
#
Kushti minimal

Minimalni uslov

Vlerësimi

Procena

Opinioni vjetor i auditimit së paku i 'Pamodifikuar me theksim të çështjes' PO

Izveštaj o reviziji sa najmanje 'Ne-modifikovano mišljenje sa isticanjem pitanja' DA

Së paku 75% e buxhetit për investime kapitale është shpenzuar PO

Najmanje 75% budžeta za kapitalne investicije je potrošeno DA

Marrëveshja e pjesëmarrjes e nënshkruar PO

Potpisan Sporazum o učešću DA

#
Fushat dhe nënfushat e treguesve të performancës

 Oblasti i pod oblasti pokazatelja učinka

Vlerësimi

Procena

Roli i Kuvendit Komunal si organ mbikëqyrës

Uloga Skupštine Opštine kao nadzorni organ

Pjesëmarrja dhe konsultimi i qytetarëve

Učešće i konsultacija građana

Gjithëpërfshirja

Sveobuhvatnost

13

Menaxhimi i burimeve njerëzore

Upravljanje ljudskim resursima

Menaxhimi i financave dhe auditimi

Upravljanje finansijama i revizija

Ofrimi i shërbimeve

Pružanje usluga

22

Qasja në informata

Pristup informacijama

Integriteti

Integritet

8

43

Rishikuar nga: / Recenzirao:

Emri / Ime: Rozafa Ukimeraj

Nënshkrimi / Potpis:

Data / Datum:

3

5

5

7

6

10

7

0

Rezultati përfundimtar 

Konačni rezultat

Vlerësimi për menaxhimin komunal

Procena za opštinsko upravljanje

VII

I

Vlerësimi për qeverisjen demokratike

Procena za demokratsko upravljanje

III

VIII

IV

V

II

Vlerësimi për transparencë dhe integritet 

Procena za transparentnost i integritet

VI

Përmbledhje e rezultateve për vitin 2017 për grantin e performancës - Komuna Vushtrri

Pregled rezultata za 2017 godinu za grant učinka - Opština Vučitrn  


1

2

3

Komuna kualifikohet për grant të performancës

Opština se kvalifikuje za grant učinka

Pozita / Pozicija: Kryesuese e Komisionit të Grantit të performancës / Presedavajuća komisije za Grant učinaka

Vlerësuar nga: / Ocenjeno od:

Emri / Ime: Venera Çerkini

Pozita / Pozicija: Kryesuese e Grupit teknik / Presedavajuća Tehničke grupe

Nënshkrimi / Potpis:

Data / Datum:



#
Kushti minimal

Minimalni uslov

Udhëzimet për vlerësim

Uputstva za procenu

Vlera sipas burimit

Vrednost prema 

izvoru

Vlerësimi

Procena

Burimi i të dhënave

Izvor informacija*

Vrojtimet (në qoftë se ka)

Zapažanja (ako ih ima)

Opinioni vjetor i auditimit së 

paku i 'Pamodofikuar me 

theksim të çështjes'

PO, në qoftë se komuna merr:

     1) opinion të pamodifikuar, ose 

     2) opinion të pamodifikuar me theksim të çështjes

JO, në qoftë se komuna merr:

     3) opinion të kualifikuar

     4) opinion të kualifikuar me theksim të çështjes

     5) opinion të kundërt, ose 

     6) ZKA refuzon të japë opinion 

Opinion i pamodifikuar me 

theksim të çështjes
PO

ZKA**, Raporti i auditimit të rregullsisë, 

faqe 4

Izveštaj o reviziji sa najmanje 

'Ne-modifikovano mišljenje 

sa isticanjem pitanja'

DA, ako opština dobije:

     1) ne-modifikovano mišljenje, ili

     2) ne-modifikovano mišljenje sa isticanjem pitanja

NE, ako opština dobije:

