

3. Zahtev za Cert. Uvoza i Izvoza 

4. Kërkesë për Refundim Pensional për të vetëpunesuarit 

5. Kërkesë për Refundim Pensional për punëdhënësin  

6. Obrazac Aplikacije Za Registraciju Za  Male Korporacije Koje Se Oporezuju Po Šemi Oporezivanja 

Na Realne Prihode 
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7. Obrazac Aplikacije O Registraciju Individualnog Biznisa Koji Se Operazuju Po Šemi Oporezivanja Na 

Realne Dohotke 

8. Kërkesë për çregjistrim nga TVSH-ja 

9. Formë për kompensimin e debi-kredive  

10. Çert. e Tatimit në Burim e Kontributit Pensional 

11. Çert. mbi Interes, Qira dhe JoRez.  

12. Njoftim për Transfer të Biznesit  

13. Përmbledhje Vjetore e Mbajtjes ne Burim” 

 

6. Borxhet (borgjet) 

 

   Lista e debitorëve tatimorë nuk është në dispozicion në gjuhën serbe.  

 

Shërbimet KËRKO TATIMPAGUESIN, KALKULO PAGËN DHE LIBRI I BLERJES DHE I 

SHITJES janë në dispozicion dhe janë të kuptueshme në gjuhën serbe.  

 

 Sipas informatave të marra në takim me kontakt personin dhe ekspertin e TI-së së 

Administratës Tatimore të Kosovës
11

, si dhe sipas përgjigjeve në pyetësor, Administrata 

Tatimore e ka të punësuar vetëm një përkthyes për shqip – serbisht dhe serbisht – shqip. 

Përkthyesi në këtë institucion gjuhen serbe nuk e ka gjuhë amtare dhe ekziston nevoja për 

avancimin e njohurisë, sidomos në fushën e drejtshkrimit të gjuhës serbe.  

 Përthyesi i punësuar në institucion e përkthen të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për 

punën e këtij institucioni dhe për shkak të vëllimit të madh të punës ndodhin mospërputhjet e ueb 

faqeve zyrtare në gjuhën shqipe dhe atë serbe, siç janë më së shpeshti publikimi i vonshëm i 

lajmeve dhe komunikatave në gjuhën serbe.  

 Administrata Tatimore e Kosovës i angazhon kompanitë për përkthim si ofrues të jashtëm 

të shërbimeve, por nuk e posedon mekanizmin përmes të cilit do të kishte mundësi të 

mbikëqyrjes së materialeve të përkthyera. Nuk i kanë në dispozicion informatat për kapacitetin e 

atyre kompanive, në kuptimin e kualifikimeve të ekspertëve gjuhësorë që ajo kompani i 

angazhon për përkthime.  

 Sa i përket sistemit të Shërbimeve elektronike, shërbimi i TI-së i Administratës Tatimore 

të Kosovës e ka zhvilluar vet këtë sistem, pa ndihmë të kompanive të jashtme të TI-së. Sistemi i 

zhvilluar u është vënë në dispozicion qytetarëve në vitin 2013 dhe gjatë kohës janë bërë disa 

ndryshime, duke e përfshirë edhe spastrimin gjuhësor të segmenteve të caktuara të sistemit. 

Përkthimin e sistemit e kanë kryer përkthyesit që në atë kohë ishin të punësuar në këtë 

institucion, por për disa segmente është angazhuar kompania e përkthimeve. Edhe pse sistemi, 

sikur dhe udhëzimi për përdorimin e të njëjtit, janë në dispozicion që nga viti 2013, pjesa më e 

madhe e sistemit, edhe pas 6 viteve, është vetëm pjesërisht në dispozicion në gjuhën serbe, kurse 

udhëzuesi në gjuhën serbe ende nuk ekziston. Disa segmente nuk janë fare të kuptueshme, dhe 

nota e përgjithshme e cilësisë së gjuhës në sistemin  Shërbimet elektronike është 1- e 

pakënaqshme.  

 Administrata Tatimore e Kosovës nuk ka lektor të punësuar, apo të angazhuar, i cili do të 

ketë mundësi ta kryente spastrimin gjuhësor të sistemit Shërbimet elektronike.  

 Gjetjet e mëparshme të lëshimeve në sistem në gjuhën serbe u janë prezantuar 

përfaqësuesve të institucionit dhe u janë dërguar udhëheqësve të institucionit. Institucioni është 

                                                           
11Informata është marrë nga takimi me përfaqësuesit e institucioneve, i cili u mbajt më 12.03.2019 
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obliguar që në të ardhmen, në përputhje me mundësitë e veta, ta kryejë spastrimin gjuhësor të 

sistemit Shërbimet elektronike.  

 

Sistemi elektronik për regjistrimin e organizatave joqeveritare  
Ministria e Administratës Publike – Departamenti për Organizata Joqeveritare  

 

 Ministria e Administratës Publike, Departamenti për Organizata Joqeveritare, është organ 

kompetent për regjistrimin dhe monitorimin e punës së organizatave joqeveritare në Kosovë. 

Deri në dhjetor të vitit 2016 procedura e regjistrimit të organizatës joqeveritare kërkonte 

bashkëveprimin e drejtpërdrejtë me të punësuarit në Departament dhe i gjithë dokumentacioni i 

nevojitur mund të shkarkohej nga ueb faqja zyrtare e MAP-it.  

