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RELACION
Lenda: Mbi Performancen Financiare Buxhetore te KMDP-se per 6-mujorin e pare te vitit 2011
Komisioneri per Mbrojtjen e te Dhenave Personale , ne zbatimin e buxhetit te te vitit 2011, eshte
mbeshtetur ne kerkesat me te domosdoshme institucionale, ne zbatim detyrimeve qe rrjedhin nga
zbatimi i Ligjit Nr.9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e te dhenave personale”.
Komisionerit per Mbrojtjen e te Dhenave Personale, ne lidhje me performancen financiare buxhetore
, ka vepruar me korrektesi ne zbatim te Ligjit nr,10355 datë 02/12/2010”Për buxhetin e vitit 2011”,
udhëzimit nr,4 datë 27/01/2011,”Për zbatimin e buxhetit të vitit 2011‟,
Ne mbeshtetje te Ligjit nr. 10355 datë 02/12/2010”Për buxhetin e vitit 2011”, per vitin 2011, eshte
miratuar per Komisionerin per Mbrojtjen e te Djhenave personale 1programe buxhetore :
-

Programin me emertimin « Planifikim, menaxhim dhe administrim » ku perfshihet i gjithe
buxheti i akorduar per funksionimin e aktivitetit te Zyres se Komisionerit permbrojtjen e te
Dhenave Personale

Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”
Buxheti i akorduar per kete program ka ne baze te tij Deklaraten e Politikes (DPP) se hartuar gjate
procesit te PBA 2010-2012. Ky buxhet eshte ne funksion te realizimit te politikes se percaktuar ne
DPP: Mbeshtetja, organizimi, krijimi i kushteve te nevojshme per mirefunksionimin e KMDP,
perafrimin e harmonizimi legjislacionit ne fushen e te dhenave personale me legjislacionin e
vendeve te tjera te komunitetit evropian, me te drejten komunitare si dhe privatesine,imponimi i
legjislacionit te sotem ekzistues vendas si dhe ndergjegjesimin dhe shtrirjen e fushes se zbatimit te
ligjit ne te gjithe vendin duke garantuar nje transparence totale te përpunimit dhe garantimit te te
dhenave , siguri maksimale te te dhenave personale ,intensifikimi i mareveshjeve me strukturat e BE
duke garantuar maksimalisht mbrojtjen e te dhenave personale te shtetasve ne levizje ose rezident ne
BE. administrimi e menaxhimi i regjistrit elektronik dhe fizik te subjekteve kontrollues, monitorimin,
rekomandimin dhe investigimet ne kuadrin e mbrojtjes se te dhenave personale,mbi te cilat KMDP
zhvillon pergjegjesite e saj ligjore, per te garantuar maksimalisht te drejtat dhe lirite themelore te
njeriut .
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Në zbatim të Udhezimit nr. 4 datë 27/01/2011,”Për zbatimin e buxhetit të vitit 2011‟, pika 3.6Raportet e Monitorimit, po ju raportojme mbi performancen e produkteve të buxhetit për periudhën
Janar-Mars 2011, sipas modeleve standarte të monitorimit.
Gjithashtu ky buxhet ka për qellim ndermarrjen e veprimeve te caktuara ne funksion te realizimit te
produkteve dhe arritjes se objektivave të percaktuara për këtë program buxhetor.
Komisioneri për Mbrojtjen e te Dhenave personale , në baze dhe për zbatim te regjstrit te
parashikimeve te vitit 2011, per periudhen 3 mujore ka prokuruar :

KMDP i eshte akorduar nje fond i planifikuar prej 45900 ne mije
rialokimeve perbehet nga:
Fondi i Pagave:
Fondi i Sigurimeve Shoqerore:
Fondi per Shpenzime Operative:
Fondi per Investime:
Transferime korrente:
Kuotizacione

leke ,dhe me ndryshimet e

27.265 mije leke (zeri 600)
4.200 mije leke (zeri 601)
9950 mije leke (zeri 602)
4000 mije leke (zeri 231+230)
455 mije leke (zeri 606)
30 mije leke (zeri 605)