     3) kvalifikovano mišljenje

     4) kvalifikovano mišljenje sa isticanjem pitanja

     5) nepovoljno mišljenje, ili

     6) NKR odriče mišljenje

Ne-modifikovano mišljenje 

sa isticanjem pitanja
DA

NKR**, Regularnost izveštaja o reviziji, 

stranica 4

Së paku 75% e buxhetit për 

investime kapitale është 

shpenzuar

PO, në qoftë se komuna ka shpenzuar së paku 75% ose më tepër të 

buxhetit final për investime kapitale 

JO, në qoftë se komuna ka shpenzuar më pak se 75% të buxhetit final për 

investime kapitale

PO
ZKA, Raporti i auditimit të rregullsisë, 

faqe 16

Najmanje 75% budžeta za 

kapitalne investicije je 

potrošeno

DA, ako je opština potrošila najmanje 75% ili više od finalnog budžeta za 

kapitalne investicije

NE, ako je opština potrošila manje od 75% finalnog budžeta za kapitalne 

investicije

DA
NKR, Regularnost izveštaja o reviziji, 

stranica 16

Marrëveshja e pjesëmarrjes 

e nënshkruar

PO, në qoftë se Marrëveshja e pjesëmarrjes është nënshkruar brenda 

afatit

JO, në qoftë se Marrëveshja e pjesëmarrjes nuk është nënshkruar brenda 

afatit

PO MAPL*** (Marrëveshja e pjesëmarrjes)

Potpisan Sporazum o učešću

DA, ako je Sporazum o učešću potpisan u roku

NE, ako Sporazum o učešću nije potpisan u roku

DA MALS*** (Sporazum o učešću)

PO

DA

Vlerësimi i kushteve minimale për vitin 2017 për Grantin e performancës - Komuna Vushtrri

Procena minimalnih uslova za 2017 godinu za Grant za učinak  - Opština Vučitrn   

1

2

** ZKA - Zyra Kombëtare e Auditimit

** NKR - Nacionalna Kancelarija Revizije

*** MAPL - Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

*** MALS - Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave

* Rezultati i referohet versionit në gjuhën shqipe të burimit të të dhënave

* Rezultat se odnosi na albanskoj verziji izvora podataka

Komuna i ka plotësuar të gjitha 3 kushtet minimale

Opština je ispunila sve 3 minimalne uslove

3

75.2%



#
Treguesi

Pokazatelj

Udhëzimet për vlerësim

Uputstva za procenu

Vlera sipas 

burimit

Vrednost prema 

izvoru**

Pikët max

Max 

poeni

Vlerësimi

Procena

Burimi i të 

dhënave

Izvor informacija

Komentet

Komentari

1 40 13

I 20 6

Miratimi me kohë i propozim buxhetit 

vjetor komunal nga Kuvendi Komunal

• 3 pikë nëse buxheti është diskutuar dhe miratuar me kohë nga 

Kuvendi Komunal

• 0 pikë nëse buxheti nuk është diskutuar dhe miratuar me kohë 

nga Kuvendi Komunal

Raporti i SMPK,

Numri i treguesit: 2.3.1

Pravovremeno odobravanje predloga 

opštinskog godišnjeg budžeta od 

strane Skupštine opštine

• 3 poena ako je budžet pravilno razmatran i odobren od strane 

SO

• 0 poena ako budžet nije pravilno razmatran i odobren od 

strane SO

Izveštaj OSUU,

Broj pokazatelja: 2.3.1

Diskutimi i raportit të buxhetit nga 

Kuvendi Komunal për vitin paraprak

• 5 pikë nëse të gjitha 4 raportet tre- mujore janë diskutuar nga 

Kuvendi Komunal  (d.m.th. fundi i muajve janar, prill, korrik dhe 

tetor)

• 2 pikë nëse 3 raporte tre-mujore janë diskutuar nga KK

• 0 pikë nëse 2 apo më pak raporte tre-mujore janë diskutuar nga 

KK

Raporti i SMPK,

Numri i treguesit: 2.3.2

Diskutovanje izveštaja o budžetu od 

strane Skupštine opštine za 

prethodnu godinu

• 5 poena ako je SO razmatrala sva 4 kvartalna izveštaja (npr. kraj 

meseca januara, aprila, jula i oktobra)

• 2 poena ako je SO razmatrala 3 kvartalna izveštaja

• 0 poena ako je SO razmatrala 2 ili manje kvartalna izveštaja

Izveštaj OSUU,

Broj pokazatelja: 2.3.2

Diskutimi i raportit të performancës 

komunale nga kuvendi komunal për 

vitin paraprak

• 4 pikë nëse raporti i SMPK është diskutuar nga KK

• 0 pikë nëse raporti i SMPK nuk  është diskutuar nga KK

Raporti i SMPK,

Numri i treguesit: 2.3.3

Diskutovanje izveštaja o učinku 

opštine od strane Skupštine opštine 

za prethodnu godinu

• 4 poena ako je OSUU izveštaj razmatran od strane SO

• 0 poena ako OSUU izveštaj nije razmatran od strane SO

Izveštaj OSUU,

Broj pokazatelja: 2.3.3

Mbledhjet e Kuvendit Komunal me 

pjesëmarrje të kryetarit të komunës

• 3 pikë nëse kryetari ka marrë pjesë në së paku 7 takime të KK

• 1 pikë nëse kryetari ka marrë pjesë ndërmjet 2 dhe 6 takimeve 

të KK

• 0 pikë nëse kryetari ka marrë pjesë në një apo asnjë mbledhje 

të KK

Raporti i SMPK,

Numri i treguesit: 2.3.4

Sastanci Skupštine opštine uz učešće 

predsednika opštine

• 3 poena ako je gradonačelnik prisustvovao na najmanje 7 

sednica SO

• 1 poen ako je gradonačelnik prisustvovao na 2 do 6 sednica SO

• 0 poena ako je gradonačelnik prisustvovao na 1 ili nijednu 

sednicu SO

Izveštaj OSUU,

Broj pokazatelja: 2.3.4

Diskutimi i gjetjeve dhe 

rekomandimeve (përfshirë edhe 

planin e veprimit) si të auditorit të 

brendshëm ashtu edhe të auditorit të 

jashtëm (ZKA) në mbledhjet e 

Kuvendit Komunal

• 5 pikë nëse të dy raportet e auditimit janë diskutuar nga KK

• 2 pikë nëse vetëm një raport I auditimit është diskutuar nga KK

• 0 pikë nëse asnjëri nga raportet nuk është diskutuar nga KK

ZKA, Raporti i veçantë

Raporti i auditimit të jashtëm është 

diskutuar, por jo edhe plani i veprimit. 

Lidhur me raportin e auditimit të 

brendshëm së bashku me plan të 

veprimit nuk ka të dhëna.

Diskusija o nalazima i preporukama 

(uključujući akcioni plan) kako 

internog revizora tako i eksternog 

revizora (NKR) na sastancima 

Skupštine opštine

• 5 poena ako su oba izveštaja o reviziji razmatrana od strane SO

• 2 poen ako je samo 1 izveštaj o reviziji razmatran od strane SO

• 0 poena ako nijedan izveštaj nije razmatran od strane SO

NKR, Posebni izveštaj 

Izvještaj spoljnje revizije je diskutovan, ali 

ne i akcioni plana. Što se tiče izveštaja o 

unutrašnjoj reviziji zajedno sa akcionim 

planom, nema podataka. 

