Përmbledhje e rezultateve për vitin 2018 për grantin e performancës komunale - Komuna Junik

Kushti minimal
Minimalni uslov

#
1

2

3
4
5

Vlerësimi
Procena

Të dhënat e performancës komunale të raportuara për të gjithë treguesit e SMPK-së
Rishqyrtimi i të gjitha akteve komunale të vlerësuara si të kundërligjshme nga organet
mbikqyrëse sipas kërkesave ligjore
organa prema zakonskim zahtevima
Opinioni vjetor i auditimit së paku i 'Pamodifikuar me theksim të çështjes'
Së paku 75% e buxhetit për investime kapitale është shpenzuar
Marrëveshja e pjesëmarrjes e nënshkruar
u

Po
Da
Po
Da
Po
Da

Komuna kualifikohet për grant të performancës komunale

#
I
II
III

Fushat dhe nënfushat e treguesve të performancës
Roli i Kuvendit Komunal si organ mbikëqyrës

9

Pjesëmarrja, konsultimi dhe gjithëpërfshirja e qytetarëve

8

Transparenca, qasja në informata dhe integriteti
Transparentnost, pristup informacijama i integritet

6

Vlerësimi për qeverisjen komunale
Menaxhimi financiar
Finansijsko upravljanje
Menaxhimi i kontratës
V
Upravljanje ugovorom
Menaxhimi i burimeve njerëzore
VI
Upravljanje ljudskim resursima
IV

VIII
IX
X

23
3
1
2

Vlerësimi për menaxhimin komunal
VII

Vlerësimi
Procena

Shërbimet administrative

6
4

Planifikimi hapësinor, transporti publik dhe mjedisi

5

Arsimi parauniversitar
Preduniverzitetsko pbrazovanje
Kujdesi parësor shëndetësor

0
0

Vlerësimi për ofrimin e shërbimeve

Rezultati përfundimtar

9

38

Vlerësimi i kushteve minimale për vitin 2018 për grantin e performancës komunale - Komuna Junik

#

1

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)

PO, në qoftë se komuna ka raportuar në të gjithë treguesit e SMPK-së.

Komunat duhet të kenë
raportuar lidhur me
performancën e tyre për të
gjithë treguesit e SMPK-së

JO, në qoftë se komuna nuk ka rapotuar në të gjithë treguesit e SMPKsë.

MAPL, Raporti i SMPK-së

pokazatelje SUOU-a

2

PO, në qoftë se komuna ka rishqyrtuar të gjitha aktet komunale të
vlerësuara si të kundërligjshme nga organet mbikqyrëse sipas
rishqyrtuar të gjitha aktet
kërkesave ligjore.
komunale të vlerësuara si të
kundërligjshme nga organet
Jo, në qoftë se komuna nuk ka rishqyrtuar të gjitha aktet komunale të
mbikqyrëse sipas kërkesave
vlerësuara si të kundërligjshme nga organet mbikqyrëse sipas
ligjore
kërkesave ligjore.

MAPL, Raporti i SMPK-së

protivzakoniti od strane nadzornih organa prema zakonskim
smatraju protivzakonitim
od strane nadzornih organa
prema zakonskim zahtevima strane nadzornih organa prema zakonskim zahtevima.
PO, në qoftë se komuna merr:
1) opinion të pamodifikuar, ose
2) opinion të pamodifikuar me theksim të çështjes

3

Opinioni vjetor i auditimit
së paku i 'Pamodofikuar me JO, në qoftë se komuna merr:
theksim të çështjes'
3) opinion të kualifikuar
4) opinion të kualifikuar me theksim të çështjes
5) opinion të kundërt, ose
6) ZKA refuzon të japë opinion

Po

ZKA**, Raporti i auditimit të
rregullsisë, faqe 4

Ne-modifikovano

najmanje 'Ne-modifikovano

Da
pitanja

pitanja'

4

Opinion të pamodifikuar
me theksim të çështjes

PO, në qoftë se komuna ka shpenzuar së paku 75% ose më tepër të
Së paku 75% e buxhetit për buxhetit final për investime kapitale
investime kapitale është
shpenzuar
JO, në qoftë se komuna ka shpenzuar më pak se 75% të buxhetit final
për investime kapitale

Po

stranica 4

ZKA, Raporti i auditimit të rregullsisë,
tabela 2, faqe 11

92.59%

za kapitalne investicije
kapitalne investicije je

Da

tabela 2, stranica 11

kapitalne investicije

Marrëveshja e pjesëmarrjes
e nënshkruar

5

PO, në qoftë se Marrëveshja e pjesëmarrjes është nënshkruar brenda
afatit
DATE

Po

DATE

Da

MAPL*** (Marrëveshja e pjesëmarrjes)

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

u potpisan u roku

NE,

u nije potpisan u roku

u

MALS*** (

u)

* 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 3 kushtet minimale

Po

** ZKA - Zyra Kombëtare e Auditimit
** NKR - Nacionalna Kancelarija Revizije

Da

*** MAPL - Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
*** MALS - Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave

