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HYRJE 

 

Raporti Vjetor i vitit 2021, i Agjencisë së Kosovës për Forenzikë i ofron publikut të gjerë, pa 

përjashtim informata, njohuri dhe të dhëna të rëndësishme për punët, detyra, përgjegjësit, zhvillimet 

dhe shërbimet që kryhen në këtë institucion shtetëror përgjegjës për ofrimin e shërbimeve forenzike 

(analiza-ekspertiza Balistike, Daktiloskopike, Traseologjike, Dokumente dhe dorëshkrimiet, 

analiza të ADN-së, të Narkotikëve, Eksplozivëve, Zjarrevënieve, Grimcave të Barotit, analiza të 

kompjuterëve, telefonave, fotografive, zërit etj), për gjykata, prokurori, polici dhe institucione tjera 

të zbatimit të ligjit në Republikën e Kosovës.  

Agjencia e Kosovës për Forenzikë, është në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe është 

e organizuar në departamente, përkatësisht divizione-laboratorë, ku secila prej tyre i ka të 

përcaktuara funksionet me legjislacionin në fuqi. AKF-ja është institucioni përgjegjës për ofrimin 

e paanshëm, të analizave objektive shkencore forenzike. 

Për shkak të veprimtarisë që ka, Agjencia përdorë disa sisteme elektronike-baza te të dhënave për 

tërë Kosovën, siç janë AFIS, IBIS, CODIS, LIMS etj, në këto data baza ruhen të dhënat e nevojshme 

që përdorën për kërkime dhe krahasime të profileve dhe personave që potencialisht mund të jenë 

kryerës të veprave penale.  

Si institucion shtetërore më përgjegjësi të madhe për sistemin e sigurisë dhe drejtësisë, në kryerjen 

e detyrave, përkatësisht shërbimeve forenzike bazohet vetëm në kritere shkencore për të arritur deri 

të rezultatet e caktuara në fushat përkatëse të shkencës forenzike. Andaj metodat dhe pajisjet që 

përdoren për ekspertizë janë të akredituara sipas standardeve ndërkombëtare. Ndërsa burimet 

njerëzore janë të afta dhe profesionale në përmbushjen e detyrave të tyre. 

Me krenari mund të themi, bazuar në vlerësimet e të tjerëve që janë bërë për Agjencinë e Kosovës 

për Forenzikë, se AKF-ja është ndër institucionet me besueshmëri më të lartë në vend dhe më gjerë.  
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FJALA HYRËSE E KRYESHEFIT EKZEKUTIV 

 

                                                                                                                          Dr. sci. Blerim OLLURI,    

                                                                                                                                Kryeshef Ekzekutiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, 

I nderuar lexues,                                                  

Me kënaqësi dhe sinqeritet, ju drejtohem të gjithë juve që po e lexoni Raportin Vjetor 2021, të 

Agjencisë së Kosovës për Forenzikë, përmes të cilit do të njoftoheni për punët, detyrat, sukseset dhe 

vështirësitë që na kanë përcjellë gjatë këtij viti.  

Për mua si drejtues, është e lehtë që në këtë raport të përshkruaj ato gjera që kanë ndodhur gjatë 

kësaj periudhe, mirëpo në realitet punët, detyrat dhe sukseset e arritura janë fal punës dhe 

angazhimit të te gjithë personelit të Agjencisë së Kosovës për Forenzikë, të cilët me profesionalizëm 

dhe përkushtim të lartë dhe mbi të gjitha me nderë dhe besnikëri i kanë kryer ekspertizat forenzike 

te cilat iu kanë mundësuar organeve gjyqësore për zbardhjen e se vërtetës.. 

Meqenëse, me detaje tjera të nderuar lexues do të njoftoheni në ketë raport, unë në mënyrë 

përmbledhëse po mundohem të paraqes së gjatë vitit 2021 janë kryer numër i madh i ekspertizave 

forenzike, që krahasuar me vitin paraprak paraqet rritje të konsiderueshme, po ashtu gjatë këtij viti 

janë venë në funksion aparatura dhe pajisjet e teknologjisë se fundit (donacion nga IPA) në fushën 
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e ADN, fushën e Narkotikeve dhe në fushën e teknologjisë informative, pastaj vlen të theksohet se 

të gjithë zyrtaret janë pajisur me kompjuter të ri, që ju mundëson punë me efikasitet të lartë, 

gjithashtu është realizuar projekte inventive në funksion të krijimi të kushteve dhe hapësirave më të 

mira të punës, janë realizuar shumë trajnime, si brenda ashtu edhe jashtë vendit në fusha të 

ndryshme. Në kuadër të bashkëpunimit ndërinstitucional  kemi arritur suksese duke  nënshkruar 

marrëveshje bashkëpunimi me Institutin e Mjekësisë Ligjore. 

 

Foto 1. Nënshkrimi i marrëveshjes se bashkëpunimit me Institutin e Mjekësisë Ligjore. 

Ndërsa në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar jemi në pritje të nënshkrimit të memorandumeve 

të bashkëpunimit edhe më disa vende të rajonit në fushën e forenzikës. 

Përkundër kësaj, nuk mund të flas vetëm për arritje dhe suksese, e të mos flas edhe për shqetësime 

dhe vështirësi që e kanë përcjellë vitin e shkuar dhe pothuajse secilin zyrtar të AKF-se, njëri ndër 

më të rëndësishmit është shqetësimi për pozitën juridike të marrëdhënies se punës të zyrtarëve të  

AKF-se, sepse me Ligjin për Zyrtaret Publik, zyrtari i Agjencisë, trajtohet si nëpunës civil ose 

publik, pastaj shqetësimi tjetër është çështja e pagave, shtesave etj, dhe problem që mund të ndikoj 

negativisht në të ardhmen është pamundësia për rekrutimin e burimeve njerëzore për shkak të 

ndryshimeve legjislative në administratën publike dhe mungesa e buxhetit për disa fusha të 

nevojshme të institucionit. 

Megjithatë edhe përkundër kësaj, mund të them me krenari se viti 2021 ka qene vit i suksesit dhe 

arritjeve në të gjitha fushat, si në aspektin menaxherial ashtu edhe në aspektin teknik, për te cilat 

suksese më gjerësisht do te njoftoheni në këtë raport. 
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1. PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE 

Përmes këtij raporti vjetor 2021, janë përmbledhur  punët dhe detyra e kryera nga divizionet-

laboratorët dhe aktivitetet e përgjithshme që kanë ndodhur në Agjencinë e Kosovës për Forenzikë 

gjatë vitit 2021, duke e nisur me atë se gjatë këtij viti janë kryer me sukses 4676 ekspertiza forenzike 

me rreth 53,074 dëshmi përcjellëse nga fusha e ADN-së, narkotikeve, ekzaminim në IT-forenzike 

(krime kibernetike), balistikës, dokumenteve dhe dorëshkrimeve, daktiloskopisë dhe traseologjisë, 

eksplozivëve dhe zjarrvenje.  

Në kuadër të këtyre detyrave janë realizuar edhe shumë pjesëmarrje në seanca gjyqësore ne cilësi 

të ekspertit dëshmitar të zyrtarëve të AKF, janë dhënë mendime e këshilla profesionale, ekspertet 

kanë marrë pjesë në shumë raste për ofrimin e ndihmës speciale për marrje të gjurmëve, pjesëmarrje 

në rikonstruim të vendit të ngjarjes etj. 

Po ashtu janë bërë kërkime në data baza nacionale forenzike si: IBIS (Integrated Ballistic 

Identification System),  AFIS (Automated Fingerprint Identification System) dhe CODIS (Combine 

DNA Index System) sipas kërkesave të Prokurorive, Gjykatave, Organeve tjera të zbatimit të ligjit 

dhe Interpolit. 

Nga zyrtaret-ekspertet e AKF-se, janë zhvilluar dhe validuar disa metoda të reja shkencore, për 

pajisjet e pranuar si donacion nga IPA, gjatë vitit 2020 e që janë në harmoni edhe me standardet 

nderkombëtare me ISO 1705, e po ashtu janë pranuar edhe donacione me pajisje, nga organizata 

dhe shtete te ndryshme, përfshirë shtetin Francez, OSCE etj, janë pajisur me kompjuterë të ri të 

gjithë zyrtarët e AKF-se. 
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Foto 2. Vizitë e Ambasadores së Francës në AKF, gjatë pranimit te donacionit nga kjo ambasadë. 

Po ashtu gjatë vitit janë organizuar teste profesionale për ekspertet e AKF-se, teste këto të 

përgatitura nga Kompania Amerikane CTS dhe kompania Evropiane-UNODC, janë organizuar 

trajnime të fushave të ndryshme brenda institucionit po ashtu edhe ekspertet e AKF-se, kanë marrë 

pjesë në trajnime të karakterit ndërkombëtar, qoftë me pjesëmarrje fizike e po ashtu edhe në mënyrë 

online.  

Gjatë vitit 2021, është bërë procesi mbikëqyrës i akreditimit, në disa divizione të AKF-se, e në 

përgjithësi viti 2021 konsiderohet vit i suksesshëm në kryerjen e detyrave dhe përgjegjësive të 

përcaktuara me legjislacionin në fuqi për AKF-në. 
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Grafiku 1. Statistikat e përgjithshme të rasteve (ekspertizave forenzike) gjatë vitit 2021. 

 

 

Grafiku 2. Statistikat e rasteve të përfunduara- (ekspertizave forenzike) gjatë vitit 2021 

STATISTIKA MBI EKSPERTIZAT FORENZIKE

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600 1,409

589

948

220

1,029

58

405

18

Ekspertiza forenzike të kryera

Sektori ekzaminues



               AGJENCIA E KOSOVËS PËR FORENZIKË                                                                                                      

 

7                                                                

2. INSPEKTORI I PËRGJITHSHËM 

Bazuar në mandatin, detyrat dhe përgjithësitë të cilat dalin nga legjislacioni në fuqi i AKF-së, 

Inspektori i përgjithshëm është përgjegjës për Inspektimin e  punës dhe veprimtarisë së brendshme 

në Agjencinë e Kosovës për Forenzikë përfshirë këtu zbatimin e legjislacionit, sugjerimet për 

përmirësimin e performancës së personelit të AKF-së, apo eliminimin e dukurive të mundshme 

negative. Inspektori i përgjithshëm gjatë vitit 2021 ka kryer të gjitha inspektimet të cilat janë 

autorizuar nga Kryeshefi ekzekutiv.  

Me autorizimin e Kryeshefit ekzekutiv, Inspektori i përgjithshëm është kujdesur për hartimin e 

Memorandumeve të Bashkëpunimit në mes të Agjencisë së Kosovës për Forenzikë dhe Mjeksisë 

ligjore nga Ministria e Drejtësisë. 

Inspektori i përgjithshëm me autorizimin e  Kryeshefit ekzekutiv është kujdesur për  përditësimin 

e lajmeve dhe mirëmbajtjen Ueb-faqes zyrtare të Agjencisë së Kosës për Foreznikë, poashtu ka 

ndihmuar në procesin e hartimit te strategjisë Zhvillimore të AKF-së 2022-2026.  