Nga fondi i pergjithshem buxhetor, per periudhen e raportuar, Komisioneri per Mbrojtjen e te
Dhenave personale , ka realizuar vleren buxhetore ne 20.000 ne mije lekë ose 43%, te fondit te
planifikuar vjetor.
Fondi i Pagave dhe Sigurimeve Shoqerore,(zeri 600-601), ështe realizuar në zbatim të strukturës
organizative të miratuar, Nr. 225 dtae 13.11.2008 “Per miratimin e struktures , organikes dhe
katekorizimin e pagave të pozicioneve të punes së Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhenave
Personale numri mesatar i punonjesve është realizuar 28 vetë, nga 29 vetë të miratuar. Shmangiet
nga plani kanë ardhur si rezultat i dështimit të procedurave për mosplotesim te dokumentacionit dhe
kritereve të kualifikimit ne pozicionin e Specialistes se Maredhenieve me jashte prane Dejtorise se
Çeshtjeve Proceduriale Ligjore dhe Maredhenieve me Jashte .
Nga fondi i pergjithshem i pagave dhe shperblimeve, si dhe i sigurimeve shoqerore, per kete
periudhe, eshte realizuar respektivisht; 12.741 (ne mije leke ) per paga si dhe , 1.933 ne mijë leke
per kontribute ne sigurimet shoqerore e shendetesore ose 46.7% e fondit te palnifikuar vjetor dhe
93% e fondit te palnifikuar 6- mujor

Fondi per shpenzim investime (zeri 231) , nga vlera e pergjithshme prej 4,000 (ne mije leke) per
periudhen e raportuar, eshte prokuruar dhe realizuar ne masen 1.859 ne mije leke ose 46 % e
fondit te planifikuar vjetor
Gjate 6-mujorit te pare nje nga detyrat paresore dhe prioritare ka qene ndjekja e realizimit të
procedurave të prokurimeve në mbështetje të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin
Publik”,i ndryshuar, udhëzimit nr.2 ”Për procedurën e blerjeve të vogla”,mbi bazën e kërkesave dhe
fondeve të alokuara sipas projekteve të miratuara e per investime e konkretisht jane realizuar
investimet e mëposhtme.
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o Ndjekja dhe përfundimi i procedurave “Blerjen pajisjeve kompjuterike”,per plotësimin e kushteve
optimale ne realizimin ne kohe e cilësi te detyrave .
o Ndjekja dhe përfundimi i procedurave “Blerja dhe instalimi e centralit të brendshëm telefonik” i
cili do të mundësojë komunikimin e brendshëm dhe te jashtem nepermjet pritjes dhe transferimit
automatik te thirrjeve si dhe monitorimin ne menyre te detajuar te telefonatave ne kohe dhe
impulse ,me ane te se ciles do krijohet mundesia e përdorimit me efektivitet te shpenzimeve
telefonike drejt minimizimit te shpenzimeve konkrete.
o Ndjekja dhe përfundimi i procedurave “Ndertimi i rrjetit te brendshme kompjuterik” i cili do te
mundesoje lidhjen e te gjithe përdoruesve me serverin qendror.
o Ndjekja dhe përfundimi i procedurave “Blerje pajisje kondicionuese”per zyrat per krijimin e
kushteve optimale te punonjësve .
o Ndjekja dhe përfundimi i procedurave “Pajisja e dhomës së serverit” me bazën materiale dhe
pajisjet me te domosdoshme për krijimin e kushteve optimale te sigurise se dhenave qe do te
permbaje.

KMDP, ne kete drejtim, ne zbatim te dispozitave ligjore financiare ne fuqi dhe te Regjistrit te
Parashikimeve te Prokurimeve Publike te vitit 2011, ka prokuruar fondet per nje pjese te investimeve
sipas projekteve por per efekt te likujdimi do te paraqiten ne tremojorin e trete .
Sqarojme se per pojektin me objekt prokurimi “Intranet” alokuar nga ministria e Financave ne vleren
1.000 ne mije leke jane ndjekur procedurat e tenderimit me proceduren “kerkese me prpozim” e pas
deshtimit te tyre dy here radhazi per mungese konkurence eshte ndjekur procedura “me negocim pa
shpallje paraprake te njoftimit” dhe aktualisht eshte e lidhur kontrata , ka filluar puna per kryerjen
dhe instalimin e ketij softi . Efektet ne vlere do te paraqiten ne raportin e monitorimit te tremujorit te
trete ,pas perfundimit te instalimit dhe marrjes ne dorezim te tij sipas dispozitave ligjore te
parashikuara ne kontrate.
Fondi per shpenzime ne zerin Mallra dhe Shërbime (zeri 602), per vitin 2011, eshte planifikuar
ne vleren 9 550,. leke. Edhe per kete ze, per periudhen respektive eshte realizuar vlera prej 3.257 ne
mije leke ose 33 %, e planit vjetor, duke respektuar kerkesat e detajuara ne Regjistrin e Prokurimeve
Publike, te miratuara edhe nga Agjensia e Prokurimeve Publike.
Ne pasqyren sipas Formatit Nr 6 eshte paraqitur plani vjetor si dhe realizimi 6-mujor ne nivel
programi, e ndarë sipas zerave kryesore te buxhetit.
Gjithashtu eshte pasqyruar dhe monitoruar realizimi i planit , i ndare ne tremojor ne nivel programi.
me realizim 73 % kundrejt planit te gjashtemujorit mujorit .
Formati nr 9
Realizimi dhe monitorimi i perdorimit te fondeve publike ne nivel te pergjithshem programi dhe
realizimi ka qene ne masen 43.5 %. Ose kundrejt planiot 6-mujor 73%
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Aneksi nr 9
Formati nr 8
Ne kete format eshte paraqitur realizimi i produkteve(ne sasi) nga kryerja e aktivieteve ne zbatim te
objektivave dhe strategjise së miratuar per vitin 2011.