II 10 7

Publikimi i njoftimeve për mbajtjen e 

dy takimeve publike

• 4 pikë nëse së paku 2 takime publike janë publikuar sipas 

kërkesave ligjore

• 1 pikë nëse vetëm 1 takim publik është publikuar sipas 

kërkesave ligjore

• 0 pikë nëse asjë takim publik nuk është publikuar sipas 

kërkesave ligjore

Raporti i SMPK,

Numri i treguesit: 2.1.4

Objavljivanje obaveštenja o 

održavanju dva javna skupa

• 4 poena ako su održana najmanje dva javna sastanka u skladu 

sa zakonskim zahtevima

• 1 poen ako je održan samo 1 javni sastanak u skladu sa 

zakonskim zahtevima

• 0 poena ako nije održan nijedan javni sastanak u skladu sa 

zakonskim zahtevima

Izveštaj OSUU,

Broj pokazatelja:  2.1.4

Aktet e miratuara në Kuvendin 

Komunal për të cilat është konsultuar 

publiku

• 6 pikë nëse 90% e akteve është konsultuar publiku para 

aprovimit në kuvend

• 3 pikë nëse ndërmjet 50 – 90% e akteve  është konsultuar 

publiku para aprovimit në kuvend

• 0 pikë nëse në më pak se  50% e akteve është konsultuar 

publiku para aprovimit në kuvend

Raporti i SMPK,

Numri i treguesit: 2.1.2

7 6

5 0

6 1

5

4

6

Pjesëmarrja dhe konsultimi i qytetarëve

Učecše i konsulultacija gradjana

0%

50%

100%

3 0

4 1

4

3

0%

50%

Vlerësimi i performancës për vitin 2017 - Komuna Vushtrri

Procena učinka za 2017 godinu - Opština Vučitrn    

1 3

2 2

3

5

Qeverisja Demokratike  

Demokratsko Upravljanje

Roli i Kuvendit Komunal si organ mbikëqyrës

Uloga Skupštine Opštine kao nadzorni organ

100%

75%



Akti usvojeni u Skupštini opštine za 

koje je konsultovana javnost

• 6 poena ako je za više od 90% akata konsultovana javnost pre 

odobravanja od strane SO

• 3 poena ako je za između 50 – 90% akata konsultovana javnost 

pre odobravanja od strane SO

• 0 poena ako je za manje od 50% akata konsultovana javnost 

pre odobravanja od strane SO

Izveštaj OSUU,

Broj pokazatelja: 2.1.2

III 10 0

Niveli i grave pjesëmarrëse në takime 

publike

• 4 pikë nëse 50% ose më shumë e pjesëmarrësve janë gra

• 2 pikë nëse ndërmjet 30 – 49.99% e pjesëmarrësve janë gra

• 0 pikë nëse 29.99% ose më pak pjesëmarrës janë gra

Raporti i SMPK,

Numri i treguesit: 3.1.4

Nivo žena koje učestvuju na javnim 

skupovima

• 4 poena ako su 50% ili više učesnika bile žene

• 2 poena ako je između 30 – 49.99% učesnika bilo žena

• 0 ako je 29.99% ili manje učesnika bilo žena

Izveštaj OSUU,

Broj pokazatelja: 3.1.4

Niveli i grave të emëruara në pozita 

politike

•3 pikë nëse 50% ose më shumë e pozitave politike u është 

dhënë grave 

• 1 pikë nëse ndërmjet 30 – 49.99% e pozitave politike u është 

dhënë grave 

• 0 pikë nëse 29.99% ose më pak e pozitave politike u është 

dhënë grave

Raporti i SMPK,

Numri i treguesit: 3.1.5

Nivo žena imenovanih na političkim 

položajima

• 3 poena ako je 50% ili više političkih pozicija dodeljeno ženama

• 1 poena ako je između 30 – 49.99% političkih pozicija dodeljeno 

ženama

• 0 poena ako je 29.99% ili manje političkih pozicija dodeljeno 

ženama

Izveštaj OSUU,

Broj pokazatelja: 3.1.5

 

Niveli i përdorimit të gjuhëve zyrtare

Mesatarja e vlerave për 3 tregues

• 3 pikë nëse gjuhët lokale përdoren sipas kërkesave ligjore 90% 

ose më shumë

• 1 pikë nëse gjuhët lokale përdorenr sipas kërkesave ligjore 

ndërmjet 60 - 89.99%

• 0 pikë nëse gjuhët lokale përdoren sipas kërkesave ligjore 

59.99% ose më pak

Raporti i SMPK,

Numri i treguesit: 2.2.1; 

2.2.2; 2.2.6

Ky indikator nuk është vlerësuar. Për më 

shumë sqarime, mund t’i referoheni 

Rregullave të Grantit të Performancës për 

Vitin Fiskal 2019

Nivo upotrebe službenih jezika

Prosečne vrednosti 3 pokazatelja 

• 3 poena ako se lokalni jezici koriste prema zakonskim 

zahtevima 90% ili više

• 1 poen ako se lokalni jezici koriste prema zakonskim zahtevima 

između 60 - 89.99%

poena ako se lokalni jezici koriste prema zakonskim zahtevima 

59.99% ili manje

Izveštaj OSUU,

Broj pokazatelja: 2.2.1; 

