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Në mbështetje të nenin xxx të Statutit të Kolegjit të Menaxhementit Internacional – GLOBUS, 

këshilli mësimor shkencor, në takimin e mbajtur më: xx.xx.xxxx ka analizuar Rregulloren për 

menaxhimin e protokollit dhe arkivës dhe i ka propozuar për aprovim Bordit Drejtues të Kolegjit. 

Bordi Drejtues i kolegjit në takimin e mbajtur më: xx.xx.xxxx, me propozim të këshillit mësimor 

shkencor mori: 

 

VENDIM 

 

1. Për aprovimin e Rregullores për Menaxhimin e Protokollit dhe Arkivës të Kolegjit të 

Menaxhmentit Internacional - GLOBUS 

 

2. Këtij vendimi i bashkëngjitet Rregullorja për Menaxhimin e Protokollit dhe Arkivës të 

Kolegjit të Menaxhmentit Internacional – GLOBUS 

 

3. Vendimi hynë fuqi menjëherë. 

 

 

Vendimi t’i dërgohet: 

1. Arkivit të Kolegjit 

2. Menaxhmentit të Kolegjit 

3. Sekretarit të Përgjithshëm 
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DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

Neni 1 

Me rregullorën për menaxhimin e protokollit dhe arkivës në Kolegjin e Menaxhmentit 

Internacional (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e Kolegjit GLOBUS) rregullohet sistemi i 

menaxhimit zyrtar dhe arkivor në Kolegjin GLOBUS. Kjo rregullore e qartëson: pranimin, hapjen, 

kontrollimin dhe shpërndarjen e postës përkatësisht akteve, regjistrimin e akteve, bashkimin e tyre 

dhe dërgimin në fuqizimin e tyre, dërgimin e postës, ç’regjistrimin e shkresave – lëndëve, 

klasifikimin dhe arkivimin e tyre. 

 

Neni 2 

Në kuadër të Menaxhimit të Protokollit dhe Arkivës termat e aplikuara kanë këto kuptime: 

 Postë – janë të gjitha shkresat ose lëndët të cilat janë objekt i pranimit dhe dërgimit; 
 

 Shkresë – është çdo përpilim i shkruar me anë të cilit fillon, plotëson, ndryshon, ndërpritet 

ose përfundon ndonjë veprim zyrtar; 
 

 Shtojcë – është përmbajtja e shkruar (tabelë, grafikon, vizatim, hartë etj) ose mjet fizik i 

bashkangjitur në shkresë si dëshmi e përmbajtjes së saj; 
 

 Lëndë – është tërrësi e shkresave dhe dokumentëve të cilat kanë të bëjnë për të njejtën 

çështje ose detyrë dhe e përbëjnë në tërrësi të veçant. Lënda përbëhet prej dokumenteve të 

cilat janë të lidhur së bashku gjatë kryerjes së punëve në një detyrë ose në një lëmi të 

veprimtarisë; 
 

 Dosje – është tërrësi e disa lëndëve të cilat kanë të bëjnë për të njëjtën materie ose një 

person të njejtë fizik apo juridik; 
 

 Protokolli – është një libër themelor evidentues i shkresave (dokumentacionëve) në 

sistemin e menaxhimit zyrtar, në të cilin sipas rregullave regjistrohen të gjitha shkresat e 

pranuara (hyrëse) dhe të dërguara (dalëse);  

 

 Zyra e arkivit – është njësi organizative ose vendi i punës në kuadër të cilës kryhet 

menaxhimi zyrtar; 
 

 Arkivi – është vend kur ruhen lëndët e kryera deri te kalimi i vitit vijues në kontekst kur 

viti kur lënda ka përfunduar; 
 

 Dokumenti – paraqet çdo shënim, dëshmi të çfarë do lloji formme dhe teknikës së punimit 

(dorëshkrim, dokument i shtypur, vizatiom, dokument elektronik etj) i cili me përmbajtjen, 

kontekstin dhe strukturën ofron dëshmi për aktivitetet të cilat personi juridik ose fizik i 

ndërmer, i kryen në procedurën e veprimtarisë së vet të nënshkruar dhe vërtetuar; 



5 
 

 Dokumenti elektronik – është tërrësi e të dhënave të përbëra nga shkronjat, simbolet, 

numrat, shënimet grafide dhe video shënimet të përfshira dërgesë, me shkrim, vendim ose 

me çfarë do akti tjetër të cilën e hartojnë personat juridik dhe fizik dhe  
 

 Dixhitalizimi – është bartja e lëndës arkivore nga format tjera në formën elektronike me 

qëllim të menaxhimit më të lehtë për shfrytëzim dhe publikim. 

