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Prishtinë, qershor 2022

Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës është institucioni më i lartë i
kontrollit ekonomik e financiar dhe për punën e vet i jep llogari Kuvendit të
Republikës së Kosovës.
Misioni ynë është që përmes auditimeve cilësore të fuqizojmë llogaridhënien në
administratën publike për përdorimin efektiv, efikas dhe ekonomik të burimeve
kombëtare. Raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit promovojnë drejtpërsëdrejti
llogaridhënien e institucioneve publike duke ofruar bazë të qëndrueshme për të
kërkuar llogari nga menaxherët e çdo organizate të audituar. Në këtë mënyrë, ne
rrisim besimin në shpenzimin e fondeve publike dhe luajmë një rol aktiv në sigurimin
e interesit të taksapaguesve dhe të palëve tjera të interesit në rritjen e përgjegjësisë
publike.
Ky auditim është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve
Supreme të Auditimit (SNISA 3000a) dhe Udhëzuesin për Auditimin e Sistemeve të
Informacionit (GUID 5100b) si dhe me praktikat e mira evropiane.
Auditimet e teknologjisë së informacionit të ndërmarra nga Zyra Kombëtare e
Auditimit janë një ekzaminim dhe rishikim i sistemeve të Teknologjisë së
Informacionit dhe kontrolleve përkatëse për të fituar siguri mbi parimet e
ligjshmërisë, efikasitetit c, ekonomisëd, dhe efektivitetit e të sistemit të Teknologjisë së
Informacionit dhe kontrolleve përkatëse.
Auditori i Përgjithshëm ka vendosur në lidhje me përmbajtjen e këtij raporti “Sistemi
për Menaxhimin e Pagave në konsultim me UD Ndihmës Auditoren e Përgjithshme,
Myrvete Gashi, e cila e ka mbikëqyrur auditimin.
Ekipi që realizoi raportin:
Samir Zymberi, UD Drejtor i departamentit të auditimit;
Arbërore Sheremeti, Udhëheqëse e ekipit; dhe
Saranda Husaj Baraliu, Anëtare e ekipit

aSNISA 3000 – Standardet dhe udhëzimet për auditimin e performancës bazuar në Standardet e Auditimit të ONISA-s dhe

përvoja praktike
b GUID 5100 – Udhëzuesi për auditimin e sistemeve të informacionit lëshuar nga INTOSAI
c Efikasiteti – Parimi i efikasitetit nënkupton të marrësh maksimumin nga resurset në dispozicion. ka të bëjë me lidhshmërinë

ndërmjet resurseve të angazhuara dhe rezultateve të dhëna në kuptim të sasisë, cilësisë dhe kohës
d Ekonomia –Parimi i ekonomisë nënkupton minimizimin e kostos së resurseve. Resurset e përdorura duhet të jenë në

dispozicion me kohë, në sasi dhe cilësi të duhur dhe me çmimin më të mirë
e Efektiviteti – Parimi i efektivitetit nënkupton arritjen e objektivave të paracaktuara dhe arritjen e rezultateve të pritura.
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Përmbledhje e përgjithshme
Përmes sistemit për menaxhimin e pagave paguhen të gjithë të punësuarit në sektorin publik
në Republikën e Kosovës. Në këtë sistem menaxhohen rreth 30% të shpenzimeve të buxhetit

të shtetit dhe administrohen mesatarisht tetëdhjetëetremijë (83,000) paga çdo muaj. Ky sistem
është i centralizuar dhe menaxhohet nga Thesari i Kosovës, i cili funksionon në kuadër të
Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve. Thesari i Kosovës ka përgjegjësi të sigurojë se
përllogaritja dhe ekzekutimi i pagave bëhet sipas legjislacionit në fuqi6.
Duke marrë parasysh rëndësinë e këtij sistemi, Zyra Kombëtare e Auditimit ka kryer këtë
auditim me qëllim që të vlerësoj nëse ekziston një mjedis efektiv i kontrollit që siguron se
Sistemi për Menaxhimin e Pagave (Payroll) mbështet procesin e pagave, si dhe ofron të dhëna
të sakta, të besueshme, të tërësishme dhe në kohë.
Nga vlerësimi i proceseve të punës si dhe sistemit për ekzekutimin e pagave është vënë në
pah se ekzistojnë kontrolle manuale për të ruajtur besueshmërinë e këtij sistemi si dhe
procesimi i pagave për të punësuarit në sektorin publik është bërë me kohë. Megjithatë,
rezultatet e auditimit kanë treguar se procesi i ekzekutimit të pagave si dhe sistemi që
menaxhon këtë proces, për të rritur efektivitetin dhe saktësinë e të dhënave ka nevojë për
përmirësim.
Thesari nuk ka të vendosur strukturë organizative të qartë për funksionimin e duhur të
sistemit dhe procesi i punës nuk ishte i bazuar në objektiva strategjike për të mbështetur këtë
sistem duke rrezikuar që të mos përmbush objektivin e tij rreth menaxhimit të pagave për
sektorin publik7.
Sistemi për menaxhimin e pagave nuk ka dokumentim të proceseve si dhe nuk ka kontrolle
të mjaftueshme për ndryshimet që bëhen në këtë sistem. Kjo rrit rrezikun që në sistem të
ketë gabime, ndryshime të pa aprovuara ose aksidentale si dhe rrit varësin ndaj një individi
duke rrezikuar që sistemi të mos vazhdoj të mbështes operacionet e Thesarit 8.
Kontrollet e aplikacionit të vendosura në sistemin e pagave nuk janë të mjaftueshme për
të mbështetur procesin e pagave. 9 Kontrollet e aplikacionit kishin mangësi që nga vendosja e
të dhënave hyrëse, përpunimit të pagave si dhe në sigurinë e informacionit në këtë sistem. Kjo
rrit rrezikun e gabimeve të mundshme gjatë procedimit të pagave, ndikon në efikasitetin e
punës si dhe rrezikon integritetin e të dhënave.
Rrjedhimisht, sistemi që përdoret për menaxhimin e pagave nuk i përmban standardet e
kërkuara që të menaxhojnë në mënyrë efikase shpërndarjen e tyre. Andaj, ne kemi dhënë 19
rekomandime për Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve përkatësisht Thesarin e
Kosovës me qëllim të adresimit të çështjeve rreth qeverisjes së TI-së, operacioneve të TI-së dhe
kontrolleve të aplikacionit si dhe procesit të pagave në përgjithësi. Lista e rekomandimeve
është paraqitur në Kapitullin 5 të këtij raporti.

6 https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,10
7 Mangësitë e detajuara janë të paraqitura në Kapitullin 3- 3.1 Qeverisja e teknologjisë së informacionit; faqe 5
8 Mangësitë e detajuara janë të paraqitura në Kapitullin 3- 3.2 Operacionet e teknologjisë së informacionit; faqe 8
9 Mangësitë e detajuara janë të paraqitura në Kapitullin 3- 3.3 Kontrollet e aplikacioneve të teknologjisë së informacionit; faqe 10
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Përgjigjja e entitetit
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve përkatësisht Thesari i Kosovës, është pajtuar me
gjetjet dhe konkluzionet e auditimit si dhe është zotuar se do t’i adresoj rekomandimet e
dhëna, me përjashtim të një çështje, komentet i gjeni në shtojcë.
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1. Hyrje
Për menaxhim efektiv të pagave, Qeveria e Kosovës që nga viti 2004 ka vënë në funksion
Sistemin për Menaxhimin e Pagave që menaxhohet nga Divizioni i Pagave, i cili që nga viti
2015 është i vendosur nën menaxhimin e Thesarit të Kosovës. Sistemi për menaxhimin e
pagave është i centralizuar dhe përdoret vetëm nga punonjësit e divizionit të pagave në
Thesar, ndërsa qasje për listat e pagave kanë udhëheqësit e burimeve njerëzore të
organizatave buxhetore vetëm për punonjësit e organizatës përkatëse.
Ky sistem është i zhvilluar dhe mirëmbahet nga operatori ekonomik, ku gjatë viteve ka pësuar
ndryshime për t’iu përshtatur ndryshimeve legjislative për pagat e sektorit publik. Sistemi
është i zhvilluar në VB.net si dhe bazën e të dhënave e ka në MS SQL 2017, po ashtu
komunikon edhe me sistemin e Regjistrit Civil, Administratës Tatimore të Kosovës dhe
Bankën Qendrore të Kosovës.
Ky sistem ka rol kyç në menaxhimin e pagave të sektorit publik. Shumica e organizatave
buxhetore shpenzojnë përqindjen më të madhe të buxhetit të tyre për paga. Në strukturën e
shpenzimeve të përgjithshme buxhetore të Republikës së Kosovës, pagat dhe shtesat marrin
pjesë rreth 30% dhe pothuaj prezanton kategoritë me përqindjen më të lartë të shpenzimeve
ku vetëm katër vitet e fundit (2018-2021) janë shpenzuar mbi 2.5 miliard euro.
Tabela në vazhdim paraqet trendin e shpenzimeve të pagave për tri vitet e fundit si dhe
përqindjen që kategoria e pagave përbënë në shpenzimet e përgjithshme.
Shpenzimet e pagave për tri vite (në ‘000 €)
Përshkrimi
Paga dhe shtesa
Total Shpenzime
Gjithsej

2021
668,124
2,368,577

2020
661,343
2,332,943

2019
616,921
2,152,546

2018
592,587
1,979,559

28%

28%

29%

30%

Tabela 1. Shpenzimet e pagave për tri vite dhe administrimi i pagave 10

Duke marr parasysh rëndësinë e këtij sistemi dhe menaxhimin efektiv të procesit të pagave,
është e nevojshme që Thesari të ketë të vendosura strukturat, proceset dhe mekanizmat e
nevojshëm që sigurojnë se Sistemi për Menaxhimin e Pagave (PAYROLL) mbështet procesin
e pagave, si dhe ofron të dhëna të sakta, të besueshme, të tërësishme dhe në kohë. Ndërlidhur
me këtë Zyra Kombëtare e Auditimi ka ndërmarrë auditimin e këtij sistemi në kuadër të
Thesarit të Kosovës.

10 https://www.zka-rks.org/wp-content/uploads/2021/08/RaportiVjetoriAuditimit_2020_Shqip.pdf, fq 55
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2. Objektivi dhe fushat e auditimit
Objektiv i këtij auditimi është të vlerësohet nëse ekziston një mjedis efektiv i kontrollit që
siguron se Sistemi për Menaxhimin e Pagave (PAYROLL) mbështet procesin e pagave, si dhe
ofron të dhëna të sakta, të besueshme, të tërësishme dhe në kohë.
Me këtë auditim synojmë që të ofrojmë rekomandime relevante për MFTP-në, respektivisht
Thesarin e Kosovës dhe përdoruesit e tjerë të sistemit në mënyrë që të përmirësohet qasja e
tyre në raport me menaxhimin, zbatimin dhe efikasitetin e këtij sistemi.

Fushat e auditimit
Fushat që janë mbuluar për objektivin e auditimit janë: qeverisja e TI-së, operacionet e TI-së
si dhe kontrollet e aplikacioneve. Këto fusha do të përfshijnë çështjet audituese si në vijim:
Fushat e auditimit

Çështjet e auditmit

Qeverisja e TI-së :

1. Identifikimi, drejtimi dhe monitorimi i
nevojave të institucionit;
2. Strategjia e TI-së;
3. Struktura organizative, politikat dhe
procedurat;
4. Menaxhimi i ndryshimit;
5. Struktura e Funksionit të Vazhdimësisë së
Biznesit;
6. Kontrollet e hyrjes;
7. Kontrollet e përpunimit;
8. Kontrollet e rezultateve;
9. Kontrollet e sigurisë së aplikacionit.

Operacionet e TI-së :

Kontrollet e aplikacioneve:

Ky auditim ka përfshirë gjendjen aktuale të këtij sistemi, ndërsa në bazën e të dhënave janë
verifikuar të dhënat e regjistruara gjatë vitit 2021. Metodologjia e auditimit dhe kriteret
gjenden ne shtojcën e këtij raporti.
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3. Gjetjet e auditimit
Në këtë kapitull janë paraqitur gjetjet e auditimit të cilat ndërlidhen me koordinimin dhe
aktivitetet e ndërmarra nga palët përgjegjëse për vendosjen e një mjedisi efektiv të kontrollit
që sigurojnë se Sistemi për Menaxhimin e Pagave (PAYROLL) mbështet procesin e pagave, si
dhe ofron të dhëna të sakta, të besueshme, të tërësishme dhe në kohë. Gjetjet janë strukturuar
në tri pjesë të ndërlidhura me fushat e auditimit.
Pjesa e parë mbulon:
 Çështjet që kanë nevojë për përmirësim e që lidhen me qeverisjen e TI-së dhe
zhvillimin e sistemit, në mënyrë që të sigurohen se objektivat e organizatës janë duke
i përmbushur dhe ka plane për nevojat e së ardhmes për të përmbushur misionin e saj.
Kjo pjesë është paraqitur në kapitullin 3.1 e cila ka rezultuar me tri çështjet e para të auditimit.
Pjesa e dytë mbulon:

 Çështjet e identifikuara që lidhen me operacionet e teknologjisë informative,
përkatësisht të sistemit për menaxhimin e pagave, kontrollet që ndikojnë në operimin
dhe vazhdimësinë e sistemit për realizimin e pagave.
Kjo pjesë është paraqitur në kapitullin 3.2 e cila ka rezultuar me dy çështje (4 deri 5).
Pjesa e tretë mbulon:

 Çështjet e identifikuara që lidhen me kontrollet e aplikacioneve që ndikojnë në
saktësinë, integritetin, realizueshmërinë dhe konfidencialitetin e informacionit, që ky
sistem përmban.
Kjo pjesë është paraqitur në kapitullin 3.3 e cila ka rezultuar me 11 çështje (6 deri 16).

Figura 1: Çështjet e audituara sipas fushave
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Çështjet/gjetjet janë paraqitur me numër rendor dhe korrespondojnë me numër të njëjtë të
rekomandimeve në kapitullin 5.

3.1

Qeverisja e teknologjisë së informacionit

Qeverisja e TI-së përkufizohet si; struktura e përgjithshme që udhëheqë operacionet e TI-së në
një organizatë për të siguruar se përputhen me nevojat aktuale të biznesit dhe ka plane për
nevojat e së ardhmes. Është pjesë integrale e qeverisjes së organizatës dhe përbëhet nga:
udhëheqja e organizatës, strukturat dhe proceset institucionale dhe mekanizma të tjerë
(raportimi, zbatimi, burimet etj.). Ato sigurojnë se sistemet e TI-së mbështesin qëllimet dhe

Qeverisja e TI-së
Struktura
organizative, politikat
dhe procedurat
Strategjia e TI
Identifikimi, drejtimi dhe
monitorimi i nevojave të
institucionit
Figura 2: Çështjet e ndara sipas qeverisjes së TI-së

strategjinë, ndërkohë që ekuilibrojnë rreziqet dhe burimet e menaxhuara në mënyrë efektive.
Më poshtë kemi paraqitur gjetjet si pasojë e mungesës së efektivitetit në qeverisjen e
teknologjisë së informacionit.
1. Thesari nuk ka të vendosura proces/procedura të qarta për identifikimin e kërkesave
të saj në fushën e TI-së
Për një proces efektiv të pagave, Thesari duhet të bëjë identifikimin dhe specifikimin e kërkesave të
nevojshme, duhet të rishikoj dhe vlerësoj në vazhdimësi kërkesat/nevojat. Poashtu, të ndërmerr veprimet
e duhura si dhe të sigurohet se ekziston një proces raportimi që informon menaxhmentin mbi ecurinë
dhe vendimet për nevoja nëse ato janë duke përmbushur qëllimet e proceseve në mënyrë që rreziqet të
menaxhohen dhe të maksimizohen mundësitë për sukses. 11
Thesari nuk ka hartuar një procedurë për identifikimin dhe specifikimin e kërkesave për
sistemet informative, përfshirë edhe sistemin e pagave. Në mungesë të procedurave, Thesari
nuk ka plan për identifikimin e të gjitha kërkesave për sistemet informative, plan i cili duhet
të përmbaje informatat e nevojshme në mënyrë që menaxhmenti të mund të ndërmarrë
vendimet e duhura lidhur me kërkesat e reja. Në mungesë të planit për identifikimin e
11 Manuali i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit– Kapitulli 2, Qeverisja e TI-së;
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kërkesave nuk ka as listë të kërkesave të identifikuara, e cila do t’i ndihmonte në prioritizimin
e tyre sipas rëndësisë dhe do të lehtësonte vendimmarrjen lidhur me realizimin e tyre.
Plani i vjetor i Thesarit, përmban informata të përgjithshme lidhur me objektivat e secilit
divizion, përfshirë afatet kohore kur duhet të fillojnë dhe përfundojnë aktivitetet. Në këtë plan
për vitin 2021, ne kemi identifikuar se Thesari ka paraparë edhe avancimin e sistemit të
pagave. Procesi i identifikimit të nevojave për avancim të sistemit të pagave ka ardhur nga
divizioni i pagave përmes shkresave në vitin 2019, të cilat kanë vënë në pah nevojën për
zhvillim për shkak të ndryshimeve legjislative në fushën e pagave.
Kemi vërejtur se gjatë procesit të identifikimit të nevojave/kërkesave nuk janë përfshirë edhe
organizatat buxhetore - përdoruese të sistemit të pagave si dhe nuk kemi gjetur dëshmi se janë
mbajtur takime me grupe të tjera të interesit me të cilat do të ketë ndërlidhje sistemi, për të
identifikuar kërkesat e tyre. Poashtu, ende nuk ka një pasqyrë të qartë nëse ndryshimet në
këtë sistem do të përmbushin nevojat e organizatës. Si rrjedhojë vendimet për ndryshimin e
sistemit nuk janë të mbështetura në analiza të mjaftueshme/gjithëpërfshirëse.
Mungesa e lartcekura kanë ardhur për shkak të mungesës së prioritizimit të procesit të pagave
nga menaxhmenti i Thesarit si dhe mungesës së strukturave të përshtatshme organizative
brenda institucionit dhe detyrave jo të qarta.
Në mungesë të procedurave dhe planeve adekuate për identifikimin e nevojave të organizatës
mund të mos sigurohet që burime të nevojshme drejtohen drejt prioriteteve. Gjithashtu, në
mungesë të strukturave të qarta ekziston rreziku që mos të merren vendimet e duhura në
kohën e duhur.
2. Thesari nuk kishte plan strategjik të TI-së për të mbështetur sistemin e pagave
Thesari i Kosovës duhet të ketë objektivat e saj të vendosura në plan strategjik të TI-së apo në një plan
afatmesëm ekuivalent me planin strategjik, të cilat përkthehen në qëllime dhe kërkesa të TI-së, adresojnë
burimet e nevojshme për të mbështetur edhe sistemin e pagave, si dhe rishikohen dhe azhurnohen
sistematikisht. Po ashtu, Thesari i Kosovës duhet të ketë politika dhe plane të menaxhimit të rrezikut, si
dhe të përcaktoj burimet e mjaftueshme për të identifikuar dhe menaxhuar rreziqet ashtu që procesi i
pagave të mos dështoj. 12
Thesari i Kosovës nuk ka të përcaktuara objektiva strategjike për TI-në, përmes të cilave do të
përcaktohej se si TI-ja do të ndihmoj në arritjen e objektiva strategjike të institucionit, si dhe
përmes tyre do të adresoheshin burimet e nevojshme për të mbështetur sistemin e pagave.
Thesari kryen punën bazuar në planin vjetor të punës. Në këtë plan janë të përfshira edhe
objektivat e divizionit për menaxhimin e pagave dhe divizionit të TI-së si dhe aktivitetet për
zbatimin e tyre. Megjithatë nga analiza e këtij plani, vërehet se përveç se është identifikuar

12 Manuali i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit (ZKA, 2022) – Kapitulli 2, Qeverisja e TI-së;
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nevoja për avancimin e sistemit, në këtë plan nuk ka informata të tjera dhe analiza të
hollësishme që përcaktojnë arsyet për nevojën për avancim. Po ashtu, nuk janë identifikuar
qartë burimet e nevojshme, nevoja për personel apo nevojat për trajnime. Nuk është bërë
identifikimi i rreziqeve të TI-së dhe nuk janë përcaktuar qartë përgjegjësit për menaxhimin e
riskut të TI-së dhe nuk ka dëshmi së menaxhmenti është në dijeni për rreziqet e TI-së dhe
monitoron gjendjen e tyre në mënyrë periodike.
Mungesa e një plani strategjik të TI-së ka ardhur si pasojë e përcaktimit të paqartë të zbatimit
të objektivave të Thesarit lidhur me divizionin e pagave si dhe mungesës se definimit të
strukturës organizative.
Në mungesë të strategjisë, Thesari mund të rrezikojë të mos ketë pasqyrë të qartë të nevojave
të tij në fushën e TI-së dhe si t’i drejtoj burimet e tij financiare dhe njerëzore si dhe rrezikon t’i
përmbush kërkesat dhe objektivat e Thesarit për sistemin e pagave.
3. Thesari nuk ka strukturë të përshtatshme organizative
Rolet dhe përgjegjësit në Thesar duhet të jenë të përcaktuara qartë si dhe të pozicionuar në një nivel të
kënaqshëm brenda organizatës për funksionimin adekuat të sistemit të pagave dhe arritjen e objektivave
të parapara. 13
Ndarja e roleve dhe përgjegjësive është çelësi për qeverisje efektive, prandaj për të arritur këtë
Thesari i Kosovës ka hartuar rregulloren për organizimin e brendshëm 14.
Sipas rregullores së brendshme, divizioni i TI-së brenda Thesarit kryen edhe administrimin e
bazave të të dhënave15, mirëpo ne kemi vërejtur se ky divizion nuk është i përfshirë në
administrimin e sistemit të pagave. Për SMP-në, administrimi i bazës së të dhënave dhe i
aplikacionit bëhet nga i njëjti zyrtar në divizionin e pagave që përbënë konflikt mes pozitave
mund të ndikoj në rritjen e rrezikut të mosidentifikimit të gabimeve apo keqpërdorimeve të
mundshme. Ndërsa, divizioni i TI-së, bën vetëm menaxhimin e serverit dhe ruajtjen e kopjes
rezervë për sistemin e pagave.
Divizioni i Pagave, fillimisht ishte pozicionuar në Ministrinë e Administratës Publike, ndërsa
në vitin 2015 sipas memorandumit për bashkëpunim si dhe vendimit nga qeveria është bartur
në Thesarin e Kosovës. Ky divizion ka fushëveprim mbikëqyrjen, zhvillimin dhe mirëmbajtjen
e sistemit të pagave për organizatat që paguhen nga kategoria paga dhe mëditje nga Buxheti
i Republikës se Kosovës. Megjithatë, ky divizion ende nuk ka arritur të pozicionohet siç duhet

13 Manuali i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit (ZKA, 2022) - Kapitulli 2, Qeverisja e TI-së;
14 Rregullore (QRK) 06/2014 për Organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Thesarin e Kosovës, është

miratuar në mbledhjen
15 Rregullore (QRK) 06/2014 për Organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Thesarin e Kosovës,

Neni 20, Divizioni i Teknologjisë Informative, fq 25
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në kuadër të Thesarit dhe detyrat dhe përgjegjësitë kanë mbetur të pa përditësuara që nga
koha kur ishin pjesë e MAP-it.
Thesari nuk ka bërë përpjekje të mjaftueshme për sistemimin e divizionit të pagave brenda tij
si dhe përfshirjen e divizionit të TI-së në menaxhimin e sistemit të pagave. Nevojat për
personel të këtij divizioni i janë adresuar drejtorit të Thesarit, mirëpo, gjendja ka mbetur e
pandryshuar që nga viti 2015. Gjatë vitit 2021 është iniciuar plotësimi i rregullores për
sistematizim të brendshëm të Thesarit, që pritet të adresoj këtë çështje, megjithatë, deri në
përfundim të auditimit ky proces nuk ka përfunduar ende nga Thesari.
Sipas Thesarit, kjo gjendje është krijuar edhe për shkak të pritjes për ndryshime në
legjislacione, siç është Ligji i Pagave si dhe ri-sistematizimi i vendeve të punës për
punonjësit/zyrtarët publik. Gjithashtu, sipas Thesarit, ka pasur iniciativa për ndryshimin e
rregullores, megjithatë është pritur që të përmbushen të gjitha kriteret për kalimin e Thesarit
nga statusi i tij si departament në Agjenci.
Mangësitë në organizimin e brendshëm, ndarjen e duhur të detyrave, vështirësojnë
funksionimin e aktiviteteve dhe konflikt të pozitave të punës. Kjo mund të ndikojë në
zvogëlimin e llogaridhënies dhe sigurisë së të dhënave të sistemit të informacionit.
Po ashtu, mangësitë e identifikuara mund të rezultojnë me gabime të ndryshme, duke
pamundësuar identifikimin në kohë të keqpërdorimeve eventuale. Mungesa e burimeve të
mjaftueshme/profesionale mund të rrezikoj që Thesari, të mos arrijë t’i zbatoj të gjitha detyrat,
përgjegjësitë dhe objektivat e përcaktuara.

3.2

Operacionet e teknologjisë së informacionit

Operacionet e TI-së përkufizohen si kontrolle në nivel të organizatës që udhëheqin çdo ditë
funksionet e TI-së, procedurat e sigurisë së informacionit të organizatës, vazhdimësinë e
biznesit dhe procedurat e backup-it, menaxhimin e ndryshimit, ofrimin e shërbimit etj. Më
poshtë kemi paraqitur gjetjet si pasojë e menaxhimit joefektiv të operacioneve të TI-së.
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Figura 3. Dokumentimi i TI-së

4. Dokumentacioni mbështetës i sistemit për menaxhimin e pagave nuk ishte i
kompletuar
Me qëllim që të ketë ndërlidhje ne mes të operacioneve të TI-së me objektivat e Thesarit, sistemi për
menaxhimin e pagave duhet të ketë dokumentim të plotë të sistemit, diagramin e rrjedhës së proceseve,
përcaktimi i detyrave të punës në sistem, sistemet e raportimit etj. Të gjitha procedurat e punës për
përgatitjen e të dhënave duhet të jenë të dokumentuar dhe të njohura nga përdoruesit. 16
Dokumentimi i sistemit është pjesë thelbësore e zhvillimit dhe përdorimit të një sistemi
informativ. Gjatë auditimit kemi vërejtur se divizioni i pagave në Thesar, përkatësisht për
sistemin e pagave ka mungesë të dokumentacionit mbështetës për mbarëvajtjen e proceseve
në këtë sistem. Mungojnë procedurat standarde të operimit të cilat do të mundësojnë punën
në aplikacion në rast të mungesës së personave të cilët mbështesin procesin e pagave.
Udhëzuesi i cili shfrytëzohet për operimin e pagave është i përgjithshëm dhe nuk përcakton
qartë proceset e punës në sistem.
Dokumentacioni mbështetës për përshkrimin e procesit të punës së biznesit është i pa
përditësuar që nga viti 2006. Po ashtu puna në sistem është e bazuar vetëm në ligjet dhe
rregulloret përkatëse që janë në fuqi, pa specifikuar procedurat për funksionimin dhe
përdorimin e tij.
Lidhur me ndryshimet në të dhënat e stafit, OB-të kanë në dispozicion disa formularë që duhet
t’i plotësojnë, megjithatë për dokumentet që duhet bashkangjitur nuk kanë procedurë të
përcaktuar. Dokumentacioni që kërkohet nga OB-të për ndryshimet e kërkuara në listën e
pagave është i mbështetur vetëm në ligje dhe nuk ka ndonjë procedurë të shkruar apo të
dërguar te OB-të për mënyrën e dërgimit të dokumentacioneve përkatëse varësisht nga
ndryshimet që kërkohen. Formulari së bashku me dokumentet dërgohet përmes email-it te
divizioni i pagave në Thesar.

16 Manuali i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit (ZKA, 2022) - Matrica e auditimit mbi Operacionet e TI-së.

10

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

Kjo situatë ka ardhur për shkak të volumit të madh të punëve, mungesës së strukturave të
qarta, ndarjes së detyrave të punës për hartimin e këtyre procedurave dhe mungesës së
diagramit të rrjedhjes së proceseve të punës. Po ashtu, menaxhmenti nuk ka arritur t’i siguroj
vëmendje/mbështetje të nevojshme divizionit të pagave dhe sistemit të pagave.
Mungesa e dokumentimit të sistemit mund të rrezikojë që procedimi aktual i kërkesave të
mos jetë adekuat. Kjo gjithashtu shton rrezikun që sistemi të mos përmbush kërkesat e
përdoruesve, duke ndikuar në cilësinë e të dhënave. Po ashtu, mungesa e procedurave
standarde të operimit rrit rrezikun e varësisë nga palët treta (OE) apo edhe varësin ndaj një
individi.
5. Mungon procedura për menaxhimin e ndryshimit
Thesari duhet të ketë një procedurë të përcaktuar për menaxhimin e ndryshimeve në sistemin informativ
të pagave dhe çdo ndryshim duhet të aprovohet përpara implementimit në mjedisin operacional. Procesi
i menaxhimit të ndryshimit duhet të sigurojë që ndryshimet janë regjistruar, vlerësuar, autorizuar,
prioritizuar, planifikuar, testuar, zbatuar, dokumentuar dhe rishikuar në përputhje me procedurat e
dokumentuara dhe të aprovuara të menaxhimit të ndryshimit. Gjithashtu, Thesari duhet të ketë dhe të
zbatoj procedurën për ndryshimet emergjente. 17
Thesari nuk kishte të vendosur një procedurë të përcaktuar për menaxhimin e ndryshimeve
në sistem. Gjatë procesit të auditimit është vërejtur se ka mungesë të një procedurë e cila
trajton çështjet e menaxhimit të ndryshimeve, ndryshimet bëhen varësisht nga kërkesa dhe
nevojat “ad hock“ të vendosjes së ndryshimit në sistem. Mirëpo, të njëjtat nuk kalojnë përmes
fazave të nevojshme për tu realizuar ndryshimi siç janë: planifikimi, aprovimi, realizimi,
testimi, kalimi në ambient produktiv, plani tërheqjes etj.
Nga dokumentet e analizuara ne kemi vërejtur se shumica e vendimeve, aprovohen në
takimet e menaxhmentit, mirëpo për këto takime nuk mbahen procesverbale që dëshmojnë
këtë. Gjithashtu, kërkesat për ndryshime në sistem janë bërë nëpërmjet email-it, në të cilën
komunikohet vendimi për ndryshim dhe nuk kemi gjetur dëshmi se ndryshimet janë testuar
para se të vendosen në ambient produktiv. Për më tepër, ndryshimet e të dhënave në bazën
reale të shënimeve ishin të pa gjurmueshme 18.
Ndryshimet më të mëdha në sistem kanë ndodhur me rastin e vendosjes së përvojës së punës
në vitin 2015 dhe rritja e pagave në vitin 2018 megjithatë lidhur me këto ndryshime mungon
dokumentimi në sistem i procesit dhe marrja e vendimeve, përveç një raport që konfirmon
përfundimin e këtij ndryshimi në sistem.

17

ISACA-CISA – Manuali i Rishikimit, Edicioni i 26-të,2016 – Kapitulli 4, Operacionet, mirëmbajtja dhe mbështetja e sistemeve
të informacionit.

18 Shih çështjen 14 Sistemi për menaxhimin e pagave ka mungesë të gjurmëve të auditimit.
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Gjithashtu, Thesari nuk ka të krijuar një proces lidhur me ndryshimet emergjente19, prandaj
situatë e njëjtë e marrjes së vendimeve dhe mungesa e dokumentit të proceseve ka ndodhur
edhe me ndryshimet emergjente.
Mungesa e procedurave dhe dokumentimi i ndryshimeve ka ardhur për shkak të volumit të
madh të punëve, mungesës së stafit dhe ndarjes jo të duhur të detyrave si dhe mos
prioritizimit nga ana e divizionit të pagave, respektivisht mungesës së vetëdijesimit për
rëndësinë e tyre.
Ndryshimet e zbatuara në sistem nuk janë dokumentuar në mënyrën e duhur dhe si të tilla
pamundësojnë përcjelljen e ndryshimeve të bëra. Mungon edhe dokumentimi i procesit te
autorizimit për ndryshimet e bëra dhe si i tillë nuk mbështet llogaridhënien e duhur, apo edhe
rrit mundësinë e realizimit të këtyre ndryshimeve të pa autorizuara duke rrezikuar në mos
identifikimin e saktë të gabimeve, ndryshimeve të pakontrolluara dhe të pambikëqyrura e të
cilat mund të dëmtojnë sistemet produktiv.

3.3

Kontrollet e aplikacioneve të teknologjisë së informacionit

Kontrollet e Aplikacioneve

Kontrollet e aplikacioneve janë kontrolle specifike të veçanta për çdo aplikacion. Kur proceset
e institucionit janë të automatizuara në aplikacione të TI-së, rregullat e tij ndërtohen gjithashtu
në aplikacione. Ato aplikohen në segmente të aplikacioneve dhe lidhen me transaksionet dhe
të dhënat e qëndrueshme. Kontrollet e aplikacioneve janë ndërtuar për të siguruar dhe
mbrojtur saktësinë, integritetin, realizueshmërinë dhe konfidencialitetin e informacionit. Ato
sigurojnë inicimin e transaksioneve të autorizuara në mënyrën e duhur, procedimin e të
dhënave të vlefshme, regjistrimin e plotë dhe raportimin e saktë. Kjo pjesë është e ndarë në
katër llojet e kontrolleve.

Kontrollet e të dhënave hyrëse
Kontrollet e përpunimit
Kontrollet e të dhënave dalëse
Kontrollet e sigurisë së aplikacioneve
Figura 4 Llojet e kontrolleve të aplikacioneve

19 Ndryshimet emergjente nuk mund të presin të kalojnë përgjatë procedurave të kontrollit të ndryshimit dhe duhet të

implementohen me minimumin e vonesave. Koha është e reduktuar për kryerjen dhe testimin e ndryshimit. Kjo krijon rrezik
më të lartë të gabimeve të programimit.
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Më poshtë kemi paraqitur gjetjet si pasojë e mungesës së kontrolleve në aplikacione të sistemit
të informacionit.
6. Në SMP, fusha për regjistrimin e përvojës së punës nuk kishte të vendosur kontrollet
hyrëse të nevojshme
Gabimet në aplikacione duhet të korrigjohen ose tejkalohen në mënyrën e duhur përpara përpunimit të
transaksioneve. Regjistrat duhet të rishikohen në mënyrë periodike dhe të ndërmerren veprime të
nevojshme korrigjuese. SMP-ja duhet të ketë procedura të kontrolleve të vlefshmërisë, për ta mbrojtur
kundrejt gabimeve gjatë vendosjes së të dhënave. 20
Në aplikacion ku regjistrohej përvoja e punës, nuk ishin të vendosura kontrollet të cilat do ta
limitonin vendosjen e viteve joadekuate. Aplikacioni lejonte vendosjen e me shumë viteve të
përvojës se sa vet i punësuari kishte dhe lejonte të vendosej përvoja e punës më e vogël se sa
kishte përvojë të regjistruar në këtë aplikacion.
Gjatë analizës për saktësinë e të dhënave të regjistruara rreth moshës së punonjësve dhe
përvojës, kemi identifikuar më shumë se 300 raste të punonjësve të cilët sipas viteve të
përvojës së punës të regjistruar në sistem del që kanë hyrë në punë nën moshën e lejuar për
punë (18 vjeçare). Po ashtu, nga baza e të dhënave kemi identifikuar raste kur përvoja e
regjistruar ishte me e vogël se sa vitet që këta të punësuar kishin marr pagë nga institucionet
publike përmes këtij sistemi.
Sipas zyrtarëve në divizionin e pagave në Thesar dhe bazuar në vendimin e qeverisë21,
përgjegjës për saktësinë e përvojës së punës janë zyrtarët e burimeve njerëzore nëpër
institucione përkatëse andaj edhe procedimi i këtyre të dhënave bëhet sipas deklarimeve nga
këta zyrtar. Megjithatë, pohojnë se mund të ketë edhe gabime të bëra gjatë procedimit nga
operatorët për shkak të volumit të madh të të dhënave që duhej të procedoheshin apo
lëshimeve teknike nga ana ZBNJ.
Poashtu, sipas zyrtarëve në thesar, numri më i madh i viteve të përvojës të regjistruara në
sistem mund të jete edhe për shkak që përvoja për ish të përndjekurit/burgosurit politik
llogaritet dyfish për vitet e kaluara ne arrest, izolim, në arrest shtëpiak dhe në burg 22. Mirëpo
në mungesë të mundësisë së regjistrimeve në sistem (kategorizimeve 23) të rasteve të tilla,
Thesari këto të dhëna i kishte vetëm dosje fizike dhe nuk ka arritur të na dëshmoj se ka edhe
raste të tilla. Shkak i gabimeve të tilla ishte edhe aplikacioni i cili nuk mundësonte regjistrimin
e përvojës së punës sipas datave por vetëm regjistrim të numrit të viteve të përvojës.

20 Manuali i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit (ZKA, 2022) - Matrica e auditimit mbi Kontrollet e Aplikacionit.
21

Vendimi i qeverisë NR.06/29 i datës 15.05.2015 mbi kushtet dhe njohjen e përvojës së punës.

22 UA nr.0712013 për njohjen e të drejtës ne stazhit të punës për ish të dënuarit dhe të burgosurit politik, Neni 4
23 Shih çështjen më poshtë
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Mungesa e vendosjes së kontrolleve të nevojshme në aplikacion ka ndikuar që zyrtarët të
përfitojnë më shumë apo të marrin më pak nga të ardhurat shtesë sa ju takojnë për përvojën e
punës. Njëkohësit kjo rrit rrezikun që në sistem të regjistrohen të dhëna jo të sakta.
7. SMP-ja nuk mundëson regjistrimin e kategorive të veçanta për zyrtarët publik
Parametrat e vendosura në sistemin e menaxhimit të pagave duhet të jenë të zhvilluara në mënyrë që
të përkrahin dhe të jenë në harmoni të plotë me kornizën ligjore dhe rregullative për pagat në sektorin
publik në Kosovë. 24
Nga testimet në aplikacion për mundësin e regjistrimeve të ndryshme varësisht nga
kategorizimi i zyrtarëve, sistemi në disa raste kishte aplikuar kufizimet sipas legjislacioneve
në fuqi. Kemi identifikuar se nuk bëhet trajtimi i njëjtë për zyrtarët të cilit kishin arritur
moshën e pensionimit dhe vazhdonin të shërbenin ende në institucionet publike. Nga 201
zyrtarët që analizuam, të cilit kishin pagë primare, vetëm 52 prej tyre përfitonin nga shtesa e
përvojës së punës. Sipas zyrtarëve në Thesar, një pjesë e tyre pasi që kryejnë shërbime të
rregullta si zyrtar si dhe nëse institucioni ku punojnë ka dërguar numrin e viteve të përvojës
së punës atëherë është bërë edhe përfitimi i shtesës së pagës për ta. Mirëpo, nëse institucioni
përkatës nuk ka dërguar numrin e viteve të përvojës për këtë kategori atëherë ata punonjës
nuk kanë përfituar atë shtesë.
Në mungesë të udhëzimeve për kategorizimin e pagave dhe përfitimeve të tjera për ish
zyrtarët e lart shtetërorë (me të drejtë përfitimi edhe pas përfundimit të funksionit), “Qytetarë
me merita të veçanta“, “Simbol i Rezistencës” etj., janë kategorizuar si paga duke u paguar
përmes listës së pagave përkatësisht kategorisë “paga dhe mëditje”. Si rrjedhojë, këto kategori
kanë përfituar shtesa në përvojën e punës si dhe detyrimet tatimore nuk janë llogaritur si të
ardhura personale tjera por si pagë e rregullt. Mirëpo, duke filluar nga muaji shkurt 2022 një
pjesë e tyre tashmë kanë filluar të paguhen nga kategoria ekonomike “Subvencione dhe
transfere, transfere për individë” dhe nuk do të jenë më pjesë e listës së pagave.
Në mungesë të vendosjes së parametrave për kategorizimet e veçanta si në rastin e
“pensionistëve” apo “ish zyrtarët e lart shtetëror”, “të përndjekurit politik” etj., ka ndikuar që
përfitimet në kalkulimin e pagave - shtesave nuk janë aplikuar njëjtë edhe pse këta zyrtarët i
përkisnin kategorive të njëjta.
8. Sistemi për menaxhimin e pagave nuk është i ndërlidhur me sistemet BDMS-së dhe
SIMBJ-së që përbëjnë ciklin e përpunimit për realizimin e pagave.
Në aplikacionin për menaxhimin e pagave duhet të ekzistojnë kontrolle shtesë të tilla si regjistra të
autorizuar për të parandaluar vendosjen e të dhënave të pasakta. 25