 Rrjeti i organizatave joqeveritare “Rrjeti për aktivizmin qytetar” në maj të vitit 2016 e ka 

parashtruar ankesën pranë Zyrës së Komisionerit për Gjuhët
12

  në të cilën ankohet për numrin e 

madh të gabimeve gjuhësore në Udhëzimin AdministrativQRK-Nr. 02/2014 për Regjistrimin dhe 

Funksionimin e Organizatave Joqeveritare dhe në dokumentacionin përcjellës për regjistrimin e 

OJQ-së.  

 Në raportin e vitit 2016ZKGJ-ja cekë se i ka mbajtur takimet me përfaqësuesit e MAP-it 

në lidhje me përdorimin e gjuhëve zyrtare në dokumentet zyrtare në ueb faqet zyrtare, si dhe në 

lidhje me shqyrtimin e ankesave të qytetarëve. Nga MAP-i u kërkua bashkëpunimi dhe shqyrtimi 

e zgjidhja e përbashkët e çështjes së përdorimit të gjuhëve në formularët që i lëshon kjo ministri. 

ZKGJ-ja ia vuri MAP-it në dispozicion shërbimin e vet për përkthime dhe lekturë për spastrimin 

gjuhësor tëtë gjithë formularëve që i lëshon kjo ministri, por nuk hasi në mirëkuptim të 

Ministrisë, e cila nuk kishte vullnet dhe gatishmëri për bashkëpunim.
13

 

 Nga dhjetori i vitit 2016 Departamenti për Organizatat Joqeveritare, pranë Ministrisë së 

Administratës Publike e anulon mundësinë e dorëzimit të dokumentacionit përmes 

bashkëveprimit të drejtpërdrejtë në Ministri dhe nga 1 dhjetori i vitit 2016 procedura e 

tërësishme e regjistrimit të OJQ-së kryhet përmes Sistemit elektronik për regjistrimin e 

organizatave joqeveritare.  

 

 Grupi Punues për Çështje Gjuhësore në Këshillin Konsultativ për Komunitete pranë 

Zyrës së Presidentit të Kosovës, në takimin e mbajtur më 2 maj të vitit 2017 ka konstatuar një 

numër të madh të gabimeve në SEPOJQ dhe ka kërkuar nga Zyra e Komisionerit për Gjuhët që 

ta ndërmerr iniciativën për spastrimin gjuhësor të sistemit SEPOJQ. Grupi Punues ia drejtoi 

rekomandimet
14

 Ministrisë së Administratës Publike që t’i ndërmerr masat dhe veprimet e 

nevojshme, në mënyrë që sistemi elektronik për regjistrimin e OJQ-ve në gjuhën serbe, në ueb 

faqen zyrtare të kësaj Ministrie, të jetë në dispozicionin e qytetarëve edhe në gjuhën serbe, me 

respektimin e rregullave dhe standardeve të gjuhës serbe, e në pajtim me Ligjin për Përdorimin e 

Gjuhëve në Kosovë.  

 Pas disa aktivitetesh të sinkronizuara të Zyrës së Komisionerit për Gjuhët, Grupit Punues 

për Çështje Gjuhësore, Sekretarisë së Këshillit Konsultativ për Komunitete dhe organizatave 

ndërkombëtare, Ministria e Administratës Publike, Departamenti për Organizatat Joqeveritare e 

filloi bashkëpunimin me ZKGJ-në nga 1 nëntori i vitit 2017 dhe ua mundësoi profesionistëve 

                                                           
12http://www.komisioneri-ks.org/repository/docs/Raport_Vjetor_per_vitin_2016_Godisnji_izvestaj_ZA_2016_GODINU.pdf 
13 Ministria e Administratës Publike nuk ka treguar gatishmëri për bashkëpunim, as kur bëhet fjalë për këtë hulumtim, edhe pse ka qenë e 

kontaktuar disa herë përmes postes elektronike.  
14http://www.ccc-rks.net/index.php/sr/vesti/item/458-saopstenje-za-stampu-02-maj-2017-godine 

http://www.komisioneri-ks.org/repository/docs/Raport_Vjetor_per_vitin_2016_Godisnji_izvestaj_ZA_2016_GODINU.pdf
http://www.ccc-rks.net/index.php/sr/vesti/item/458-saopstenje-za-stampu-02-maj-2017-godine
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gjuhësorë nga shërbimi për përkthime dhe lekturë të ZKGJ-së ta kryejnë spastrimin gjuhësor të 

sistemit SEROJQ dhe Udhëzimit Administrativ QRK–Nr. për Regjistrimin dhe Funksionimin e 

Organizatave Joqeveritare dhe dokumentacionit të tij shtesë. Për nevoja të rregullimit të sistemit 

SEROJQ kanë qenë të angazhuar dy ekspertë të jashtëm
15

, një përkthyes dhe një lektor.  

 

Informatat e marra në bazë të raportit të ekspertëve gjuhësor të cilët ishin duke e kryer spastrimin 

e sistemit  SEROJQ: 

 

1. Baza qendrore e të dhënave dhe frazave të SEROJQ-së në gjuhën serbe përmban 3238 fraza 

dhe gjithsej 14 757 fjalë. Disa fjalë në bazën e të dhënave në sistem ishin të shkruaranë alfabet latin, pa 

përdorim të shenjave diakritike. Një numër i caktuar i frazave nuk ishte i përkthyer, por ishte vetëm në 

gjuhën shqipe.  

 

Është bërë ndryshimi i të gjitha 3238 frazave, gjithsej 14 757 fjalë.  

