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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 nëpërmjet 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 30001) dhe me Udhëzuesin për Auditimin e Sistemeve të Informacionit (GUID 

51002) 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 

pasur siguri mbi parimet e ligjshmërisë, efikasitetit3, ekonomisë4, dhe efektivitetit5 të sistemit të 

Teknologjisë së Informacionit dhe kontrolleve përkatëse. 

Auditori i Përgjithshëm ka vendosur në lidhje me përmbajtjen e këtij raporti të auditimit “Auditim 

përcjellës për rekomandimet e dhëna për SIMFK-në në Raportin Vjetor të Auditimit 2020 për pjesën e 

TI-së” në konsultim me UD Ndihmës Auditoren e Përgjithshme  Myrvete Gashi, e cila e ka mbikëqyrur 

auditimin. 

Ky raport i auditimit është realizuar nga ekipi: 

 Samir Zymberi, UD Drejtor i departamentit të auditimit; 

 Poliksena Berisha, Udhëheqëse e ekipit; 

Shqipe Mujku Hajrizi, Anëtare e ekipit dhe 

Arbërore Sheremeti, Anëtare e ekipit. 
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1SNISA 3000 – Standardet dhe udhëzimet për auditimin e performancës bazuar në Standardet e Auditimit të ONISA-s dhe përvojën praktike. 
2 GUID 5100 – Udhëzuesi për auditimin e sistemeve të informacionit lëshuar nga INTOSAI. 
3 Efikasiteti – Parimi i efikasitetit nënkupton arritjen e maksimumit nga resurset në dispozicion. Ka të bëjë me lidhshmërinë ndërmjet 

resurseve të angazhuara dhe rezultateve të dhëna në kuptim të sasisë, cilësisë dhe kohës. 
4 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 përshtatshëm. 
5 Efektiviteti – Parimi i efektivitetit nënkupton arritjen e objektivave të paracaktuara dhe arritjen e rezultateve të pritura. 

http://zka-rks.org/
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Lista e shkurtesave 

ARBK Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës 

ARC Agjencia e Regjistrimit Civil  

ASHI Agjencia e Shoqërisë së Informacionit 

BQK Banka Qendrore e Kosovës 

CAAT 
Computer – Aided Audit Tools (Vegla Ndihmëse Kompjuterike për 

Auditim) 

CISA 
Certified Information Systems Auditor (Auditor i Sistemeve të 

Informacionit i Certifikuar) 

IP Internet Protocol (Protokol i Internetit) 

ISACA 
Systems Audit and Control Association (Shoqata e Kontrollit dhe 

Auditimit të Sistemeve)  

ISSAI 
International Standards of Supreme Audit Institutions 

(Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit) 

MFPT Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve 

MPB Ministria e Punëve të Brendshme 
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OE Operator Ekonomik 
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SIMFK Sistemi Informativ për Menaxhimin e Financave të Kosovës 

TI  Teknologjia e Informacionit 

UA Udhëzim Administrativ 

VPN Virtual Private Network (Rrjeti Privat Virtual) 

ZKF Zyrtar Kryesor Financiar 
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Përmbledhje e përgjithshme 

Thesari i Kosovës (Thesari) menaxhon sistemin elektronik “Sistemi Informativ për Menaxhimin e 

Financave të Kosovës (SIMFK)”, i cili është sistem i centralizuar për të gjitha proceset e financave 

publike të Qeverisë së Kosovës dhe përdoret nga të gjitha organizatat buxhetore në të gjitha nivelet, 

si qendrore, ashtu edhe lokale.6  

Gjatë vitit 2021, Zyra Kombëtare e Auditimit në kuadër të Raportit Vjetor të Auditimit ka realizuar 
auditim të teknologjisë së informacionit për Sistemin Informativ për Menaxhimin e Financave të 
Kosovës, për të vlerësuar nëse Thesari ka krijuar një ambient të sigurt në mënyrë që të ruaj 
disponueshmërinë, konfidencialitetin dhe integritetin e këtij sistemi. Gjetjet në raportin paraprak 
kanë treguar se kishte mangësi në sigurinë dhe kontrollet e aplikacionit, ndërsa përgjegjëse për 
zbatimin e rekomandimeve ishin Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Thesari. 

Për të vlerësuar se sa janë zbatuar rekomandimet e dhëna në raportin e auditimit të vitit të kaluar, 
Zyra Kombëtare e Auditimit ka kryer këtë auditim përcjellës.  

Konkluzioni i këtij auditimi përcjellës është se Thesari dhe Ministria e Financave, Punës dhe 
Transfereve kanë bërë progres të rëndësishëm, por jo të mjaftueshëm në realizimin e planit të 
veprimit për zbatimin e plotë të rekomandimeve. Fillimisht ishte hartuar plani me veprimet që do 
t’i ndërmarrin dhe koha e planifikuar për zbatimin e rekomandimeve, që ishte deri në dhjetor 2022. 
Nga trembëdhjetë rekomandimet e dhëna, gjashtë prej tyre janë zbatuar, një është në përfundim të 
zbatimit, ndërsa për pesë të tjera ka filluar zbatimi por ende nuk janë përfunduar dhe për një 
rekomandim ende nuk ka filluar zbatimi. 

Përmirësimet janë në sigurinë dhe cilësinë e sistemit, të dhënave dhe infrastrukturës për 
Sistemin e Menaxhimit të Financave të Kosovës – SIMFK. Është realizuar dokumentimi i rrjetit, 
ndërgjegjësimi i punonjësve për sigurinë e informacionit, përmirësimi i qasjeve administrative dhe 
ruajtja e fjalëkalimeve. Gjithashtu, është siguruar zbatimi i procedurës për menaxhimin e qasjeve të 
përdoruesve të SIMFK-së dhe rishikimi i procedurës për regjistrimin e furnitorëve në SIMFK. 
Aplikimi i kontrollës, përmes të cilës bëhet identifikimi dhe refuzimi i transaksioneve me të dhëna 
identike si dhe janë rishikuar mundësitë që ofron SIMFK-ja për ngritjen e efikasitetit të punës së 
përdoruesve. 

Mirëpo, ende vazhdojnë mangësitë në sigurimin e mekanizmave për sigurinë e informacionit 
për të garantuar ruajtjen, integritetin dhe konfidencialitetin e të dhënave në sistemin e 
informacionit. Thesari nuk ka arritur të harmonizoj pozitat e TI-së në raport me privilegjet dhe 
qasjet e tyre në sistemet e TI-së, gjithashtu nuk ka arritur të siguroj administrimin e bazave të të 
dhënave përmes obligimit kontraktual. Ende nuk kanë arritur të përcaktojnë zyrtarin për sigurinë e 
informacionit dhe monitorimin e vazhdueshëm të gjurmëve të auditimit, si dhe të parashohin 
realizimin e rregullt të testit të depërtueshmërisë për mbrojtje nga ndërhyrjet për sistemet e 
vendosura në rrjetin e Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve. 

                                                      
6 Rregull Financiare Nr.01/2013/MFPT – Shpenzimi i Parave Publike 
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Kontrollet e aplikacionit që zbatohen në SIMFK nuk janë të mjaftueshme për të siguruar që 
vetëm të dhëna të sakta dhe të vlefshme vendosen në sistem. Thesari ende nuk ka arritur të zbatojë 
rekomandimin për vlefshmërinë e fushave gjatë regjistrimit të të dhënave hyrëse. Në SIMFK nuk 
mundësohet zbatimi i Rregullores për Menaxhimin e Pasurisë jo Financiare, për regjistrimin dhe 
klasifikimin adekuat të saj. Po ashtu mungon një vlerësim i nevojave të përdoruesve dhe ende nuk 
ofrohen raporte të ndryshme sipas nevojave të tyre. 

Prandaj, rreziqet e identifikuara në sigurinë e informacionit dhe në kontrollet e aplikacionit, tregojnë 

që Thesari i cili është përgjegjës dhe menaxhon SIMFK-në, si dhe Ministria e Financave, Punës dhe 

Transfereve që menaxhon pjesën e rrjetit ku është i vendosur SIMFK, kanë nevojë të vazhdojnë 

zbatimin e rekomandimeve dhe përmirësimet në mënyrë që të dhënat në këtë sistem, të jenë të 

mbrojtura dhe të sakta.  

Përgjigjja e entiteteve të audituar 

 

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Thesari i Kosovës janë pajtuar me gjetjet dhe 

konkluzionet e auditimit dhe janë zotuar se do të vazhdojnë zbatimin e plotë të rekomandimeve. Gjithashtu 

Ministria e Punëve të Brendshme dhe Komuna e Obiliqit, janë pajtuar më përmbajtjen e raportit. 
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1 Hyrje 

Sistemi SIMFK është sistem i integruar për menaxhimin e financave publike, i përshtatur me 

legjislacionin dhe nevojat për menaxhimin e financave publike, i cili pasqyron një plan kontabël të 

detajuar për financat publike në Kosovë, që mundëson kodifikimin dhe kontrollin e të gjitha 

transaksioneve financiare, për të garantuar përdorimin ekonomik dhe efektiv të fondeve publike. 

Thesari është themeluar në kuadër të  Ministrisë së Financave Punës dhe Transfereve dhe është 

përgjegjës për menaxhimin e Fondit të Konsoliduar të Kosovës si dhe për përmbushjen e të gjitha 

përgjegjësive të cilat i janë dhënë në bazë të Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe 

Përgjegjësive7. Gjithashtu, Thesari vepron me autonomi substanciale dhe është përgjegjës për 

organizimin dhe personelin e vet, duke përfshirë edhe punësimin e zyrtarëve të vetë financiar.  

Ndërsa sa i përket SIMFK-së, Thesari ushtron kontrollin dhe përgjegjësinë mbi zhvillimin dhe 

mirëmbajtjen e SIMFK-së dhe funksionin e TI-së, si dhe është përgjegjës kryesor për menaxhimin e  

kontrolleve të sistemit në SIMFK. 

SIMFK-ja ofron këto module: Kontrollet, Aprovimet, Libri i Përgjithshëm i Llogarive, Shpenzimet, 

Blerjet, Të Hyrat, Pasuritë, Barazimet. 

Shpenzimi i parave publike është procesi kryesor që realizohet përmes SIMFK-së, elementet 

thelbësore të këtij procesi janë: ndarja buxhetore, alokimi, zotimi, prokurimi, obligimi dhe pagesat. 

Të gjitha obligimet për t’u paguar nga fondet publike duhet të nënshkruhen vetëm pasi që fondet 

të zotohen dhe të regjistrohen në sistemin e Thesarit. Të gjitha pagesat duhet të kryhen në kuadër të 

kufijve buxhetor, në kohën e duhur dhe për destinimin e saktë final, për të cilat bëhet konfirmimi i 

pagesës nga Thesari për realizimin e raportimit të saktë financiar8. 

Tabela në vazhdim paraqet pranimet dhe trendin e shpenzimeve për të gjitha OB-të gjatë tri viteve 

të fundit sipas kategorive ekonomike të cilat menaxhohen përmes këtij sistemi. 

