
0-0.49 0.5-1.49 1.5-2.49 2.5-3.49 3.5-4.49 4.5-5.49 5.5-6

1 Prishtine 240,000       264,000         288,000        312,000         384,000        456,000       

2 Gjakove 100,000       110,000         120,000        130,000         160,000        190,000       

3 Peje 100,000       110,000         120,000        130,000         160,000        190,000       

4 Viti 45,000         49,500           54,000          58,500           72,000          85,500          

5 Rahovec 45,000         49,500           54,000          58,500           72,000          85,500          

6 Lipjan 45,000         49,500           54,000          58,500           72,000          85,500          

7 Kamenice 40,000         44,000           48,000          52,000           64,000          76,000          

8 Kacanik 40,000         44,000           48,000          52,000           64,000          76,000          

9 Shtime 40,000         44,000           48,000          52,000           64,000          76,000          

10 Novoberde 30,000         33,000           36,000          39,000           48,000          57,000          

11 Shterpce 30,000         33,000           36,000          39,000           48,000          57,000          

12 Hani i Elezit 30,000         33,000           36,000          39,000           48,000          57,000          

13 Junik 30,000         33,000           36,000          39,000           48,000          57,000          

14 Gracanica 30,000         33,000           36,000          39,000           48,000          57,000          

15 Partesh 20,000         22,000           24,000          26,000           32,000          38,000          

16 Kllokot 20,000         22,000           24,000          26,000           32,000          38,000          

17 Ranillug 20,000         22,000           24,000          26,000           32,000          38,000          

Komuna
Shuma e granteve

Parteshi nuk e ka përmbushur kushtin e përshtatshmërisë për vjeljen e 30% të ngarkesës vjetore të tatimit në pronë
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0-25% 0

25-55% 1 50%

55-80% 2

>80% 3

0-30% 0 22.98%

30-50% 1

50-70% 2

>70% 3

0-1.5 m2/kokë banori 0 1.43

1.5-3 m2/kokë banori 1

3-4.5 m2/kokë banori 2

>4.5 m2/kokë banori 3

0-25% km 0

25-50% km 1

50-75% km 2

>75% km 3 85.00%

0-20 % km 0 9.58%

20-40% km 1

40-60% km 2

>60% km 3

0-70% 0

70-80% 1

80-90% 2 83.33%

>90% 3

0-60% 0

60-75% 1

75-90% 2

>90% 3 100.00%

0-50% 0 19.38%

50-70% 1

70-90% 2

>90% 3

0-1 0 0

2-4 1

5-7 2

>8 3

0-55% 0

55-75% 1

75-95% 2

>95% 3 100

0.50

% e akteve të kuvendit komunal, 

të publikuara 
3 0.5

0 0.42

Demokracia 

lokale

Numri i raportimeve të kryetarit 

të komunës në takimet e 

kuvendit komunal

0 0.5

0 0.42

% e rrugëve lokale në komunë, 

të cilat janë të asfaltuara
2 0.42

Mbeturinat

% e vendbanimeve të përfshira 

në shërbimin e grumbullimit të 

mbeturinave

3 0.42

% e pagesave të bëra

Hapësirat 

publike

Sipërfaqja e parqeve/shesheve 

për kokë banori, në metër katror 

(m2)

0 0.42

1.11

% e km rrugë me ndriçim publik - 

nga numri total - në zonat 

urbane dhe rurale 

3 0.42

Mobiliteti

% e kilometrave të trotuareve të 

rregulluara

Granti bazuar në performancë - Rezultati 2015

Komuna e Parteshit

Menaxhimi 

financiar

% e rekomandimeve nga raporti 

i auditorit të përgjithshëm për 

vitin e kaluar, plotësisht të 

adresuara 

1 1

0.33

1.94

% e vjeljes së ngarkesës vjetore 

të tatimit në pronë
0 1.5
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ku: X = pesha

Y=maksimumi i pikëve të mundshme për indikatorin; dhe
Z=pikët aktuale të komunës për indikatorin

Shembull: pasiqë pikësimi përfshin shtrirjen 0, 1, 2 dhe 3, dhe 3 pikë është maksimumi për indikatorin, të themi"% e rekomandimeve nga raporti i auditorit të përgjithshëm 

për vitin e kaluar, plotësisht të adresuara"  është ne rangun e 2 pikëve, atëherë do të kishim: 