 

Disa nga frazat nga baza qendrore e të dhënave për SEROJQ-në: 

 “Aknketa je promenjena uspesno 

 Aplikacija onlain za nevladine Organizacije 

 Ovde mozete da aplikujeteonline za upis izete primeniti on-line registraciju i upravljanje 

vaie organizacije 

 Lista aplikacije na cekanje za razmatranje 

 Klikn na kutiju: Azuriraj lozinku 

 Molim vas stavite dokument koje svedoce 

 Osnivaci, da podnesu odluku za odredivanje lica koji predstavlja udruţenje u ovoj  mreţi   

(imeNVO-e, ime I prezime Ovlaštenoga prestavnika, brojLicne karte, potpisnajmanje  5 

clanova) I  kopija Licne karte lica koji predstavlja. Fotokopija uverenje za  registraciju 

NVO-e kao osnivac 

 Potpuni ove kvadrate ako organozacija nema borda 

 Podneseno od strane banaka 

 Izumiranje 

 Ovaj izvestaj se  potpunjuje  od: 

 Zahtev za konfedenjalitet informacija iz godisnjegizvestaj 

 Odluka treba da sadrzi ukupni broj clanova ,dan odrzavanja sastanka, sadrzinu kao i da se 

paraqiten imena i prezimena clanova, broj njihovih licnih karata kao I njihovi potpisi da 

su se slozili o promeni imena ili skracenice NVO-je 

 Arganizataucestvuje u drugim aktivnostima osim onih poslova za javnu korist, kao sto je 

definisano u Zakonu br. 04 / L-57 

 Ako je vasa  organizacija veza za organizacije, onda da li je organizacija angazovana u 

nekoj finansiskoj transakciji  sa uclanjenim organizacijama 

 Da li ste zavrsili sve obaveze vase organizacije prema  ATK- ? 

Ako ste strane ili meDunarodne NVO, imaju status javnog interesa (ili ekvivalent status) 

u drZave ili zemlje ste doSli? (Ako jeste, molimo vas da prilozite dokumente koji 

dokazuju to) 

                                                           
15 Zyra e Komisionerit për Gjuhët nuk e ka shërbimin e vet të përhershëm të përkthimeve, por i angazhon ekspertët gjuhësorë (përkthyesit dhe 
lektorët) sipas nevojës, në bazë të kontratës për shërbime të veçanta. 
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 Ovim potvrdjujem da su delovi ovog godisnjegizvestaja nakon organizacije smatra 

poverljivim i informacije u ovim krajevima su vezani u obliku zahteva za poverljive 

tretman od njih, u skladu sa članom 18 stav 11 Zakona br. 04 / L-57. 

 Vi  ne mozete popuniti godisnjiizvestaj zbog svog SJP je ukinuto-opozvan!” 

 

2. Përveç spastrimit gjuhësor të bazës qendrore të të dhënave dhe frazave, spastrimi gjuhësor 

është kryer edhe në bazat më të vogla të të dhënave, dhe atë:  

- në tabela dhe lista: -nënaktivitetet – ndryshime në 334 fjalë; kërkesat- 21 fjalë e 

ndryshuar, kategoritë – 91 fjalë, dokumentet – 408 fjalë, statusi – 35 fjalë. GJITHSEJ: 

889 fjalë të ndryshuara. 

- në vargun e 18 mesazheve automatike të cilat sistemi ua dërgon përdoruesve pas 

përfundimit të procedurave të caktuara gjatë përdorimit të sistemit. 

- dokumentacionin përcjellës brenda sistemit (si për shembull letër konfirmimi nga ATK-

ja). 

3. Është kryer edhe spastrimi gjuhësor i Udhëzimit Administrativ QRK–Nr. 02/2014 për 

Regjistrimin dhe Funksionimin e Organizatave Joqeveritare, si dhe të 11 shtojcave që e 

paraqesin dokumentacionin përcjellës për këtë UA, të domosdoshme për regjistrimin dhe 

menaxhimin e organizatës joqeveritare. UA-jaështë në dispozicion në ballinën e sistemit 

SEROJQ, dhe shtojcat STATUTI dhe AKTI PËR THEMELIMIN E ORGANIZATËS 

JOQEVERITARE janë në dispozicion në veglat e veçanta për shkarkimin e dokumentit. Këto dy 

dokumente duhet të paraqiten gjatë procesit të regjistrimit të OJQ-së.  

4. Udhëzimi për përdorimin e sistemit SEROJQ nuk ishte në dispozicion në gjuhën serbe. Këtë 

Udhëzim e ka përkthyer përkthyesi i shërbimit pranë ZKGJ-së dhe janë vendosur shpjegimet 

fotografike në gjuhën serbe. Udhëzimi në gjuhën serbe është në dispozicion në ballinë të sistemit 

SEROJQ nga 1.03.2018. 

Sistemin SEROJQ e ka punuar kompania e TI-së DataProgNet
16

 nga Ferizaji në vitin 2016 

dhe është lëshuar në punë më 01.12.2016, kurse spastrimi gjuhësor është bërë gjatë periudhës 

nëntor 2017 – mars 2018. Nga 1.03.2018 sistemi SEROJQ është tërësisht funksional në gjuhën 

serbe.  