 

 

 

 

 

                                                      
7 Ligji Nr. 03/L-048 Për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë; 
8 Ministria e Financave - Libri i Proceseve për Menaxhimin e Shpenzimeve Publike, Shtator, 2017; 
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Tabela 1. Pasqyra e konsoliduar e krahasimit të buxhetit me realizimin9 

Përshkrimi 2021 2020 2019 

Gjithsej Pranimet 2,490,973,000 2,206,647,000 2,222,922,00 

Paga dhe shtesa 668,124,000 661,343,000 616,921,000 

Mallra dhe shërbime 306,255,000 280,007,000 273,313,000 

Shpenzime komunale 25,287,000 22,168,000 24,866,000 

Subvencione dhe transfere 842,897,000 868,480,000 627,959,000 

Shpenzime kapitale 423,941,000 384,471,000 533,773,000 

Rezerva - - - 

Interesi 30,881,000 27,505,000 23,450,000 

Tjera 81,354,000 90,969,000 52,264,000 

Gjithsej pagesat 2,378,740,000 2,334,943,000 2,152,546,000 

Ky sistem përdoret nga të gjitha organizatat buxhetore të Republikës së Kosovës, përmes të cilit 

menaxhohen fondet përmes llogarisë së vetme të Thesarit, bilanci bankar gjithsej rreth 442 milionë10, 

si dhe ka të regjistruar 1738 përdorues. Ky sistem funksionon përmes dy rrjeteve të brendshme, 

rrjetit shtetëror dhe rrjetit të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve. 

Përdoruesit e SIMFK-së kanë të drejtë qasje në këtë sistem në module të caktuara dhe për funksione 

të caktuara.  

                              Figura 1. Proceset në SIMFK për procedimin e pagesave në pjesën e Thesarit 

 

  

                                                      
9 Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve – Raporti vjetor financiar Buxheti i Republikës së Kosovës për vitin që përfundon më 31 

dhjetor 2021. 
10 Raporti Vjetor Financiar, Buxheti i Republikës së Kosovës, për vitin që përfundon me 31 dhjetor 2021. 

Ekstrakti - Nr. 
i Ekstraktit

•Thesari 
selekton 
kuponët e 
shpenzimit të 
aprovuara në 
Simfk dhe 
krijon 
ekstraktin për 
pagesë.

Ekstrakti -
Shtypet nga 
sistemi

• SIMFK

Ndërlid
hja

•Ekstrakti 
dërgohet për 
pagesë në 
BQK përmes 
ndërlidhjes.

BQK

•Për pagesat që 
kthehen, 
informatat 
kthehen në 
regjionin 
përkatës, dhe 
më tutje në 
organizatë 
buxhetore. për 
pagesat e 
suksesshme, 
finalizohet 
ekstrakt

Pagesa e 
suksesshme

•Finalizimi 
i pagesave
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2 Objektivi dhe fushat e auditimit 

Objektiv i këtij auditimi është të vlerësojmë nivelin e zbatimit të rekomandimeve të dhëna në 

Raportin Vjetor të Auditimit 2020 lidhur me SIMFK-në, për krijimin e një ambienti të sigurt për të 

ruajtur disponueshmërinë, konfidencialitetin dhe integritetin e këtij sistemi. 

Fushat e auditimit 

Jemi fokusuar në fushën e sigurisë së informacionit dhe kontrollet e aplikacionit për të cilat janë 
dhënë trembëdhjetë rekomandime, gjashtë prej tyre për fushën e sigurisë së informacionit dhe 
shtatë për kontrollet e aplikacionit, si në vijim: 

Tabela 2. Çështjet e auditimit sipas fushave të auditimit 

Fushat e auditimit Çështjet e auditmit 

Siguria e Informacionit 1. Struktura 
2. Organizimi i sigurisë së informacionit 
3. Menaxhimi i konfigurimeve 
4. Ndërgjegjësimi dhe përgjegjshmëria e punonjësve 
5. Menaxhimi i privilegjeve 

Kontrollet e 
aplikacioneve: 

6. Kontrollet e duhura të të dhënave hyrëse në aplikacion 
7. Kontrollet hyrëse për regjistrimin e të dhënave 
8. Menaxhimi i dokumenteve burimore, mbledhja dhe futja e të dhënave 
9. Hartimi i rregullave dhe kërkesave të proceseve të biznesit 
10. Vlerësimi i aplikacionit 
11. Të dhënat e daljes janë të mbrojtura siç duhet  

Ky auditim ka mbuluar periudhën nga gushti i vitit 2021 deri në qershor të vitit 2022. 

Fushëveprimi i këtij auditimi janë organizatat e njëjta nga auditimi i kaluar, me qëllim të testimit 

dhe verifikimit të progresit në zbatimin e rekomandimeve: Ministria e Financave, Punës dhe 

Transfereve dhe Thesari me departamentet e tij. Si dhe Ministria e Punëve të Brendshme dhe 

Komuna e Obiliqit, përdorues të fundmë të sistemit.  
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3 Gjetjet e auditimit 

Në këtë kapitull është prezantuar niveli i zbatimit të rekomandimeve dhe gjetjet e auditimit që kanë 

të bëjnë me aktivitetet e palëve përgjegjëse për administrimin dhe sigurinë e informacionit të 

Sistemit për Menaxhimin e Financave të Kosovës në Thesar dhe MFPT. Gjetjet janë të strukturuara 

në dy pjesë, të ndërlidhura sipas fushave të auditimit të paraqitura në figurën 3. 

 

 
Figura 2. Struktura e çështjeve të auditimit për SIMFK-në 

Çështjet/gjetjet që janë paraqitur me numër rendor dhe korrespondojnë me numër të njëjtë të 

rekomandimeve që janë dhënë në RVA 2020 për SIMFK-në. Fillimisht janë përmbledhur dhe 

paraqitur në formë tabelare dhe pastaj është paraqitur gjendja e tyre në formë të detajuar.  

Tabela 3: Progresi i përgjithshëm i zbatimit të rekomandimeve, sipas palëve përgjegjëse. 

 

Rekomandimet e 

dhëna 

në vitin e kaluar 

(2021) 

 

Përgjegjës për 

zbatimin e 

 rekomandimit 

Progresi i zbatimit të rekomandimeve 

Zbatuar
11 

Zbatimi 

në fazën 

përfundi

mtare12 

Zbatimi 

ka 

filluar13 

Zbatimi 
nuk ka 
filluar14 

I pa 
adresuar

15 

Nuk 
aplikohet 

më16 
 

Rekomandimi 1 Thesari   √    

Rekomandimi 2 Thesari/MFPT   √    

Rekomandimi 3 MFPT √      

Rekomandimi 4 Thesari/MFPT √      

Rekomandimi 5 Thesari/MFPT  √     

Rekomandimi 6 Thesari √      

Rekomandimi 7 Thesari    √   

Rekomandimi 8  Thesari √      

Rekomandimi 9 Thesari   √    

Rekomandimi 10 Thesari   √    

                                                      
11 I zbatuar – Rekomandimi është zbatuar me sukses. 
12 Zbatimi në fazën përfundimtare – Masat e duhura janë ndërmarrë nga i audituari në drejtim të zbatimit të rekomandimit dhe zbatimi 

është në fazën përfundimtare për të përfunduar plotësisht. 
13 Zbatimi ka filluar – Disa masa janë ndërmarrë në drejtim të implementimit të rekomandimit, mirëpo progresi i zbatimit është ende në 

fazë të hershme. 
14 Zbatimi nuk ka filluar – Deri tani nuk është ndërmarrë asnjë masë nga ana e të audituarit për të zbatuar rekomandimin, mirëpo është 

prezantuar një plan veprimi. 
15 I pa adresuar – Nuk janë marrë masa dhe nuk është prezantuar asnjë plan veprimi për zbatimin e rekomandimeve. 
16 Nuk aplikohet më – Për shkak të ndryshimeve përbrenda strukturës të së audituarit ose për ndonjë arsye tjetër, rekomandimi nuk 

është më relevant për të audituarin. 

Siguria e informacionit

Kontrollet e aplikacionit
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Rekomandimi 11 Thesari √      

Rekomandimi 12 Thesari √      

Rekomandimi 13 Thesari   √    

 

Në kapitujt vijues çështjet e ilustruara korrespondojnë me ngjyra sipas tabelës së mësipërme dhe 

tregojnë nivelin e zbatimit të rekomandimeve.  
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3.1 Siguria e Informacionit 

Siguria e informacionit është një nga aspektet themelore të qeverisjes së TI-së për të siguruar 

disponueshmërinë, konfidencialitetin dhe integritetin e të dhënave. Për menaxhim më të mirë të sigurisë së 

informacionit, institucioni, duhet të krijojë mekanizma që të mundësojë menaxhimin e rreziqeve të lidhura me 

sigurinë, marrjen e masave të duhura dhe garancinë se informacioni është i disponueshëm, i përdorshëm, i 

plotë dhe i pa komprometuar. 

   

    Figura 3. Menaxhimi i sigurisë së informacionit 

1. Struktura e sigurisë së TI-së 

Rekomandimi 1: Zbatimi ka filluar 

Thesari të harmonizoj pozitat e TI-së dhe Rregulloren për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e 
vendeve të punës në raport me privilegjet dhe qasjet e tyre në sistemet e TI-së dhe procedurave duke bërë 
rishikimin e kësaj Rregullore dhe organizimin e departamentit të TI-së në Thesar. Po ashtu të siguroj 
administrimin e bazave të të dhënave vetëm përmes administratorëve që kanë detyrë dhe përgjegjësi 
administrimin e bazës së të dhënave përmes obligimit kontraktual.  

Thesari ka filluar zbatimin e rekomandimit, por ende nuk ka arritur të përfundoj zbatimin e tij, për 
harmonizimin e pozitave të TI-së dhe të bëj rishikimin e rregullores për organizimin e brendshëm 
dhe sistematizimin e vendeve të punës. Si dhe të siguroj administrimin e bazave të të dhënave vetëm 
përmes administratorëve që kanë detyrë dhe përgjegjësi për të administruar bazën e të dhënave 
përmes obligimit kontraktual. 

Thesari ka nxjerrë dy vendime dhe ka krijuar dy grupe punuese të cilat në afate të caktuara kohore 
do të bëjnë hartimin e dy dokumenteve. Grupi i parë punues ka përfunduar punën e vet në kohën 
e përcaktuar dhe më 30.09.2021 ka hartuar dokumentin me propozimin e strukturës së re 
organizative të Thesarit. Grupi tjetër punues është në proces për hartimin e rregullores për 
organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës, por ende nuk kanë finalizuar dhe 
përfunduar miratimin e këtij dokumenti.  

Struktura Konfigurimi 

Ndërgjegjësimi Privilegjet 
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Gjithashtu, janë ndërmarrë veprime edhe për adresimin e pjesës tjetër të rekomandimit. Thesari ka 
dërguar një kërkesë OE-së me të cilin ka kontratën për mirëmbajtjen e SIMFK-së dhe është kërkuar 
ndryshimi i kontratës për administrimin e bazës së të dhënave. Përmes këtij ndryshimi në këtë pikë 
të kontratës do të mundësohej që, administrimi i bazës së të dhënave të SIMFK-së të bëhej përmes 
obligimit kontraktual. Mirëpo, deri në kohën kur është kryer ky auditim, OE  nuk i është përgjigjur 
kësaj kërkese.  

Prandaj, Thesari edhe pse ka filluar të ndërmarr veprime për zbatimin e këtij rekomandimi, ende 
nuk ka arritur që të përfundoj realizimin, si shkak që ende ka në funksion rregulloren për 
organizimin e brendshëm të vitit 2014, duke qenë se edhe me plan të veprimit kjo është paraparë të 
realizohet më vonë. Në shtator të vitit 2021 ka hartuar dokumentin e strukturës dhe tani është në 
proces të finalizimit të rregullores së brendshme.  