 

 

Njësia e Pranimit dhe Menaxhimit të Dokumenteve 

Neni 3 

1. Menaxhimi i dokumenteve nënkupton shërbime profesionale dhe ato teknike si:  
 

a) Pranimi dhe  

b) Evidentimi i dokumentëve,  

c) Shpërndarja e dokumenteve tek personat përkatëse,  

d) Klasifikimi dhe ruajtja e tyre.  
 

2. Ky shërbim në kuadër të Kolegjit GLOBUS realizohet nga ana e 

recepsionistit/administratës;  
 

3. Nëse kërkohet nga menaxhmenti bëhet hapja e dokumenteve zyrtare të pranuara dhe 

vendoset vula e protokollit, data, evidentimi në librin pranues dhe pastaj përcillet në 

departamentin apo zyrën e caktuar.  
 

4. Librat e pranimit dhe dorëzimit të dokumenteve do të mbahen nga Njësia për Menaxhimin 

e Dokumenteve, deri në momentin e dorëzimit të tyre në arkiv.  

 

MENAXHIMI I LIBRIT TË PROTOKOLLIT 

Procedura e Menaxhimit të Librit të Protokollit 

Neni 4 

Libri i protokollit mmenaxhohet sipas sistemit të numrave themelor dhë nën numrave. Numri 

themelor shënon çdo lëndë dhe atë sipas rendit kronologjik të pranimit të saj ose të krijimit, duke 

filluar nga numri rendor 1 dhe vazhdon deri në fund të vitit. Nën numrat shënohen të gjitha shkresat 

të cilat kanë të bëjnë me atë lëndë, si dhe shkresat vetanake me të cilat formohet lënda. Për 

menaxhim të librit të protokollit (në formën klasike dhe elektronike) shkresat regjistrohen sipas 

kësaj strukture: 

1. Në pjesën e spiërme mbi vijën horizontale, regjistrohet numri themelor i librit të protokollit 

dhe ajo prej numrit rendor 1 dhe më tutje. Nën vijën ndarëse regjistrohen numrat themelor 

ndërmjet të cilëve është vazhduar regjistrimi i nën numrave të atyre lëndëve, të cilat kanë 
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më tepër se tri shkresa (nën numra). Kjo tregon se shkrimi i numrave themelor nuk është e 

mundur të bëhet paraprakisht; 
 

2. Në këtë rubrikë regjistrohet përmbajtja e shkurtër e lëndës. Nëse shkresa ka të bëjë për 

personin juridik ose fizik, në këtë rubrikë shënohet titulli dhe selia e personit juridik, 

përkatësisht emri, mbiemri dhe vendbanimi i personit fizik, ndërsa nëntitull, përmbajtja e 

shkurtër e lëndës. Nëse shkresa përmban çështje të përgjithshme dhe nuk ka të bëjë për 

personal fizik dhe juridik, mjafton të shënohet vetëm përmbajtja e shkurtër e lëndës ( psh: 

rregullorja për menaxhimin e protokollit dhe arkivës); 

3. Regjistrohet nën numri i shkresës së pranuar. Janë paraparë tri fusha për tre nën numra, 

ndërsa nën numri tjetër vijues (i katërti), shënohet sikurse në mënyrë e shjelluar në rubrikën 

nr.1; 
 

4. Në këtë rubrikë shënohet data e shkresës së pranuar sipas datës së shënuar në vulën e 

pranimit, përkatësisht datën e formimit të shkresës vetanake; 
 

5. Këtu shënohet titulli dhe selia e dërguesit. Është e zakonshme se në këtë rubrkë shënohet 

shenja “Palë” për lëndët të cilat kanë të bëjnë për çështjet personale dhe kanë të bëjnë për 

persona juridik dhe fizik, përkatësisht shenja “AV”, për dokumentet vetanake; 
 

6. Shënohet numri i shkresës së pranuar,, nëse nuk e ka këtë numër, shënohet data e cila 

gjendet në shkresë. Nëse shkresa e pranuar nuk ka datë, në këtë rubrikë vendoset viza. 