Të dhënat e tenderit për prokurim publik, me të cilin kjo kompani u shpërblye me kontratë 

nuk janë në dispozicion në portalin e prokurimit publik, kurse Ministria e Administratës Publike 

nuk ka marrë pjesë në hulumtimin tonë, dhe kështu kemi mbetur pa të dhëna të mëposhtme:  

- A e ka cekur MAP-i obligimin e respektimit të dygjuhësisë me rastin e shpalljes së 

tenderit për softuer për sistemin elektronik për regjistrimin e OJQ-ve? 

- Si është siguruar MAP-i, që kompanitë të cilat aplikojnë në tender për prokurim 

publik,  do ta përmbushin obligimin e dygjuhësisë dhe se do ta dorëzojnë produktin 

final me cilësi të njëjtë në të dyja gjuhët zyrtare në Kosovë? 

                                                           
16

http://dataprognet-ks.com/ 

http://dataprognet-ks.com/
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- A i kanë pasur kompanitë që kanë aplikuar në tender të prokurimit publik, në kuadër 

të dokumentacionit të obligueshëm, edhe kontratat me profesionistët gjuhësorë ose 

me kompanitë e përkthimeve? 

- A është kryer pranimi teknik i sistemit të SEROJQ-sëdhe nëse po, a e përfshinte edhe 

pranimin teknik të versionit të SEROJQ-së në gjuhën serbe? Nëse po, cili ka qenë 

vlerësimi? 
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Sistemi i regjistrimit të ndërmarrjeve në kosovë  
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve  

 

 Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve, pranë Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, më 

11.02.2019 e ka vënë në punë platformën e re elektronike për regjistrimin e bizneseve, e cila 

është në dispozicion këtu: https://rbk.rks-gov.net/. 

 

 Duke marrë parasysh që ne nuk kishim mundësi ta analizojmë bazën qendrore të të 

dhënave dhe frazave sipas numrit të përmirësimeve të nevojshme, i kemi veçuar disa nga frazate 

gabuara nga rishqyrtimi i sistemit nga këndvështrimi i përdoruesit.  

 

Sistemi i ofron mundësitë e paraqitjes së kërkesës për regjistrim të biznesit, kërkesës për 

ndryshim të biznesit dhe shërbimet e tjera elektronike. Për ta përdorur sistemin, duhet të 

regjistroheni në ballinë të sistemit dhe do ta merrni një konfirmim të regjistrimit përmes postes 

elektronike.   

 

 
Fotografia 1: Ballina e sistemit    Fotografia 2: Konfirmimi i regjistrimit të  

hapi I – regjistrimi i llogarisë    suksesshëm të llogarisë  

 

Në këto dy fotografi mund të vërehen gabimet e ngjashme sikur dhe në sistemin SEROJQ.  

 

Fotografia 1:  

 Titujt në gjuhën angleze – Shqip, English, Serbian 

 “Zaključao” në vend të “Prijavi se”  

 “Ako nemate otvoreni Račun? Registrovati” në vend të  “Nemate registrovani nalog? 

Registrujte se” 

 Udhëzuesi përdorimit në vend të “Uputstvo za upotrebu” 

 

Fotografia 2:  

 

 Përmbajtja e mesazhit të gjeneruar automatikisht i cili dërgohet në adresë të postës 

elektronike të përdoruesit është në gjuhën shqipe, edhe pse i është qasur regjistrimit në gjuhën 

serbe.  

https://rbk.rks-gov.net/
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 Me rishikimin e mëtutjeshëm të sistemit, nga këndvështrimi i përdoruesit, arrijmë deri te 

gjetjet e ngjashme, përkatësisht te frazat e gabuara, siç janë:  

 

 “Prednja strane 

 Aplikator 

 očekivane prijave za završetak 

 Lici broj 

 Konfirno emailin adresën” 

 

Brenda versionit në gjuhën serbe, ekzistojnë menytë rënëse  që janë në gjuhën shqipe.  

 

 
 

 Në ballinën e sistemit gjendet udhëzuesi për regjistrimit të fjalëkalimit Regjistrimi dhe 

rikthimi tëfjalëkalimit i cili është në dispozicion vetëm në gjuhën shqipe, si dhe nënmenytë Qasja 

në sistem/”Pristup sistemu” me shpjegimet përkatëse për mënyrën e qasjes në sistem dhe 

Shërbimet që ofrohen/”Usluge koje nudimo” me listën e të gjitha shërbimeve që mund të merren 

përmes këtij sistemi. 

  

 Udhëzuesipër përdorimin e sistemit nuk ekziston në gjuhën serbe dhe është në 

dispozicion vetëm në gjuhën shqipe
17

.  

 

 
 

                                                           
17

https://rbk.rks-gov.net/manuali-online.pdf 
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 Sistemin për regjistrimin e ndërmarrjeve/bizneseve në Kosovë e ka punuar kompania e 

TI-së DataProgNet18nga Ferizaji, gjatë viteve 2018-201919, e cila e ka fituar punën me tender për 

prokurim publik sipas ofertës më të volitshme. Portali i prokurimit publik i ka shpallur të dhënat 

në lidhje me këtë kontratë Unifikimi i numrit të Regjistrimit për Biznese, zhvillimi i platformës së 

re elektronike për regjistrimin e Bizneseve, të cilin e ka fituar kompania për zhvillim të 

softuerëve DataProgNet, e vlera e të cilit pa TVSH ishte 187.800,00 €.  Detajet e tjera të 

kontratës nuk janë në dispozicion.  