2.2.2; 2.2.6

Ovaj pokazatelj nije procenjen. Za više 

razjašnjenja, možete da pogledate 

Uredbu o Grantu za učinak za fiskalnu 

godinu 2019

2 40 22

IV 10 5

Zbatimi i skemës në shpërndarjen e 

vlerësimeve të punës për shërbyesit 

civil

• 3 pikë nëse 90% ose më shumë e vlerësimeve janë bërë sipas 

kërkesave ligjore

• 1 pikë nëse ndërmjet 50 – 89.99% e vlerësimeve janë bërë sipas 

kërkesave ligjore

• 0 pikë nëse 49.99% ose më pak vlerësime janë bërë sipas 

kërkesave ligjore 

Raporti i SMPK,

Numri i treguesit: 3.3.1

Sprovođenje šeme na raspodelu 

procena rada za civilne službenike

• 3 poena ako se 90% ili više procena vrši prema zakonskim 

zahtevima

• 1 poen ako se između 50 - 89.99% procena vrši prema 

zakonskim zahtevima

• 0 poena ako se 49.99% ili manje procena vrši prema zakonskim 

zahtevima

Izveštaj OSUU,

Broj pokazatelja: 3.3.1

Procesimi i vendeve të hapura të 

punës përmes SIMBNj

• 2 pikë nëse 90% ose më shumë e vendeve të hapura të punës 

janë procesuar përmes SIMBNj

• 1 pikë nëse ndërmjet 50 - 89.99% e vendeve të hapura të punës 

janë procesuar përmes SIMBNj 

• 0 pikë nëse 49.99% ose më pak e vendeve të hapura të punës 

janë procesuar përmes SIMBNj 

Raporti i SMPK,

Numri i treguesit: 3.3.2

Procesiranje slobodnih radnih mesta 

putem ISULjR-a

• 2 poena ako se 90% ili više slobodnih radnih mesta obrađuje 

putem HRMIS-a

• 1 poen ako se između 50 - 89.99% obrađuje putem HRMIS-a

• 0 poena ako se 49.99% ili manje slobodnih radnim mesta 

obrađuje putem HRMIS-a

Izveštaj OSUU,

Broj pokazatelja: 3.3.2

Prezantimi për diskutim në kuvendin 

komunal i raportit vjetor të zyrës së 

personelit të komunës për vitin 

paraprak

• 2 pikë nëse raporti i burimeve njerzore është diskutuar nga KK

• 0 pikë nëse raporti i burimeve njerzore nuk është diskutuar nga 

KK

Raporti i SMPK,

Numri i treguesit: 3.3.3

Prezentacija za raspravu u Skupštini 

opštine o godišnjem izveštaju 

opštinske kancelarije za kadrove za 

prethodnu godinu

• 2 poena ako je izveštaj o ljudskim resursima razmatran od 

strane SO

• 0 poena ako je izveštaj o ljudskim resursima nije razmatran od 

strane SO

Izveštaj OSUU,

Broj pokazatelja: 3.3.3

Shfrytëzimi i Marrëveshjeve për 

shërbime të veçanta (MShV) në 

pajtim me legjislacionin

• 3 pikë nëse 90% ose më shumë e MShV-ve janë sipas kërkesave 

ligjore

• 1 pikë nëse ndërmjet 50 - 89.99% e MShV-ve janë sipas 

kërkesave ligjore

• 0 pikë nëse 49.99% ose më pak e MSHV-ve janë sipas kërkesave 

ligjore

ZKA, Raporti i veçantë

Upotrebljavanje Ugovora za posebne 

usluge (UPU) u skladu sa 

zakonodavstvom

• 3 poena ako je 90% ili više UPU-a u skladu sa zakonskim 

zahtevima

• 1 poen ako je između 50 - 89.99% UPU-a u skladu sa zakonskim 

zahtevima

• 0 poena ako je 49.99% ili manje UPU-a u skladu sa zakonskim 

zahtevima

NKR, Posebni izveštaj 

Gjithëpërfshirja

Sveobuhvatnost

Menaxhimi i burimeve njerëzore

Upravljanje ljudskim resursima

5.45%

21.43%

50%

100%

100%

0%

9 0

10 0

3

3

11 1

12 2

3

2

13 2

14 0

2

3

Menaxhimi komunal

Opštinsko upravljanje

7 6

8 0

6

4

100%



V 20 7

Disiplina financiare në pagesa 

(pagesat e ekzekutuara brenda afatit 

ligjor)

• 3 pikë nëse 90% ose më shumë e pagesave janë procesuar 

brenda afatit ligjor

• 1 pikë nëse ndërmjet 60 -89.99% e pagesave janë procesuar 

Brenda afatit ligjor

• 0 pikë nëse 59.99% ose më pak e pagesave janë procesuar 

brenda afatit ligjor

ZKA, Raporti i veçantë

Finansijska disciplina plaćanja 

(plaćanja izvršena u zakonskom roku)

• 3 poena ako je 90% ili više isplata izvršena u roku

• 1 poen ako je između 60-89.99% isplata  izvršena u roku

• 0 poena ako je 59.99% ili manje isplata  izvršena u roku

NKR, Posebni izveštaj 

Zbatimi i planit të prokurimit 

(aktivitetet e kontraktuara kundrejt 

atyre te planifikuara)