24 Manuali i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit (ZKA, 2022) - Matrica e auditimit mbi Kontrollet e Aplikacionit.
25 Manuali i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit (ZKA, 2022) - Matrica e auditimit mbi Kontrollet e Aplikacioneve -
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Çdo institucion, që merr në punë zyrtarë publikë, është i obliguar të hartoj planin vjetor dhe
afatmesëm të personelit, në pajtim me procesin e planifikimit buxhetor. Pra, për t’u bërë
ekzekutimi i pagave duhet të merren parasysh të dhënat për të punësuarit nga SIMBNJ-ja si
dhe të dhënat për buxhetin dhe pozitat e lejuara nga Sistemi i Zhvillimit për Menaxhimin e
Buxhetit (BDMS). Ndërsa për të ekzekutuar procesin final ekziston një ndërlidhje për
transferim të të dhënave në ATK dhe në BQK.
Ne kemi vërejtur se sistemi për menaxhimin e pagave nuk ka ndërlidhje me SIMBNJ-në dhe
BDMS-në. Si pasoj e mungesës së ndërlidhjes me SIMBNJ-në të gjitha të dhënat për të
punësuarin duhet të regjistrohen edhe në SMP në mënyre manuale. Sipas legjislacionit 26 në
fuqi këto të dhëna duhet t’i përmbaj SIMBNJ-ja dhe të transferohen direkt në SMP.
Poashtu, për secilin vit kalendarik Departamenti i Buxhetit në MFPT sjell buxhetin e aprovuar
sipas programeve dhe nën programeve për secilën OB dhe numrin e të punësuarve të
përcaktuar në ligjin vjetor të buxhetit. Këto kontrolle bëhen në mënyrë fizike nga zyrtarët e
divizionit të pagave për numrin e lejuar të punonjësve.
Sipas zyrtarëve mungesa e ndërlidhjes me SIMBNJ-në nuk ishte e mundur të realizohet për
shkak se platforma e SIMBNJ-së dhe SMP-së nuk është e njëjta dhe nevojiten avancimi i SMPsë për të bërë ndërlidhjen. Gjithashtu, pritjet për miratimin e ligjit të pagave si dhe plotësim/
ndryshimit të ligjit për zyrtarët publik kanë ndikuar që të mos ndërmerren hapa tjerë.
Ndërlidhja me këto sisteme është paraparë dhe pritet të realizohet me avancimin e SMP-së që
është në proces.
Kjo ka rezultuar me punë të dyfishtë për zyrtarët e burimeve njerëzore në OB-të, si dhe
rezulton në vëllim të madh të lëndëve për tu kontrolluar dhe proceduar nga zyrtarët në
divizionin e pagave, duke rritur kështu mundësit e gabimeve eventuale nga të dyja palët dhe
ndikim të drejtpërdrejt në ulje të efikasitetit të punës.
9. Janë identifikuar raste me statusin e dy pagave primare në sistem
Aplikacioni duhet të identifikojë në mënyrë korrekte gabimet në transaksione. Rrjedha e punës në
aplikacionin për menaxhimin e pagave duhet të zhvillohet në atë mënyrë që të përkrahë të gjitha proceset
e punës dhe të jetë në harmoni të plotë me rregullat dhe kërkesat e procesit të pagave. 27
SMP-ja ka të vendosura kontrollet për moslejimin e regjistrimit të dy pagave primare për një
punonjës. Megjithatë, gjatë analizës së bazës së të dhënave për vitin 2021, kemi identifikuar
38 të punësuar të cilët ishin të regjistruar dhe merrnin të ardhura në statusin e dy pagave
primare. Po ashtu, nga analizat tona del se zyrtarët e kategorive të njëjta nuk janë trajtuar
njëlloj, pra kishte kategori të ngjashme që ishin regjistruar si pagë sekondare. Duke marrë

26

Ligji nr. 06/l - 114 për zyrtarët publikë, Neni 17
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parasysh që sistemi nuk lejon regjistrimin e dy pagave primare kjo mund të bëhet vetëm në
ndryshimet direkt në bazën e të dhënave.
Sipas zyrtarëve të Thesarit, një pjesë e tyre kishte ndodhur pasi që me legjislacion nuk ishte e
përcaktuar si të trajtohej kjo e ardhur e punonjësve andaj është regjistruar si pagë primare.
Si rezultat, regjistrimi i dy pagave primare bie ndesh me kornizën ligjore dhe rregullative si
dhe rezulton me devijim në pagesën e tatimit në pagë sipas kategorive të caktuara 28. Pas
kalkulimit të tyre duke marrë pagën më të madhe primare për rastet e identifikuara del që në
pagën e dytë të regjistruar si primare në total për 38 raste ka reflektuar në mos deklarimin dhe
pagesën e tatimit prej 10,763 euro për vitin 2021.
10. Shtesa e përvojës së punës nuk kalkulohet në muajin në të cilin përmbushet kriteri prej
një viti
Për çdo vit të përvojës së punës të kaluar në shërbimin civil dhe jashtë tij, përveç përvojës së kaluar në
punë praktike, nëpunësit civil sipas ligjit i takon e drejta shtesë në pagën bazë prej 0,5%. 29
Për të verifikuar nëse kalkulimi i pagave në sistem bëhej sipas ligjeve, rregulloreve,
udhëzimeve dhe vendimeve, ne kemi testuar nëse sistemi është duke kalkuluar kontributet
pensionale, tatimet sipas shkallëve, nëse në pagën bruto janë përfshirë shtesat apo ndalesat si
dhe nëse pagesa e shtesës për përvojë të punës është duke u bërë sipas vendimeve në fuqi.
Nga të dhënat e testuara për vitin 2021, është vënë në pah që shtesa e përvojës së punës në
pagën bazë fillon të kalkulohet nga muaji prill pavarësisht nëse përvoja e plot prej një viti
është plotësuar në ndonjë muaj tjetër. Përvoja e punës ka filluar të paguhet nga muaji prill/maj
2015 sipas një vendimi të qeverisë. Mirëpo, në mungesë të udhëzimeve përkatëse për mënyrën
e realizimit të kësaj shtese, ishte vendosur që si muaj i fillimit/prerjes të jetë muaji prill i çdo
viti në mënyrë që organizatat buxhetore të bëjnë planifikimin e buxhetit në kohë.
Po ashtu, në sistemin për menaxhimin e pagave regjistroheshin vetëm vitet e plota dhe nuk
kishte mundësi të regjistroheshin muajt apo datat e fillimit të punës, mbi të cilat do të
kalkulohej përvoja reale. Njësia përgjegjëse për burime njerëzore në çdo institucion, ka
obligim që të vendos për njohjen e viteve të përvojës së punës dhe mbajtjen e dosjes me detaje
për çdo punonjës30, ndërsa në Thesar dërgohen vitet e përvojës së njohur (përshirë edhe
muajt), mirëpo Divizioni i pagave në sistem regjistron vetëm vitet e plota.
Kjo mënyrë e realizimit të shtesës për përvojë të punës ka krijuar pabarazi në përfitimet nga
kjo shtesë për zyrtarët të cilët janë të punësuar nga muaji maj deri në mars, duke mos ju
kalkuluar shtesa 0.05% mbi pagën bazë përkatësisht nga një deri në njëmbëdhjetë muaj çdo
vit.

28
29

Ligji Nr. 05 l-028 për tatimin në të ardhurat personale, Neni 38
LIGJI Nr. 03/L-147- për pagat e nëpunësve civilë - Neni 18 Shtesa mbi pagën për përvojën e punës

30 Vendimi i qeverisë NR.06/29 i datës 15.05.2015 mbi kushtet dhe njohjen e përvojës së punës.
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11. Kalkulimi i shtesës së përvojës së punës bëhet për një vit më pak nga sa ju takon dhe
nuk është në përputhje me vitet në sistem
Për çdo vit të përvojës së punës të kaluar në shërbimin civil dhe jashtë tij, përveç përvojës së kaluar në
punë praktike, nëpunësit civil sipas këtij ligji i takon e drejta shtesë në pagën bazë prej 0,5%. 31
Nga të dhënat e listës së pagave për vitin 2021, kemi analizuar nëse pagesa e shtesës të
përvojës së punës për zyrtarë është duke u kalkuluar për të gjitha vitet e deklaruara në sistem,
ku çdo vit kalkulohet 0.5% e pagës bazë. Kemi vërejtur se kalkulimi për përvojën e punës në
SMP bëhet për një vit më pak se sa përvoja reale e deklaruar nga zyrtarët përkatësisht e
regjistruar në sistemin për menaxhimin e pagave.
Analizat e mëtejme për shkakun e ndodhjes, tregojnë se kalkulimi i një viti më pak për
përvojën e punës kishte filluar të paraqitet në vitin 2018, pas vendimit të qeverisë Nr. 05/24
të datës 12.01.2018 për rritjen e pagës bazë prej 4%, i zbatuar nga muaji janar 2018. Zbatimi i
këtij vendimi është përcjellë me dy mangësi:
 kalkulimi i përvojës së punës në janar të vitit 2018 ishte bërë mbi pagën bazë pa rritjen
prej 4% për 15 muajt në vazhdim, e cila ishte rregulluar me pagën e muajit prill 2019;
dhe
 kalkulimi i shtesës së përvojës së punës 0.5% nuk është përfshirë/kalkuluar për atë vit
dhe ende vazhdon të kalkulohet për një vit më pak. Edhe pse në sistem korrigjimi i viteve
të përvojës së punës ishte bërë në fillim të vitit 2019.
Në bazë të dokumentacionit të ofruar rreth këtyre vendimeve dhe intervistave të realizuara
me zyrtarët përgjegjës në Thesar, në vitin 2018, me vendim32 të Qeverisë së Kosovës është bërë
rritja prej 4% e pagës bazë dhe e shtesave të përcaktuara me këtë vendim. Sipas zyrtarëve në
Thesar në rritjen prej 4% është përfshirë edhe përvoja e punës prej 0.5%, përndryshe kjo rritje
(4%+0.5%) tejkalonte kufirin e rritjes së pagave në ligjin për menaxhimin e financave publike33
(jo me pak se 0.5% për çdo vit, e jo më shumë se rritja ekonomike - në këtë rast 4%).
Prandaj, zbatimi i tillë i vendimit të qeverisë nga Ministria e Financave ka bërë që të mos
përfshihet përvoja 0.5% dhe të mos bëhet kalkulimi në pagën e re bazë me rritje 4%, mirëpo
në pagën pa rritje.
Lidhur me arsyetimin e tejkalimit të kufirit buxhetor prej 4% Thesari nuk ka ofruar ndonjë
analizë të saktë dhe detaje që e arsyeton këtë, po ashtu vendimi i qeverisë për rritjen 4% të
pagave, nuk e përmend fare shtesën mbi përvojën e punës (0.5%), sepse kjo shtesë është
përcaktuar me akte tjera. Rrjedhimisht, ky vendim nuk ka efekt juridik mbi këtë shtesë, e cila
për më shumë nuk është as e kushtëzuar me ndonjë rrethanë, faktike apo juridike. Për
31 LIGJI Nr. 03/L-147- për pagat e nëpunësve civilë - Neni 18 Shtesa mbi pagën për përvojën e punës
32 Vendimi i Qeverisë së Kosovës Nr. 05/2018 të datës 12.01.2018
33 Ligji nr. 05/l -063 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03/l-048 për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë, i

ndryshuar dhe i plotësuar me ligjet nr. 03/l-221, nr. 04/l-116 dhe nr. 04/l-194, neni 22/c kufizimi i rritjes së buxhetit për paga
dhe mëditje
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rregullimin e kësaj çështje ende nuk ka ndonjë veprim/vendim nga Ministria përkatësisht
Thesari.
Si pasojë e zbatimit të vendimit nga Ministria e Financave, që në vitin 2018 të mos përfshihet
një vit i përvojës së punës dhe mos korrigjimit të kësaj çështje në vitet pasuese, ne kemi
vlerësuar se vetëm në vitin 2021, vlera që nuk kanë përfituar zyrtarët/punonjësit publik është
2,259,817euro. Kjo gjithashtu ka ndikuar edhe në kontributet pensionale të paguara më pak
për 225,982euro, rrjedhimisht kjo ka ndikuar edhe në pagesë të tatimit më pak për vitin 2021.
12. Aplikacioni nuk ka nivele të aprovimit për transaksionit edhe nga një përdorues tjetër
Duhet të ekzistojnë kontrolle në sistemet e informacionit për vendosjen e nivelit të autorizimit të
transaksioneve dhe të zbatohen nëpërmjet kontrolleve të ndryshëm si dhe duhet të ekziston ndarje e saktë
e detyrave për vendosjen dhe aprovimin e të dhënave. 34
Nga vëzhgimet fizike të ekzekutimit të transaksioneve, pra të regjistrimit të pagave të
punëtorëve të ri, të ndryshimeve në paga, shtesa të mundshme të pagave, përveç
operatorit/zyrtarit për procedimin e të dhënave, nuk kishte ndonjë zyrtar tjetër i cili do të
verifikonte nëse transaksioni është realizuar sipas kërkesave apo nëse ekziston ndonjë gabim
në regjistrim. Thënë më saktë nga muaji korrik 2021 deri në dhjetor 2021, transaksione të
regjistruara pa aprovime shtesë për verifikim të saktësisë nga 6 operatorë ishin gjithsej 35,762.
Të gjitha këto transaksione dorëzoheshin së bashku me dokumentacion mbështetës të cilat
kontrolloheshin një here fizikisht për kompletim nga operatorët përkatës pastaj
procedoheshin në sistem. Pra, mesatarisht ishin 5,960 transaksione të cilat duhej të
procedoheshin nga data 5 deri me datën 18 të çdo muaji.
Transaksione të regjistruara në SMP
Viti 2021
Operator 1
Operator 2
Operator 3
Operator 4
Operator 5
Operator 6
Gjithsej

Korrik
1,138
1,323
472
1,114
1,274
371

Gusht
1,113
53
672
564
841
320

Shtator
777
964
1,122
443
1,281
299

Tetor
1,047
1,201
1,551
1,597
1,228
325

Nëntor
1,337
1,363
1,490
1,264
1,257
-

Dhjetor
1,653
1,238
1,672
1,587
1,811

5,692

3,563

4,886

6,949

6,711

7,961

Tabela 2. Transaksionet e regjistruara në SMP, Korrik – Dhjetor 2021

Sipas zyrtarëve ishte shumë e vështirë të bëhej edhe një kontroll shtesë në sistem në mënyrë
që të shmangeshin gabimet eventuale. Andaj, për të verifikuar gabimet eventuale, në sistem
ishin hapur edhe kredencialet për zyrtarët në çdo OB që të mund të verifikonin pagat për
secilin punonjës të tyre dhe konfirmimet të ktheheshin në Thesar para ekzekutimit të pagave.