 

 
Kartela jo elektronike e kontratës Unifikimi i numrit të Regjistrimit për Biznese, zhvillimi i 

platformës së re elektronike për regjistrimin e Bizneseve në Portalin e e- prokurimit të Kosovës  

 

Në takimin e mbajtur më 22.02.2019 me përfaqësuesit e Ministrisë së Tregtisë dhe 

Industrisë (shërbimi i TI-së, shërbimi i përkthimeve, Departamenti për Financa dhe kontakt 

personi nga MTI-ja) dhe Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve, kanë prezantuar mangësitë e 

Sistemit për Regjistrimin e Bizneseve në gjuhën serbe. Janë evidentuar një serë shkeljesh të 

Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve në ueb faqen zyrtare të MTI-së dhe Agjencisë së Regjistrimit të 

Bizneseve- logoja njëgjuhësorë e institucionit, veglat që çojnë të faqet që nuk janë në 

dispozicion, shkrimi i shkronjës së madhe sipas rregullave anglosaksone, mos shqipërimi i 

emrave dhe emërtimeve të huaja, përdorimi i alfabetit latin pa shenja diakritike, por edhe një 

numër i caktuar i veglave, emrat e të cilave nuk janë përkthyer në gjuhën serbe.  

Sipas informatave të marra nga përfaqësuesi i Ministrisë, kompania DataProgNet ishte 

përgjegjëse për zhvillim të softuerit dhe për dorëzimin e të njëjtit në të dyja gjuhët, gjë që ishte e 

theksuar në thirrje për prokurim publik.  

Kompania DataProgNet ishte përgjegjëse për zhvillimin e ueb faqeve në të dyja gjuhët 

zyrtare për Ministrinë dhe 6 Agjencitë që i nënshtrohen, që janë punuar dhe vënë në qarkullim në 

vitin 2016.  

Përfaqësuesit e institucionit nuk i kanë në dispozicion informatat se kush e ka kryer 

përkthimin në gjuhën serbe, ashti siç nuk e dinë a i ka kompania përkthyesit e brendshëm të 

punësuar apo i angazhon kompanitë për përkthim sipas nevojës.  

                                                           
18http://dataprognet-ks.com/ 
19 Informatat e marra nga takimet me përfaqësuesit e MTI-së – personin kontaktues, drejtorin e shërbimit të TI-së, përkthyesin dhe drejtorin e 
prokurimit publik 

http://dataprognet-ks.com/
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Pas pranimit të softuerit për Sistemin e Regjistrimit të Ndërmarrjeve, nuk është kryer 

kontrolli i cilësisë se produktit në gjuhën serbe. Si arsye për këtë, MTI-ja e cekë besimin në 

kompani në e cila e ka fituar punën, por edhe faktin se deri tani nuk e kanë pranuar asnjë ankesë 

e cila do të tregonte për mangësitë e theksuara në takim.  

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë është obliguar që ta iniciojë procedurën për spastrim 

gjuhësor të Sistemit. MTI-ja do të kërkojë nga kompania DataProgNet që t’i bëjë përmirësimet 

gjuhësore në sistem, por edhe në ueb faqet e Ministrisë dhe të Agjencive, t’i përshtatë me 

standardet më të larta të gjuhës serbe. MTI-ja do të insistojë në aplikimin e të gjitha masave që i 

kanë në dispozicion me qëllim që qytetarëve t’ua mundësojë qasjen në shërbime në nivel të 

barabartë në të dy gjuhët zyrtare.  
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Kompania DataProgNet 

 
Në ueb faqen e kompanisë për zhvillimin e softuerëve qëndron se kompania DataProgNet 

është themeluar në vitin 2004, si kompani për zhvillim të softuerëve me vizion të qartë për të 

ardhmen me qëllim kryesor të ofrimit të shërbimeve cilësore softuerike
20

. DataProgNet e ka 

zhvilluar dhe e ka zbatuar një numër të madh të softuerëve në Kosovë. 

 

Kompania në portfolion e saj ofron një spektër të gjerë shërbimesh për zhvillimin e 

softuerëve dhe harduerëve dhe i garanton zgjidhjet e cilësisë së lartë dhe që gjithmonë përpiqen 

që ta përmirësojnë cilësinë e produkteve të tyre duke i hulumtuar idetë inovative.  

 

Në portfolion e saj, kompania DataProgNet cekë që ofron shërbime për zhvillimin e 

softuerëve, TI konsultime, zgjidhje për harduerë dhe softuerë.  

 

Kompania i ka të punësuar 3 magjistra të shkencave informatike, 8 inxhinierë të 

informatikës dhe të telekomunikacionit, 22 specialist të TI-së me studime të përfunduara të 

nivelit Bachelor, 3 ekonomistë dhe 5 punëtorë të logjistikës.  

 

Në mesin e të punësuarve nuk ceken përkthyesit, që tregon që kompania nuk i ka të 

punësuar profesionistët e brendshëm gjuhësor.  

 

Kompania në portfolion e saj cekë se klientët e saj janë Presidenca e Kosovës, Kuvendi i 

Kosovës, Zyra e Kryeministrit, të gjitha ministritë, të gjitha komunat, si dhe të gjitha 

institucionet publike në Kosovë.  

 

Në listën e projekteve, kompania cek që i ka zhvilluar projektet në vijim, për nevojat e 

institucioneve qeveritare të Kosovës.  

