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Kushtet Minimale

Komuna e Istogut nuk është kualifikuar për grantin e performancës 
komunale për vitin 2020.
Kushti minimal (shkalla e shpenzimit të buxhetit për investime kapitale 
për vitin 2018 së paku 75%) nuk është përmbushur. Komuna ka shpenzuar 
74.77% të buxhetit për investime kapitale.

Performanca e Përgjithshme

1 Për vlerësimin e performancës së vitit 2018 në kuadër të Grantit të performancës komunale, nga 
30 tregues janë vlerësuar vetëm 18 tregues. Kjo për shkak se për 12 treguesit e tjerë nuk ka pasur 
të dhëna zyrtare të raportuara.

Performanca e vitit 2018
Performanca mesatare e Komunës së Istogut në 18 treguesit11 e vlerësuar 
është 38 pikë nga gjithsej 58 pikë të mundshme (65.52%). 

Performanca mesatare e të gjitha komunave është 45.60%. 
Performanca komunale më e lartë është 70.69%.
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Performanca në nivel të fushave

Performanca mesatare në 8 treguesit e vlerësuar në kuadër të fushës 
‘Qeverisja demokratike’ është 19 pikë nga gjithsej 25 pikë të mundshme 
(76%). 

Performanca mesatare e të gjitha komunave është 51.47%.
Performanca komunale më e lartë është 92.00%.

Performanca mesatare në 6 treguesit e vlerësuar në kuadër të fushës 
‘Menaxhimi komunal’ është 10 pikë nga gjithsej 21 pikë të mundshme 
(47.62%). 

Performanca mesatare e të gjitha komunave është 30.70%. 
Performanca komunale më e lartë është 52.38%.

Performanca mesatare në 4 treguesit e vlerësuar në kuadër të fushës 
‘Ofrimi i shërbimeve’ është 9 pikë nga gjithsej 12 pikë të mundshme 
(75%). 

Performanca mesatare e të gjitha komunave është 59.43%. 
Performanca komunale më e lartë është 100.00%.
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Qeverisja Demokratike (Treguesit e performancës: 1- 13) 
Komuna e Istogut në fushën e Qeverisjes demokratike ka treguar 
performancë të dobët në treguesit: 

Treguesi 6 - Pjesëmarrja e qytetarëve në takime publike, disagreguar sipas 
gjinisë / 0 nga 4 pikë

Menaxhimi Komunal (Treguesit e performancës: 14 -21) 

Komuna e Istogut në fushën e Menaxhimit komunal ka treguar 
performancë të dobët në treguesit:

Treguesi 15 - Niveli i mbledhjes së tatimit në pronë (pa borxhe, kamata, 
gjoba) / 1 nga 5 pikë

Treguesi 16 - Çështjet e auditimit të adresuara (sipas opinionit të ZKA) / 1 
nga 5 pikë

Treguesi 21 - Gratë e emëruara në poste politike në komunë / 0 nga 3 pikë

Ofrimi i shërbimeve (Treguesit e performancës: 22-30) 
Komuna e Istogut në fushën e Ofrimit të shërbimeve ka treguar 
performancë të dobët në treguesin:

Treguesi 24 - Shtrirja e territorit komunal të përfshirë në planet (e 
hollësishme) rregullative / 0 nga 3 pikë