X=1 (pesha e atij indikatori në rezultatin e përgjithshëm); Y=3 (pikët maksimale për atë indikator); dhe Z=2 (pikët aktuale të komunës për atë indikatorë), kështuqë formula do 

të ishte 1/(3/2)= 1/1.5=0.67. Si rrjedhojë, rezultati i komunës në fjalë për indikatorin respektiv do të ishte 0.67. Në fund, rezultatet për secilin indikator mblidhen, dhe japin 

rezultatin përfundimtarë për komunën

1 prej 6, ose

16%  të pikëve totale% e akteve të kuvendit komunal, të publikuara 0.5 prej 6 ose

8% të pikëve totale

3. Rezultati

Rezultati është i kalkuluar fare thjeshtë: duke kombinuar dy faktorët e lartë-përshkruar (pikët dhe peshën ) përmes një formule të thjeshtë

X/(Y/Z)

% e vendbanimeve të përfshira në shërbimin e grumbullimit të mbeturinave 0.42 prej 6 ose

 7% të pikëve totale

% e pagesave të bëra për mbeturina 0.42 prej 6 ose

 7% të pikëve totale

Numri i raportimeve të kryetarit të komunës në takimet e kuvendit komunal 0.5 prej 6 ose

8% të pikëve totale

% e km rrugë me ndriçim publik - nga numri total - në zonat urbane dhe rurale 0.42 prej 6 ose

 7% të pikëve totale

% e kilometrave të trotuareve të rregulluara 0.42 prej 6 ose

 7% të pikëve totale

% e rrugëve lokale në komunë, të cilat janë të asfaltuara 0.42 prej 6 ose

 7% të pikëve totale

2. Pesha

% e rekomandimeve nga raporti i auditorit të përgjithshëm për vitin e kaluar, 

plotësisht të adresuara 

1 prej 6 ose 

17% të pikëve totale 2.5 prej 6, ose

42%  të pikëve totale

6 prej 6

ose

totali

100%

% e vjeljes së ngarkesës vjetore të tatimit në pronë 1.5 prej 6 ose 

25% të pikëve totale

Sipërfaqja e parqeve/shesheve për kokë banori, në metër katror (m2) 0.42 prej 6 ose

 7% të pikëve totale

2.5 prej 6, ose

42%  të pikëve totale

Sikur në Raportin mbi Funksionimin e Komunave të Republikës së 

Kosovës 2015, nga MAPL

% e pagesave të bëra për mbeturina Sikur në Raportin mbi Funksionimin e Komunave të Republikës së 

Kosovës 2015, nga MAPL

Numri i raportimeve të kryetarit të komunës në takimet e kuvendit 

komunal

Sikur në Raportin mbi Funksionimin e Komunave të Republikës së 

Kosovës 2015, nga MAPL

% e akteve të kuvendit komunal, të publikuara Sikur në Raportin mbi Funksionimin e Komunave të Republikës së 

Kosovës 2015, nga MAPL

Sipërfaqja e parqeve/shesheve për kokë banori, në metër katror 

(m2)

Ministria e Administrimit të 

Pushtetit Lokal, Raporti mbi 

funksionimin e Komunave të 

Republikës së Kosovës 2014

Sikur në Raportin mbi Funksionimin e Komunave të Republikës së 

Kosovës 2015, nga MAPL

% e km rrugë me ndriçim publik - nga numri total - në zonat urbane 

dhe rurale 

Sikur në Raportin mbi Funksionimin e Komunave të Republikës së 

Kosovës 2015, nga MAPL

% e kilometrave të trotuareve të rregulluara Sikur në Raportin mbi Funksionimin e Komunave të Republikës së 

Kosovës 2015, nga MAPL

% e rrugëve lokale në komunë, të cilat janë të asfaltuara Sikur në Raportin mbi Funksionimin e Komunave të Republikës së 

Kosovës 2015, nga MAPL

% e vendbanimeve të përfshira në shërbimin e grumbullimit të 

mbeturinave

% e rekomandimeve nga raporti i auditorit të përgjithshëm për vitin 

e kaluar, plotësisht të adresuara 

Zyra e Auditorit Gjeneral, raportet e 

audimit

Numri i rekomandimeve tërësisht të adresuara, nga numri i 

përgjithshëm i rekomandimeve të vitit paraprak 

% e vjeljes së ngarkesës vjetore të tatimit në pronë Ministria e Financave, Raportet e 

Departamentit të Tatimit në Pronë

% e vjeljes së tatimit në pronë, nga totali i faturuar për vitin paraprak - 

pa borxhe

1. Pikët

Pikët  shpërndahen në pajtueshmëri me shtrirjen e përshkruar në kolonën shtrirja , ku për secilin indikatorë janë të shtruara caqet specifike. Këto caqe 

janë zhvilluar duke u bazuar në mesataren e performansës së të gjitha komunave partnere për indikatorin respektiv, ku caqe me shtrirje në 0 dhe 1  janë 

nën mesatare dhe caqet me shtrirje në 2 dhe 3 janë mbi mesataren.