Lënja e rubrikës së zbrazët mund të mmendohet se është në pyetje neglizhenca e 

evidentuesit; 
 

7. Në këtë rubrikë shënohet shenja e njësisë së brendshme organizative ose vendit të punës të 

cilës shkresa ose lënda i dërgohet në punë (për shkresat e pranuara), përkatësisht shenja e 

njësisë organizative me punën e të cilës është krijuar shkresa (për shkresat vetanake); 
 

8. Shënohet data e ç’regjistrimit të shkresave – akteve dhe 
 

9. Nëse lënda është kryer dhe duhet arkivuar në këtë rubrikë shënohet shenja “a/a” (ad-acta).  

 

Protokollimi i dokumenteve 

Neni 5 
 

1. Të gjitha dokumentet (kontrata, vendime, marrëveshje, kërkesa, autorizime, certifikata, etj.) të cilat 

lëshohen nga Kolegji GLOBUS regjistrohen në librin e protokollit dhe mbajnë numrin themelor, 

numrin karakteristik si dhe datën e regjistrimit në protokoll. Në BPrAL Kolegji GLOBUS (në 

tekstin në vijim Kolegji ose Kolegji GLOBUS) ekzistojnë këta libra të protokollit dhe mbahen si 

vijon: 

 

1.1 Protokolli për administratën e Kolegjit Riinvest, apo konkretisht protokolli për programet 

universitare. Në këtë libër regjistrohen kontratat e studentëve, vendimet e transferit të 



7 
 

studentëve, vendimet e bursave, certifikata e notave, certifikata e diplomimit, vërtetimi i 

semestrit, vërtetime të dokumente të tjera relevante për studentët. 
 

1.2 Protokolli në të cilin regjistrohen të gjitha vendimet, aktet dhe dokumentet e miratuara nga 

Kuvendi i Aksionarëve, Bordi Drejtues, Këshilli Mësimor-Shkencor (KMSH), Rektori apo 

udhëheqësit e departamenteve të Kolegjit GLOBUS; kontratat për shërbime, kontratat mbi 

vepër, marrëveshjet e ndryshme me palë tjera, autorizimet dhe kërkesat. Ky libër protokolli 

mbahet në zyrën e Sekretarit të Përgjithshëm të Kolegjit. 

 
1.3 Libri i punëtorëve në të cilin regjistrohen të gjithë të punësuarit, kontratat e punëtorëve, 

vlerësimet e performansës, vërejtjet, shënimet dhe të gjitha dokumentet tjera që ndërlidhen 

me performansën e punëmarrësve nga Kolegji GLOBUS. 

1.4 Kolegji GLOBUS do të mbajë Librin e letrave hyrëse/dalëse. Për këtë libër përkujdeset 

recepsionistja dhe në të regjistrohet tërë korrespondenca hyrëse dhe dalëse e Kolegjit 

GLOBUS. 

 
1.5 Letrat hyrëse, pas regjistrimit, i dërgohen personit të cilit i është adresuar letra ose njësisë 

gjegjëse. Në rastet kur korrespondenca hyrëse nuk ka emër të cilit i adresohet, ajo hapet dhe 

mund të skanohet apo të bëhet kopje dhe të dërgohet te menaxhmenti i lartë i Kolegjit dhe 

 
1.6 Letrat dalëse, të cilat i’u dërgohen institucioneve qendrore dhe lokale, zakonisht dorëzohen 

në dy kopje, njëra mbetet në institucionin e adresuar edhe kopja tjetër protokollohet po në 

atë institucion dhe kthehet prapa në Kolegj, për tu mbajtur si dëshmi e dorëzimit. 