Si pasojë i janë dhënë detyra dhe përgjegjësi zyrtarëve në mos përputhje me rregulloren dhe është 

krijuar procedura pa u harmonizuar me këtë rregullore, gjithashtu edhe konsulentëve të kompanisë 

i është dhënë detyra dhe përgjegjësi pa përfshirjen e kryerjes së atyre detyrave në kontratë. 

2. Organizimi i sigurisë së informacionit 

Rekomandimi 2: Zbatimi ka filluar 

Në strukturën organizative të MFPT-së dhe Thesarit të parashikojnë dhe të përcaktojnë zyrtarin për sigurinë 
e informacionit duke rishikuar dhe miratuar rregulloret e brendshme, politikat e TI-së dhe sigurisë së 
informacionit, në mënyrë që të përcaktojnë edhe privilegjet dhe qasjet e tyre përkatësisht me përgjegjësitë e 
pozitës që i takon. Përmes politikës dhe procedurave të TI-së të parashohin realizimin e testit të 
depërtueshmërisë për mbrojtje nga ndërhyrjet për sistemet e vendosura në rrjetin e MFPT-së në baza të 
rregullta kohore.  

Thesari dhe MFPT-ja nuk kanë arritur ende të zbatojnë rekomandimin për të përcaktuar zyrtarin 
për sigurinë e informacionit. Si dhe të parashohin në procedurat dhe politikën e TI-së, realizimin e 
testit të depërtueshmërisë për mbrojtje nga ndërhyrjet për sistemet e vendosura në rrjetin e MFPT-
së në baza të rregullta kohore. Mirëpo, gjatë kësaj kohe ata kanë ndërmarr këto veprime: 

Thesari ka hartuar draft strukturën në të cilën ka përcaktuar zyrtarin për sigurinë e informacionit, 
që do të jetë pjesë e rregullores për organizimin e brendshëm e cila ende nuk është finalizuar.  

Po ashtu, edhe Ministria e Financave Punës dhe Transfereve ka krijuar një draft propozim të 
strukturës së re të TI-së për MFPT-në që të ofroj shërbime të TI-së për MFPT-në së bashku me të 
gjitha agjencitë e saj. Në këtë strukturë është paraparë departamenti dhe zyrtari për sigurinë e 
informacionit për MFPT-në dhe agjencitë e saj. 

Po ashtu, në mungesë të organizimit të strukturës së sigurisë së informacionit nuk kanë arritur ende 
të përcaktojnë një politikë dhe procedurë që parasheh realizimin e testit të depërtueshmërisë për 
mbrojtje nga ndërhyrjet për sistemet e vendosura në rrjetin e MFPT-së në baza të rregullta kohore. 

Kjo ka ndodhur për shkak se MFPT dhe Thesari kanë rregulloret e vjetra dhe nuk kanë arritur ende 
të realizojnë rishikimin e tyre të paraparë edhe me planin e veprimit. Gjithashtu, në vitin 2019, është 
realizuar vetëm njëherë, një test i depërtueshmërisë për mbrojtje nga ndërhyrjet, për sistemet e 
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vendosura në rrjetin e MFPT-së, mirëpo nuk kanë arritur ta realizojnë në baza të rregullta kohore, 
si shkak i mungesës së strukturës së sigurisë së TI-së, duke u arsyetuar edhe në mungesë të buxhetit. 

Mungesa e stafit për siguri të informacionit dhe mungesa e strukturës së sigurisë së informacionit 

në organogramin e Thesarit dhe MFPT-së i lejon zyrtarëve të tjerë të kenë dyfishim dhe konflikt të 

përgjegjësive dhe gjithashtu, zvogëlon aftësinë për të mbrojtur burimet e TI-së, si dhe informacionin 

e përfshirë në sistemet e TI-së. 

3. Dokumentimi i rrjetit të MFPT-së 

Rekomandim 3: I zbatuar 

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve që krahas konfigurimeve në rrjet, të realizoj edhe 
dokumentimin e rrjetit për të siguruar vazhdimësinë e sistemeve.  

Departamenti i TI-së në MFPT ka realizuar dokumentimin e rrjetit duke përfshirë konfigurimet e 
pajisjeve ndërlidhëse për rrjetin e brendshëm dhe të jashtëm. Prandaj, si rezultat i realizimit të këtij 
dokumentimi, ky rekomandim është zbatuar.  

Me zbatimin e këtij rekomandimi, Departamenti i TI-së në MFPT ka ndikuar në vazhdimësinë e 

sistemeve, përkatësisht në ruajtjen e vazhdimësisë së funksionimit dhe konfigurimit të rrjetit. 

4. Ndërgjegjësimi  i punonjësve për sigurinë e informacionit dhe mbrojtja nga ndërhyrjet  

Rekomandimi 4: I zbatuar 

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Thesari të organizoj në vazhdimësi trajnime dhe fushata 
për punonjësit e tyre për rëndësinë dhe ndërgjegjësimin ndaj sigurisë së informacionit. Poashtu të zbatoj 
politikën e kompleksitetit të fjalëkalimeve për llogaritë e përdoruesve (të MFPT-së dhe të Thesarit) në Active 
Directory.  

Thesari dhe Departamenti i TI-së i MFPT-së, për ndërgjegjësimin e punonjësve për rëndësinë ndaj 
sigurisë së informacionit kanë realizuar fushata vetëdijësuese për punonjësit e tyre. Kanë krijuar 
dokumente udhëzuese për përdoruesit dhe shpërndarë ato përmes postës elektronike dhe 
sistemeve të informacionit. Thesari i Kosovës, gjithashtu ka vendosur në materialin e trajnimeve për 
SIMFK-në edhe një pjesë të veçantë për ndërgjegjësimin e përdoruesve të SIMFK-së për sigurinë e 
informacionit.  

Departamenti i TI-së në MFPT për pjesën e rekomandimit të zbatimit të politikës së fjalëkalimeve, 

ka aplikuar në Active Directory politikën për kompleksitetin e fjalëkalimeve për të gjithë 

përdoruesit duke përfshirë edhe ata të Thesarit.  

Prandaj, si rezultat i këtyre veprimeve të ndërmarra nga MFPT dhe Thesari ky rekomandim është 

zbatuar. 
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Me zbatimin e rekomandimit Thesari dhe Departamenti i TI-së në MFPT kanë arritur të ngritin 

nivelin e vetëdijësimit të përdoruesve për sigurinë e informacionit, gjë që ndikon drejtpërdrejt në 

ngritjen e sigurisë së informacionit, poashtu kanë ndikuar në ngritjen e sigurisë së qasjes në llogaritë 

e përdoruesve të Active Directory. 

5.  Monitorimi i aktiviteteve të përdoruesve  

Rekomandimi 5: Zbatimi në fazën përfundimtare 

MFPT dhe Thesari i Kosovës të siguroj që qasjet administrative në sistemet e informacionit të bëhen përmes 
llogarive që identifikojnë përdoruesin dhe çdo ndryshim që ai bën. Të ruaj fjalëkalimin e administratorit në 
ambiente të sigurta dhe të krijoj mekanizmat e nevojshëm për monitorimin e vazhdueshëm të gjurmëve të 
auditimit.  

Thesari i Kosovës kishte hartuar procedurë për menaxhimin e fjalëkalimeve dhe kishte filluar me 
zbatimin e saj. Nga verifikimi fizik për mënyrën e ruajtjes së fjalëkalimeve në ambiente të sigurta, 
vijmë në përfundim se kjo pjesë e rekomandimit është zbatuar.  

Poashtu, për qasjet administrative janë krijuar llogaritë e personalizuara për bazën e të dhënave të 
SIMFK-së, si dhe Departamenti i TI-së në MFPT për qasje në ndërfaqet e pajisjeve të rrjetit tani 
përdor llogari të personalizuara. Rrjedhimisht edhe kjo pjesë rekomandimit është zbatuar. 

Thesari ka siguruar aplikacionin për monitorimin e vazhdueshëm të gjurmëve të auditimit dhe 
është në fazën testuese. Testimi ka qenë i suksesshëm me serverët që ata përdorin. Mirëpo, testimi 
ende nuk ka përfunduar për bazën e të dhënave, pasi që nuk kishin arritur ende që të zbatojnë këtë 
sistem për monitorimin e aktiviteteve të llogarive me qasje administrative në bazën e të dhënave të 
SIMFK-së. Sidoqoftë, personat e autorizuar që kanë qasje të plota në bazën e të dhënave, kanë IP të 
rezervuar dhe lënë gjurmë për aktivitetet e tyre. Po ashtu, zyrtarët të cilët ishin përcaktuar të bënin 
monitorimin e këtyre aktiviteteve, ishin të njëjtit zyrtarë të cilët ishin administrator të sistemeve. 
Prandaj, pjesa e rekomandimit për krijimin e mekanizmave të nevojshëm për monitorimin e 
vazhdueshëm të gjurmëve të auditimit, është pjesërisht i zbatuar. 

Thesari nuk kishte përcaktuar ende zyrtarin adekuat për monitorimin e aktiviteteve të përdoruesve 
për shkak që ishte duke ndryshuar rregulloren për organizimin e brendshëm, ende nuk ishin 
përcaktuar detyrat për këtë pjesë. Ndërsa, për zbatimin e plotë të veglës monitoruese edhe në bazën 
e të dhënave ishin në proces.  

Mungesa e monitorimit të aktiviteteve të përdoruesve në sistemet e informacionit paraqet rrezik të 

mos identifikimit të gabimeve, ose keqpërdorimeve me kohë apo mos identifikimin fare të tyre. 
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6. Menaxhimi i qasjeve në aplikacionin SIMFK 

Rekomandimi 6: I zbatuar 

Thesari i Kosovës të krijoj mekanizmat e nevojshëm për zbatimin e procedurës për menaxhimin e qasjeve të 

përdoruesve të SIMFK-së. Të sigurohet që përdoruesit të kenë vetëm një llogari në SIMFK, llogaritë e 

dyfishta duhet të mbyllen. Poashtu, të sigurohet se sistemi është duke i çaktivizuar përdoruesit të cilët nuk 

e përdorin SIMFK-në; Të zbatoj në vazhdimësi procedurën për qasjen e përdoruesve në rrjet për punë nga 

distanca. 

Thesari duke pasur parasysh rekomandimin e Zyrës Kombëtare të Auditimit ka ndërmarr disa  
aktivitete. Fillimisht ka standardizuar të gjitha llogaritë e përdoruesve në SIMFK dhe si rrjedhojë ka 
eliminuar përdoruesit me nga dy llogari. Ka çaktivizuar përdoruesit të cilët nuk e përdorin SIMFK-
në. Po ashtu, ka ndërmarrë hapat e nevojshëm që procedura për menaxhimin e qasjeve të 
përdoruesve të SIMFK-së të zbatohej në vazhdimësi përfshirë edhe procedurën për qasjen e 
përdoruesve në rrjet për punë nga distanca. Prandaj vijmë në përfundim se ky rekomandim është 
zbatuar. 

Me zbatimin e rekomandimit Thesari ka arritur të siguroj qasje vetëm nga një llogari dhe të eliminojë 

llogaritë e dyfishta në sistem. Poashtu ka siguruar zbatimin e procedurës për qasjen e përdoruesve 

në rrjet për punë nga distanca. 
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3.2 Kontrollet e aplikacionit 

Kontrollet e aplikacionit janë: kontrolli mbi funksionin e hyrjes, të përpunimit dhe të daljes. Ato 

përfshijnë metoda për të siguruar që: vetëm të dhëna të plota, të sakta dhe të vlefshme vendosen 

dhe azhurnohen në një sistem të informacionit, përpunimi realizon detyrën e saktë dhe rezultati i 

përpunimit plotëson pritjet dhe të dhënat ruhen. 