Konkretisht :
Persa i perket produktit A Mbeshtetja me burime njerezore dhe fianciare ,realizimi eshte
shprehur ne nr-muajsh.Ne vlere ne kete produkt jane perfshire sigurimi i sherbimeve te pergjithshme
per te gjithe personelin , si furnizimi me uje, drita , telefon, sherbime sigurimi, sherbime abonimi per
gjithe stafin si dhe furnizimi me mallra e sherbime te mbarevajtjes se punes se perditshme,kanceleri
,sherbime transporti,pjesemarrje ne trajnime brenda e jashte si dhe perfaqesime e pjesemarrje ne
aktivitete nderkombetare perfshire
Produkti B Sherbime ligjore ,njesia matese e se ciles jane akte e udhezime te miratuara.sqarojme se
per gjashtemujorin e pare jane miratuar strategjia per vitin 2011 dhe raporti vjetor i vitit 2010 dhe
jane ende ne proces per miratim 6-projekt udhezime qe i perkasin sektoreve te ndryshem si atij te
komunikimit elektronik,gjyqesorit,hotelerise,punesimit etj.Gjithashtu eshte pergatitur dhe nje projekt
vendim mbi disa ndryshime te Vendimit nr1,date 04.03.2010 ket projekt akte kane pasur asistences e
projektit IPA -2009.
Per kete produkt bejme me dije se deri ne miratimin e akteve te Komisionerit,Udhezime e hartime te
kodeve me institucione ne sektore te vecante, kryhen nje sere veprimtarish si studim legjislacioni,
hartim projekt udhezimesh, dhenie e marrje mendimi ,te cilat kerkojne afatet e tyre kohore deri ne
finalizimin, miratimin e publikimin e tyre.
Ne kuader te bashkepunimit me projektin jane pergatitut 2 manuale proceduriale , drafti
perfiundimtar per amendimet e Ligjit 9887”Per mbrojtjen e te Dhenave personale „derguar me
mendim ne MITIK ,pergatitur dhe derguar per miratim ndryshimi ne rregulloren e brendshme te
organizmit dhe funksionimit te keshillit te Ministrave , e cila do te mundesoje dhenien e mendimit
nga KMDP per cdo akt ligjor e nenligjor perpara miratimit ne K.M
Jane nenshkruar dhe 2 marevshje bashkepunimi midis AKEP dhe Autoritetit homolog te malit te Zi.
Produkti C dhe D Botime dhe veprimtari ndergjegjesuese , produkt i shprehur ne numer botimesh,
flete palosje e udhezues te ndryshem, sqarojme se per produktin C realizimi i tij eshte finalizuar
tashme pas kryerjes se pjeses se perzgjedhjes, teksteve dhe dizenjimit te produktit e me pas ai eshte
shumefishuar dhe i gatshem per shperndarje ne fushatat e ndermarra per ndergjegjesim.
Lidhur ngushte me kete produkt eshte edhe Produkti D seminare ndergjegjesuese ne drejtime e
fusha te ndryshme sic jane realizimi i aktiviteteve me rastin e Dites Europiane te mbrojtjes se te
dhenave personale, takime me studente te degeve te gazetarise te cilet jane me te ndjeshem ndaj
publikimit apo rasteve te shkeljeve te te dhenave personale, takime ndergjegjesese me te rinjete e
moshave 10-18, ne shkolla te ndryshme te rrethit te Tiranes, takime ne qendra tregtare ku
frekuentohen nga nja mase e gjere e publikut, te cilet informohen periodikisht mbi privatesine, rastet
e shkeljes dhe garantimin nga ligji per mbrojtjen e te dhenave personale, atje ku ato eksopozohen,
perpunohen apo transferohen ne kundershtim me ligjin.
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Produkti E “Subjekte te regjistruar” njesia matese e se ciles eshte numer te regjistruarish
subjektesh private e publike, eshte pjese e nje veprimtarie te gjere identifikimi,plotesimi informacioni
para deklarimti zyrtar,vleresime ligjore te perpunimit te te dhenave personale te cilatt do te perbejne
bazen per evidentim te shkeljeve e shmangieve nga perpunimi i ligjshem dhe burim per hetim te
metejshem,mareveshje institucionale me subjekte publike apo private per vendosjen e urave te
komunikimit për sensibizimin për njoftim, kontakte me media te shkruar e publikime te ndryshme ne
deri ne formularin e njoftimit perfundimtar dhe regjistrimin ne regjistrin kombetar , i cili eshte burimi
i vetem online i informacionit per publikun,me qellim informimin masiv dhe berjen transparente ndaj
publikut se kush perpunon, pse dhe si.
Sqarojme se ne produktin e paraqitur ne sasi per vitin 2011, ne paln dhe ne fakt jane vendosur numri i
pergjithshem i te regjistruarve qe nga momenti i fillimit te procesit te njoftimit dhe regjistrimit. Nese
do te shprehemi vetem per vitin 2011 numri i regjistrimeve eshte 624 dhe i njoftimeve eshte 867.
Produkti E Inspektime dhe trajtim ankesash, njesia matese e te cilit eshte numer, eshte pjese e nje
veprimatarie te gjere e cila perfshin kontrolle tematike te planifikuara, publik apo private ,si dhe
hetim e trajtime mbi baze ankesash te ardhura ne forma te ndryshme ,monitorime e ndjekje
rekomandimesh te vendosura nga Zyra e KMDP,monitorime te regjistrit te njoftimeve dhe ne rast
mos deklarimi te ketij detyrimi ligjor,indicje per vendosje te masave administraive me gjobe, e ne
perfundim ndjekja e procedurave per egzekutim te tyre
Inspektimet jane fokusuar dhe realizuar per pjesen me te madhe ne Rrrethin e Tiranes pa nje kosto
financiare sherbimesh sipas planit te miratuar vjetor , e vecanerisht dy ne rrethe, Durres e Vlore si
dhe nje ne Selanik te Greqise . Ne periudhat e mepasshme do te vazhdohet me realizimin e tyre ne
rrethe te ndryshme ne mbare territorin , ne sektore e fusha te ndryshme .

Aneksi nr 9
Formati nr 9
Ne kete format eshte paraqitur realizimi i produkteve(ne vlere) nga kryerja e aktivieteve ne zbatim te
objektivve dhe strategjise se miratuar per vitin 2011.
Per cdo produkt eshte perfshire kosto e shpenzimeve per paga, sigurime, si dhe shpenzimet operative
direkte te pjesemarrjes.

Komisioneri per Mbrojtjen e te Dhenave Personale , ka zbatuar me korrektesi te gjitha detyrimet qe
rrjedhin nga Ligji per mbrojtjen e te Dhenave personale te, si dhe legjislacionin admnistrativofinanciar shqiptar.

Drejtore e Sherbimeve te Brendshme
Lindita Morina
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