 

Në librin e protokollit nuk guxohet të fshihen fjalët e shënuara gabimisht dhe nuk guxon të ngjitet 

letra mbi kolonën e regjistruar gabimisht. Përmirësimi bëhet duke vënë një vijë të hollë mbi tekstet 

dhe nën të shkruhet teksti i drejtë. 

 

Mbyllja e Librit të Protokollit 

Neni 6 

 

Në fund të vitit kalandarik, libri i protokollit mbyllet me një shënim zyrtar të shënuar pas numrit të 

fundit me konstatim se sa lëndët janë të regjistruar në atë vit. Këtë shënim e daton dhe e vërteton me 

vulë zyrtare, dhe e nënshkruan zyrtari që e ka udhëhequr protokollin dhe sekkretari i Kolegjit 

GLOBUS. Në kopertinat e librit të protokollit shënohet titulli i Kolegjit, viti për të cilin është mbajtur 

ose disatanca e viteve (për disa vite). Nëse janë mbajtur disa protokolle, atëherë shënohet edhe titulli i 

njësive organizative.  
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Librat Konfedencial 

Neni 7 

 

Lëndët që trajtohen të natyrës konfidenciale dhe tëpër konfidenciale regjistrohen në një libër të veçantë 

të protokollit konfidencial, dhe menaxhohet sikurse libri i protokollit të zakonshëm. 

 

MENAXHIMI DHE PROCESI I ARKIVIMIT TË DOKUMENTAVE 

Arkivimi dhe Ruajtja e Dokumentacionit 

Neni 8 

Dokumentet e përfunduara vendosen në sekkretari, e cila gjendet në sektorin përkatës të Kolegjit, 

dhe në të ruhen më së shumti dy vite dhe pastaj së bashku me evidencat tjera kryesore dhe 

ndihmëse në arkivin qendror të Kolegjit GLOBUS.  

Para vendosjes së dokumentit në arkivë, çdo shkresë dhe shtojcë duhet renditur në mënyrë 

kronologjike, që veprimi i fundit me shkrim duhet të jetë shkresa e sipërme. Dokumentet në arkivë 

renditen sipas shenjave të klasifikimit nga plani i shenjave të klasifikimit të krijuesit dhe të 

pranuesit të shkresave në Kolegj.. Dokumentet konfidenciale ruhen të ndara sipas nenin 7 të kësaj 

rregullore, në mënyrë që të sigurohet ruajtja e konfidencialitetit të tyre. 

Neni 9 

Dokumentët e përfunduara shënohen (kodohen) me shenjat përkatëse (shenjat e klasifikimit) në 

bazë të cilave do të bëhet klasifikimi për arkivimm në këtë mënyrë: 

01 Rektori 

02 Prorektori 

03 Sekretari 

04 Këshillimi Mësimor Shkencor 

05 Këshilli Drejtues dhe  

06 Udhëheqësi i programit 

 

Autorizimet dhe Detyrat e Zyrtarit të Arkivit 

Neni 11 

Autorizimet për menaxhimin e arkivit, janë të regulluara sipas nenit 11, të kësaj rregullore dhe ato 

janë si në vijim: 

a) Zyrtari i arkivës është i obliguar të bëjë verifikimin e rregullësisë formale të 

dokumentacionit; 
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b) Nëse lënda apo dokumentacioni nuk është komplet, nuk është klasifikuar sipas rendit 

kronologjik apo mungon janë të obliguar që me shkrim të njoftoj sekretarin e Kolegjit; 
 

c) Gjatë kohës së orarit të punës, shkresat dhe materialet tjera nuk guxojnë të lihet pa 

mbikëqyrës; 
 

d) Pas përfundimit të orarit të punës shkresat dhe dokumentacionet tjera, vula dhe mjetet 

zyrtare dhe të tjera do të mbyllen në tavolina, ormanet apo në ndonjë vend të sigurtë dhe  
 

e) Për mos menaxhim adekuat me dokumente në Kolegj zyrtari përgjigjet në mënyrë 

disciplinore dhe materiale dhe se për shkak të lëshimeve ose veprimeve jo të rregullta 

shkaktohet dëmi. 