 

Foto 3: Foto nga grupi punues për hartimin e Strategjisë zhvillimore të AKF-së 2022-2026. 

Inspektori  i përgjithshëm ka ndihmuar edhe Zyren e Kryeshefit ekzekutiv në mënyrë të 

vazhdueshme ne hartimin e raporteve të ndryshme qe janë kërkuar nga palët e jashtme. Poashtu i 

ka ofruar informacione të duhura Kryeshefit ekzekutiv sa herë që janë kërkuar nga ai. 

 

3. DIVIZIONI PËR FINANCA DHE SHËRBIME TЁ  PËRGJITHSHME 
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Divizioni për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme edhe gjatë vitit 2021, si njësi e veçantë në 

kuadër të organizimit të brendshëm të Agjencisë së Kosovës për Forenzikë, edhe përkundër sfidave 

që ka pasur në përballimin me pandeminë Covid-19, ka realizuar të gjitha  detyrat, përgjegjësit dhe 

punët që janë përcaktuar nga legjislacioni dhe drejtuesit e AKF-së. 

Realizimi i detyrave dhe përgjegjësve që ka ky divizion janë shuma të rëndësishme për të mos thënë 

se punët që i kryen ky divizion nga zyrtarët e saj mundësojnë funksionimin e rregullt të veprimtarisë 

dhe aktiviteteve të përditshme të AKF-së, e në mënyrë të përmbledhur këto punë kanë të bëjnë me 

menaxhimin dhe mirëmbajtjen e informatave për burimet njerëzore (çështjet e personelit, pagave, 

mëditjet, pushimet, etj) këshillimin dhe mbikëqyrjen e realizimit të legjislacionit për burime 

njerëzore, hartimin e shkresave dhe akteve tjera administrative, pastaj  hartimin, menaxhimin 

koordinimin, përgatitjen, zbatimin, raportimin dhe vlerësimin e buxhetit të agjencisë, (vlerësimin e 

kërkesave financiare, pagesat ndaj operatorëve, inicimin e procedurave për prokurim etj).  

Angazhimin dhe kujdesin për furnizimin e rregullt të AKF-së me mallra dhe shërbime sipas 

kërkesave dhe nevojave të njësive, mbikëqyrjen dhe kujdesin 24 orësh për sistemet klimatizimit 

qendror, sigurisë, ujit dejonizues dhe sanitar, gazrave, elektrikes dhe kondicionerët, organizmin dhe 

ofrimin e shërbimeve të transportit, logjistikës, pjesëmarrjen në komisione të ndryshme siç ishin 

ato për legjislacion, për hapje dhe vlerësim të tenderëve, komisione për çështje të brendshme, etj. 

Gjithashtu janë realizuar 158 kërkesa për pagesë, është hartuar Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 

(KASH) 2022-2024, te gjitha kërkesat e inicimit te prokurimit janë ngritur sipas planit prokurimit 

MPB 2021, është përgatitur Buxheti i planifikuar për vitin fiskal 2022, janë përgatitur raporte ne 

periudhat 3 mujore, për shpenzimet e vijës buxhetore te AKF, është bërë dhe ekzekutuar Plani i 

Rrjedhës se Parasë për vitin fiskal 2021. 

 

4. DIVIZIONI PËR CILËSI  

 

Divizioni i Cilësisë në kuadër të Agjencisë së Kosovës për Forenzikë gjatë vitit 2021 ka zhvilluar 

dhe zbatuar legjislacionin i cili është në funksion të ruajtjes së integritetit të ekspertizave forenzike. 

Divizioni i Cilësisë bazuar në legjislacionin në fuqi të AKF-së është përgjegjës për verifikimin dhe 

sigurimin e cilësisë se ekspertizave, planifikimin dhe menaxhimin e testeve të zotësisë për 

punonjësit shkencor. Gjithashtu, ka procedurë dhe mekanizëm për kontrollin e cilësisë, sigurimin, 
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funksionimin dhe kalibrimin e aparaturës dhe pajisjeve forenzike, zhvillimin dhe rekomandimin e 

metodave shkencore të  punës, koordinimin, përgatitjen dhe vazhdimin e procesit të akreditimit për 

Divizionet/Laboratorët e AKF-së. 

 

Divizioni i Cilësisë duke u bazuar në procedurat mbështetëse të AKF-së dhe normave 

ndërkombëtare ISO/IEC 17025 ka bërë analizën e përgjigjeve dhe opinioneve të palëve të 

institucioneve për zbatimin e ligjit të Kosovës qofshin ato pozitive apo negative lidhur me shërbimet 

forenzikë që ofron. Opinionet analizohen për të përmirësuar: sistemin menaxhues, veprimet 

analitike dhe shërbimet forenzike për palët. Pyetësorët janë plotësuar në mënyrë manuale dhe 

elektronike. 

 

Divizioni i cilësisë gjatë vitit 2021 ka punuar në rritjen e efikasitetit dhe sigurinë e cilësisë për 

ekspertiza forenzike, ka siguruar që të gjitha raportet e ekspertizave forenzike të kenë kriteret e 

kërkuara sipas standardeve dhe metodologjive bashkëkohore.   

Pastaj, Divizioni i Cilësisë gjatë vitit 2021 ka pasur një rol mbikëqyrës në krijimin dhe aranzhimin 

e testeve profesionale nga dy kompani prestigjioze për testet profesionale në fushën e forenzikës 

(SHBA dhe Evropë) dhe ka  analizuar rezultatet e testeve të aftësive profesionale duke ngritur 

komisione për vlerësimin e rezultateve. Sigurimi dhe rritja e cilësisë se ekspertimeve forenzike në 

divizionet/ laboratorët e AKF-së edhe më tutje është dëshmuar me të gjitha rezultatet e testeve 

profesionale nga kompanitë ndërkombëtare dhe testet e brendshme te cilat kanë rezultuar me 

rezultat pozitiv. 