3 pikë nëse 90% ose më shumë e planit të prokurimit është 

zbatuar 

• 1 pikë nëse ndërmjet 60 - 89.99% e planit të prokurimit është 

zbatuar

• 0 pikë nëse 59.99% ose më pak e palnit të prokurimit është 

zbatuar

ZKA, Raporti i veçantë

Sprovođenje plana nabavke 

(ugovorene aktivnosti u odnosu na 

planirane)

• 3 poena ako je 90% ili više plana nabavke sprovedeno

• 1 poen ako je između 60 - 89.99%  plana nabavke sprovedeno

• 0 poena ako je 59.99% ili manje plana nabavke sprovedeno

NKR, Posebni izveštaj 

Përditësimi i regjistrit të tatimit në 

pronë (ri-anketimi i objekteve sipas 

legjislacionit)

• 3 pikë nëse 30% ose më shumë e pronave janë ri-vlerësuar në 

bazë të kërkesave ligjore

• 1 pikë nëse 20 - 29.99% e pronave janë ri-vlerësuar në bazë të 

kërkesave ligjore

• 0 pikë nëse 19.99% ose më pak e pronave janë ri-vlerësuar në 

bazë të kërkesave ligjore

ZKA, Raporti i veçantë

Ažuriranje registra poreza na imovinu 

(ponovno popisivanje objekata u 

skladu sa zakonodavstvom)

• 3 poena ako je 30% ili više imovine ponovo snimljeno u skladu 

sa zahtevima

• 1 poen ako je između 20 - 29.99% imovine ponovo snimljeno u 

skladu sa zahtevima

• 0 poena ako je 19.99% ili manje imovine ponovo snimljeno u 

skladu sa zahtevima

NKR, Posebni izveštaj 

Niveli i vjeljes së tatimit në pronë 

(tatimet e paguara kundrejt shumës 

së faturuar)

• 5 pikë nëse 85% ose më shumë e tatimit në pronë në bazë 

vjetore është grumbulluar

• 3 pikë nëse ndërmjet 60 - 84.99% tatimit në pronë në bazë 

vjetore është grumbulluar

• 1 pikë nëse ndërmjet 40 - 59.99%  tatimit në pronë në bazë 

vjetore është grumbulluar

• 0 pikë nëse 39% ose më pak tatimit në pronë në bazë vjetore 

është grumbulluar

ZKA, Raporti i veçantë

Nivo naplate poreza na imovinu 

(plaćeni porezi u odnosu na 

fakturisani iznos)

• 5 poena ako je naplaćeno 85% ili više godišnjeg poreza na 

imovinu

• 3 poena ako je naplaćeno između 60 - 84.99% godišnjeg poreza 

na imovinu

• 1 poen ako je naplaćeno između 40 - 59.99% godišnjeg poreza 

na imovinu

• 0 poena ako je naplaćeno 39% ili manje godišnjeg poreza na 

imovinu

NKR, Posebni izveštaj 

Adresimi i rekomandimeve me 

prioritet të lartë dhe të mesëm të 

auditorit të jashtëm (ZKA)

• 6 pikë nëse 90% ose më shumë e rekomandimeve janë 

adresuar (ose nëse nuk ka rekomandime)

• 4 pikë nëse ndërmjet 70 – 89.99% e rekomandimeve janë 

adresuar

• 2 pikë nëse ndërmjet 50 – 69.99% e rekomandimeve është 

adresuar 

• 0 pikë nëse 49.99% ose më pak e rekomandimeve janë 

adresuar 


ZKA, Raporti i veçantë

Adresiranje preporuka visokog i 

srednjeg prioriteta eksternog revizora 

(NKR)

• 6 poena ako je 90% ili više preporuka sprovedeno (ili ako nema 

preporuka)

• 4 poena ako je između 70-89.99% preporuka sprovedeno

• 2 poena ako je između 50 – 69.99% preporuka sprovedeno

• 0 poena ako je 49.99% ili manje preporuka sprovedeno

NKR, Posebni izveštaj 

VI 10 10

Lëndët e shqyrtuara gjatë vitit

• 4 pikë nëse 90% ose më shumë e lëndëve janë shqyrtar brenda 

afatit ligjor 

• 2 pikë nëse ndërmjet 70 – 89.99% e lëndëve janë shqyrtuar 

brenda afatit ligjor

• 1 pikë nëse ndërmjet 50 – 69.99% e lëndëve janë shqyrtuar 

brenda afatit ligjor

• 0 pikë nëse 49% ose më pak e lëndëve janë shqyrtuar brenda 

afatit ligjor

Raporti i SMPK,

Numri i treguesit: 1.1.1

Predmeti razmatrani tokom godine

• 4 poena ako je 90% ili više predmeta pregledano u roku

• 2 poena ako je između 70-89.99% predmeta pregledano u roku

• 1 poen ako je između 50-69.99% predmeta pregledano u roku

• 0 poena ako je 49.99% ili manje predmeta pregledano u roku

Izveštaj OSUU,

Broj pokazatelja: 1.1.1

 