34 Manuali i auditimit të Teknologjisë së Informacionit (ZKA, 2022) - Matrica e auditimit mbi Kontrollet e Aplikacionit.

18

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

Mungesa e vendosjes së autorizimeve të nevojshme për çdo regjistrim/ndryshim në
aplikacion rrit rrezikun e përpunimit të të dhënave të gabuara dhe aplikacioni mund të mos
të arrijë të realizojë objektivat e tij. Përpunimi i gabuar i transaksionit ndikon direkt në
efikasitetin e punës me ç ‘rast zyrtarët janë të detyruar edhe një here të bëjnë procedimin e
njëjtë.
13. Numër i madh i transaksioneve vendosen direkt në bazën e të dhënave.
Thesari duhet të sigurohen se aplikacionet e zhvilluara ose të blera përmbushin kërkesat dhe objektivat
e organizatës. Ekziston një sistem i qartë dhe kompakt për trajtimin e gabimeve duke komunikuar
problemet në mënyrë që të ndërmerren veprime korrigjuese për çdo lloj gabimi. Gabimet mund të
korrigjohen përpara përpunimit të transaksioneve. Regjistrimet rishikohen dhe ndërmerren veprimet e
nevojshme korrigjuese. 35
Organizata buxhetore përveç pagave të rregullta kanë edhe shtesa, një pjesë e të cilave janë
shtesa fikse mirëpo kanë shumë nga ato që ndryshojnë çdo muaj. Këto shtesa dërgohen nga
OB-të tek udhëheqësi i divizionit të pagave në formë të Excel-it. Të dhënat që nuk janë të
rregullta apo kërkesat për pagesa të cilat tejkalojnë limitin buxhetor, iu kthehet një përgjigje
organizatave. Pasi të grumbullohen të dhënat valide (në formë tabelare), Udhëheqësi
Divizionit te Pagave për procedim të mëtejmë i dërgon te administratori i sistemit.
Administratori i sistemit në mënyrë manuale i kontrollon këto të dhëna dhe përgatit fajllat
për importim dhe i ekzekuton direkt në bazën e të dhënave pa aprovim tjetër. Vetëm gjashtë
mujorin e dytë të vitit 2021 ishin importuar 277,210 transaksione direkt në bazën e të dhënave,
prej të cilave rreth 47% i takonin shtesave covid-19.
Transaksionet masive
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Figura 5: Numri i regjistrimit të transaksioneve masive në SMP Korrik-Dhjetor 2021

Kontrolli që iu bëhet këtyre transaksioneve është ai i zyrtarëve të burimeve njerëzore nga OBtë përkatëse, të cilët marrin listat e pagave për të kontrolluar realizimin e ndryshimeve që kanë
sjellë. Në rast të ndonjë gabimi eventual, largohen nga lista e pagave me kërkesë të vetë
organizatës. Për tejkalim të ndonjë linje buxhetore, të grupuara në bazë të kodeve dërgohen
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për verifikim edhe te divizioni i pagesave. Nëse ka tejkalim të ndonjë linjë buxhetore atëherë
njoftohet organizata dhe ndërmerren masat për rregullim.
Si rezultat i kësaj praktike të punës, nga verifikimi i tabelave të transaksioneve kryesore në
bazën e të dhënave, ishte një numër i madh i rreshtave të fshira si pasojë e gabimeve gjatë
insertimit të tyre, apo edhe i ndryshimeve eventuale që vinin me kërkesë nga zyrtarët
kompetent, mirëpo nuk kishte të regjistruara histori se pse është bërë fshirja, nga kush apo në
çfarë kohe.
Nuk ishte paraparë që sistemi të automatizohej ashtu që të zhvillohet një modul për importim
masiv të të dhënave i cili do të regjistronte dhe mbante histori për të gjitha ngjarjet e ndodhura.
Po ashtu, për shkak të mos zhvillimit të sistemit nuk mundësohet procedimi i këtyre të
dhënave nga vetë OB-të. Me zhvillimet e reja që pritet të ndodhin është paraparë një
automatizim më i mirë i sistemit.
Mungesa e automatizimit të sistemit si dhe mungesa e procedimit të dhënave në sistem nga
OB-të mund të shmang përgjegjësinë e zyrtareve të OB-ve dhe zyrtarëve tjerë përgjegjës për
menaxhimin e pagave, rrit rrezikun e gabimeve të mundshme gjatë procedimit, si dhe ndikon
në efikasitet duke shmangur punën e dyfishtë.
14. Sistemi për menaxhimin e pagave ka mungesë të gjurmëve të auditimit.
Aplikacioni dhe baza e të dhënave duhet të ketë gjurmë të auditimit që identifikojnë ndryshimet,
anashkalimet dhe regjistrat të autorizuara (llog-a) për transaksione kritike. Gjurmët e auditimit duhet
të rishikohen në mënyrë periodike për të monitoruar aktivitetet e pazakonta si dhe duhet të mirëmbahen
dhe mbrohen në mënyrë të duhu. 36
Për të verifikuar nëse mund të identifikohen ndryshimet e bëra në SMP nga përdoruesit e tij,
ne kemi analizuar gjurmët e auditimit nëse të gjitha ngjarjet regjistrohen. Për transaksionet që
regjistroheshin nga operatorët, në tabelat kryesore mund të identifikohej nga kush është
punuar transaksioni, kohën kur është punuar etj. Mirëpo, Thesari nuk ka zhvilluar një proces
dhe procedurë për ruajtjen dhe monitorimin e gjurmëve të auditimit.
Nga verifikimi i tabelave për gjurmueshmëri të bazës së të dhënave, kemi gjetur që kishte
aktivitete të cilat nuk ishin ruajtur në bazën e të dhënave. Nga verifikimi i tabelave kryesore
në bazën e të dhënave nëse numrat e sekuencave kishin një rrjedh të njëpasnjëshme, një numër
i madh i tyre mungonin. Për arsyeshmërinë e mungesës së tyre, nuk kishte tabelë tjetër në të
cilën mund të identifikonim se si ishte regjistruar transaksioni fillestar, kush e kishte bërë
fshirjen, llojin e ngjarjes (fshirje/ndryshim), datën dhe orën, etj.
Mungesa e gjurmëve të aktiviteteve në sistem është si shkak i mungesës së një procesi dhe
procedure lidhur me mbledhjen dhe trajtimin e tyre dhe mungesës së vëmendjes së duhur për
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rëndësinë e gjurmëve të aktiviteteve. Edhe pse Thesari me kontratën që kishe me operatorin
ekonomik që nga viti 2018 kishte paraparë përmirësimin e modulit për ruajtjen e ngjarjeve në
sistem.
Mungesa e vendosjes së mekanizmave për mbledhjen, ruajtjen, trajtimin dhe monitorimin e
gjurmëve të auditimit mund të qojnë në aktivitete të pa autorizuara që mund të shkaktojnë
humbjen e integritetit të të dhënave apo keqpërdorimin e tyre. Ndërsa mos monitorimi dhe
trajtimi në periudha të caktuara të ngjarjeve të aktiviteteve, paraqet rrezik të mos identifikimit
të gabimeve dhe keqpërdorimeve me kohë apo mos identifikimin fare të tyre.
15. Nuk ka monitorim për llogaritë me qasje të plota në sistemin për menaxhimin e pagave
Politikat e qasjes duhet të japin një bazë për kontrollin e ndërhyrjes ndaj informacioneve. Duhet të
ekzistojnë ndarje të përgjegjësive dhe kontrolle për të parandaluar ndryshimet e paautorizuara në
sistemet e informacionit dhe konfigurimin e sistemeve. Llogarit me qasje të plota në sisteme duhet të
monitorohen në vazhdimësi. 37
Në analizën e listave të përdoruesve me rolet dhe përgjegjësitë që kanë në sistemin për
menaxhimin e pagave, është identifikuar se qasje të plotë si në aplikacion ashtu edhe në bazën
e të dhënave ka zyrtari i cili e administron këtë sistem. Për më tepër nuk ka mekanizma për
monitorimin e përdoruesve që kanë qasje të plotë.
Sipas rregullores së brendshme, divizionin i TI-së brenda Thesarit kryen edhe administrimin
e bazave të të dhënave, mirëpo përgjegjësitë për menaxhimin e bazës së të dhënave për SMP
kishin mbet në divizionin e pagave. Kjo pasi që administratori i sistemit kryente një numër të
madh të transaksioneve të detyrueshme mujore dhe ende nuk ishte automatizuar sistemi që
këto transaksione të procedoheshin përmes aplikacionit.
Monitorimi nuk ishte bërë asnjëherë në mungese të procedurave si dhe ishte vetëm një zyrtarë
që kishte këto qasje dhe për çfarëdo incidenti të mundshëm ekzistonte si person përgjegjës.
Mungesa e kontrollit të përdoruesve me qasje të plotë si dhe qasja e plote i të njëjtit zyrtar si
në bazën e të dhënave ashtu edhe në aplikacion për ekzekutimin e pagave, rrezikon që të
realizohen/ndryshohen/fshihen transaksioneve të paautorizuara dhe këto transaksione të
mos identifikohen. Rrjedhimisht kjo ndikon në integritet të këtij sistemi.
16. Procesi i menaxhimit të llogarive të përdoruesve në SMP ishte i mangët
Llogaritë elektronike zyrtare (llogarit në aplikacion dhe në bazën e të dhënave të sistemit SMP) duhet
të jenë në harmoni me udhëzimin administrativ për llogaritë elektronike zyrtare të hartuar nga ASHIja. 38

37 ISO 27001: Kontrollet e qasjeve - Menaxhimi i qasjeve të përdorueseve /Kontrolli i qasjes në aplikacione
38 Udhëzim administrativ (MAP) nr. 02/2015 për llogaritë elektronike zyrtare
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Thesari në procedurat e tij për menaxhimin e llogarive elektronike nuk ka të përfshirë procesin
për menaxhimin dhe monitorimin e llogarive të përdoruesve të sistemit për menaxhimin e
pagave. Për më shumë, për menaxhimin e llogarive në këtë sistem nuk kishte të hartuara
procedura tjera si dhe nuk aplikoheshin udhëzimet e hartuara nga ASHI-ja.
Sistemi për menaxhimin e pagave kishte një mundësi e cila siguronte që vetëm zyrtarët të cilit
kishin një numër të punëtorit 39 mund të kishin llogari elektronike të hapur në këtë sistem.
Mirëpo, sistemi nuk kishte të vendosur kufizime për mos lejimin e hapjes së kredencialeve
për punëtorët pasiv.
Në verifikimin dhe testimin e fjalëkalimeve në sistemin SMP kemi gjetur që sistemi nuk ka
siguri të mjaftueshme të llogarive. Ky sistem lejon që përdoruesi për llogarinë/ID e tij të
përdorë fjalëkalim me gjatësi edhe me vetëm një karakter. Po ashtu, sistemi mund të kufizonte
jetëgjatësinë e një përdoruesi, por nuk mundësonte ndryshimin e fjalëkalimit pas qasjes së
parë, apo ndryshimeve periodike të fjalëkalimeve.
Deri më tani nuk ishin marrë masa për ndryshimin e kësaj praktike, pasi që ishte një numër i
kufizuar i përdoruesve të sistemit dhe përdoruesit jashtë divizionit të pagave kanë qasje
vetëm për lexim, kështu që zyrtarët përkatës e kishin cilësuar mundësinë e keqpërdorimit të
këtyre llogarive si rrezik të ulët. Prandaj edhe nuk kishin vënë në përdorim udhëzimin
administrativ për llogarit elektronike zyrtare të hartuar nga ASHI-ja.
Mungesa e kompleksitetit të fjalëkalimit si dhe mos-zbatimi i ndryshimit të fjalëkalimit në
periudha të rregullta kohore rrezikon që fjalëkalimi i llogarive/ID të përdoruesve të zbulohet
nga persona të paautorizuar dhe këto llogari të keqpërdoren.

39 Çdo i punësuar në administratën shtetërore ka një numër unik identifikues, pavarësisht lëvizjeve që mund të bëjë nëpër