Divizioni për Cilësi në kuadër të AKF-së ka ndikuar drejtpërdrejt në ngritjen dhe kontrollin e 

cilësisë duke zhvilluar dhe zbatuar procedurat e këtij divizioni të cilat janë në funksion të ruajtjes 

se integritetit të ekspertizave forenzike, duke motivuar personelin shkencor në kërkimin dhe 

vlefshmërinë e teknikave të reja, procedurave, metodave dhe pajisjeve të përdorura në divizione. 

Është mbajtur trajnimi online “Kodi Etik, të drejtat dhe përgjegjësitë në Shërbimin Civil” i mbajtur 

nga Instituti i Kosovës për Administratë Publike. 

Gjithashtu është mbajtur trajnimi “Zbatimi i Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, i mbajtur 

nga Agjencia për Informim dhe Privatësi. 

Në divizionin e cilësisë gjatë këtij viti janë realizuar disa aktivitete në raport me divizionet e AKF-

së, si dhe në raport të realizimit të kërkesave të përgjithshme të Standardit Ndërkombëtar ISO/IEC 

17025:2017, ku të gjitha aktivitetet janë të paraqitura si më poshtë: 
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Monitorimi, sigurimi dhe planifikimi i testeve të aftësive profesionale nga kompania ,,Collaborative 

Testing Service’’, për Divizionet e AKF-së  pastaj testet nga kompania ,,International Collaborative 

Exercises (ICE)’’ UNODC1  si dhe planifikim-monitorimi i testeve të brendshme për stafin e AKF-

së, të cilave teste iu ka nënshtruar personeli.  

Rishikimi administrativ i raporteve të ekspertizave forenzike, për personelin shkencor të  AKF-së. 

Rishikimi dhe aprovimi i procedurave teknike te gjitha divizioneve/laboratorëve të revizionuara 

gjatë vitit 2021. 

Është bërë harmonizimin i Manualit të Cilësisë  nga standardi ISO/IEC 17025:2005 në  standardin 

ISO/IEC 17025:2017, i cili manual është dërguar në Drejtorin  e Përgjithshme të Akreditimi për 

rishikim, pastaj është bërë implementimi në Agjencinë e Kosovës për Forenzikë. 

 

5. DEPARTAMENTI PËR TRASEOLOGJI FORENZIKE.  

Departamenti për Traseologji Forenzike, si njësi përbërëse e AKF-se, ka numrin me te madhe të 

zyrtareve dhe kryen numrin me te madhe të ekspertizave forenzike, në kuadër të këtij departamenti 

bëjnë pjese Divizioni: Divizioni për Administrimin e provave, Divizioni i Dokumenteve dhe 

dorëshkrimve, Divizioni i Balistikës, Divizioni i Daktiloskopisë dhe Traseologjisë. 

5.1. DIVIZIONI PËR ADMINISTRIMIN E PROVAVE 

 Divizioni për Administrimin e provave është përgjegjës për pranimin, dorëzimin dhe ruajtjen e 

dëshmive, sistemimin, organizimin dhe mirëmbajtjen e arkivës, së AKF-së si dhe njoftimin e palëve 

për çështjet që kanë të bëjnë me ekspertizën, etj. Përmes këtij divizioni gjatë vitit 2021 janë 

administruar 4608 raste për ekspertime/kërkime dhe me gjithësejt 52.459. 

            Me sistem LIMS janë pranuar 3827 raste me 51231 prova, ndërsa  jashtë sistemit LIMS janë   

            pranuar 508 raste me 1228 prova. 

          Janë arkivuar lëndët e vitit 2019, po ashtu është bërë zhvendosja e lëndëve arkivore nga dhoma e        

provave në një hapësirë tjetër, Janë kryer edhe detyra dhe përgjegjësi tjera që janë të përcaktuar me 

legjislacionin në fuqi.  
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Foto 4. Zyrtari i pranim/dorëzimit gjatë procesit të punës me palët e jashtme 

 

5.2. DIVIZIONI PËR DOKUMENTE DHE DORËSHKRIME 

 Divizioni i dokumenteve dhe dorëshkrimeve është përgjegjës për ekspertimin e dokumenteve, 

dorëshkrimeve/nënshkrimeve, kartëmonedhave, monedhave metalike, makinave të shkrimit, 

letrave me vlerë, etj. 

Gjatë vitit 2021 ky divizion ka keryer 981 ekpsertiza forenzike me mbi 21.402 deshmi, në fushën e 

dokumenteve, doreshkrimeve, nënshkrimeve, në veqani gjate vitit 2021 janë kryuer me qindra 

ekzaminime të monedhave metalike, nje dukuri negative mjaft e theksuar kohëve të fundit.  

Gjithashtu, janë kryer edhe nje numër i madhe i ekspertizve forenzike te dokumenteve te 

inderntifikimi dhe udhetimit, si pasaporta, leje qendrime dhe viza lidhur me dyshimet për falsifikim 

të tyre, të gjitha këto raste janë kryer me urgjencë sipas kërkese se prokurorisë.   
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Foto 5. Ekspertja e dokumenteve dhe dorëshkrimeve gjatë procesit të punës 

Gjithashtu personeli me ftesë të gjykatës/prokurorisë kanë marr pjesë në seanca gjyqësore në 

cilësinë e ekspertit për ekspertizat e kryera, po ashtu me kërkesë tё prokurorisë ёshtё bashkëpunuar 

ngushtë me prokuror dhe gjyqtarë nё fazën e hetimit tё rasteve penale, si dhe shqyrtimit gjyqësor 

tё rasteve civile. Gjatë këtij vitit personeli iu ka nënshtruar dy testeve për aftësi profesionale: në 

fushën e dokumenteve dhe në fushën e nënshkrime si dhe dorëshkrime të ardhura nga CTS, të cilat 

janë përfunduar me sukses. 