Menaxherët e projektit të emëruar 

për monitorimin e zbatimit të 

kontratës

• 3 pikë nëse 90% ose më shumë e kontratave kanë emëruar 

menagjerë të kontratave

• 1 pikë nëse ndërmjet 70 – 89.99% e kontratave kanë emëruar 

menagjerë të kontratave

• 0 pikë nëse 69.99% ose më pak e kontratave kanë emëruar 

menagjerë të kontratave

ZKA, Raporti i veçantë

21 33

Ofrimi i shërbimeve

Pružanje usluga

99%

97.91%

100%

Menaxhimi i financave dhe auditimi

Upravljanje finansijama i revizija

6

4

15 3

16 3

3

3

19 0

20 4

126%

8%

48%

35%

17 0

18 1

3

5



Menadžeri projekta koji su imenovani 

za praćenje sprovođenja ugovora

• 3 poena ako je za 90% ili više ugovora imenovan menadžer

• 1 poen ako je za između 70-89.99% ugovora imenovan 

menadžer

• 0 poena ako je za 69.99% ili manje ugovora imenovan menadžer

NKR, Posebni izveštaj 

Ekzekutivi konfirmon 

shërbimin/punën e kënaqshme 

kundrejt kontratave

• 3 pikë nëse 90% ose më shumë e obligimeve miratohen para 

pagesave

• 1 pikë nëse ndërmjet 70 – 89.99% e obligimeve miratohen para 

pagesave

• 0 pikë nëse 69.99% ose më pak e obligimeve miratohen para 

pagesave

ZKA, Raporti i veçantë

Izvršni organ potvrđuje 

zadovoljavajuću uslugu/rad u odnosu 

na ugovore

• 3 poena ako je 90% ili više isporuka odobreno pre plaćanja

• 1 poen ako je između 70-89.99% isporuka odobreno pre 

plaćanja

• 0 poena ako je 69.99% ili manje isporuka odobreno pre plaćanja

NKR, Posebni izveštaj 

3 20 8

VII 10 3

Përmbushja e kritereve të faqes 

zyrtare elektronike të komunës

• 3 pikë nëse ueb faqja e komunës është 90% ose më shumë e 

harmonizuar me kërkesat ligjore

• 1 pikë nëse ueb faqja e komunës është 70 - 89.99% e 

harmonizuar me kërkesat ligjore

• 0 pikë nëse ueb faqja e komunës është 69.99% ose më pak e 

harmonizuar me kërkesat ligjore

Raporti i SMPK,

Numri i treguesit: 2.2.6

Ky indikator nuk është vlerësuar. Për më 

shumë sqarime, mund t’i referoheni 

Rregullave të Grantit të Performancës për 

Vitin Fiskal 2018

Ispunjavanje kriterijuma zvanične 

elektronske stranice opštine

• 3 poena ako je veb sajt 90% ili više u skladu sa zakonskim 

zahtevima

• 1 poen ako je 70-89.99% veb sajta u skladu sa zakonskim 

zahtevima

•0 poena ako je 69.99% veb sajta ili manje u skladu sa zakonskim 

zahtevima

Izveštaj OSUU,

Broj pokazatelja: 2.2.6

Ovaj pokazatelj nije procenjen. Za više 

razjašnjenja, možete da pogledate 

Uredbu o Grantu za učinak za fiskalnu 

godinu 2018

Realizimi i kërkesave të qytetarëve për 

çasje në dokumente publike

• 3 pikë nëse nëse 90% ose më shumë e kërkesave përgjigjen 

sipas kërkesave ligjore

• 1 pikë nëse ndërmjet 70 - 89.99% e kërkesave përgjigjen sipas 

kërkesave ligjore

• 0 pikë nëse 69.99% ose më pak  e kërkesave përgjigjen sipas 

kërkesave ligjore

Raporti i SMPK,

Numri i treguesit: 2.2.5

Realizacija zahteva građana za pristup 

javnim dokumentima

• 3 poena ako je odgovoreno na 90% ili više zahteva u skladu sa 

zakonskim zahtevima

• 1 poen ako je odgovoreno na 70-89.99% zahteva u skladu sa 

zakonskim zahtevima

• 0 poena ako je odgovoreno na 69.99% ili manje zahteva u 

skladu sa zakonskim zahtevima

Izveštaj OSUU,

Broj pokazatelja: 2.2.5

Publikimi i akteve të miratuara në 

kuvendin komunal në faqën zyrtare të 

komunës; 