Të gjitha pikët e prezentuara në këtë dokument, janë të bazuara në të dhënat zyrtare të institucioneve të Qeverisë së Kosovës

Indikatori Burimi Performansa e Komunës



0-0.49 0.5-1.49 1.5-2.49 2.5-3.49 3.5-4.49 4.5-5.49 5.5-6

1 Pristina 240,000       264,000         288,000       312,000         384,000        456,000       

2 Djakovica 100,000       110,000         120,000       130,000         160,000        190,000       

3 Pec 100,000       110,000         120,000       130,000         160,000        190,000       

4 Vitina 45,000         49,500           54,000          58,500           72,000          85,500         

5 Orahovac 45,000         49,500           54,000          58,500           72,000          85,500         

6 Ljipjan 45,000         49,500           54,000          58,500           72,000          85,500         

7 Kamenica 40,000         44,000           48,000          52,000           64,000          76,000         

8 Kacanik 40,000         44,000           48,000          52,000           64,000          76,000         

9 Stimlje 40,000         44,000           48,000          52,000           64,000          76,000         

10 Novo Brdo 30,000         33,000           36,000          39,000           48,000          57,000         

11 Strpce 30,000         33,000           36,000          39,000           48,000          57,000         

12 Elez Han 30,000         33,000           36,000          39,000           48,000          57,000         

13 Junik 30,000         33,000           36,000          39,000           48,000          57,000         

14 Gracanica 30,000         33,000           36,000          39,000           48,000          57,000         

15 Partes* 20,000         22,000           24,000          26,000           32,000          38,000         

16 Klokot 20,000         22,000           24,000          26,000           32,000          38,000         

17 Ranilug 20,000         22,000           24,000          26,000           32,000          38,000         

*Parteš nije proslo kriterijum prihvatljivosti za prikupljanje 30% godišnjeg računa od poreza na imovinu

Opština
Iznos grantova
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0-25% 0

25-55% 1 50.00%

55-80% 2

>80% 3

0-30% 0 22.98%

30-50% 1

50-70% 2

>70% 3

0-1.5 m2/glavi stanovnika 0 1.43

1.5-3 m2/glavi stanovnika 1

3-4.5 m2/glavi stanovnika 2

>4.5 m2/glavi stanovnika 3

0-25% km 0

25-50% km 1

50-75% km 2

>75% km 3 85.00%

0-20 % km 0 9.58%

20-40% km 1

40-60% km 2

>60% km 3

0-70% 0

70-80% 1

80-90% 2 83.33%

>90% 3

0-60% 0

60-75% 1

75-90% 2

>90% 3 100.00%

0-50% 0 19.38%

50-70% 1

70-90% 2

>90% 3

0-1 0 0

2-4 1

5-7 2

>8 3

0-55% 0

55-75% 1

75-95% 2

>95% 3 100%

0.50

% akata skupštine opštine koji su 

objavljeni 
3 0.5

0 0.42

Lokalna 

demokratija

Broj izveštavanja gradonačelnika 

u sastancima opštinske 

skupštine

0 0.5

0 0.42

% lokalnih puteva u opštini 

koji su asfaltirani 
2 0.42

Otpad

% naselja uklučenih u uslugu za 

sakupljanje otpada
3 0.42

% izvršenih uplata otpada

Javni prostori

Površina parkova/trgova po glavi 

stanovnika, po kvadratnim 

metrima (m2)

0 0.42

1.11

% km puteva sa javnom 

rasvetom u urbanim i ruralnim 

zonama opštine
3 0.42

Mobilnost

% km regulisanih trotoara

Grant na osnovu učinka - Procena 2015

Opština Parteš

Upravljanje 

finansijama

% preporuka izvještaja 

genereralnog revizora iz 

prethodne godine su u 

potpunosti adresirani.

1 1

0.33

1.94

% godišnja naplata fakturisanog 

poreza na imovinu
0 1.5
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gde: X = znacaj

Y = maksimalna moguca ocena za pokazatelj

Z = aktuelna ocena opstine za odgovarajuci pokazatelj

Primer: Posto procene imaju raspon 0, 1, 2 i 3, a i proocena 3 je maksimalna za pokazatelj, recimo "% preporuka izvještaja genereralnog revizora iz prethodne godine su u 

potpunosti adresirani" je procenjeno sa 2, onda imamo: 

X=1 (znacaj tog pokazatelja na totalnu procene); Y=3 (maksimalna procena za pokazatelj); i Z=2 (aktuelna procena opstine za taj pokazatelj), tako da formula bi bila 1/(3/2)= 

1/1.5=0.67. Dakle, rezultat te opstine, za taj pokazatelj, bi bio 0.67. Na kraju, rezultati za svaki pokazatelj se sabiraju, stici do konacnog rezultata za opstinu.