Gjatë vitit 2021, Ekspertët e Divizionit të Dokumenteve dhe Dorëshkrimeve kanë marrë pjesë në 

trajnimin online “technical training on Euro coin analysis and classification” i organizuar nga 

“European Commission - European Technical and Scientific Centre (ETSC)” të mbajtur në 

ambientet e AKF-ës, gjithashtu ky divizion në bashkëpunim me Divizionin për Cilësi kanë 

organizuar dhe mbajtur trajnimin te brendshëm në fushën e dokumenteve për një zyrtare të AKF-

së. 

 

5.3. DIVIZIONI I BALISTIKËS 

Divizioni i Balistikës është përgjegjës për ekspertimin e armëve të zjarrit, municionit, gëzhojave, 

plumbave, shurdhuesve të armëve, mekanizimit për tërheqje të këmbëzës, ekspertimin e numrave 

të karrocerisë së automjeteve, përcaktimi i trajektoreve të të shtënave, krahasimet mikroskopike, 

etj. 

Ky divizion gjatë vitit 2021 ka kryer 1409 ekspertiza forenzike me mbi 21.258 dëshmi, gjithashtu 

janë futur rreth 1.000 mostra të armëve të regjistruara në sistemin IBIS, me kërkesë të prokurorisë, 
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gjykatave ekspertët nga Divizioni i Balistikës kanë dhënë dëshmi në cilësi të dëshmitarëve ekspert 

në të gjitha gjykatat themelore të Republikës së Kosovës dhe janë përfunduar edhe ekzaminimet e 

numrave të karrocerisë së automjeteve nëpër të gjitha Drejtoritë Rajonale të Policisë së Kosovës. 

Divizioni i Balistikës gjatë këtij viti ka përfunduar të gjitha kërkesat lidhur me armët e legalizuara 

të pranuara nga Departamenti për Siguri Publike i MPB-së. Po ashtu ka pasur kërkime në IBIS 

(Integrated Ballistic Identification System), kërkime këto të kërkuara nga Pika Qendrore e 

Armëve  pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë.  

 

 

Foto 6.  Eksperti nga Divizioni i Balistikës gjatë procesit të punës. 

Gjatë këtivi ekspertet e këtij divizioni kanë ndjekur disa trajnime, përfshire trajnimin përmes 

platformës së CEPOL-it në lidhje me trendin e armëve të ri-dizajnuara në shtetet e Bashkimit 

Evropian dhe trajnimin rifreskues për dy punonjës të Divizionit të Balistikës nga fusha e restaurimit 

të numrave serik ku pas trajnimit me suksese kanë kaluar testin e planifikuar. 
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Foto 7.  Foto e ekspertit nga Divizioni i Balistikës e realizuar gjatë trajnimit për instalimin e programit “TRAFFIC” 

në AKF, i mbajtur në Budva. 

 

5.4. DIVIZIONI I DAKTILOSKOPISË DHE TRASEOLOGJISË 

Divizioni i Daktiloskopisë dhe Traseologjisë është përgjegjës për ekspertimin: kryerja e 

ekspertimeve daktiloskopike dhe traseologjike, futja e të dhënave daktiloskopike në sistemin AFIS, 

dëshmimi për ekspertizën e kryer në cilësinë e ekspertit në Gjykata dhe Prokurori, etj. 

Gjatë vitit 2021 në këtë divizion janë pranuar për ekspertim 614 kërkesa me rreth 3.028 dëshmi 

përcjellëse dhe janë kryer 578 ekspertiza forenzike, është bërë përditësimi i Procedurave Teknike 

Standarde të Operimit, sipas: ISO/IEC 17025:2017. Personeli gjatë vitit iu ka nënshtruar tri testeve 

për aftësi profesionale të cekura si në vijim: në disiplinën (fushën) e identifikimit e njohur si: ACV-

V (Analize - Krahasim, Vlerësim - Verifikim), në disiplinën (fushën) e nxitjes (zhvillimit) të vijave 

papilare ku aplikohen metodat kimike për llojet e sipërfaqes si dhe testi “Footwear Imprint 

Evidence” nga kompania CTS, të cilat janë përfunduar me sukses, gjithashtu është përfunduar 

procesi vlerësues i akreditimit në Divizionin e Daktiloskopisë dhe Traseologjisë sipas Procedurës 

së akreditimit DAK-PT-01, nën Mbikëqyrjen e Ekspert teknik nga Republika e Maqedonisë së 

Veriut. 

Ka vazhduar trajnimi i Teknikut nga eksperti i caktuar për trajnim në Divizionin e Daktiloskopisë 

dhe Traseologjisë, ekspertet e Divizionit kanë marr pjesë në webinarin online të organizuar nga 

grupi punues për gjurmë të gishtërinjve EFPËG, në kuadër të ENFSI, të administruar nga Divizioni 
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në fjalë : 1st AFORE WP3:2 webinar on the validation of analytical methods in forensic science, 

poashtu është mbajtur trajnimi online ,,forensic laser examinations”, si dhe ekspertët e Divizionit 

kanë marr pjesë me Webinarin –online lidhur me pajisjen: Vacuum Metal Deposition (VMD)-

Latent Fingerprint Development. 