organizata.
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4. Konkluzionet
Qeverisja e TI-së
Thesari nuk ka hartuar procedura të qarta për identifikimin e kërkesave, si rrjedhojë nuk ka
vendosur struktura adekuate, plane dhe procese të definuara qartë për të identifikuar kërkesat
apo nevojat për sistemin e pagave, si dhe për të menaxhuar rreziqet e mundshme. Thesari
kishte vënë në pah nevojën për zhvillim/avancim të sistemit të pagave në vitin 2019.
Megjithatë nuk ka bërë një vlerësim gjithëpërfshirës të gjendjes ekzistuese të sistemit dhe
nevojave për zhvillim në fushën e TI-së. Si pasojë nuk kishte një pasqyrë të qartë të këtyre
nevojave, mbi të cilën do të bazoheshin në avancimin e sistemit të pagave.
Në mungesë të procedurave dhe planeve adekuate strategjike, Thesari rrezikon që të mos
arrihet objektivi i paraparë i organizatës dhe ndryshimet në proceset për realizimin e pagave
të dështojnë.
Vendosja e divizionit të TI-së dhe divizionit të pagave në pozicion jo të duhur, ndarja
joadekuate e detyrave si dhe mungesa e strukturës së qartë organizative, bëjnë që procesi i
pagave të mund të dështojë, të jetë transparent dhe llogaridhënës, gjithashtu rrezikon në
mosarritjen e qëllimeve dhe përmbushjen e nevojave të tij.
Operacionet e TI-së
Thesari nuk ka dokumentim të SMP-së, ndërsa dokumentacioni mbështetës për përshkrimin
e procesit të punës së biznesit është i pa përditësuar. Po ashtu, mungojnë procedurat
standarde të operimit të cilat do të mundësonin punën në sistem. Mungesa e dokumentimit
të sistemit mund të rrezikojë që procedimi aktual i kërkesave të mos jetë adekuat si dhe shton
rrezikun që sistemi të mos përmbush kërkesat e përdoruesve, mund të ndikojë në cilësinë e të
dhënave si dhe rrit rrezikun e varësisë nga palët treta (OE) apo edhe varësin ndaj një individi.
Mos ndjekja e një procedure të përcaktuar të menaxhimit të ndryshimit, e cila kërkon aprovim
nga personat e autorizuar përpara zbatimit në mjedisin produktiv rrezikon të ketë ndryshime
të paaprovuara ose aksidentale të cilat mund të kenë pasoja financiare. Mungesa e kontrolleve
të ndryshimeve në sistem rrezikon që sistemet të mos të vazhdojnë të mbështesin operacionet
e Thesarit.
Kontrollet e Aplikacioneve
Në aplikacionin për menaxhimin e pagave nuk janë vendosur kufizimet dhe kontrollet
adekuate në mënyrë që të shmangen gabimet gjatë procedimit të të dhënave hyrëse. Kjo ka
ndikuar që zyrtarë të përfitojnë më shumë apo të marrin më pak nga të ardhurat shtesë sa ju
takojnë për përvojën e punës. Njëkohësisht kjo rrit rrezikun që në sistem të regjistrohen të
dhëna jo të sakta.
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Mungesa e udhëzimeve adekuate si dhe në mungesë të vendosjes së parametrave për
kategorizimet e veçanta në aplikacion, përfitimet në kalkulimin e pagave-shtesave nuk janë
aplikuar njëjtë edhe pse këta zyrtarë i përkisnin kategorive të njëjta.
Në aplikacionin për menaxhimin e pagave nuk janë vendosur ndërlidhjet me sistemet tjera që
përbëjnë ciklin e përpunimit për realizimin e pagave. Kjo ka rezultuar me punë të dyfishtë,
vëllim të madh të lëndëve për tu kontrolluar dhe proceduar duke rritur kështu mundësit e
gabimeve eventuale dhe ndikim të drejtpërdrejt në ulje të efikasitetit të punës.
Në aplikacionin për menaxhimin e pagave kishte raste të regjistrimit të të ardhurave me
statusin e dy pagave primare për të njëjtin punonjës edhe pse në sistem nuk lejohet një gjë e
tillë dhe bie ndesh me kornizën ligjore dhe rregullative. Kjo ishte bërë përmes ndryshimeve
direkt në bazën e të dhënave, duke rezultuar edhe me shmangie të tatimit, duke llogaritur
tatimin si paga në vend që të tatohen si të hyra tjera.
Në aplikacionin për menaxhimin e pagave, shtesa e përvojës së punës në pagën bazë
kalkulohet me pagën e muajit prill pavarësisht nëse përvoja e plot prej një viti është plotësuar
në ndonjë muaj tjetër. Kjo mënyrë e realizimit të shtesës për përvojë të punës ka krijuar
pabarazi për ata zyrtarë të cilët janë të punësuar nga muaji maj deri në mars të vitit të
ardhshëm, duke mos ju kalkuluar shtesa 0.05% mbi pagën bazë nga një deri në njëmbëdhjetë
muaj çdo vit.
Kalkulimi për përvojën e punës në SMP bëhet për një vit më pak se sa përvoja e deklaruar nga
zyrtarët e regjistruar në sistem. Si rrjedhojë kemi vlerësuar se vetëm në vitin 2021, vlera që
nuk kanë përfituar punonjësit publikë është 2,259,817 euro. Kjo gjithashtu ka ndikuar edhe në
kontributet pensionale të paguara për 225,982 euro më pak, rrjedhimisht kjo ka ndikuar edhe
në pagesën të tatimit më pak për vitin 2021.
Në SMP nuk ishin vendosur autorizimet e nevojshme për procedimin e të dhënave, në mënyrë
që të ulin rrezikun e përpunimit të dhënave të gabuara dhe aplikacioni dhe të shpërndajnë
përgjegjësin sipas përcaktimit të detyrave. Sistemi nuk mundësonte importimin e të dhënave
masive në mënyrë automatike dhe nuk ruante histori për të gjitha aktiviteteve e bëra në të. Po
ashtu, sistemi nuk ishte zhvilluar që të mundësohet procedimi i këtyre të dhënave nga vetë
OB-të. Si rezultat shumë të dhëna importohen direkt në bazën e të dhënave pa një aprovim
shtesë për verifikim të saktësisë. Kjo mund të shmang përgjegjësinë e zyrtareve të OB-ve dhe
zyrtarëve tjerë përgjegjës për menaxhimin e pagave, rrit rrezikun e gabimeve të mundshme
gjatë procedimit, si dhe ndikon në efikasitetin e punës.
Thesari nuk ka zhvilluar një proces dhe procedurë për ruajtjen dhe monitorimin e gjurmëve
të auditimit të cilat mund të qojnë në aktivitete të pa autorizuara që mund të shkaktojnë
humbjen e integritetit të të dhënave apo keqpërdorimin e tyre.
Thesari nuk kishte hartuar një procedurë për menaxhimin dhe të monitorimin e llogarive të
përdoruesve të sistemit për menaxhimin e pagave, ekzistojnë qasje të plota të të njëjtit zyrtarë
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në aplikacion dhe në bazën e të dhënave të SMP-së si dhe nuk ka mekanizma për monitorimin
e aktiviteteve të këtyre përdoruesve. Po ashtu nuk zbatonte kompleksitetin e nevojshëm të
fjalëkalimeve. Kjo mund të ndikoj në rritjen e rrezikut të mosidentifikimit të gabimeve apo
keqpërdorimeve të mundshme.
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5. Rekomandimet
Rekomandojmë Ministrinë e Financave Punës dhe Transfereve dhe Thesarin e Kosovës që:
1. Identifikimi i nevojave dhe rreziqeve në fushën e TI-së. Të hartojnë politika apo
procedura për identifikimin dhe prioritizimin e kërkesave me qëllim që të sigurohet se të
gjitha kërkesat e përdoruesve janë identifikuar dhe prioritizuar sipas një analize të
mirëfilltë për të siguruar menaxhimin e rreziqeve dhe mbarëvajtjen e sistemit të pagave
me sukses;
1.1. Të vendos mekanizma të qartë për identifikim, zbatimin dhe monitorimin e këtyre
nevojave/kërkesave, për të siguruar se ato janë duke u kryer në përputhje me
objektivat e parapara dhe kërkesat që kanë nevojë për aprovim të paraqiten
paraprakisht te menaxhmenti për aprovim;
2. Strategjia, politikat dhe procedurat e TI-së. Të hartojnë strategjinë apo plan ekuivalent,
duke adresuar qartë objektivat strategjike të institucionit në operacione e TI-së. Ky plan
duhet së paku të mbulojë buxhetin e investimeve/operacioneve, burimet financuese,
burimet e strategjisë, kërkesat ligjore dhe rregullative. Po ashtu, duhet të ketë të definuar
qartë rolet dhe përgjegjësit për zbatimin e objektivave strategjike;
3. Sistematizimi i vendeve të punës. Përmes rregullores për organizim dhe sistematizim të
përcaktojnë qartë detyrat e punës duke shmangur konfliktin e pozitave, si dhe
menaxhmenti duhet të sigurohet se ka resurset e nevojshme për funksionim dhe
mbarëvajtjen e sistemeve informative, përkatësisht sistemin për menaxhimin e pagave;
4. Dokumentimi i Sistemit. Të sigurohet se është bëre dokumentimi i plotë i sistemit,
diagramet e rrjedhës së proceseve, procedurat standarde të operimit që kompletojnë të
gjithë procesin për realizimin/ekzekutimin e pagave;
5. Menaxhimi i Ndryshimeve. Të hartojë procedurë për menaxhimin e ndryshimeve
përfshirë edhe ndryshimet emergjente. Të sigurojë që ndryshimet në sistem janë
regjistruar, vlerësuar, autorizuar, prioritizuar, planifikuar, testuar, implementuar,
dokumentuar dhe rishikuar në përputhje me procedurat e dokumentuara dhe të
aprovuara të menaxhimit të ndryshimit;
6. Vlefshmëria e të dhënave. Të sigurohet se janë vendosur kufizimet dhe kontrollet
adekuate në SMP, në mënyrë që të shmangen gabimet gjatë procedimit të të dhënave
hyrëse në aplikacion;
7. Parametrat në aplikacion. Të sigurohet se parametrat e vendosura në aplikacion për
kategori të veçanta të jenë në harmoni të plotë me kornizën ligjore dhe rregullative për
pagat në sektorin publik;
8. Ndërlidhja me sisteme tjera. Të sigurohet se sistemi për menaxhimin e pagave të ketë
ndërlidhjet e nevojshme me sistemet tjera në mënyrë që të bëhen kontrollet adekuate që
parandalojnë vendosjen e të dhënave të pasakta dhe rrisin efikasitetin në punë;
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9. Pagat Primare. Të sigurohet se transaksionet në aplikacion të ekzekutohen në harmoni të
plotë me rregullat dhe kërkesat e procesit të pagave;
10. Kalkulimi i përvojës. Të sigurohet se janë bërë rregullimet e nevojshme në aplikacionin
për menaxhimin e pagave në mënyrë që kalkulimi i përvojës së punës të bëhet në muajin
që zyrtarët arrijnë kriterin përkatës;
11. Kalkulimi i përvojës së punës për vit. Të sigurohet se janë bërë rregullimet/korrigjimet
e nevojshme në SMP, ashtu që shtesat për përvojën e punës të kalkulohen dhe
ekzekutohen në mënyrë të plotë dhe për të gjitha vitet reale të punës;
12. Niveli i Aprovimeve në aplikacion. Të sigurohet se në sistemin për menaxhimin e pagave
janë vendosur nivelet e autorizimit të transaksioneve dhe të zbatohen nëpërmjet
kontrolleve për vendosjen dhe aprovimin e të dhënave duke shpërndarë përgjegjësin për
çdo regjistrim/ndryshim të vendosur në sistem;
13. Ndryshimet në DB. Të sigurohet se çdo regjistrim/ndryshim/fshirje që bëhet në procesin
e pagave të realizohet përmes aplikacionit ashtu që të mbahet historia për të gjitha ngjarjet
e ndodhura;
13.1.
Të sigurohet se asnjë regjistrim/ndryshim/fshirje e transaksioneve të pagave
të mos bëhet direkt nga baza e të dhënave. Në rast të ndonjë ndryshimi të
detyrueshëm, të krijohet një proces/procedurë ku çdo ndryshim të aprovohet
paraprakisht duke ditur saktë çdo e dhënë e transaksionit që do të ndryshohet
përfshirë edhe arsyeshmërinë e ndryshimit;
13.2.
Të shqyrtoj mundësinë e hapjes së qasjeve të përdoruesve në OB për regjistrim
të pagave për zyrtarët e tyre, që të shmanget puna e dyfishtë dhe të rritet efikasiteti i
menaxhimit të pagave;
14. Gjurmët e auditimit. Të hartoj procedurë si dhe të krijoj mekanizmat e nevojshëm lidhur
me mbledhjen, ruajtjen, trajtimin dhe monitorimin e gjurmëve të auditimit në SMP dhe të
sigurohet se OE të bëjë zbatimin e plotë të kontratës;
15. Monitorimi i llogarive. Të hartoj procedurë për qasje në sistemet e informacionit. Të
sigurohet se llogaritë me qasje të plota në sisteme monitorohen në vazhdimësi;
16. Menaxhimi i llogarive elektronike. Të sigurohet se të gjitha llogaritë e përdoruesve në
SMP të jenë në harmoni me udhëzimin administrativ për llogaritë elektronike zyrtare të
hartuara nga ASHI-ja.
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Shtojca I. Dizajni i auditimit
Fushat me rrezik dhe motivi i auditimit
Duke marrë parasysh rendësinë që ka sistemi për menaxhimin e pagave, Zyra Kombëtare e
Auditimit e ka parë të nevojshme të bëhet një vlerësim fillestar për menaxhimin dhe
efikasitetin e këtij sistemi.
Gjatë fazës së parastudimit, gjatë analizës së dokumentacionit, raporteve dhe intervistave me
zyrtarët në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve si dhe Raporti i Progresit për
Kosovën për vitin 202040 janë vënë në pah problemet si në vijim:
Mangësit e identifikuara
•Divizioni i pagave ende nuk është përfshirë në strukturën organizative të Thesarit, si dhe
detyrat e punës ende janë siç janë përcaktuar në Ministrinë e Administratës Publike-MAP;
•Zyrtari që menaxhon këtë aplikacion dhe bazën e të dhënave nuk është pjesë e
departamentit të TI-së, si dhe ky sistem nuk ka monitorim;
•Ka mungese të proceseve që rregullojnë mbarëvajtjen e sistemit;
•Ka mungesë të politikave, procedurave dhe manualeve të përdorimit për këtë sistem;
•OB nuk kanë qasje direkte në PYROLL, zyrtarët e BNJ të OB kanë qasje vetëm për të lexuar
listën e pagave;
•Bartja e të dhënave të personelit (OB-Thesar) bëhet përmes e-mail apo në mënyrë fizike;
•Sistemi për menaxhimin e pagave nuk është plotësisht i ndërlidhur me sistemet bazë
BDMS dhe SIMBJ që përbëjnë tërësinë e kalkulimit te pagave.
Duke u bazuar në çështjet më lart si fusha më me rrezik janë identifikuar:
 Qeverisja e TI-së që sigurojnë nëse institucioni ka vendosur strukturat, proceset
dhe ka identifikuar nevojat për funksionimin e sistemit
 Operacionet e TI-së që sigurojnë se janë vendosur politikat e menaxhimit të
ndryshimeve dhe ekziston struktura e nevojshme për vazhdimësisë të sistemit dhe
 Kontrollet e aplikacioneve që sigurojnë se sistemi pranon të dhëna të sakta, të
besueshme, të tërësishme dhe në kohë.
Treguesit e problemeve të paraqitur më lartë na shpijnë në formulimin e problemit të
auditimit si në vijim: institucioni nuk ka vendosur strukturat, proceset dhe mekanizmat e
nevojshëm që sigurojnë se Sistemi për Menaxhimin e Pagave (Payroll) mbështet procesin
e pagave, si dhe ofron të dhëna të sakta, të besueshme, të tërësishme dhe në kohë.