 

1. Software and support for integration of MunicipalityAssemblies Offices for serving citizens in 

the governmental portal 

2. Civil Status Software 

3. Electronic Document Archiving 

4. Asset Management System, for all Public Institutions in Kosovo 

5. Registration of pending cases into the Case Information Management System 

6. Online Web Application for Driving License Continuation 

7. Online System for Registration and Licens ingon Businesses 

8. Digitalization for All Municipality Administration in Kosovo 

10. Online Client Registration in Hotels and other Touristic Objects 

11. Data Centerfor e-Government in Kosovo 

12. Archiving and Document Management System, for all Public Institutions in  Kosovo 

13. Human Resources, warehouse and asset Management Implemented in different Ministry of 

Public Administration 

14. Driving License Continuing and Vehicle Registration Software 

15. Mobile Identification of driving license and Vehicle Registration 

                                                           
20
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16. System Automation of postal counters 

17. Revenue system of judiciary 

 

Edhe pse nuk ceket në  listën e portfolios, kompania e ka zhvilluar edhe Sistemin e 

përmendur elektronik për Regjistrimin e Organizatave Joqeveritare.  

 Kompania në ueb faqen e saj cekë që i ka punuar ueb faqet zyrtare për Ministrinë e 

Tregtisë dhe Industrisë dhe për 6 Agjenci që i nënshtrohen asaj Ministrie, si dhe për Ministrinë e 

Drejtësisë së Kosovës.  

 Sipas informatave të marra nga Zyra e Komisionerit për Gjuhët, nga viti 2015 deri në 

vitin 2018, shërbimi i tyre për përkthim dhe lekturë e ka kryer spastrimin gjuhësor në 4 sisteme/ 

softuerë që i ka prodhuar kjo kompani, dhe atë:  

 

1.  Softuerin për gjendjen civile – Agjencia për Regjistrim Civil  

2.  Softuerin për lëshimin e patentë shoferëve dhe për regjistrimin e automjeteve -  Agjencia për 

Regjistrimi Civil   

3.  Aplikacioni për patentë shoferët – Agjencia për Regjistrim Civil  

4.  Sistemi elektronik për regjistrimin e organizatave joqeveritare – Ministria e Administratës 

Publike.  

 

 Të gjitha shpenzimet e spastrimit gjuhësor të softuerëve të përmendur i ka mbuluar Zyra 

e Komisionerit për Gjuhët, përkatësisht Qeveria e Kosovës (angazhimi i dy profesionistëve 

gjuhësorë- 1 përkthyes dhe 1 lektor, kryesisht sipas kontratës për shërbime të veçanta, për 

nevojat e spastrimit gjuhësor të softuerëve të cekur, 3 herë).  

 

 Gjetjet pasrishikimit të ueb faqeve zyrtare të ministrive të cilat i ka zhvilluar kjo 

kompani:  

 

- Ministria e Drejtësisë – logoja zyrtare nuk është në përputhje me nenin 4, paragrafin 

6 të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve, sepse është vetëm në gjuhën shqipe; shkrimi i shkronjave të 

mëdha sipas rregullave anglosaksone, mos shqipërimi i emrave dhe emërtimeve të huaja; 

nënfaqet – Ministrija, Departamenti; emërtimet e gabuara të departamenteve në menynë rënëse 

Department, titujt e shumë lidhjeve janë vetëm në gjuhën shqipe.  

- Ministria e Tregtisë dhe Industrisë-shkrimi i shkronjave të mëdha sipas rregullave 

anglosaksone, mos shqipërimi i emrave dhe emërtimeve të huaja; përdorimi i alfabetit latin pa 

shenja diakritike, por edhe një numër i lidhjeve nuk është përkthyer në gjuhën serbe, nënfaqja e 

ballinës – Departamenti. Të gjitha nënvegzat i kanë titujt e pasaktë. Logoja e Ministrisë në 

ballinë nuk është në përputhje me nenin 4, paragrafin 6 të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve, sepse 

është vetëm në gjuhën shqipe.  

 

 Në softuerët në ueb faqet e institucioneve që i ka zhvilluar kjo kompani shihet:  

- Mosrespektimi i dispozitave ligjore në lidhje me dygjuhësinë në mbishkrimet e 

institucioneve – logoja zyrtare e institucionit është vetëm në gjuhën shqipe – gjë që 

paraqet shkelje të nenit 4, paragrafit 6 të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve në disa 

sisteme dhe në disa ueb faqe zyrtare të cilat i ka dizajnuar dhe zhvilluar kjo kompani;  

- Mosrespektimi i normave dhe standardeve të gjuhës serbe – mospërdorimi i shenjave 

diakritike në alfabetin latin, shkrimi i shkronjave të mëdha sipas rregullave 
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anglosaksone, mos shqipërimi i emrave dhe emërtimeve të huaja, përdorimi i fjalëve 

dhe shprehjeve të huaja në vend të ekuivalentëve në gjuhën serbe, lakimi i gabuar i 

emrave, konstruktet e fjalive të pakuptueshme.  