 

Foto 8.  Eksperti nga Divizioni i Daktiloskopisë gjatë procesit të punës 

 

6. DEPARTAMENTI PËR KIMI DHE BIOLOGJI FORENZIKE.  

Departamenti për Kimi dhe Biologji Forenzike si njësi përbërëse e AKF-se, ka në përbërje, 

Divizionin e ADN-së dhe Serologjisë, Divizionin për Analiza Kimike të Narkotikëve dhe 

Divizionin për Analiza të Eksploziveve dhe Zjarrëvënjeve. 

Gjatë këtij viti nё Departamentin për Kimi dhe Biologji Forenzike, të gjitha Divizionet 

(Laboratorët) kanë arritur që ta plotësojnë planin vjetor të punës dhe objektivat. 

6.1. DIVIZIONI I ADN-SË DHE SEROLOGJISË. 

Divizioni i ADN-së dhe i Serologjisë  është përgjegjës për kryerjen e analizave forenzike të ADN-

së dhe analizave forenzike Serologjike (analizave të lëngjeve të ndryshme trupore, të cilat i 

paraprijnë analizave të ADN-së). Gjithashtu, Divizioni i  ADN-së e mirëmban dhe menaxhon Bazën 

e të Dhënave të ADN-së – CODIS (futja, ruajtja dhe krahasimi i profileve të ADN-së për qëllime 

forenzike).  

Gjatë këtij viti Divizioni i ADN-së dhe i Serologjisë  ka kryer 220 ekspertiza forenzike të ADN-së 

me mbi 1,293 dëshmi të ndryshme, poashtu janë realizuar një serë aktivitetesh te rendesishme.  
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Në kuadër të projektit CEPOL, ky divizion  ka shkëmbyer përvojat me laboratorin e ADN-së nga 

Letonia, ky një ekspert i AKF dhe një ekspert i tyre kanë realizuar vizita të ndërsjella.  

Gjatë këtij viti janë validuar Instrumentet e Reja të ADN-së, të përfituara nga projekti IPA si në 

vijim: 

1. 3500 Genetic Analyser 

2. ProFlex PCR System 

3. Quant Studio 5   

Gjithashtu, është kryer validimi i 2 kitave të ri, kiti: 

1.  QIAAMP DNA Investigator Kit i kompanisë QIAGEN, i cili përdoret për Ekstrahimin e ADN-

së, dhe kiti. 

2. Investigator ESSplex SE QS Kit poashtu i kompanisë QIAGEN, i cili përdoret për Amplifikimin 

e ADN-së, që kanë shumë rëndësi në zhvillimin e mëtejmë të Ekspertizave të ADN-së. Të 

dy këta kita kanë filluar të aplikohen me sukses në punën me raste.  

Në kuadër të projektit për persona të zhdukur, ka vazhduar bashkëpunimi me laboratorët e ICMP-

së, dhe në këtë aspekt 2 ekspert të ADN-së e kane kryer me sukses trajnimin e avancuar për 

Ekspertizat e ADN-së nga eshtrat, trajnimi është mbajtur në selinë e ICMP-së në Hagë të Holandës, 

ky bashkëpunim do të vazhdojë edhe në të ardhmen.  

 

Foto 9. Eksperti i ADN-së gjatë procesit të punës. 

Divizioni i ADN-së dhe i Serologjisë është ballafaquar edhe me shumë sfida si: grumbullimi i 

rasteve në pritje (backlog), kostoja e lartë e ekspertizave, kalimi nga instrumentet  e vjetra në ato të 

reja (ndrrimi i komplet sistemit), kalimi nga metodat e vjetra në ato të reja, lidhja e kontratave dhe 

furnizimet, numri i vogël i stafit dhe nevoja e rritjes së numrit të stafit etj.  
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Ndërsa nga viti në vit kërkesat dhe numri i rasteve janë rritur, si pasojë e këtyre problemeve ka 

pasur vonesa të ekspertizave dhe grumbullim të rasteve në pritje. 

 

 

6.2. DIVIZIONI PËR ANALIZA KIMIKE TË NARKOTIKËVE. 

Divizioni (Laboratori) për Analiza Kimike të Narkotikëve (DAKN) është përgjegjës për kryerjen 

ekspertizave forenzike në fushën e narkotikeve. Gjatë këtij viti ka realizuar me sukses planin dhe 

objektivat e parapara për këtë periudhës kohore 01.01.2021 deri më 31.12.2021.  

Ky raport përfshinë të gjitha aktivitetet, veprimtarit dhe objektivat e zhvilluara, si dhe të arriturat të 

cilat janë realizuar me angazhimin maksimal të menaxhmentit dhe stafit të DAKN-së gjatë tërë vitit 

2021. Bazuar në statistikat vjetore të nxjerra nga sistemi LIM-s, DAKN gjatë  vitit 2021, në bazë të 

raportit të statistikave ka pranuar 992 raste të substancave të ndryshme për narkotik, ndërsa janë 

kryer (analizuar) me sukses dhe profesionalizëm të lartë 1029 raste, me gjithsej 4250 dëshmi, raste 

në pritje nuk ka pasur, ndërsa në proces janë gjithsejtë 21 raste.  

 

Foto 10. Divizionin për analiza kimike të narkotikeve gjatë procesit të punës me GC/MSMS 

Gjatë këtij viti është bërë rishikimi dhe revizionimi i Procedurave të Divizionit (Laboratorit) për 

Analiza Kimike të Narkotikëve, i cili është kryer sipas legjislacionit të AKF-së dhe kritereve të  

standardit ISO/IEC-17025:2017, po ashtu me sukses është përfunduar validimi i metodës 

Kualitative me  instrumentet e reja GC/MSMS, dhe instrumentet janë ven në përdorimi për analiza 

të rasteve. 