 

Figura 4. Kontrollet e hyrjes-përpunimit-daljes në sistemin e informacionit 

7. Kontrollet e vlefshmërisë së fushave në SIMFK 

Rekomandimi 7: Zbatimi nuk ka filluar 

Thesari në SIMFK të bëjë kontrolle për vlefshmërinë e fushës së numrit personal identifikues, numrit unik 
identifikues dhe llogarisë bankare, si dhe të bëhet ndërlidhja e sistemit me sistemet e informacionit të ARC-
së, ARBKsë dhe BQK-së.  

Thesari ende nuk ka arritur të zbatojë rekomandimin për vlefshmërinë e fushave gjatë regjistrimit 

të të dhënave hyrëse. Në aplikacionin SIMFK, në fushat ku vendoset numri personal i identifikimit, 

numri unik identifikues i biznesit dhe numri i llogarisë bankare, ende  nuk kishin vendosur  

kontrolle për vlefshmëri të të dhënave hyrëse. Gjatë testimit kemi vërejtur se në këto fusha ka 

mundësi të shënohet numri me më shumë apo më pak karaktere/numra se sa ka të përcaktuar, 

numri personal (10 karaktere), NUI (9 karaktere), llogaria bankare (16 karaktere), si dhe sistemi 

pranonte llogarinë bankare e cila nuk i takonte bankës përkatëse. Po ashtu, në ndërfaqet e saj fushat 

e dedikuara për informata të caktuara, përdoren për informata të tjera që nuk korrespondojnë me 

atë fushë.  

Mos vlefshmëria e këtyre fushave në SIMFK kishte ndodhur për shkak se në këtë sistem nuk janë të 

zbatuara algoritmet përkatëse për vlefshmërinë e të dhënave. Po ashtu,  sistemi nuk ka ndërlidhje 

•Kontrollet e duhura 
të të dhënave hyrëse 
në aplikacion

•Kontrollet hyrëse për 
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me sistemet e informacionit të Agjencisë së Regjistrit Civil, Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve 

të Kosovës dhe Bankës Qendrore të Kosovës. Ndërlidhja mes këtyre sistemeve do të mundësonte 

vetëm regjistrimin e të dhënave të sakta. 

Thesari ka hartuar draft dokumentin “Transparenca dhe Rritja e Sigurisë” për ndërlidhjen e SIMFK-
së me sistemet tjera qendrore dhe në bashkëpunim me donatorin është në proces të zhvillimit të 
sistemit për realizimin e kësaj ndërlidhjeje me qëllim të rritjes së cilësisë së të dhënave i cili 
planifikohet të funksionalizohet në fund të vitit 2022.  

Mungesa e zbatimit të algoritmeve përkatëse për vlefshmërinë e të dhënave në SIMFK si dhe 

ndërlidhja me sistemet qendrore të informacionit nëpërmjet të cilave do të pranonte të dhëna të 

sakta mund të ndikon në hapjen e furnitorëve për personin fizik dhe biznesin me të dhëna jo të sakta 

dhe si pasojë mund të rezultojë në cilësi jo të mirë të të dhënave. 

8. Regjistrimi i furnitorit në SIMFK 

Rekomandim 8: I zbatuar 

Thesari i Kosovës të rishikoj procedurën për regjistrimin e furnitorëve në SIMFK për rastin kur furnitorit 

të regjistruar duhet t’i shtohet llogaria e re bankare, si dhe në aplikacionin e SIMFK-së një furnitor të 

regjistrohet vetëm njëherë dhe çdo llogari e re bankare e furnitorit të shtohet në kodin ekzistues të tij. 

Thesari ka zbatuar rekomandimet për regjistrimin e furnitorëve në SIMFK. Në fund të vitit 2021, 

Thesari ka rishikuar dhe miratuar procedurën për regjistrimin e furnitorëve në SIMFK. Nga fillimi 

i vitit 2022 kjo procedurë është zbatuar në SIMFK, duke regjistruar vetëm një herë furnitorin në 

sistem. Në rastet kur një furnitor ka më shumë se një llogari bankare, mund të shfrytëzohet fusha 

në sistem e cila mundëson shtimin e llogarisë bankare për të njëjtin kod të furnitorit. Gjatë 

regjistrimit të kuponit të shpenzimit në SIMFK shfaqet lista e  llogarive bankare të përfituesit nëse 

ka më shumë se një llogari bankare të regjistruar. 

Regjistrimi i furnitorit vetëm një herë në sistem ka lehtësuar realizimin e transaksionit të krijimit të 

obligimit, urdhër blerjes dhe krijimit të shpenzimit në përcaktimin e përfituesit dhe llogarisë 

bankare. Po ashtu ka bërë sistemin më efikas duke lehtësuar procesin e regjistrimit të pagesave për 

përdoruesit e sistemit. 

9. Përmirësimi i pasurisë ekzistuese jo financiare në SIMFK 

Rekomandimi 9: Zbatimi ka filluar 

Thesari të krijoj mundësinë në SIMFK që shpenzimet e përmirësimit të pasurisë jo financiare kapitale të 
regjistrohen në regjistrat përkatës si rritje e vlerës së pasurisë.  
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Në SIMFK nuk mundësohet zbatimi i Rregullores 02/2013 për Menaxhimin e Pasurisë jo Financiare, 

që shpenzimet për përmirësimin e pasurisë kapitale të cilat zgjasin ndjeshëm periudhën e 

përdorimit të artikullit të regjistrohen në regjistrat përkatës si rritje e vlerës së pasurisë kapitale. Si 

pasojë,  këto shpenzime në SIMFK regjistrohen si pasuri e re.   

Thesari në sistemin testues të SIMFK-së ka zbatuar mundësinë e shtimit të vlerës së pasurisë. 
Aktualisht,  janë në fazën testuese të sistemit për realizimin e shpenzimeve përmirësuese që të 
mundësohet regjistrimi si rritje e vlerës së pasurisë në regjistrat e pasurisë përkatëse. Mirëpo, 
Thesari ende nuk ka përcaktuar një metodologji nga aspekti kontabël si të bëhet shtimi i vlerës së 
pasurisë, si dhe nuk janë përcaktuar normat e amortizimit për këto pasuri. Pritet që deri në fund të 
periudhës TM3 2022, sipas planit të veprimit të realizohet ky proces.  

Regjistrimi i shpenzimit që aplikohet për përmirësimin e  vlerës së pasurisë kapitale si pasuri e re 
ndikon në prezantimin jo të saktë të të dhënave të pasurisë jo financiare, si dhe në raportimin jo të 
saktë të pasqyrave financiare. 

10. Regjistrimi i kodeve të klasave të pasurisë në SIMFK 

Rekomandimi 10: Zbatimi ka filluar 

Thesari të regjistrojë në SIMFK të gjitha kodet e klasave të pasurisë të publikuara, që t’i mundësojë 
organizatave buxhetore klasifikimin e saktë të pasurisë gjatë regjistrimit sipas planit kontabël. 

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve çdo vit të ri fiskal publikon në ueb faqe listën e kodeve 

ekonomike të cilat duhet të përdoren nga OB-të për regjistrimin e pasurisë kapitale (jo financiare). 

Mirëpo, Thesari i cili është përgjegjës për menaxhimin e SIMFK-së ende nuk ka regjistruar të gjitha 

kodet e klasave të pasurisë në sistem sipas listës së publikuar në ueb faqe. Si rezultat, OB-të gjatë 

regjistrimit të pasurisë jo financiare në SIMFK, në rastet kur kodi adekuat i klasës së pasurisë nuk 

është në sistem, detyrohen që atë pasuri ta klasifikojnë në kodin me emërtim më të përshtatshëm 

apo në klasën e pasurisë “Kapitale Tjera”.   

Thesari ka identifikuar klasat e pasurisë të planit kontabël të cilat mungojnë në SIMFK, mirëpo ende 
nuk është përcaktuar norma e amortizimit për këto klasa. Sipas planit të veprimit të dorëzuar nga 
entiteti, ky rekomandim pritet të zbatohet deri në fund të muajit gusht.  

Regjistrimi i pasurisë jo financiare në kod të klasës jo adekuate ndikon në pasqyrim jo të qartë të 

klasifikimit të pasurisë, si dhe ekziston rreziku që ajo pasuri të mos të zhvlerësohet në harmoni me 

normën e përcaktuar për atë pasuri sipas klasës. 
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11. Regjistrimi i kuponit të shpenzimi  

Rekomandimi 11: I zbatuar 

Thesari i Kosovës të zbatoj në SIMFK funksionin e kontrollit për identifikimin dhe refuzimin e transaksioneve 

me të dhëna identike. 

Thesari, në fund të muajit gusht 2021, në SIMFK ka zbatuar funksionin i cili refuzon regjistrimin 
e  kuponit të shpenzimit me të dhëna të njëjta më shumë se një herë. Si në rastet e krijimit të kuponit 
të shpenzimit i cili krijohet manualisht për të regjistruar shpenzimin dhe automatikisht përmes 
funksionit të importimit të pagesave masive, sistemi bënë verifikimin për të identifikuar dhe 
refuzuar të dhënat e shpenzimit nga organizata buxhetore. Pra, Thesari ka zbatuar rekomandimin 
për identifikimin dhe refuzimin e transaksioneve me të dhëna identike të cilat regjistrohen në 
SIMFK dhe i cili veprim është testuar edhe gjatë auditimit në sistem.  

Me zbatimin e këtij rekomandimi është siguruar kontrolla e përpunimit të të dhënave duke mos 

lejuar regjistrimin e të dhënave të dyfishta. Kjo ndikon në rritjen  e besueshmërisë së të dhënave në 

sistem. 

12. Shfrytëzimi i mundësive që ofron SIMFK-ja 

Rekomandimi 12: I zbatuar 

Thesari i Kosovës të rishikoj mundësitë që ofron SIMFK-ja dhe të shfrytëzoj përparësitë e tij në mënyrë që 

të rris edhe më tej efikasitetin e punës së përdoruesve. 

Thesari bazuar në rekomandimin e Zyrës Kombëtare të Auditimit, kishte realizuar aktivitete për 

rregullimin e shumë fushave në sistem të cilat ndikojnë në  rritjen e efikasitetit të punës. Mundësitë 

që ofron sistemi dhe që janë përshtatur sipas nevojave duke kufizuar mundësinë e gabimeve dhe 

për të cilat është rekomanduar janë: 

 Në sistem, te moduli i urdhër blerjes është vendosur kontrolli në fushat përkatëse që asnjë 
shpenzim që bëhet me prokurim të mos mund të regjistrohet pa shënuar numrin e kontratës 
përkatëse. Kjo kontrollë e vendosur mund të parandaloj mbi pagesa për atë kontratë e po 
ashtu rrit efektivitetin në menaxhimin e performancës së saj; 

 Zyrtarët e Thesarit, poashtu kishin shqyrtuar mundësin e bartjes së kontratës së 
bashkëngjitur në rastet kur pagesa bëhej me pjesë për të njëjtën kontratë, mirëpo dizajni 
aktual i sistemit nuk e mundësonte atë. Bashkëngjitja e kontratës tani është e domosdoshme 
për çdo urdhër blerje pavarësisht mënyrës së pagesës së saj. 