 

Kompania DataProgNet nuk është përgjigjur në thirrjet për bashkëpunim, kështu që kemi mbetur 

pa informata për kapacitetet e kompanisë që i nevojitën për  respektimin e detyrimeve ligjore të 

cilat i obligojnë, si ofrues të shërbimeve që softuerët e veta të cilët i prodhojnë për nevoja të 

institucioneve publike në Kosovë, t’i dorëzojnë në të dy gjuhët zyrtarë, duke i respektuar 

standardet e normat e gjuhës shqipe dhe asaj serbe.  
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Përmbljedhja e hulumtimit  

 

Institucionet e Qeverisë së Kosovës, në përputhje me nevojat e tyre, veçanërisht i 

zhvillojnë sistemet elektronike për qasje në shërbime, por në parim, ato varen nga ofruesit e 

jashtëm të shërbimeve. Ato janë kompanitë që i ofrojnë shërbimet nga sektori i TI-së, e në 

kuadër të shërbimeve të veta nuk i kanë të punësuar përkthyesit, kurse punët i lidhin sipas 

ofertave më të volitshme në tenderë të cilat i shpallin institucionet, pa kontratë obligative me 

agjencinë për përkthime apo profesionistë, me persona që janë ekspert gjuhësorë, përkthyes dhe 

lektorë, të cilët personalisht do të ishin përgjegjës për cilësinë gjuhësore të versioneve të 

sistemeve elektronike në gjuhën serbe.
21

 

Nga ana tjetër, kapacitetet e kufizuara të përkthimeve në institucione, që shfaqen në 

numrin e ulët të përkthyesve që janë të punësuartë përhershëm
22

, trajnimin e tyre të 

pamjaftueshëm dhe joadekuat, si dhe mosekzistimin e shërbimit për lekturë, ndikojnë në cilësinë 

e përkthimeve të ueb faqeve zyrtare, me të cilat, përdoruesit, në këtë rast qytetarët nga 

komunitetet që flasin serbisht, nuk janë të kënaqur. Përkthyesit në institucioneve punojnë përtej 

kapaciteteve të tyre dhe shpeshherë iu nevojiten njohuri nga fusha e drejtshkrimit të gjuhës serbe, 

gjë që çon deri te konstruktet e papranueshme gjuhësore, të cilat në instancë të fundit, e 

vështirësojnë qasjen nëinformata dhe shërbime. Kapacitetet e kufizuara të përkthimeve në 

institucione gjithashtu e kushtëzojnë edhe nevojën për angazhimin e ofruesve të jashtëm të 

shërbimeve. Ato janë agjenci për përkthime, të cilat, po ashtu i fitojnë punët sipas ofertës më të 

volitshme në tender, por me asnjë gjë nuk e garantojnë cilësinë e përkthimit, në kuptimin e 

respektimit të standardit të gjuhës serbe dhe rregullave drejtshkrimore dhe gramatikore.  

Obligimi i Qeverisë është që ta luajë rolin qendror në sigurimin e ndërveprimit, 

përkatësisht në identifikimin dhe menaxhimin e raporteve mes akterëve të ndryshëm në sektorin 

publik, me qëllim të një administrate sa më efikase publike, si dhe në përkufizimin e parimeve 

dhe direktivave për zhvillimin e mekanizmave që e mbështesin sundimin e ligjit. 

Qeveria e Kosovës është në procedurë të formimit të Njësisë Qendrorë për Përkthime në 

kuadër të Zyrës së Kryeministrit, nën kompetencate Zyrës së Komisionerit për Gjuhët.  

Ky proces kërkon komunikim dhe koordinim intensiv mes palëve të shumta të interesit në 

sektorin publik, si dhe resurse të rëndësishme njerëzore dhe financiare, të domosdoshme për 

realizimin e të gjitha obligimeve që dalim nga Ligji për Përdorimin e Gjuhëve.  

Kontrolli i cilësisë së shërbimeve publike që janë në dispozicion në gjuhën e dytë zyrtare 

e paraqet thelbin dhe bazën e respektimit të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve. Njësia Qendrore e 

Përkthimeve në mandatin e saj do të duhej të ketë kompetenca për kontrollimin e cilësisë së 

shërbimeve të cilat i ofrojnë kompanitë për përkthime si dhe kontrollin e shërbimeve publike në 

dispozicion në gjuhën e dyte/gjuhën serbe.  

Identifikimi i pengesave drejt respektimit të plotë të Ligjit, e paraqet hapin e parë drejt 

zgjidhjes sistematike të problemit me të cilin ballafaqohen administrata publike dhe Qeveria e 

Kosovës në procesin e digjitalizimit të shërbimeve elektronike.  

Hapat e mëtutjeshëm janë ndryshimet e caktuara të gjendjes ekzistuese.  

Ndryshimet e rregullave të caktuaraadministrative, të ndërlidhura në radhë të parë me 

procedurën e planifikimit të tenderit të prokurimit publik dhe përcaktimi i specifikave teknike, si 

dhe përkufizimi i qartë i obligimeve dhe i detyrimeve të ofrueseve të jashtëm të shërbimeve 

                                                           
21Informatat e marra nga takimet me kontakt personat nga institucionet e përfshira në këtë hulumtim  
22Raporti: Monitorimi dhe vlerësimi i të drejtave gjuhësore, Zyra e Komisionerit për Gjuhët, në bashkëpunim me ECMI 
Kosovohttp://www.komisioneri-ks.org/repository/docs/Serbisht_Finale_160315.pdf 

http://www.komisioneri-ks.org/repository/docs/Serbisht_Finale_160315.pdf
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(prodhimi i sistemeve elektronike dhe ofrimi i shërbimeve të përkthimeve për nevojat e 

institucioneve qeveritare), që dalin nga Ligji për Përdorimin e Gjuhëve dhe Rregullat dhe 

Udhëzuesi Operativ për Prokurimin Publik, dukshëm do ta avanconin sistemin e kontrollimit të 

cilësisë së produktit të dorëzuar.  