1 od 6, ili

16% od ukupne procene% akata skupštine opštine koji su objavljeni 0.5 od 6 ili

8% od ukupne procene

3. Rezultat

Rezultat je sracunat prosto; kombinujuci dva gore-pomenutih faktora (procena i znacaj) kroz jednostavne formule:

X/(Y/Z)

% naselja uklučenih u uslugu za sakupljanje otpada 0.42 od 6 ili 

7% od ukupne procene

% izvršenih uplata za otpad 0.42 od 6 ili 

7% od ukupne procene

Broj izveštavanja gradonačelnika u sastancima opštinske skupštine 0.5 od 6 ili

8% od ukupne procene

% km puteva sa javnom rasvetom u urbanim i ruralnim zonama opštine 0.42 od 6 ili 

7% od ukupne procene

% km regulisanih trotoara 0.42 od 6 ili 

7% od ukupne procene

% lokalnih puteva u opštini koji su asfaltirani 0.42 od 6 ili 

7% od ukupne procene

2. Zna čaj

% preporuka izvještaja genereralnog revizora iz prethodne godine su u potpunosti 

adresirani.

1 od 6 ili 

17% od ukupne procene 2.5 od 6, ili

42% od ukupne procene

6 od 6 

ili total 

od 

100%

% godišnja naplata fakturisanog poreza na imovinu 1.5 od 6 ili

25% od ukupne procene

Površina parkova/trgova po glavi stanovnika, po kvadratnim metrima (m2) 0.42 od 6 ili 

7% od ukupne procene

2.5 od 6, ili

42% od ukupne procene

Kao vidjeno u Izvestaj o funkcionisanju Opstina Republike Kosova 2015, 

MALS

% izvršenih uplata za otpad Kao vidjeno u Izvestaj o funkcionisanju Opstina Republike Kosova 2015, 

MALS

Broj izveštavanja gradonačelnika u sastancima opštinske skupštine Kao vidjeno u Izvestaj o funkcionisanju Opstina Republike Kosova 2015, 

MALS

% akata skupštine opštine koji su objavljeni Kao vidjeno u Izvestaj o funkcionisanju Opstina Republike Kosova 2015, 

MALS

Površina parkova/trgova po glavi stanovnika, po kvadratnim 

metrima (m2)

Ministarstvo administracije lokalne 

samouprave, Izvestaj o 

funkcionisanju Opstina Republike 

Kosovo 2014

Kao vidjeno u Izvestaj o funkcionisanju Opstina Republike Kosova 2015, 

MALS

% km puteva sa javnom rasvetom u urbanim i ruralnim zonama 

opštine

Kao vidjeno u Izvestaj o funkcionisanju Opstina Republike Kosova 2015, 

MALS

% km regulisanih trotoara Kao vidjeno u Izvestaj o funkcionisanju Opstina Republike Kosova 2015, 

MALS

% lokalnih puteva u opštini koji su asfaltirani Kao vidjeno u Izvestaj o funkcionisanju Opstina Republike Kosova 2015, 

MALS

% naselja uklučenih u uslugu za sakupljanje otpada

% preporuka izvještaja genereralnog revizora iz prethodne godine 

su u potpunosti adresirani.

Kancelarija Glavnog Revizora, 

Izveštaji revizije

Broj potpuno adresirane preporuke od ukupnog broja preporuka za 

prethondu godinu 

% godišnja naplata fakturisanog poreza na imovinu Ministarstvo za Finansije, izveštaji 

Odeljenja za porez na imovinu

Procenat naplate poreza na imovinu od ukupnog faturisanog poreza za 

prethodnu godinu - bez dugova

1. Procene

Procenjivanje se vrši  prema rasponima u koloni raspon, gde svaki pokazatelj ima specifične ciljove. Razvijanje ovih ciljova je zasnovano na prosek ucinka svih 

opštinskih partnera za taj pokazatelj, gde ciljevi 0 i 1  su ispod proseka, a ciljevi 2 i 3 su iznad proseka.

Sve procene predstavljene u ovom dokumentu su službeni podaci od institucija Kosovke Vlade. Izvori su kao sledeče:

Pokazatelj Izvor Opštinski ućinak