 Janë vendosur kufizimet e nevojshme në modulin e urdhër blerjes që të vendoset kontrata, 
ndërsa te moduli i shpenzimeve është bërë e detyrueshme të bashkëngjitet fatura. Si rezultat 
sistemi nuk lejon asnjë transaksion të procedohet tutje pa qenë i kompletuar. 
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Duke marr parasysh ndryshimet e lartcekura që ishin bërë në sistem, rekomandimi është zbatuar, 

po ashtu zyrtarët e Thesarit në vazhdimësi ishin duke shqyrtuar mundësitë e përmirësimeve në 

sistem për rritjen e efikasitetit të punës.  

Me zbatimin e rekomandimit për shqyrtimin e mundësive që ofron SIMFK-ja, Thesari ka arritur të 

bëj këtë sistem më efikas dhe më lehtë të shfrytëzueshëm për përdoruesit. 

13. Raporte për analiza të mëtejme në SIMFK. 

Rekomandimi 13: Zbatimi ka filluar 

Thesari i Kosovës të bëjë një vlerësim të nevojave të përdoruesve për raporte dhe të sigurohet që të ofroj 
raporte të ndryshme sipas nevojave të tyre. Mangësitë e identifikuara në raporte/module të korrigjohen.  

Përmes SIMFK-së mund të gjenerohen raporte të ndryshme që përdoruesit fundorë mund t’i 
përdorin për qëllime statistikore, verifikimin e punës së tyre si dhe nëse sistemi është duke i bërë 
kalkulimet sipas rregullave në fuqi. Thesari kishte filluar me ndryshimin e disa raporteve dhe 
riemërimin e disa fushave në aplikacion. Megjithatë, gjatë testimit të këtyre raporteve ne kemi 
vërejtur që ka ende mangësi në disa informata që do të kompletonin informacionin e kërkuar. 
Poashtu, nuk janë bërë vlerësime të nevojave që përdoruesit kanë lidhur me këto raporte, apo edhe 
përmirësim të raporteve ekzistuese.  

Te raportet për vlerësimin e pasurisë mungon data e fillimit të zhvlerësimit të pasurive. Në mungesë 
të saj përdoruesit nuk kanë mundësi të verifikojnë nëse regjistrimi i pasurisë është bërë si duhet apo 
gjatë regjistrimit ka pasur gabime të cilat mund të ndikojnë në vlerën e kalkuluar për zhvlerësim.  

Gjithashtu, raportet nuk përmbajnë numrin e kontratës së një procedure me prokurim, edhe pse në 
rastet kur në obligime/urdhër blerje regjistrohet numri i kontratës, ky numër nuk paraqitet në 
raporte. 

Po ashtu eksportimi në formatin Excel nuk e bënë ndarjen e kolonave në shtylla, që ndikon në punë 
shtesë për secilin raport që përdoret për kalkulime të mëtejme. 

Nëse në SIMFK zgjidhet gjuha Shqipe/Serbe për përdorim, ka raste që kolonat e raporteve si dhe 
fushat në modulet e aplikacionit nuk janë të gjitha në gjuhën Shqipe/Serbe, por ka kolona dhe fusha 
që emërtimi ende vazhdon të jetë në gjuhën Angleze. 

Aplikacionit i mungon raporti i përdoruesve, nga ku mund të monitorohej me lehtësi statusi i tyre. 
Administratori i sistemit për të verifikuar listën e të gjithë përdoruesve të sistemit duhet nga forma 
e aplikacionit në mënyrë manuale t’i kopjoj në Excel e mandej të bëjë rregullime manuale në mënyrë 
që të bëjë monitorimin e tyre. Sipas zyrtarëve, krijimi i një raporti për përdorues është në proces. 
Poashtu, mungon mundësia që përmes sistemit/aplikacionit të gjenerohet një raport ku mund të 
shihen të gjithë furnitorët e regjistruar në këtë aplikacion. 

Këto mangësi në raporte janë si pasojë e mos vlerësimit periodik të raporteve të publikuara, të cilat 
mund të ndikojnë në kontrolle minimale mbi të dhënat e regjistruara. Po ashtu, përpunimi shtesë 
në mënyrë manuale pas shkarkimit të raporteve ndikon në angazhim dhe kohë shtesë për 
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përdoruesit, duke ndikuar drejtpërdrejtë në efikasitetin e punës. Ndërsa, përkthimi i raporteve në 
gjuhët përkatëse është në proces mirëpo, ende nuk ka përfunduar. 

Mungesa e raporteve të mjaftueshme detyron përdoruesit që të dhënat e sistemit t’i përpunojnë në 

mënyrë manuale duke iu ekspozuar edhe rrezikut të gabimeve aksidentale dhe kjo do të shkaktonte 

humbje kohe dhe angazhim shtesë, si dhe e bënë përdoruesin joefikasë. 
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4 Konkluzionet 

Thesari dhe Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, pavarësisht veprimeve që kanë ndërmarr 

ende nuk kanë arritur zbatimin e plotë të rekomandimeve. Ende vazhdojnë të kenë mangësi në 

sigurimin e mekanizmave për sigurinë e informacionit dhe kontrollet e aplikacionit nuk janë të 

mjaftueshme për të siguruar që vetëm të dhëna të sakta dhe të vlefshme vendosen në sistem. 

Siguria e informacionit   

Thesari nuk ka rishikuar rregulloren për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të 

punës dhe nuk ka krijuar strukturë të qartë për sigurinë e informacionit dhe departamentin e TI-së 

duke shkaktuar konflikt të përgjegjësive dhe pozitave të TI-së.  Gjithashtu, në mungesë të strukturës 

për sigurinë e informacionit dhe përcaktimit të zyrtarit për sigurinë e informacionit MFPT dhe 

Thesari rrezikojnë sigurinë e operimit të pajisjeve përpunuese të TI-së, duke mos përcaktuar qartë 

qasjet dhe privilegjet e zyrtarëve përgjegjës në sistemet e TI-së, për realizimin e procedurave 

përkatëse të përcaktuara përmes rregullores apo politikës së TI-së dhe sigurisë së informacionit apo 

një obligimi kontraktual. Si dhe nuk kanë paraparë kontrollet e rregullta për sigurinë e sistemeve 

siç është testi i depërtueshmërisë, kjo rrezikon që MFPT dhe Thesari mos të jenë të vetëdijshëm për 

nivelin e cenimit të sistemeve ndaj kërcënimeve të mundshme kibernetike. 

Mirëpo, sa i përket organizimit të sigurisë së brendshme të rrjetit MFPT ka arritur të zbatoj 

rekomandimin për realizimin e dokumentimit të rrjetit që ndikon në ruajtjen e vazhdimësisë së 

funksionimit dhe konfigurimit të rrjetit.  

 

Gjithashtu, MFPT dhe Thesari kanë zbatuar rekomandimin për ndërgjegjësimin e punonjësve për 

sigurinë e informacionit dhe mbrojtjen nga ndërhyrjet, si dhe kanë zbatuar politikën e 

kompleksitetit të fjalëkalimeve në Active Directory. Me këtë kanë rritur vetëdijësimin e përdoruesve 

për sigurinë e informacionit dhe sigurinë e qasjes në llogaritë e përdoruesve të Active Directory, 

duke ndikuar në ngritjen e sigurisë së informacionit. 

Thesari i Kosovës dhe Departamenti i TI-së në MFPT kishin arritur të zbatojnë rekomandimet lidhur 

me sigurinë e qasjeve në sistemet e informacionit, duke përfshirë eliminimin e llogarive të dyfishta 

në aplikacionin e SIMFK-së dhe sigurimin e qasjes për përdoruesit e sistemit vetëm nga një llogari .  

Mirëpo, Thesari nuk kishte përcaktuar ende zyrtarin adekuat për monitorimin e vazhdueshëm të 

gjurmëve të auditimit dhe nuk kishte arritur të bëjë monitorimin e aktiviteteve të përdoruesve në 

sistemet e informacionit. Kjo paraqet rrezik për mos identifikimin e ndërhyrjeve apo gabimeve të 

mundshme në sistem.  

Kontrollet e aplikacionit 

SIMFK-ja vazhdon të ketë mangësi lidhur me  kontrollet e aplikacionit. Në mungesë të ndërlidhjes 

së SIMFK-së me sistemet tjera qendrore, nuk janë zbatuar kontrolle të vlefshmërisë së të dhënave 

për numrin personal identifikues, numrin e biznesit dhe të llogarisë bankare në regjistrimin e 

furnitorit, duke lejuar vendosjen e të dhënave jo të sakta, të cilat mund të rezultojnë me cilësi jo të 

mirë të të dhënave. 
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Mirëpo, Thesari ka zbatuar kontrollet për regjistrimin e furnitorëve duke kufizuar regjistrimin e 

furnitorit vetëm një herë dhe ka mundësuar shtimin e llogarisë bankare të furnitorit në kodin e 

furnitorit. 

 

Në SIMFK nuk janë përmbushur të gjitha kërkesat ligjore dhe rregullative me të cilat funksionon 

Thesari për regjistrimin dhe klasifikimin e pasurisë jo financiare, që ndikojnë në pasqyrim jo të saktë 

të pasurisë jofinanciare dhe ekziston rreziku që ajo pasuri të mos të zhvlerësohet në harmoni me 

normën e përcaktuar për atë klasë të pasurisë. 

Thesari në SIMFK ka zbatuar funksionin në kontrolle të përpunimit të të dhënave për të identifikuar 

dhe refuzuar transaksionet me të dhëna të dyfishta, si rrjedhojë është rritur kontrolla e përpunimit 

të të dhënave dhe është ngritur besueshmëria e tyre.  

Thesari në vazhdimësi është duke punuar në përmirësimin e funksioneve të SIMFK-së duke e bërë 

këtë sistem më efikas dhe më lehtë të shfrytëzueshëm për përdoruesit. 

Megjithatë ka nevojë të theksuar për përmirësimin e raporteve të gjeneruara nga ky sistem, pasi që 

raportet që përmbante sistemi nuk ishin të plota, për përdorim të mëtejmë ato duhet të 

ripërpunoheshin që ndikonte në punë shtesë për zyrtarët në mënyrë manuale duke iu ekspozuar 

edhe rrezikut të gabimeve. 

 

.

•Vlerësojmë se Thesari i Kosovës dhe Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve,
pavarësisht veprimeve që kanë bërë, nuk është mjaftueshëm për zbatimin e plotë të
rekomandimeve të dhëna dhe eliminimin e rreziqeve rreth sigurisë dhe kontrolleve të
aplikacionit.

.

•Andaj duhet të sigurojnë veprime të vazhdueshme për zbatimin efikas dhe efektiv të
rekomandimeve të pa zbatuara, për krijimin e një ambienti të sigurt për të ruajtur
disponueshmërinë, konfidencialitetin dhe integritetin e Sistemit Informativ për
Menaxhimin e Financave të Kosovës.
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Shtojca I. Dizajni i auditimit 

Fushat me rrezik dhe treguesit e problemit të auditimit 

Gjatë fazës para studimore, janë analizuar dhe vlerësuar gjetjet e auditimit dhe plani për zbatimin e 

rekomandimeve të dhëna në RVA 2020 për SIFMK-në si dhe kemi diskutuar me menaxhmentin e 

Thesarit lidhur me veprimet e ndërmarra. Kjo ka treguar se Thesari, në fund të vitit 2021 ka 

ndërmarrë disa veprime duke shtuar nivelet e kontrollit për realizimin e transaksioneve si dhe ka 

realizuar disa konfigurime në aplikacion dhe infrastrukturën e TI-së të cilat kanë ndikuar në rritjen 

e sigurisë së SIMFK-së.  