Edhe pse në praktiken e deritashme institucionet janë “viktima” të kompanive të 

pandërgjegjshme të cilat në punën e tyre nuk i përfshijnë segmentet për të cilat i obligon 

legjislacioni në fuqi, në zinxhirin e kontrollit të cilësisë së produktit të dorëzuar, përgjegjësinë 

më të lartë e mban institucioni i cili e ka shpallë tenderin për prokurim publik dhe i ka ndarë 

mjetet për një produkt (sistemin elektronik për qasje në shërbime apo për shërbimet e 

përkthimeve). Para lëshimit në punë të sistemeve elektronike, institucionet ishte dashur të 

formojnë komisione për pranim teknik, të cilat në përbërjen e tyre doduhejta kenë edhe 

përkthyesin e atij institucioni, fjala e të cilit do të ishte e fundit kur bëhet fjalë për cilësinë e 

versionit në gjuhën e dytë zyrtare.  

 

Çështja e përdorimit të gjuhëve gjatë zhvillimit të administratës digjitale e paraqet një 

pengesë, të cilën Qeveria e Kosovës duhet ta tejkalojë me qëllim, në radhë të parë, të respektimit 

të të drejtave të garantuara me Kushtetutë, por mbi të gjitha për hirë të respektimit të barazisë së 

të gjithë qytetarëve para institucioneve, e cila në këtë rast, reflektohet në mundësinë e qasjes 

nëinformata dhe e-shërbime që i ofrojnë institucionet në gjuhën serbe.  

 

Rekomandimet 

 

Për institucionet publike të qeverisë së kosovës  

 

Ueb faqet zyrtare  
 

1. Të angazhohen me kontratë mbi vepër (Kontratë për shërbime të veçanta) përkthyesit dhe 

lektorët për gjuhën serbe, të cilët në bashkëpunim me Zyrën e Informimit dhe me 

shërbimin e TI-së së institucionit do ta zbatojnë rregullimin gjuhësor të ueb faqeve 

zyrtare të institucioneve, në gjuhën serbe.  

2. Të angazhohet së paku një përkthyes i cili do të jetë ekskluzivisht i caktuar për 

përkthimin e materialeve për ueb faqen zyrtare të institucionit në gjuhën serbe dhe për 

mirëmbajtjen e saj.  

 

Pranimi i sistemeve elektronike  

1. Para lëshimit në punë të sistemeve elektronike, të formohet komisioni për pranim teknik, i cili 

në përbërjen e tij do ta ketë edhe përkthyesin e atij institucioni, fjala e të cilit do të ishte e fundit 

kur bëhet fjalë për cilësinë e versionit në gjuhën e dytë zyrtare dhe leja për lëshimin e sistemi 
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Për institucionet publike si autoritete / organe kontraktuese 

 
1. Në procedurën e planifikimit dhe përgatitjes së thirrjeve për prokurim publik të çfarëdo 

lloji të softuerit që e mundëson qasjen elektronike në shërbime ose për shërbimet e 

përkthimit, të përkufizohen kriteret që do ta mundësojnë zhvillimin e softuerit në të dyja 

gjuhët zyrtare, me cilësi të njëjtë, përkatësisht, shërbimet e përkthimit në pajtim me 

normat dhe standardet e gjuhës së dytë zyrtare/gjuhës serbe.  

 

2. Sigurimi i tenderit – në pajtim me të drejtat ligjore, në tenderë, të kërkohet nga OE 

sigurimi i tenderit dhe të përkufizohet si kusht i sigurimit të tenderit – versionet e 

softuerit në të dyja gjuhët zyrtare me cilësi të njëjtë, përkatësisht që materiali i përkthyer 

të jetë në pajtim ne standardet dhe normat e gjuhës së dytë zyrtare/gjuhës serbe.  

 

3. Sigurimi i zbatimit – të kërkohet nga OE sigurimi i zbatimit në rast të dorëzimit të 

softuerit/materialit të përkthyer i cili nuk i përmbush standardët e barabarta për të dy 

gjuhët zyrtare, si dhe sigurimin për shpenzimet shtesë për shkak të korrigjimeve 

gjuhësore. 

 

4. Të kryhet rishikimi i të gjitha kontratave me kompaninë DataProgNet dhe të sigurohet që 

të gjithë softuerët e deritanishëm të jenë të korrigjuar në pajtim me obligimet që dalin nga 

legjislacioni në fuqi, në barrë të kompanisë si OE.  

 

 

Për zyrën e komisionerit për gjuhët  

 
1. Të nisën hetimet në rastet e Shërbimit elektronik të Administratës Tatimore të Kosovës 

dhe Sistemit të Regjistrimit të Ndërmarrjeve pranë Agjencisë për Regjistrimin e Biznesit 

të Kosovës dhe të mbikëqyren proceset e spastrimit gjuhësor të softuerëve.  

 

2. Të futen në mandatin e Njësisë Qendrore të Përkthimeve edhe kompetencat për 

kontrollimin e cilësisë së shërbimeve që i ofrojnë kompanitë për përkthime, si dhe 

kontrollimin e shërbimeve publike në gjuhën e dytë/gjuhën serbe.  

 

3. Në bashkëpunim me institucionet dhe organizatat relevante, të zhvillohen programet e 

avancimit të njohurive dhe kapaciteteve të përkthyesve të cilët punojnë në institucione. 

Kujdes i veçantë duhet t’i kushtohet avancimit të njohurive nga fusha e drejtshkrimit.  
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