40 Komisioni Evropian ka vlerësuar se ˝Një sistem informacioni u krijua për të menaxhuar burimet njerëzore, por jo të gjitha

modulet janë funksionale dhe ende nuk ka ndërveprim/ Interoperabilitetit me sistemin e pagave, është potencuar ne raportin
e progresit për vitin 2020. (fq16)
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Përshkrimi i sistemit
Thesari i Kosovës është përgjegjës për menaxhimin e fondit të konsoliduar të Republikës së
Kosovës si dhe përmbushjen e të gjitha përgjegjësive të cilat i janë dhënë në bazë të ligjeve dhe
rregulloreve përkatëse. 41
Sipas Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (LMFPP), Thesari vepron
me autonomi substanciale dhe është përgjegjës përveç tjerash për organizimin dhe personelin
e vet dhe udhëhiqet nga Drejtori i Përgjithshëm, i cili i raporton drejtpërsëdrejti Ministrit të
Financave. Fushëveprimi dhe përgjegjësitë e Thesarit klasifikohen në katër fusha kryesore, të
cilat udhëhiqen nga Zëvendësdrejtoret sipas fushave dhe përgjegjësive të caktuara
Menaxhimi i Parasë së Gatshme dhe Borxheve; Operimet; Kontabiliteti, Monitorimi dhe
Raportimet Financiare; Administrata e Thesarit dhe Teknologjia Informative. Në kuadër të
Thesarit janë të sistemuara njëmbëdhjetë Divizione.
Në kuadër të Thesarit operon edhe Divizioni i Sistemit të Pagave, i cili është bartur nga
Ministria e Administratës Publike 42 në vitin 2015 sipas memorandumit për bashkëpunim.
Njësia përgjegjëse për burime njerëzore në çdo organizatë buxhetore, ka obligim që të dorëzoj
në divizionin e pagave të gjitha ndryshimet për punonjësit e saj së bashku me
dokumentacionin përkatës. Divizioni i pagave ka fushëveprim mbikëqyrjen, zhvillimin dhe
mirëmbajtjen e sistemit të pagave për organizatat që paguhen nga kategoria paga dhe mëditje
nga Buxheti i Republikës së Kosovës.

Përshkrimi i procesit të punës
Për menaxhim me efektiv të procesit të pagave, Divizioni i Sistemit të Pagave menaxhon edhe
sistemin informativ PAYROLL. Ky sistem është zhvilluar me qëllim që të përkrah
legjislacionin në fuqi për pagat për punonjësit e institucioneve që paguhen nga Buxheti i
Republikës së Kosovës.
Ekziston një cikël i procedimit të pagave që duhet ndjekur. Qëllimi i ciklit të pagave është që
të siguroj që të gjithë pjesëmarrësit në procesin e pagave t’i kuptojnë datat kryesore dhe ciklet
e përfshira në pagesën e pagave në sektorin publik. Datat dhe afatet kohore duhet të
respektohen, në mënyrë që të bëhet ekzekutimi i pagave në datën e fundit të muajit (ditë
pune).
Në fillim të çdo viti fiskal secila organizatë buxhetore me kërkesën e Divizionit të Pagave
sjellin formularët e plotësuar me deponimet e nënshkrimeve të zyrtarëve përgjegjës (të
autorizuar) për sjelljen e dokumentacionit në sistemin e pagave për organizatat e tyre
buxhetore. Gjithashtu, për secilin vit kalendarik Departamenti i Buxhetit në MFPT sjell
buxhetin e aprovuar sipas programeve dhe nën programeve për secilën OB dhe numrin e të
punësuarve të përcaktuar në ligjin vjetor të buxhetit.

41Ligjit Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, Rregullores (QRK) Nr. 06/2014 Për Organizimin

dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës se Thesarit te Kosovës
42 Ministria e Administratës Publike (MAP) që aktualisht është e integruar në Ministrinë e Punëve të Brendshme (MPB)
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Pas realizimit të procedurave për rekrutimin e një punonjësi të ri, apo ndryshimet e nevojshme
të të punësuarve ekzistues sipas ligjeve dhe rregulloreve në fuqi, secila organizatë dërgon
formularët përkatës për regjistrim/ndryshim në këtë sistem. Varësisht nga kërkesa e OB-ve
regjistron punonjësin e ri apo bënë ndryshimet e kërkuara (deklarimi i pagës sekondare,
retroaktivet, ndryshimet e llogarisë bankare, lehonat, ndryshimet e pozitave, largimet nga
puna etj.). Pas, pranimit të këtyre dokumenteve relevante zyrtarët e Thesarit ndjekin
procedurën si në vijim:
Zyrtari i lartë i Thesarit pranon dokumentacionin përmes emailit, si dhe kontrollon buxhetin dhe
kontrollon numrin e punonjësve për secilin departament kundrejt numrit total të aprovuar në buxhet.
Dokumentacioni shpërndahet për procedim në sistem te zyrtaret tjerë.
Zyrtarët tjerë varësisht nga kërkesa nëse ka për regjistrim punëtorët e ri apo ndryshime të
mundshme, në kuadër të kësaj kontrollohen manualisht edhe një herë dokumentet mbështetëse
për ndryshimet e kërkuara. (për punonjësit e rinj.p.sh kontrollohet kontrata, shkresa e emërimit
etj).
Gjatë regjistrimit të ndryshimeve, sistemi në mënyrë automatike kontrollon ekzistencën e
punëtorit, vlefshmërin e të dhënve personale, nëse punonjësi ka më shumë se dy vende
pune në administratë publike, kontrollon llogarite bankare etj. Regjistrimi bëhet vetëm prej
një zyrtari nuk ka aprovime të tjera. Për pagesa masive insertimi bëhet në mënyrë manuale
përmes Excel direkt në bazën e të dhënave.
Kalkulimi i pagave bëhet në mënyrë automatike dhe bëhet gjenerimi i listës së pagave (në
hollësi përfshirë orët jashtë orarit të punës dhe bonuset për secilin punonjës dhe të gjitha
zbritjet e saj, tatimin në të hyra, pagesat e sindikatave, etj. Kontroll i dyfishtë me ATK për të
dhënat e punonjësve (Thesari ka qasje direkte në sistemin e taksave ku bashkëlidh listën e
punonjësve).
Pas kalkulimeve ZBNJ në OB kontrollojnë (date 23-24) edhe një here listat me ndryshimet
nëse janë komformë kërkesave të tyre, njëkohësisht dërgohet një raport me pasqyrën e plotë
edhe në SIMFK (divizioni i pagesave) për kontrolle shtesë për disponueshmërinë e mjeteve.
Pas kësaj date OB-të mund të dorëzojnë kërkesa për largim nga lista e pagave. Pas këtyre
kontrolleve fillon zbatimi i procesit final, përgatitja e te dhënave për ATK, për Banka, përgatitja
për raporte për alokimin e mjeteve, kontrollet me SIMFK.
Bëhet përgatitja e çekut me detalet përkatëse, dhe bëhet krahasimi me fajllin që është për shpërndarjen
e mjeteve në BQK , pas konfirmimeve Divizioni i pagave ngarkon fajllin e detajuar për shpërndarjen e
mjeteve (në sistemin e BQK-se KIPS), ndërsa divizioni i pagesave autorizon këta fajlla. Procesi
përmbyllet me konfirmimet e fajllave me divizionin e pagesave.

Figura 6 Cikli i përpunimit dhe ekzekutimit të pagave

Thesari i Kosovës, në dhjetor të viti 2021 ka nënshkruar kontratën e re për avancimin e sistemit
për menaxhimin e pagave.

Roli dhe përgjegjësitë
Përgjegjës kryesorë për menaxhimin e Listës së Pagave është drejtori i përgjithshëm i Thesari
të Kosovës. Në kuadër të drejtorisë ‘Administrata e Thesarit dhe Teknologjia Informative’ jo
formalisht është edhe Divizioni i Pagave. Pagat menaxhohen përmes sistemit elektronik
“Sistemi për Menaxhimin e Pagave – PAYROLL” nga Divizioni i Pagave i cili përbëhet prej
dhjetë punonjësve. Ndërsa divizioni i Teknologjisë Informative për këtë sistem është
përgjegjës vetëm për menaxhimin e serverëve dhe ruajtjen e kopjeve rezervë të sistemeve.
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Divizioni i Pagave, mbikëqyrë, zhvillon dhe mirëmban sistemin e pagave për organizata që
paguhen nga kategoritë paga dhe mëditje nga Buxheti i Republikës së Kosovës (BRK). Drejton
punën për realizimin me sukses të futjes në sistem të strukturave organizative dhe strukturave
të pagave për të gjitha institucionet që paguhen nga BRK-ja dhe mbikëqyrë të dhënat e futura
në sistem dhe verifikimin e tyre.
Sistemi për Menaxhimin e Pagave, menaxhohet përmes zyrtarit për administrimin e këtij
sistemi, përveç zyrtareve në këtë divizion të cilët kanë katër qasje të ndryshme, janë zyrtaret
e autorizuar në institucione që kanë qasje vetëm për lexim. Në figurën më poshtë janë
paraqitur detyrat dhe përgjegjësitë kryesore të zyrtarëve në divizionin e pagave.

Drejtori i përgjithëm i Thesarit

•Menaxhon Listën e Pagave të të gjithë të punësuarve që marrin
pagë nga BRKdhe ekzekuton çekun e pagave në periudha
mujore duke siguruar që përllogaritja dhe ekzekutimi i pagave
bëhet sipas legjislacionit në fuqi.

Udhëheqësi i Divizionit

•Realizon dhe zbaton të gjitha procedurat mbi shpërndarjen e mjeteve për
pagat e të gjithë të punësuarve që paguhen nga Buxheti i Republikës së
Kosovës.

Administrator i sistemit të
pagave

•Propozon dhe rekomandon rregulla dhe procedura për menaxhimin dhe
operimin e bazës së të dhënave të pagave dhe është përgjegjës për
administrimin dhe mirëmbajtën e sistemit për menaxhimin e pagave.

Dy zyrtar të lart të pagave

•Kanë për detyrë realizimin e pagesës së pagave dhe zbatimin e të gjitha
procedurave mbi shpërndarjen e mjeteve për pagat e shërbyesve civil.

Zyrtar i lart i listë-pagesave

•Ka për detyrë mbikëqyrjen dhe mbajtjen e dosjeve të listë-pagave dhe
përditësimin e të dhënave në bazën e të dhënave në kuadër të sistemit për
menaxhimin e pagave.

Pesë zyrtare të listë-pagesave

•Të cilët bëjnë procedimin e materialit për ndryshime në listën e pagave në
bazën e të dhënave të sistemit për menaxhimin e pagave për të gjitha
institucionet që paguhen nga Buxheti i republikës së Kosovës.

Divizioni i TI-së

•Menaxhimi i File Serverit dhe backupave (Tape Library);

Figura 7: Detyrat dhe përgjegjësit kryesore të zyrtarëve për menaxhimin e sistemit të pagave

Fushëveprimi dhe pyetjet e auditimit
Fushëveprim i këtij auditimi do të jetë Thesari i Kosovës i cili funksionin në kuadër të
Ministrisë se Financave Punës dhe Transferove që është përgjegjës për menaxhimin e Listës
së Pagave (Payroll) të të gjithë të punësuarve që marrin pagë nga Buxheti i Republikës së
Kosovës dhe ekzekutimin e pagave sipas legjislacionit në fuqi.
Fokusi kryesor në Thesar do të jetë Divizioni i Menaxhimit të Pagave i cili është përgjegjës për
menaxhimin dhe mirëmbajtjen e Sistemit Elektronik për Menaxhimin e Pagave si dhe
departamentet tjera në Thesar të cilat kanë përgjegjësi mbi mbarëvajtjen e procesit të pagave.
Departamenti i Teknologjisë Informative në kuadër të Thesarit do të jetë subjekt për të
verifikuar nëse kopjet rezervë të këtij sistemi janë duke u ruajtur dhe mirëmbajtur sipas
rregullave në fuqi.
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Ky auditim do të mbuloj gjendjen aktuale të këtij sistemi, ndryshimet e fundit të bëra në ketë
aplikacion, nëse kanë ndjekur praktikat e mira, ndërsa në bazën e të dhënave do të verifikohen
të dhënat e regjistruara gjatë vitit 2021.

Pyetjet e auditimit
Pyetjet e parashtruara ndërlidhen me domenin e qeverisjes së TI-së, zhvillimin e sistemit si
dhe kontrolleve të aplikacioneve të cilat drejtojnë për t’iu përgjigjur objektivit të auditimit:
1. Thesari i Kosovës a i ka vendosur strukturat, proceset dhe a i ka identifikuar nevojat për
funksionimin e sistemit ?
a. Udhëheqja e organizatës a drejton, vlerëson dhe monitoron në mënyrë efektive përdorimin
e TI-së në mënyrë që të përmbushë misionin e saj?
2. A janë vendosur politikat e menaxhimit të ndryshimeve dhe ekziston struktura e nevojshme për
vazhdimësisë të sistemit?
a. Si organizata siguron që projektet e TI-së në zhvillim ose blerje të përmbushin qëllimet e
tyre në mënyrë cilësore.
3. A janë dizajnuar kontrollet e aplikacioneve në atë mënyrë që sistemi të pranoj të dhëna të sakta, të
besueshme, të tërësishme dhe në kohë?
a. A është punuar sistemi sipas rregullave të paracaktuara nga institucioni dhe a vepron në
atë mënyrë që të pranoj të dhëna të autorizuara, të sakta dhe të plota?
b. Sistemet e informacionit a sigurojnë integritetin, vlefshmërinë dhe besueshmërinë e të
dhënave gjatë gjithë ciklit të përpunimit të tyre?
c. Sistemet e informacionit a sigurojnë që informacioni i daljes është i plotë dhe i saktë para
përdorimit të mëtejshëm dhe se a mbrohet si duhet?
d. A janë të vendosur mekanizmat e gjurmueshmërisë në sistemet e informacionit si dhe
informacioni i sistemit a është i siguruar siç duhet kundër keqpërdorimit?
Përmes këtyre pyetjeve kemi synuar të marrim përgjigje nëse institucioni ka vendosur
kontrolle të mjaftueshme të sistemeve për t’u siguruar që sistemet e granteve dhe
subvencioneve kanë arritur qëllimin e tyre si dhe sigurojnë integritetin, vlefshmërinë dhe
besueshmërinë e të dhënave gjatë ciklit të përpunimit të tyre.