Mirëpo, fusha e sigurisë dhe kontrolleve të aplikacionit është ende sfidë. Është identifikuar që ende 

ka punë në zbatimin e planit të veprimit dhe të krijojë mekanizma shtesë që mundësojnë 

menaxhimin e rreziqeve të lidhura me sigurinë e informacionit, si dhe të realizoj konfigurime shtesë 

në modulet e SIMFK-së për të përmbushur të gjitha kërkesat rregullative si dhe për të rritur 

efikasitetin e punës për përdoruesit e tij.  

Nuk kishin arritur ende të krijojnë një strukturë që ofron siguri të plotë të informacionit, nuk janë 

përcaktuar personat përgjegjës për siguri të informacionit, mangësi në menaxhimin e qasjeve të 

përdoruesve si dhe nuk kishte mjaftueshëm ndërgjegjësim mbi sigurinë e informacionit. Ende 

lejohen që të krijohen kode të shumta të furnitorëve me më shumë llogari bankare dhe kupona të 

shpenzimeve me të dhëna të njëjta si dhe ka mungesë të kodeve të plota të klasës së pasurisë.  

Lidhur me zbatimin e planit të veprimit, menaxhmenti i Thesarit ka deklaruar që gjashtë nga 

trembëdhjetë rekomandimet e dhëna kanë arritur të i adresojnë dhe shtatë të tjera ende kanë mbetur 

në proces. 

Prandaj, konsiderojmë se problemet e identifikuara ende nuk janë eliminuar dhe duke e marr 

parasysh rëndësinë e këtij sistemi, Zyra Kombëtare e Auditimit e ka parë të nevojshme të bëhet 

përcjellja dhe verifikimi i zbatimit të rekomandimeve për menaxhimin dhe sigurinë e këtij sistemi.  
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Përshkrimi i sistemit  

Përdoruesit e SIMFK-së kanë të drejtë për të pasur qasje në këtë sistem për module të caktuara dhe 

në funksione të caktuara. Këtë të drejtë e cakton Zyrtari Kryesor Administrativ në Organizatën 

Buxhetore sipas detyrave dhe përgjegjësive të caktuara. 

Fillimisht parashtrohet kërkesa për trajnim në Thesar nga ZKA/ZKF i Organizatës Buxhetore duke 

ia bashkangjitur edhe vendimin për emërim në pozitën e kërkuar për trajnim. Mbahet trajnimi në 

modulin përkatës sipas kërkesës së parashtruar dhe përdoruesi i ardhshëm i nënshtrohet testit. Nëse 

kalohet testi atëherë plotësohet kërkesa për qasje në SIMFK. Pas verifikimit të dokumentacionit të 

nevojshëm hapet qasja në SIMFK duke ndjekur skemën e procesit të hapjes së përdoruesit të 

paraqitur në figurën 1.  

 

Figura 1. Proceset i hapjes së përdoruesit në SIMFK 

Shpenzimi i parave publike është procesi kryesor që realizohet përmes SIMFK-së. Kjo rregull 

financiare për shpenzimin e parasë publike paraqet elementet thelbësore të shpenzimit të parave 

publike, që janë: ndarja buxhetore, alokimi, zotimi, prokurimi, obligimi dhe pagesat. 

Inicimi i shpenzimeve, për të gjitha blerjet, zyrtari autorizues (mbajtësi i buxhetit) e autorizon 

(inicion) kërkesën për zotim të fondeve.  

Zyrtari autorizues (mbajtësi i buxhetit) duhet të sigurojë që informatat të cilat i identifikojnë të 
mëposhtmet të plotësohen saktë në formularin e kërkesës së zotimit për blerje dhe në UZP në 
SIMFK: burimin e fondit, kodin e organizatës buxhetore, kodin e programit (Nën-programin), kodin 
e projektit, klasifikimin funksional, klasifikimin ekonomik, datat e përafërta të liferimit të blerjeve 
dhe vlerën e zotimit.17 

Shpenzimet duhet të kenë kodet adekuate, të përcaktuara me Udhëzimin Administrativ për planin 
kontabël. Zyrtari autorizues (mbajtësi i buxhetit) duhet të shqyrtojë me kujdes nëse shpenzimet e 

                                                      
17 Rregull Financiare Nr.01/2013/MFPT – Shpenzimi i Parave Publike 

Plotësohet formulari i Kërkeses për 
krijimin/editimin  nga pëdoruesi 

dhe Deklarat nën betimbetim
Aprovohet nha ZKA/OB

Krijohet përdoruesi në SIMFK nga 
Zyrtari i tavolines ndihmëse

Caktohet grupi i sigurisë dhe 
klasës funksionale nga Analisti 
funksioanl (zv.Administrator)

Krijohet autoriteti -aprovimi i 
qasjes ngaadministratori i SIMFK-

së për Zyrtarin Certifikues 

Fjalëkalimi (password) do t`i 
dërgohet përdoruesit në mënyrë 
automatike nga SIMFK përmes 
adresës elektronike të cekur në 

formularë

Zyrtari është i obliguar që 
veprimin e parë në SIMFK të bëjë 

ndryshimin e fjalëkalimit

Në fund të vitit fiskal të gjithë 
përdoruesit e SIMFK-së bëhen 

pasiv.

Procesi përsëritet për periudhen e 
ardhshme
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propozuara do të jenë përdorim ekonomik i parave publike, shpenzimet e propozuara janë në 
përputhje me planet e buxhetit dhe prokurimit, që fondet janë ndarë dhe alokuar për shpenzim dhe 
që është përgatitur deklarata e nevojave dhe dokumentet tjera të prokurimit që kërkohen.17 

Të gjitha dokumentacionet e nevojshme pas autorizimit të zotimit duhet t`i dorëzohen Zyrtarit 
Kryesor Financiar, për t’u regjistruar në SIMFK. Proces i cili është paraqitur me figurën 1. 

 

Figura 2. Proceset dhe rolet kryesore në SIMFK për procedurat e përgjithshme për procedimin e pagesave në një 

Organizatë Buxhetore 

Pas aprovimit të kuponit të shpenzimit në SIMFK nga Zyrtari Certifikues i Organizatës Buxhetore, 

procesi për realizimin e pagesës vazhdon në Thesar. Thesari selekton kuponët e shpenzimit të 

aprovuar në SIMFK dhe krijon ekstraktin për pagesë. I cili proces është paraqitur me figurën 2. 

Roli dhe përgjegjësitë e palëve  

Për ushtrimin e kontrollit dhe përgjegjësisë mbi zhvillimin dhe mirëmbajtjen e sistemit SIMFK dhe 

funksionin e TI-së përgjegjësi ka Zyra e Drejtorit të Përgjithshëm të Thesarit. 

Në Departamentin e Operimeve, Divizioni i menaxhimit të SIMFK-së është përgjegjës kryesor për 

menaxhimin e kontrolleve të sistemit në SIMFK; Ky divizion përbëhet nga Udhëheqësi i Divizionit 

të SIMFK-së, dy zyrtarë për trajnim dhe zhvillim, dy zyrtarë për tavolinën ndihmëse dhe dy analistë 

funksional të SIMFK-së. Ky divizion detyrë dhe përgjegjësi ka:  

 Krijimin dhe zbatimin e një kornize të kontrollit të brendshëm të financave publike; 

 Modifikimin e procedurave dhe udhëzuesve të SIMFK-së në përputhshmëri me planet vjetore 

kontabël;  

 Menaxhimin e  kontrolleve të sistemit në SIMFK;  

Zyrtari Zotues •Bën Zotimin e 
mjeteve në 
SIMFK.

ZKF
•Aprovon 
Zotimin 

Zyrtari 
Certifikues

•Bën certifikimin e 
dokumentacionit për 
regjistrim në SIMFK.

Zyrtari 
Shpenzues

•Bën regjistrimin e 
shpenzimit në SIMFK

Zyrtari
Certifikues

•Bën aprovimin e 
pagesës në SIMFK.

Zyrtari i 
Prokurimit

•Regjistron Urdhër 
blerjen  në SIMFK

Zyrtari i 
Pranimit të 

Mallit
•Regjistron pranimin e 
mallit në SIMFK. 

•Aprovimi nga ZKF
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 Menaxhimin e strukturës së klasave funksionale dhe kontrolleve tjera të vendosura në SIMFK;  

 Hartimin e procedurave për ndryshimet e të drejtave të përdorimit dhe klasave funksionale të 

SIMFK-së;  

 Sigurimin që përdoruesit e tashëm dhe të ardhshëm të SIMFK-së të trajnohen deri në një nivel 

të mirë për përdorimin e SIMFK-së dhe obligimet e tyre sipas ligjeve dhe rregullave të ndryshme 

financiare.  

Në Departamentin e Operimeve, Divizioni i Teknologjisë Informative është përgjegjës kryesor për 

administrimin e Sistemit Informativ për Menaxhimin e Financave të Kosovës (SIMFK). Ky divizion 

përbëhet nga Udhëheqësi i Divizionit të Administratës dhe TI-së, administratori i sistemeve të TI-

së dhe dy zyrtarë për përkrahje.  Detyra dhe përgjegjësi të këtij divizioni janë edhe : 

 Administrimi i bazave të të dhënave në Oracle dhe MS SQL;  

 Menaxhimi i Arkivës Digjitale Elektronike, harduerit të dedikuar të sistemit dhe klientëve të 

sistemit;  

 Menaxhimi i klientëve të SIMFK-së, kesh-it, të borxheve, granteve, tavolinës ndihmëse, Oracle 

klientët dhe SQL klientët;  

 Menaxhimi i Rrjetës Qeveritare (problemet, IP e dedikuara, remote support, komunikimi 

zyrtar);  

 Menaxhimi i VPN të PTK-së (problemet, faturat, komunikimi zyrtar);  

 Menaxhimi i mbështetjes ndaj klientëve për të gjithë përdoruesit e Thesarit dhe MF-së (harduerë 

& softuerë);  

 Menaxhimi i File Serverit dhe backupave (Tape Library);  

 Menaxhimi i të gjithë Serverëve të Thesarit dhe dhomës së Serverëve ;  

 Menaxhimi i protokolleve të sigurisë, rout-imit dhe qasjes nga OB-të në Terminal Serverët e 

Thesarit;  

 Përpilimi i procedurave dhe udhëzimeve për zhvillimin e mëtejmë të infrastrukturës së 

teknologjisë së informacionit të Thesarit etj. 

 

Monitorimi i zbatimit të planit kontabël nga OB-të gjatë regjistrimeve në SIMFK është detyrë dhe 

përgjegjësi e Divizionit për Monitorim. Poashtu, ky divizion ka për detyrë edhe monitorimin e 

shpenzimeve dhe respektimin e afateve ligjore, monitorimin e aprovimit të shpenzimeve në SIMFK 

nga OB-të etj. 

Departamenti për Menaxhimin e Sistemeve të Teknologjisë Informative (DMSTI) i cili është në 

kuadër të MFPT-së, ndër të tjera është përgjegjës kryesor për hartimin e politikave, procedurave, 

projekteve dhe strategjive për funksionimin normal dhe sa më cilësor të TI-së në këtë ministri. 