               AGJENCIA E KOSOVËS PËR FORENZIKË                                                                                                      

 

18                                                                

 

Foto 11. Eksperti i Divizionit  për Analiza Kimike të Narkotikëve gjatë punës me instrumente 

 

Me sukses dhe profesionalizëm janë përfunduar tri (3) teste profesional (testite të zotësisë) të 

mbajtura në vitin 2021. Dy testet që organizohen nga kompania UNODC, dhe një test nga kompania 

CTS, Internacional Collaborative EXERCISEE (ICE) 2021. 

Vlen të theksohet se nga kompania evropiane UNODC kemi marrë mirënjohje si laborator për 

sukses dhe profesionalizëm. 

Trajtimi me sukses dhe i shpejt i rasteve urgjente dhe rasteve me prioritet, si dhe reduktimi në 

maksimum i numrit të rasteve në pritje. 

Personeli i Divizionit (Laboratorit) për Analiza Kimike të Narkotikëve, gjatë këtij viti është ngritur 

në kuptimin profesional sepse kanë përfunduar me sukses validimin e metoodës - Kromatografi i 

gazrave / Spektrometri i masës (GC/MSMS) – Metodë e Përgjithshme për Analizimin dhe 

Identifikimin e Drogave. 

Ekspertët e Divizionit për Analiza Kimike të Narkotikëve kanë marrë pjesë aktive në punën e shumë 

komisioneve brenda AKF-së, duke dhënë kështu kontributin e tyre në punën e këtyre komisioneve, 

për çështje të ndryshme të rëndësishme – Prokurim, komisione vlerësuese, menaxher të kontratave 

etj. 

Gjatë këtij viti Divizioni për Analiza Kimike të Narkotikëve ka arritur që të ketë një kontratë 

(furnizim me gazra) që është mjaftë e rëndësishme për mbarëvajtjen e procesit të punës (për 

funksionimin e instrumentit GC-FID, GC/MS dhe GC/MSMS ). 
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6.3. DIVIZIONIT PËR ANALIZA TË EKSPLOZIVËVE DHE ZJARRVËNJEVE.  

Divizioni për  Analiza të Eksplozivëve, zjarrvënjeve dhe grimcave barotit bazuar në legjislacionin 

në fuqi të AKF-së është përgjegjës për kryerjen e ekspertimeve të grimcave barotit, analizat kimike 

te mostrave nga zjarrëvënjët, të mbetjeve nga eksplozioni dhe nga mostrat e pa shpërthyer të 

eksplozivëve, mirëmbajtjen e standardeve të eksplozivëve, etj.  

Divizionit për Analiza Eksplozivëve, Zjarrvënjeve dhe Grimcave barotit (DAEZGB) përgjatë kësaj 

periudhe ka pranuar 68 kërkesa më 210 dëshmi përcjellëse për ekspertim ndërsa ka kryer me sukses 

dhe profesionalizëm 18 raste-ekspertiza me mbi 100 dëshmi përcjellëse. 

Në vazhdim paraqesim aktivitetet e realizuara gjatë këtij viti si: trajnime, konferenca dhe aktivitetet 

tjera siç janë: 

Revizionimi vjetor i procedurave teknike dhe formave në përputhje të rregullores të AKF-së dhe 

kritereve të  standardit ISO: 17025.  

Dëshmimi në gjykatë dhe prokurori në cilësi të ekspertit. 

Pjesëmarrje në:  “72st Annual Scientific Meeting organisation at American Academy of Forensic 

Sciences”, ne mënyre virtuale. 

Ekspertet  për Analiza Eksplozivëve, Zjarrvënjeve dhe Grimcave barotit kanë marrë pjesë në 

komisione të ndryshme brenda dhe jashtë AKF-së. 

Ekspertimi në mënyrë profesionale i rasteve të mbetjeve nga baruti. 

Ekspertimi në mënyrë profesionale i rasteve te mbetjeve të grimcave barotit nga kapsolla inicuese 

(GSR). 

Ekspertimi në mënyrë profesionale i rasteve te eksplozivë të pa shpërthyer.  

Ekspertimi në mënyrë profesionale i rasteve te eksplozivë të shpërthyer.  

Dëshmimi  në gjykatë dhe prokurori në cilësinë e ekspertit. 

 Pjesëmarrja në:  “72st Annual Scientific Meeting organisation at American Academy of Forensic 

Sciences”, ne mënyre virtuale. 
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Foto 12. Foto gjatë pjesëmarrjes në konferencë virtuale. 

 

7. DEPARTAMENTI PËR TEKNOLOGJI INFORMATIVE FORENZIKE  

Departamenti për Teknologji Informative përbehet nga dy (2) Divizione: 

Divizioni për ekzaminim të Kompjuterëve 

Divizioni për ekzaminim të Imazhit Digjital Videove dhe Audio 

Ky Departament edhe pse me disa vështirësi ka arritur që ta plotësoj planin vjetor të punës dhe 

objektivat për vitin 2021. Në vazhdim do të gjeni aktivitetet dhe të arriturat kryesore në 

Departamentin për Teknologji Informative Forenzike gjatë vitit 2021. 

 

7.1. DIVIZIONI PËR EKZAMINIM TË KOMPJUTERËVE 

Divizioni për ekzaminimin e Kompjuterëve është përgjegjës për kryerjen e ekzaminimeve të 

kompjuterëve, të telefonisë mobile, SIM kartelave dhe mediumeve tjera që përmbajnë të dhëna 

digjitale dhe administrimin e përgjithshëm të sistemeve: ABIS, IBIS, LIMS, CODIS, RIMS etj. 