 

Mbajtja dhe Shfrytëzimi i të Dhënave 

Neni 12 
 

1. Kolegji GLOBUS i ruan të dhënat në formë elektronike dhe/ose si materiale të shkruara. Këto 

materiale (botimet, raportet, baza e të dhënave nga anketat) nuk mund t’i vihen në përdorim 

askujt jashtë Kolegjit pa lejen shprehimore të dhënë nga personi i autorizuar i Kolegjit 

GLOBUS;  
 

2. Personat të cilën kanë qasje në dokumentacionin e studentëve duhet të nënshkruajnë deklaratën 

në betim me qëllim të ruajtjes së konfendicialitetit dhe privatësisë së të dhënave personale; 
 

3. Për materialet e shfrytëzuara me leje të organit përkatës, duhet të citohet burimi i të dhënave 

në rast botimi apo përdorimi, p.sh. ligjërata, punime shkencore, prezantime, etj;  
 

4. Të gjitha dokumentet dhe të dhënat personale të studentëve do të menaxhohen në pajtim me 

Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në Republikën e Kosovës;  
 

5. Dosjet e studentëve aktualë ruhen në zyrë në dollapët metalik me çelës, pranë zyrës së 

administratës së Kolegjit; 
 

6. Dosjet e studentëve të diplomuar poashtu ruhen në dollapët metalik me çelës dhe vendosen në 

Arkivin e Kolegjit dhe 
 

7. Qasje në dokumentet e përcaktuara në këtë paragraf mund të kenë vetëm personat e autorizuar. 

 

Arkivi 

Neni 13 
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1. Një kopje e çdo letërkëmbimi zyrtar, raportet studiuese dhe dokumentacioni tjetër i 

Kolegjit do të ruhet në Arkivin e Kolegjit, në gjuhën përkatëse të tyre, për një periudhë 6 

vjeçare. 
 

2. Kontratat me palë të treta dhe vendimet e nxjerra nga organet e Kolegjit do të ruhen nga 

Zyra e Financave respektivisht Sekretari i Kolegjit për një periudhë 6 vjeçare.  
 

3. Testet, provimet dhe vlerësimet tjera të studentëve do të ruhen për një vit në departamentet 

përkatëse dhe pastaj shkatërrohen. Arkivimi i dokumenteve sipas këtij paragrafi është 

përgjegjësi e udhëheqësit të administratës së Kolegjit.  
 

4. Përgjegjës për ruajtjen e formës elektronike të dokumenteve është departamenti i IT në 

bashkërendim me Administratën e Kolegjit dhe të Komunikimit të Kolegjit dhe  
 

5. Pas tejkalimit të periudhës së ruajtjes së dokumentacionit fizik dhe sigurimit dhe ruajtjes 

së një kopje elektronike të tyre, i njëjti asgjësohet në tërësi në makinën për asgjësimin e 

dokumenteve zyrtare, nën mbikëqyrjen e udhëheqësit të administratës. 

Ndarja e Dokumentacionit Arkivor dhe Asgjësimi 

Neni 14 
 

Ndarja e dokumentacionit arkivor dhe asgjësimi bëhet në bazë të listës së kategorive të materialit 

të regjistruar me afat të ruajtjes sipas nenit 13 të kësaj rregullore. Lista është pjesë përbërëse e 

kësaj rregullore dhe mund të aplikohet kur në të e jep pëlqimin Agjensia Shtetërore e Arkivave të 

Kosovës. 

 

Neni 15 

 

Lista përmban: 

a) Numri rendor 

b) Shenjën e klasifikimit 

c) Llojin e dokumentacioneve – kategori 

d) Afatin e ruajtjes dhe  

e) Vërjejtje  

 

Dispozitat përfundimtare 

Neni 16 
 

Dispozitat e kësaj Rregulloreje hyjnë në fuqi nga dita e miratimit në Këshillin Drejtues të Kolegjit 

GLOBUS. 
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Kryetari i Bordit Drejtues 

Emri dhe Mbiemri: 

 

_____________________ 

Nënshkrimi 

 

 