Gjithashtu, bashkëpunon me kryesuesit e departamenteve në hartimin, implementimin dhe 

mirëmbajtjen e politikave, objektivave, planifikimeve afatshkurta dhe afatgjata. Poashtu bënë 

monitorimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e përgjithshme të rrjetit, sistemit dhe aplikacioneve 

të MFPT-së. Ky departament përbëhet nga Divizioni për Infrastrukturë të TI-së, Divizioni për 

Operacione të TI-së  dhe Divizioni për Menaxhim të Aplikacioneve. 
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Fushëveprimi dhe pyetjet e auditimit 

Ky raport vlerëson nivelin e zbatimit të rekomandimeve nga palët përgjegjëse, andaj auditimi ynë 

është përqendruar në veprimet që entitetet e audituara kanë ndërmarrë për eliminimin e 

problemeve, nga publikimi i raportit të ZKA-së deri në Qershor të vitit 2022. Për rekomandimet e 

dhëna nga raporti i auditimit, MFPT-ja ka ofruar planin e veprimit përmes të cilit ka prezantuar 

afatin e parashikuar të zbatimit të tyre dhe sektorin përgjegjës. 

Pjesë e fushëveprimit të këtij auditimi janë Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe 

Thesari i Kosovës me departamentet e tij. Në Thesarin e Kosovës, fokusi kryesor është në Divizionin 

e Teknologjisë Informative si përgjegjës kryesor për mirëmbajtjen e pajisjeve të teknologjisë 

informative për funksionalitet të plotë të SIMFK-së dhe Divizioni i menaxhimit të SIMFK-së si 

përgjegjës kryesor për menaxhimin e kontrolleve dhe përdoruesve në SIMFK. Vëmendje e  veçantë 

i kushtohet edhe Departamentit për Menaxhimin e Sistemeve të Teknologjisë Informative në 

Ministrinë e Financave e cila është përgjegjëse kryesore për hartimin e politikave dhe procedurave 

të TI-së, për sigurinë e rrjetës dhe sistemeve të informacionit. 

Me qëllim të verifikimit të realizimit të rekomandimeve në sistemin SIMFK janë realizuar teste në 

entitetet e njëjta që janë përzgjedhur për RVA 2020 për pjesën e TI-së, që janë: Komuna e Obiliqit 

përkatësisht Drejtoria për Ekonomi dhe Financa dhe Ministria e Punëve të Brendshme përkatësisht 

Divizioni për Buxhet dhe Financa. Ky auditim mbulon periudhën nga viti 2021 deri në periudhën e 

fazës audituese. 

Pyetjet e auditimit  

Për t’iu përgjigjur objektivit të auditimit, jemi fokusuar në fushat me probleme të identifikuara, 

përkatësisht në fushën e sigurisë së sistemeve të informacionit dhe kontrolleve të aplikacioneve që 

përfshihen në pyetjen e auditimit për arritjen e objektivit të caktuar. 

1. A ka arritur Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve të zbatoj rekomandimet e dhëna 

dhe cili është niveli i zbatimit të tyre?  

Kriteret e auditimit 

Kriteret kyçe për këtë auditim përcjellës janë rekomandimet e dhëna në Raportin e Vjetor të 

Auditimit 2020 për pjesën e TI-së lidhur me rekomandimet e dhëna për SIMFK-në, kundrejt të cilave 

do të vlerësohen masat e ndërmarra nga entitetet që janë përgjegjëse për zbatimin e rekomandimeve 

bazuar edhe në Planin e Veprimit.  

Tabela 4. Rekomandimet e dhëna nga Raporti Vjetor i Auditimit në vitin 2020 për pjesën e TI-së lidhur me 

rekomandimet e dhëna për SIMFK-në, sektori përgjegjës dhe periudha e zbatimit.  
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Rekomandimet Institucionet 
përgjegjëse  
Departamenti 

Afati i 
Implementimit 

Të harmonizoj pozitat e TI-së dhe Rregulloren për 
organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e 
vendeve të punës në raport me privilegjet dhe 
qasjet e tyre në sistemet e TI-së dhe procedurave 
duke bërë rishikimin e kësaj Rregullore dhe 
organizimin e departamentit të TI-së në Thesar. Po 
ashtu të siguroj administrimin e bazave të të 
dhënave vetëm përmes administratorëve që kanë 
detyrë dhe përgjegjësi administrimin e bazës së të 
dhënave përmes obligimit kontraktual. 

MFPT / Thesari i 
Kosovës 

TM1 2022 

Që në strukturën organizative të MFPT-së dhe 
Thesarit të parashikojnë dhe të përcaktojnë 
zyrtarin për sigurinë e informacionit duke 
rishikuar dhe miratuar rregulloret e brendshme, 
politikat e TI-së dhe sigurisë së informacionit, në 
mënyrë që të përcaktojnë edhe privilegjet dhe 
qasjet e tyre përkatësisht me përgjegjësitë e pozitës 
që i takon. Përmes politikës dhe procedurave të TI-
së të parashohin realizimin e testit të 
depërtueshmërisë për mbrojtje nga ndërhyrjet për 
sistemet e vendosura në rrjetin e MFPT-së në baza 
të rregullta kohore. 

MFPT / Thesari i 
Kosovës & 
Departamenti i TI-së 

TM1 2022-TM3 2022 

Që krahas konfigurimeve në rrjet, të realizoj edhe 
dokumentimin e rrjetit për të siguruar 
vazhdimësinë e sistemeve. 

MFPT / 
Departamenti i TI-së 

TM4 2021-TM2 2022 

Të organizoj në vazhdimësi trajnime dhe fushata 
për punonjësit e tyre për rëndësinë dhe 
ndërgjegjësimin ndaj sigurisë së informacionit. Po 
ashtu të zbatoj politikën e kompleksitetit të 
fjalëkalimeve për llogaritë e përdoruesve (të 
MFPT-së dhe të Thesarit) në Active Directory. 

MFPT / Thesari i 
Kosovës & 
Departamenti i TI-së 

TM4 2021 - TM1 
2022 

Të siguroj që qasjet administrative në sistemet e 
informacionit të bëhen përmes llogarive që 
identifikojnë përdoruesin dhe çdo ndryshim që ai 
bën. Të ruaj fjalëkalimin e administratorit në 
ambiente të sigurta dhe të krijoj mekanizmat e 

MFPT / Thesari i 
Kosovës 

TM1 2022 
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nevojshëm për monitorimin e vazhdueshëm të 
gjurmëve të auditimit. 

Të krijoj mekanizmat e nevojshëm për zbatimin e 
procedurës për menaxhimin e qasjeve të 
përdoruesve të SIMFK-së. Të sigurohet që 
përdoruesit të kenë vetëm një llogari në SIMFK, 
llogaritë e dyfishta duhet të mbyllen. Poashtu, të 
sigurohet se sistemi është duke i çaktivizuar 
përdoruesit të cilët nuk e përdorin SIMFK-në; Të 
zbatoj në vazhdimësi procedurën për qasjen e 
përdoruesve në rrjet për punë nga distanca. 

MFPT / Thesari i 
Kosovës 

TM1 2022 – Plani me 
rekomandime TM4 
2022 - Zbatimi i 
planit 

Në SIMFK të bëjë kontrolle për vlefshmërinë e 
fushës së numrit personal identifikues, numrit 
unik identifikues dhe llogarisë bankare, si dhe të 
bëhet ndërlidhja e sistemit me sistemet e 
informacionit të ARC-së, ARBK-së dhe BQK-së. 

MFPT / Thesari i 
Kosovës 

TM4 2022 

Të rishikoj procedurën për regjistrimin e 
furnitorëve në SIMFK për rastin kur furnitorit të 
regjistruar duhet t’i shtohet llogaria e re bankare, si 
dhe në aplikacionin e SIMFK-së një furnitor të 
regjistrohet vetëm njëherë dhe çdo llogari e re 
bankare e furnitorit të shtohet në kodin ekzistues 
të tij. 

MFPT / Thesari i 
Kosovës 

TM4 2021 

Të krijoj mundësinë në SIMFK që shpenzimet e 
përmirësimit të pasurisë jo financiare kapitale të 
regjistrohen në regjistrat përkatës si rritje e vlerës 
së pasurisë. 

MFPT / Thesari i 
Kosovës 

TM1 2022 - Plani me 
Rekomandime TM4 
2022 -Zbatimi i 
planit 

Të regjistrojë në SIMFK të gjitha kodet e klasave të 
pasurisë të publikuara, që t’i mundësojë 
organizatave buxhetore klasifikimin e saktë të 
pasurisë gjatë regjistrimit sipas planit kontabël. 

MFPT / Thesari i 
Kosovës 

TM3 2022 

Të zbatoj në SIMFK funksionin e kontrollit për 
identifikimin dhe refuzimin e transaksioneve me të 
dhëna identike. 

MFPT / Thesari i 
Kosovës 

E zbatuar 
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Të rishikoj mundësitë që ofron SIMFK-ja dhe të 
shfrytëzoj përparësitë e tij në mënyrë që të rris edhe 
më tej efikasitetin e punës së përdoruesve. 

MFPT / Thesari i 
Kosovës 

TM1 2022 

Të bëjë një vlerësim të nevojave të përdoruesve për 
raporte dhe të sigurohet që të ofroj raporte të 
ndryshme sipas nevojave të tyre. Mangësitë e 
identifikuara në raporte/module të korrigjohen. 

MFPT / Thesari i 
Kosovës 

TM1 2022 

Në këtë auditim jepen arsyet lidhur me ngecjet e mundshme në zbatimin e rekomandimeve dhe 

analizohen mundësitë se si të vazhdohet trajtimi i tyre. 

Pjesë e këtij raporti është gjendja faktike kundrejt rekomandimeve të dhëna nga auditimi të cilat 

shërbejnë për të vlerësuar ndryshimin e gjendjes dhe eliminimin e problemeve nga periudha kur 

është kryer auditimi.  

Kriteret e përdorura në Raportin e Vjetor të Auditimit 2020 për pjesën e TI-së lidhur me 

rekomandimet e dhëna për SIMFK-në janë: 

 Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit të TI-së duhet të jenë të harmonizuara dhe në 

përputhje me rregulloren e brendshme për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e 

vendeve të punës në Thesar. 

 Institucioni duhet të siguroj nëse aktivitetet e sigurisë së informacionit dhe TI-së 

koordinohen nga struktura adekuate e organizatës, me role dhe përgjegjësi përkatëse. Duhet 

të jetë i përcaktuar dhe të zbatohet procesi i autorizimit nga menaxhmenti për sistemet e 

informacionit, kur proceset e biznesit përfshijnë palë të jashtme, duhet të identifikohen dhe 

zbatohen kontrollet paraprake përpara se të lejohet qasja.18 

 Rrjetet duhet të menaxhohen dhe kontrollohen në mënyrë që të mbrohen nga kërcënimet 

dhe të ruajnë sigurinë për sistemet dhe aplikacionet që përdorin rrjetin e brendshëm duke 

përfshirë edhe informacionin në tranzit, pavarësisht nëse këto ofrohen si shërbime të 

brendshme ose të jashtme. Standardet dhe protokollet e funksionimit të rrjetit duhet të 

dokumentohen dhe të vihen në dispozicion dhe gjithashtu, duhet të rishikohen periodikisht 

për të siguruar pajtueshmërinë.19 

 Standardet dhe protokollet e funksionimit të rrjetit duhet të dokumentohen dhe të vihen në 

dispozicion dhe gjithashtu, duhet të rishikohen periodikisht për të siguruar 

pajtueshmërinë.20 

                                                      
18 ISO 27001: Kontrollet dhe objektivat: Politika e Sigurisë së Informacionit & Organizimi i Sigurisë së Informacionit.; Rregullore 

nr.17/2017 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve 
19 ISACA: Manuali i CISA Edicioni i 27-të: Siguria e Infrastrukturës së rrjetit 
20 ISACA Manuali i CISA Edicioni i 27-të: Siguria e Infrastrukturës së rrjetit 
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 Personeli duhet të kuptojë dhe ruajë sigurinë e informacionit. Të gjithë punonjësit e 

organizatës dhe kur është e nevojshme, kontraktorët dhe përdoruesit e palëve të treta duhet 

të marrin trajnimin e duhur të ndërgjegjësimit dhe azhurnimet e rregullta të politikave dhe 

procedurave organizative, të rëndësishme për funksionin e tyre të punës.21 Sistemet për 

menaxhimin e fjalëkalimeve duhet të jenë interaktive dhe të sigurojnë fjalëkalime cilësore. 