 

Gjatë këtij viti ky divizion ka kryer 406 ekspertiza forenzike, me 1588 dëshmi, gjithashtu ekspertet 

e këtij divizioni ka dëshmuar në gjykatë dhe prokurori për ekspertizat e kryera. 

Me ndihmën  e disa donatoreve si: BE, UNDP, CEPOL, OLAF, OSBE dhe donatorëve të tjerë 

personeli i Departamentit të Teknologjisë Informative – Forenzike, ka ndjekur disa trajnime, 

Workshope dhe konferenca të specializuara si në vijim:  
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 Password Cracking and Decryption – Passware – Intertech Group – January 2021 IPA 

 Digital Forensics investigations – X ËAYS Forensics – Intertech Group – January 2021 IPA 

 Digital Forensic Investigations – Recon Lab Forensic Suite - – Intertech Group – January 

2021 IPA 

 Digital Forensic Investigations – Recon Lab Forensic Suite - – Intertech Group – January 

2021  IPA 

 CHFI-Computer Hacking Forensic Invertigation Hotel Sirius Prishtine 03 deri 07 Maj 2021.  

 EnCase Ceritied Examiner 14 Maj. 

 OSINT Open Source Intelligence Training Online 17 deri 21 Maj 2021. 

 CISM – Certified Information Security Manager 14-17 Qershor 2021  

 CCISO-Certified  Chief Information System Officer Hotel Sirius Prishtine 28 Qershor deri 

01 Korrik. 

 CSCU- Certifief Secure Computer User  Hotel Sirius Prishtine 01 deri 02 Korrik 2021  

 CISSP- Cerified Information System Specialist online 12 deri 16 Korrik. 

 MAC Forensics ILEA Budapest Hungari 25 deri 29 Tetor 2021. 

 Linux Forensics ILEA Budapest Hungari 22 deri 26 nëntor 2021. 

 

                Foto 13. Eksperti gjatë një trajnimi virtual. 

7.2.DIVIZIONI PËR EKZAMINIM TË IMAZHEVE DIGJITALE, VIDEOS DHE 

AUDIOS 
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Divizioni për ekzaminimin e Imazheve Digjitale, Videos dhe Audios është përgjegjës për kryerjen 

e ekzaminimeve të fotografive me film, digjitale ,të pajisjeve elektronike, të videos dhe zërit, dhe 

gjatë vitit 2021 ka kryer 58 ekspertiza forenzike me 155 dëshmi. 

Duke u bazuar në statistikat vjetore Divizioni për ekzaminimin e Imazheve Digjitale, Videos dhe 

Audios gjatë vitit 2021, ka kryer (analizuar) me sukses dhe profesionalizëm të 58 rasteve me mbi  

155 dëshmi. 

Edhe gjatë këtij viti Divizioni i Imazhit Digjital, Videos dhe Audios ka marrë pjesë në disa trajnime 

dhe certifikime në fusha të ndryshme të Forenzikës, me poshtë janë disa nga ato: 

Passëord Cracking and Decryption – Passëare – Intertech Group – January 2021 

Digital Forensics investigations – X WAYS Forensics – Intertech Group – January 2021 

Digital Forensic Investigations – Recon Lab Forensic Suite – Intertech Group – January 2021 

Mobile Phone Forensic Investigations – MSAB XRY Forensics Suite – Intertech Group – January 

2021. 

Automatic Speaker Recognition VOCALISE – OxfordWaveResearch – Online - 27 Jan 2021 UK. 

EC Council – Certified Penetration Testing Professional (C|Pent). 16.07.2021 - SEMOS/EC 

Council. 

27th Annual National CODIS Conference – Online - November 15-18, 2021, 

CYCLOPES - Mobile Devices and Ëearable Technologies Workshop – online - 15 Dhjetor 2021 

EnCase™ Certified Examiner – Online Opentext - 21 May 2021 

       

       Foto 14. Pamja e editimit të zërit në VOCALISE                          Foto 15. Pamja e LR në VOCALISE 
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LISTA E SHKURTESAVE 

 

AKF            Agjencia e Kosovës për Forenzikë. 

ENFSI    Rrjeti Evropian i Instituteve Shkencore Forenzike.  

FBI   Zyra e Hetimeve Federale (SHBA).  

AFIS    Sistemi për Identifikim Automatik të Gjurmëve. 

IBISS   Sistemi i Integruar për Identifikime Balistike. 

LIMS    Sistemi i Menaxhimit të Informatave në Laborator.  

ICITAP    Program për ndihmë dhe trajnim ndërkombëtar për hetimet Kriminale.  

CODIS    Combined DNA Index System – Databazë për ADN. 

INL                Zyre amerikane për luftimin e narkotikeve dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit. 

OPDAT        Program i  Departamentit të Drejtësisë së SHBA-ve. 

LC/MS/MS   Pajisje për analizimin dhe identifikimin e  eksplozivëve organik. 

CERT   Computer Emergency Response Team. 

CTS    Shërbimet Testuese të Zotësisë. 

ILEA    Akademi ndërkombëtare për Institucionet e zbatimit të ligjit.  

DAEZ               Divizioni për Analiza të Eksplozivëve dhe Zjarrvënjeve. 

IPA                Instrument i Asistencës së BE-së para anëtarësimit.  

EMCDDA    Qendra Evropiane për Monitorimin e drogave dhe varësisë nga drogat. 

ICITAP   International Criminal Investigative Training Assistance Program . 

AKPM                    Agjencioni për Produkte dhe Pajisje Mjekësore. 

UNODC  United Nations Office on Drugs and Crime. 

ARC   Agjencia e Regjistrimit Civil.  
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