Publikimi i akteve me karakter të 

përgjithshëm, të miratuara nga 

kryetari i komunës në faqen zyrtare të 

komunës

(vlerat mesatare të të dy indikatorëve)

• 4 pikë nëse 90% ose më shumë e akteve publikohen në ueb 

faqen komunale

• 2 pikë nëse ndërmjet 70 - 89.99% e akteve publikohen në ueb 

faqen komunale

• 1 pikë nëse ndërmjet 50 - 69.99% e akteve publikohen në ueb 

faqen komunale

• 0 pikë nëse 49.99% ose më pak e akteve publikohen në ueb 

faqen komunale

Raporti i SMPK,

Numri i treguesit: 2.2.1; 

2.2.2

Ky indikator nuk është vlerësuar. Për më 

shumë sqarime, mund t’i referoheni 

Rregullave të Grantit të Performancës për 

Vitin Fiskal 2018

Objavljivanje akata koje je odobrila 

Skupština opštine na zvaničnoj 

internet stranici opštine; 

Objavljivanje akata opšteg karaktera, 

koje je odobrio predsednik opštine na 

zvaničnoj internet stranici opštine

(prosečne vrednosti oba pokazatelja)

• 4 poena ako je 90% ili više akata objavljeno na opštinskom veb 

sajtu

• 2 poena ako je između 70-89.99% akata objavljeno na 

opštinskom veb sajtu

• poena ako je između 50 - 69.99%  akata objavljeno na 

opštinskom veb sajtu

• 0 poena ako je 49.99% ili manje akata objavljeno na opštinskom 

veb sajtu

Izveštaj OSUU,

Broj pokazatelja: 2.2.1; 

2.2.2

Ovaj pokazatelj nije procenjen. Za više 

razjašnjenja, možete da pogledate 

Uredbu o Grantu za učinak za fiskalnu 

godinu 2018

VIII 5

Raportimi i planit vjetor të planit të 

integritetit në Kuvend Komunal

• 4 pikë nëse plani i integritetit është diskutuar me kohë nga KK

• 0 pikë nëse plani i integritetit nuk është diskutuar me kohë nga 

KK

Raporti i SMPK,

Numri i treguesit: 2.4.1

Izvještavanje o godišnjem planu 

integriteta u Skupštini opštine 

• 4 poena ako je SO razmotrila plan integriteta na odgovarajući 

način

• 0 poena ako SO nije razmotrila plan integriteta na odgovarajući 

način

Izveštaj OSUU,

Broj pokazatelja: 2.4.1

Suspendimi i sherbyesve civilë ndaj të 

cilëve është ngritur aktakuzë

• 6 pikë nëse nuk ka aktakuza te ngritura

• 5 pikë nëse shërbyesit civil të akuzuar suspendohen sipas 

kërkesave ligjore 

•  0 pikë nëse shërbyesit civil të akuzuar nuk suspendohen sipas 

kërkesave ligjore

Raporti i SMPK,

Numri i treguesit: 2.4.2

Suspenzija civilnih službenika protiv 

kojih je podignuta optužnica

• 6 poena ako nema optužnica

• 5 poena ako su optuženi civilni službenici suspendovani u 

skladu sa zakonskim zahtevima

•  0 poena ako su optuženi civilni službenici suspendovani u 

skladu sa zakonskim zahtevima

Izveštaj OSUU,

Broj pokazatelja: 2.4.2

43

21 3

22 3

3

3

23 0

24 3

3

3100%

27 5

Rezultati përfundimtar/Konačni rezultat

25 0

26 0

4

4

6

0%

100%

** Rezultati i referohet versionit në gjuhën shqipe të burimit të të dhënave

** Rezultat se odnosi na albanskoj verziji izvora podataka

Çasja në informata

Pristup informacijama

Transparenca dhe integriteti

Transparentnost i integritet

Integriteti

Integritet

100%

100%