Gjithashtu, aplikacioni dhe pajisjet duhet të mbyllen pas një periudhe të caktuar të 

pasivitetit.22 

 Të gjithë përdoruesit e sistemeve të informacionit duhet të kenë llogari (ID të përdoruesit) 

unike dhe të personalizuara, të cila shfrytëzohen vetëm për përdorimin individual. 

Fjalëkalimi i llogarisë së administratorit duhet të dihet vetëm nga një individ, të ruhet në 

ambiente të sigurta dhe të jetë në gjendje të përdorë sistemin kur administratori nuk është i 

disponueshëm. Llogaritë me qasje të plota duhet të monitorohen në vazhdimësi.23 

 Politika dhe procedurat e sigurisë së informacionit duhet të rishikohen dhe të aprovohen në 

intervalet e planifikuara (të paktën çdo vit) ose kur ndodhin ndryshime të rëndësishme në 

organizatë, operacionet e saj të biznesit ose në rast rreziku të qenësishëm lidhur me sigurinë, 

për të siguruar përshtatshmërinë e vazhdueshme të saj. Gjithashtu duhet të ekzistojnë 

mekanizma që sigurojnë që këto politika dhe procedura janë duke u ndjekur.24  

 Aplikacioni duhet të ketë të zbatuara rregullat e vlefshmërisë në ndërveprimin e të dhënave 

në hyrje. Të dhëna jo të vlefshme duhet të identifikohen dhe të refuzohen në mënyrën e 

duhur nga aplikacioni.25 

 Bazuar në procedurën për regjistrimin e furnitorëve në SIMFK, një furnitor duhet të 

regjistrohet vetëm njëherë dhe do të konsiderohet për çfarëdo pagese që duhet kryer nga 

cilado organizatë buxhetore.26 

 Përmirësimet e pasurisë jo financiare kapitale në SIMFK duhet të regjistrohen në regjistrat 

përkatës si rritje e vlerës së pasurive.27 

 Çdo organizatë buxhetore duhet të krijojë dhe azhurnoj regjistrin e pasurive jo financiare që 

i ka në menaxhimin e saj. Regjistri duhet të mbahet ndaras për çdo pasuri dhe në formë të 

agreguar sipas kategorive të klasifikuara në bazë të planit kontabël.28 

 Sistemi i informacionit duhet të ketë kontrollet e nevojshme për identifikimin dhe refuzimin 

e transaksioneve me të dhëna identike.29 

                                                      
21 ISO 27001: Siguria e burimeve njerëzore – Ndërgjegjësimi, vetëdijesimi dhe trajnimet për sigurinë e informacionit 
22 ISO 27001: Kontrollet e qasjeve në sistemet operative – Sistemi për menaxhimin e fjalëkalimit 
23 ISO 27001: Kontrollet e qasjeve - Menaxhimi i qasjeve të përdorueseve /Kontrolli i qasjes në aplikacione 
24 ISACA: Manuali i CISA Edicioni i 27-të: 2.3 Standardet e TI-së, Politikat dhe Procedurat 
25 Manuali i auditimi të teknologjisë së informacioni – Matrica e auditimit mbi kontrollet e aplikacionit 
26 Procedura për regjistrimin e furnitorëve në SIMFK, mars 2018. 
27 Rregullore MF – Nr. 02/2013 – Për Menaxhimin e Pasurisë jo Financiare në Organizatat Buxhetore, neni 15 
28 Rregullore MF – Nr. 02/2013 – Për Menaxhimin e Pasurisë jo Financiare në Organizatat Buxhetore, neni 6. 
29 Manuali i auditimi të teknologjisë së informacioni - Kontrollet e aplikacionit- Përpunimi 
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 Strukturat përgjegjëse për menaxhimin e sistemeve të TI-së, sigurojnë se kapaciteti i sistemit 

dhe performanca e tij arrin nevojat aktuale dhe të ardhshme të organizatës. Organizata 

analizon, prioritarizon dhe menaxhon kërkesat për t’u siguruar se nevojat e përdoruesve 

janë plotësuar në mënyrë optimale për të rritur efikasitetin e punës së tyre.30 

 Organizata duhet të ketë procedura të hartuara 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. 

Metodologjia e auditimit 

Në këtë auditim është bërë analiza e dokumenteve dhe legjislacionit relevant, si dhe intervista me 

palët përgjegjëse, vëzhgime në terren dhe janë realizuar testime në aplikacion për të vlerësuar 

nivelin e zbatimit të rekomandimeve në të gjithë procesin. Krahasimi i gjendjes së prezantuar në 

raport të auditimit (2020) me gjendjen aktuale (2021) po ashtu prezantohet. Kjo do të mundësoj 

përgjigjen e pyetjes së parashtruar në këtë auditim.  

Analizat përfshijnë:  

 Kornizën ligjore dhe rregullative të aplikuar në MFPT; 

 Kornizën ligjore dhe rregullative të lidhur me sistemin SIMFK dhe TI-në (Ligjet, rregulloret, 

udhëzimet administrative); 

 Organogrami i Thesarit-së dhe i TI-së; 

 Politikat dhe procedurat e brendshme të TI-së dhe përdorimit të sistemit SIMFK;  

 Manualet e aplikacioneve dhe moduleve të SIMFK-së; 

 Intervista me stafin e TI-së në Thesar dhe MFPT;  

 Testimi i sistemit SIMFK(testimi i moduleve për të përcaktuar nëse janë në pajtueshmëri me 

kërkesat e institucionit); 

 Analiza e bazës së të dhënave;  

 Vëzhgim fizik i ambientit të punës dhe infrastrukturës së TI-së në MFPT dhe Thesar;  

 Raportet e punës të TI-së/ Raportet e incidenteve/problemeve të ndodhura; 

 Intervista me përdoruesit e sistemit SIMFK në departamentet e Thesarit, Ministritë dhe 

Komunat; 

 Vëzhgim i mënyrës së punës nga përdoruesit e sistemit SIMFK; 

 Marrëveshjet e kontraktuara me palët e jashtme; etj. 

 

 

                                                      
30 Manuali i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit 3.1. Menaxhimi i shërbimit & 3.2 Menaxhimi i kapaciteteve 
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Dokumentet relevante 

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka miratuar ligje dhe rregullore të cilat përcaktojnë 

përgjegjësitë si dhe procesin e funksionimit të departamenteve të saj, përkatësisht Thesarit dhe 

Departamentit për Menaxhimin e Sistemeve të Teknologjisë Informative. 

Ligjet 

Ligji Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë - Ky ligj ka për qëllim 

përmirësimin e shpenzimeve buxhetore, kapitale dhe operative, menaxhimin financiar, 

kontabilitetin, përgjegjësitë buxhetore dhe sistemin e raportimit financiar për autoritetet publike 

dhe ndërmarrjet publike në Kosovë, si dhe për përshkrimin e kompetencave dhe detyrave të 

Ministrit të Financave dhe autoriteteve të tjera publike rreth këtyre çështjeve.  

Ligji Nr. 07/L -001 Mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës sё Kosovës pёr vitin 2020 - 

Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i ndarjeve të buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2020. 

Dispozitat e këtij ligji janë të detyrueshme për të gjitha institucionet dhe njësitë përkatëse të tyre që 

bien në fushëveprimin e buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2020. 

Rregulloret dhe Procedurat 

Rregullore MF-Nr. 1/2018 për Përfundimin e Vitit Fiskal -  Qëllimi i kësaj Rregulloreje është 

përcaktimi i përgjegjësive dhe afateve kohore për procedimin e ekzekutimit të buxhetit për mbylljen 

e vitit fiskal. Dispozitat e kësaj rregulloreje janë të obligueshme për Thesarin dhe të gjitha 

organizatat buxhetore. 

Rregullore 06/2016 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në 

Thesarin e Kosovës - Kjo Rregullore përcakton organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e 

vendeve të punës në Thesar, kornizën ligjore për funksionimin, detyrat dhe përgjegjësitë e Thesarit. 

Procedura për Menaxhimin e qasjes së përdoruesve në SIMFK- Ka për qëllim menaxhimin dhe 

kontrollin e përdoruesve të Sistemit Informativ të Menaxhimit të Financave të Kosovës (SIMFK). 

Kjo procedurë gjen zbatim në Thesar dhe organizatat buxhetore. 

Procedura e punës për Divizionin e Sistemit Informativ të Menaxhimit Financiar të Kosovës -Kjo 

procedurë përcakton përgjegjësitë dhe përshkrimin e shërbimeve që ofrohen përmes Analistëve 

Funksional, Njësisë së trajnimeve dhe Tavolinës Ndihmëse si dhe komunikimin me ekipet tjera në 

mënyrë që të i mundëson Divizionit për menaxhim të SIMFK-së të arrijë objektivat e veta. 

Procedurat  e Avanceve për Paranë e Imët (Petty Cash) dhe Udhëtimeve Zyrtare në SIMFK - 

Qëllimi i këtij dokumenti është që të përcaktojë mënyrën e procesimit dhe regjistrimit të 

transaksioneve financiare të Parasë së Imët (petty cash) dhe Avancë për udhëtime zyrtare , që mund 

të merret vetëm nga zyrtarët të cilët kanë marrëdhënie pune në organizatat buxhetore ose janë të 

regjistruar në kuadër të listës së pagave në Divizionin e Pagesave në Thesarin e Kosovës. 



 
 
 

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

   

 30 

Procedura e importimit të pagesave masive për individë në formë elektronike (import me CD) – 

Procedura ka për qëllim ofrimin e ndihmës teknike për OB-të nga Thesari si në mënyrën e 

procedimit të pagesave me lista në formë elektronike (masive), përmes regjistrimit të tyre në SIMFK. 

Kjo procedurë është e obligueshme dhe zbatohet nga Thesari i Kosovës dhe Organizatat buxhetore 

të nivelit qendror dhe lokal. 

Procedura për Regjistrimin e Furnitorëve në SIMFK- Kjo procedurë përshkruan procesin mbi 

regjistrimin e furnitorëve në SIMFK si dhe mënyra e kërkimit të të dhënave nga SIMFK. 

Procedurë e Menaxhimit të Bazës së të Dhënave - Procedura standarde operative shërben si 

dokument udhëzues për të siguruar mirëmbajtjen e vazhdueshme të të gjitha bazave të të dhënave 

të Thesarit të Kosovës përmes një qasje të besueshme duke marrë parasysh specifikat e platformës 

(Oracle, SQL Server, etj.), por edhe të sigurohet kontrolli i qasjes. Baza e të dhënave i referohet të 

gjitha të dhënave që ruhen nga Sistemi i Informimit të Menaxhimit të Financave të Kosovës (SIMFK), 

por edhe të dhënave të sistemeve dhe nënsistemeve të tjera që janë pronë apo menaxhohen nga 

Thesari. 
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Shtojca II. Letërkonfirmimet 
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