Kriteret e auditimit
Kriteret e auditimit të përdorura në këtë auditim rrjedhin nga ligjet dhe rregulloret vendore,
standardet ndërkombëtare të teknologjisë së informacionit/sistemeve të informacionit, nga
objektivat e kontrollit për informacion dhe teknologji si dhe praktikat e mira nga fusha e
teknologjisë informative si dhe nga standardet që merren me menaxhimin e sigurisë së
informacionit.
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Për të vlerësuar nëse Thesari i Kosovës ka vendosur strukturat, proceset dhe a i ka
identifikuar nevojat për funksionimin e sistemit, ne do të përdorim kriteret si në vijim 43:


Për një proces të pagave efektiv, Thesari duhet të bëjë identifikimin dhe specifikimi i
kërkesave të nevojshme, duhet të rishikoj dhe vlerësoj në vazhdimësi kërkesat/nevojat
si dhe të ndërmerr veprimet e duhura, si dhe të sigurohet se ekziston një proces
raportimi që informon menaxhmentin mbi ecurinë dhe vendimet për nevoja nëse ato
janë duke përmbushur qëllimet e proceseve në mënyrë që rreziqet të menaxhohen dhe
të maksimizohen mundësitë për sukses;



Thesari i Kosovës duhet të ketë një plan strategjik të TI-së, i cili përkthen objektivat e
saj në qëllime dhe kërkesa të TI-së, adreson burimet e nevojshme për të mbështetur
edhe sistemin e pagave, si dhe kjo strategji rishikohet dhe azhurnohet sistematikisht;



Thesari i Kosovës ka politika dhe plane të menaxhimit të rrezikut, si dhe ka përcaktuar
burimet e mjaftueshme për të identifikuar dhe menaxhuar rreziqet ashtu që procesi i
pagave të mos dështoj;



Rolet dhe përgjegjësit në Thesar janë të përcaktuara qartë si dhe janë të pozicionuar në
një nivel të kënaqshëm brenda organizatës për funksionimin adekuat të sistemit të
pagave;



Organizata duhet të ketë një plan për arritjen e kërkesave aktuale dhe të ardhshme për
plotësimin e nevojave të biznesit;

Për tu siguruar që divizioni i TI-së ka vendosur politikat e menaxhimit të ndryshimeve dhe
ekziston struktura e nevojshme për vazhdimësisë të sistemit, janë vendosur kriteret më
poshtë 44:


Çdo ndryshim në sistemet e informacionit duhet të ndjekin një procedurë të
përcaktuar të menaxhimit të ndryshimeve, e cila duhet të aprovohet përpara
implementimit në mjedisin e prodhimit-real;



Procesi i menaxhimit të ndryshimit duhet të sigurojë që ndryshimet janë regjistruar,
vlerësuar, autorizuar, prioritizuar, planifikuar, testuar, zbatuar, dokumentuar dhe
rishikuar në përputhje me procedurat e dokumentuara dhe të aprovuara të
menaxhimit të ndryshimit. Gjithashtu, Thesari duhet të ketë dhe të zbatoj procedurën
për ndryshimet emergjente;

43 Manuali i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit, produkt i grupeve të punës së teknologjisë së Informacionit të EUROSAI-

t (WGITA) si dhe Iniciativës për zhvillim të INTOSAI-t (IDI) – Kapitulli 2, Qeverisja e TI-së; CISA – Manuali i Rishikimit,
Edicioni i 26-të,2016 – Kapitulli 2, Qeverisja dhe Menaxhimi i TI-së.
44 Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit të lëshuara nga Organizata Ndërkombëtare e

Institucioneve Supreme të Auditimit (INTOSAI); Manuali i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit, produkt i grupeve të
punës së teknologjisë së Informacionit të EUROSAI-t (WGITA) si dhe Iniciativës për zhvillim të INTOSAI-t (IDI) – Kapitulli 4,
Operacionet e TI-së dhe Kapitulli 6, Plani i vazhdimësisë së biznesit (PVB) dhe plani i rimëkëmbjes nga fatkeqësia (PRF); &
CISA – Manuali i Rishikimit, Edicioni i 26-të,2016 – Kapitulli 4, Operacionet, mirëmbajtja dhe mbështetja e sistemeve të
informacionit.
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Thesari duhet të identifikoj pikat kritike të aplikacioneve dhe funksioneve si dhe të
bëjë vlerësimin e ndikimit në funksionimin e procesit të pagave duke planifikuar
masat që duhet ndërmarrë në rastet e gjendjes së jashtëzakonshme. Thesari për
realizimin e planit të vazhdimësisë në vlerësim duhet të përcaktohej kohen e reagimit,
kohen e rikthimit, periudhën e tolerueshme të humbjeve etj.;



Për të pasur një sistem funksional të planit të vazhdimësisë së biznesit, Thesari duhet
të ketë një kopje rezervë të sistemeve dhe të dhënave në një lokacion ndryshe nga ai se
ku janë të vendosura sistemet që janë në përdorim;



Plani i vazhdimësisë së biznesit dhe plani i rikuperimit të sistemeve të TI-së, duhet të
testohet në periudha të caktuara për të verifikuar nëse Thesari mund t’i kthej proceset
e punës në rast të ndonjë katastrofe natyrore apo dështimi të sistemeve primare;



Plani i vazhdimësisë së proceseve të punës së TI-së duhet të zbatohet për të lejuar
Thesarin të rigjenerojë humbjen e sistemeve/informacioneve në një nivel të
pranueshëm përmes një kombinimi të kontrolleve parandaluese dhe rikuperimit.

Për tu siguruar Sistemi për Menaxhimin e Pagave ka të dizajnuara kontrollet e
aplikacioneve në atë mënyrë që të pranoj vetëm të dhëna të sakta, të besueshme, të
tërësishme dhe në kohë, janë vendosur kriteret më poshtë45:


Duhet të ekzistojnë udhëzues për përdorimin e moduleve të aplikacioneve të cilat
kuptohen nga përdoruesit; Duhet të ekzistoj një sistem i mesazheve të qarta dhe
kompakte për trajtimin e gabimeve që të komunikojnë problemet në mënyrë që të
mund të merren veprime të menjëhershme korrigjuese për secilin lloj gabimi;



Gabimet në aplikacione duhet të korrigjohen ose tejkalohen siç duhet përpara
përpunimit të transaksioneve; Regjistrat duhet të rishikohen në mënyrë periodike dhe
të ndërmerren veprime të nevojshme korrigjuese;



Rregullat e vlefshmërisë duhet të jenë të mirë-hartuara, të dokumentuara dhe të
zbatuara në ndërveprimin e hyrjeve (inputit); Të dhëna jo të vlefshme duhet të
identifikohen dhe të refuzohen në mënyrën e duhur nga aplikacioni; Kriteret e
vlefshmërisë duhet të azhurnohen në kohën e duhur, në mënyrën e duhur dhe të
autorizuara;



Duhet të ekzistojnë kontrolle shtesë të tilla si regjistra të autorizuar (lloga) në rastet
kur eksiton mundësia e mbishkrimit të të dhënave gjatë procedimit të të dhënave në
ndërfaqet hyrëse;



Transaksionet e aplikacionit duhet të ekzekutohen në përputhje me rregullat dhe
kërkesat e procesit të pagave; Parametrat e vendosura në sistemin e menaxhimit të

45 Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit të lëshuara nga Organizata Ndërkombëtare e

Institucioneve Supreme të Auditimit (INTOSAI); Manuali i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit, produkt i grupeve të
punës së teknologjisë së Informacionit të EUROSAI-t (WGITA) si dhe Iniciativës për zhvillim të INTOSAI-t (IDI) – Kapitulli 8,
Kontrollet e Aplikacioneve.
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pagave duhet të jenë të zhvilluara në mënyrë që të përkrahin dhe të jenë në harmoni
të plotë me kornizën ligjore dhe rregullative për pagat në sektorin publik në Kosovë;


Aplikacioni duhet të identifikojë në mënyrë korrekte gabimet në transaksione.
Integriteti i të dhënave duhet të ruhet edhe gjatë ndërprerjeve të rastësishme në
përpunimin e transaksioneve; Duhet të ekzistoj një mekanizëm i përshtatshëm për
trajtimin e gabimeve të përpunimit, rishikimin dhe qartësimin e dosjeve të pezulluara/
refuzuara;



Duhet të ekzistojnë procedura të hartuar për të siguruar që plotësia dhe saktësia e të
dhënave dalëse/raporteve të aplikacionit të jenë të vlefshme përpara se rezultatet të
përdoren për përpunimin pasues, përfshirë përpunimin e përdoruesit fundor;



Aplikacioni duhet të mundësoj gjurmimin e të dhënave dalëse nga ai; Të dhënat dalëse
nga aplikacioni duhet të kontrollohen për plotësi dhe saktësi; Shpërndarja dhe
publikimi i rezultateve / raporteve duhet të jetë mirë e kontrolluar dhe të dhënat
personale duhet të trajtohet në përputhje me ligjin për mbrojtjen e të dhënave
personale;



Aplikacioni dhe baza e të dhënave duhet të ketë gjurmë të auditimit që kapin
ndryshimet, anashkalimet dhe regjistrat të autorizuara (lloga) për transaksione kritike;
Gjurmët e auditimit duhet të rishikohen në mënyrë periodike për të monitoruar
aktivitetet e pazakonta si dhe duhet të mirëmbahen dhe mbrohen në mënyrë të duhur;
Numrat unik dhe sekuencial ose identifikuesit duhet t’i caktohen çdo transaksioni;



Llogaritë elektronike zyrtare (në rastin tonë vetëm llogarit në aplikacion dhe në bazën
e të dhënave të sistemit SMP) duhet të jenë në harmoni me udhëzim administrativ për
llogaritë elektronike zyrtare të hartuar nga ASHI e cila përcakton procedurat e krijimit,
administrimit, shfrytëzimit dhe mbylljes së këtyre llogarive;



Bazat e të dhënave që ka në përdorim PAYROLL-i duhet të jetë në përputhje me
rregulloren për bazat e të dhënave elektronike të hartuar nga ASHI e cila përfshinë
rregullat dhe standardet për administrimin, ruajtjen, krijimin dhe rikthimin e kopjes
rezervë, arkivimin, sigurinë, auditimin, largimin dhe monitorimin nga institucioni
përkatës apo nga çdo person, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Metodologjia e Auditimit
Analizat kanë përfshirë:
Qasja jonë për auditimin ka përdor një shumëllojshmëri teknikash për të marrë dëshmi dhe
siguri të auditimit. Do të analizohen dokumentet, legjislacioni relevant, do të intervistohen
palët përgjegjëse si dhe do të kryhen vëzhgime në terren 46.

46 Metodologjia që do të përdoret në mënyrë të detajuar, gjendet në matricën e auditimit
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Analizat do të përfshijnë :














Kornizën ligjore dhe rregullative të aplikuar në Sistemin për Menaxhimin e Pagave;
Kornizën ligjore dhe rregullative të lidhur me TI-në (Ligjet, rregulloret, udhëzimet
administrative);
Organogrami e Thesarit-së si dhe pozicionimin e Divizionit të Pagave në Thesar;
Politikat dhe procedurat e brendshme për zhvillim, ndryshim dhe menaxhim të
sistemeve;
Manualet e aplikacioneve dhe moduleve;
Intervista me stafin e Divizionit të Pagave , divizionit të TI-së si dhe zyrtarëve
përgjegjës për realizimin e dhe ekzekutimin e pagave;
Testimi i sistemit ( testimi i moduleve për të përcaktuar nëse janë pajtueshmëri me
kërkesat e biznesit);
Vëzhgim fizik i ambientit të punës dhe pajisjeve të TI-së;
Raportet e punës të TI-së/ Raportet e incidenteve/problemeve të ndodhura;
Struktura e ndërveprimit të të dhënave me sisteme të tjera;
Rregullat e brendshme dhe të jashtme lidhur me informacionin e klasifikuar dhe
konfidencial;
Marrëveshjet e kontraktuara me palët e jashtme; dhe
Materialet për realizimin e projekteve në proces etj.

Dokumentet relevante
Lista e ligjeve dhe rregulloreve relevante për këtë auditim:


Ligji nr. 06/L-114 për zyrtarët publikë



Rregullore (QRK) nr. 06/2014 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e
vendeve të punës në Thesarin e Kosovës



Ligji nr. 06/l-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale



Rregullore (MAP) Nr. 02/2015 për Standarde për Softuer dhe Harduer



Rregullore (MAP) Nr. 01/2018 për Bazat e të Dhënave Elektronike



Rregullore (QRK) Nr. 06/2018 për Menaxhimin e Projekteve në Fushën e Teknologjisë
së Informacionit dhe Komunikimit.
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Shtojca II. Komentet e entitetit
Te
gjeturat

Pajtohem Komentet nga Institucioni i
po/jo
audituar ne raste te mospajtimi

E gjetura Jo
11

Përvoja e punës është llogaritur sipas
vendimit te Qeverisë 05/24, date
12.01.2018, ku pagat baze janë rritur
me 4% dhe shtesat e caktuara ne
vendim. Brenda rritjes prej 4%
përfshihet edhe përvoja e punës
(0.5% si shtese, pjese e 4%), ne pajtim
me LMFPP (rregulla fiskale, neni
23C), duke respektuar minimumin e
kërkuar sipas rregullës fiskale 0.5%)
dhe atë maksimale (rritja ekonomike
4%). Përvoja e punës është shtesë, e
cila vetëm nëse buxhetohet si e tillë,
përben obligim ligjor për pagese
(neni 18 dhe 19 i ligjit Nr. 03/L-147).
Kjo është ne pajtim me legjislacionin
ne fuqi për financat publike (neni 22c
i LMFPP, ligji i buxhetit 2018, Neni 18
dhe 19 i Ligjit për pagat e nëpunësve
civil).
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Pikëpamja e ZKA-së
Vendimi i Qeverisë për
rritjen 4% të pagave, nuk e
cekë shtesën mbi përvojën e
punës (0.5%), sepse kjo
shtesë është përcaktuar me
akte tjera dhe nuk ndikohet
nga ky vendim që përvoja e
punës të paguhet për një vit
më pak. Po ashtu Thesari
nuk ka ofruar ndonjë
analizë të saktë dhe detaje
që e dëshmon dhe arsyeton
tejkalimin e kufirit buxhetor
prej 4%. Andaj gjetja nuk
ndryshon.
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Shtojca III. Letërkonfirmimi
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