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PREAMBULA

Gjatë vitit 2019, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), 
Agjencia zvicerane për zhvillim dhe bashkëpunim (SDC) dhe Agjencia 
Suedeze për zhvillim dhe bashkëpunim ndërkombëtar (Sida) përmes 
projektit DEMOS kanë rishikuar SMPK-në dhe kanë bashkuar skemat 
e granteve duke krijuar një grant të vetëm që synon përmirësimin e 
performancës së komunave në ‘qeverisje demokratike, ‘menaxhim ko-
munal’ dhe 'ofrim të shërbimeve'. 

Tani i riquajturi “Granti i performancës komunale” do të ketë në dis-
pozicion një buxhet vjetor rreth 4.5 milionë euro, në vitet 2020-2021. 
Të gjitha 38 komunat e Kosovës gëzojnë të drejtën e pjesëmarrjes në 
grantin e performancës komunale. Ky grant tashmë bashkë-financohet 
nga MAPL, SDC, Suedia dhe Norvegjia.

Granti i performancës komunale (GPK) ka për qëllim të nxisë konkur-
rencën ndërmjet komunave në Kosovë duke marrë parasysh që të gjithë 
qytetarët e vendit gëzojnë të drejtën e përfitimit nga qeveritë lokale me 
shkallë të njëjtë të performancës. Prandaj, GPK do të duhej të stimu-
lojë komunat në dy mënyra. Së pari, duke e inkurajuar pajtueshmërinë 
komunale me standardet minimale ligjore (standardet themelore). Së 
dyti, GPK do të duhej të stimulojë performancën ‘reale’ që shkon përtej 
pajtueshmërisë ligjore (‘të detyrueshme’). 

GPK bazohet në parimet e mëposhtme: 

• Komunat duhet që, për secilin vit, të plotësojnë një numër kushtesh 
minimale që të mund të kualifikohen për grant në baza vjetore; 

• Për të gjitha komunat që kanë plotësuar kushtet minimale, shuma 
e grantit që merr secila komunë bazohet në performancën e arrit-
ur në treguesit e performancës në krahasim me performancën e të 
gjitha komunave të tjera. 

Pasi që komunat të kualifikohen, madhësia e grantit do të përcakto-
het nga pikët (rezultati) relative të komunave në një sërë treguesish të 
performancës. Treguesit e performancës janë pasqyrim i objektivave 
të politikave të qeverisë që synojnë realizimin e vizionit të përgjith-
shëm të komunave si ‘institucione demokratike vibrante të qeverisjes 
lokale që ofrojnë shërbime cilësore në përgjegjje ndaj nevojave dhe 
prioriteteve të qytetarëve’. Treguesit e performancës kanë për qëllim 
të tërheqin vëmendjen komunale dhe të adresojnë mangësitë e veçan-
ta të vrojtuara në realizimin e këtij vizioni. Të gjithë treguesit e per-
formancës duhet dhe mund të përmbushen nga të gjitha komunat në 
Kosovë, qofshin ato të mëdha apo të vogla, të pasura apo të varfra, 
nëse ato bëjnë përpjekje. 

Ky dokument përcakton kontekstin, objektivat dhe rregullat për komu-
nat që të përfitojnë grantin e performancës komunale. 
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PARATHËNIE

Në vitin 2009, Kosova ishte vendi i parë në rajon që aprovoi skemën e grantit të ba-
zuar në performancë për ndarjen e fondeve për komunat si nxitje për përmirësimin 
e qeverisjes lokale. Në fund të vitit 2017, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal 
(MAPL), në partneritet me Zyrën Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), zh-
villuan dhe u pajtuan të bashkë-financojnë një skemë të përmirësuar për ndarjen e 
grantit të performancës për komunat, bashkë me treguesit e përditësuar. 

Qëllimi, metodologjia dhe plani për zbatimin e grantit të ri dhe të përmirësuar të per-
formancës përshkruhen në këtë dokument. Ky dokument informon të gjithë akterët 
përkatës të nivelit lokal — duke përfshirë kryetarët e komunave, kryesuesit e kuven-
deve komunale, drejtorët e drejtorive komunale, shërbyesit civil nëpër komuna, koor-
dinatorët e sistemit të menaxhimit të performancës komunale (MPK), asambleistët e 
kuvendeve komunale, si dhe qytetarët e komunave, lidhur me rregullat dhe procedurat 
e grantit të performancës.

Dokumenti poashtu përcakton përgjegjësitë e akterëve në nivelin qendror, duke përf-
shirë: (i) anëtarët e grupit teknik (kryesuar nga MAPL) përgjegjës për vlerësimin e per-
formancës; dhe (ii) komisionin e grantit të performancës, përgjegjës për ratifikimin e 
rregullave të grantit të performancës dhe aprovimin e pikëve (rezultatit) dhe alokimet 
e grantit. Komisioni i grantit përbëhet nga Sekretari i Përgjithshëm i MAPL-së (krye-
sues), Drejtori për buxhet të Kosovës i Ministrisë së Financave (anëtar), drejtori i the-
sarit të Kosovës nga Ministria e Financave (anëtar), ndërsa drejtori i SDC-së, drejtori 
i Sida, drejtori i NORAD, një përfaqësues i Zyrës Kombëtare të Auditimit dhe një për-
faqësues i një organizate nga shoqëria civile  janë në rolin e vëzhguesit në komisionin 
e grantit të performancës. Komisioni do të veprojë si mbikëqyrës i grupit teknik. 

Ndërmjet viteve 2018 dhe 2021, të paktën 14 milionë euro do t’u ndahen komunave 
si grante të performancës komunale. Grantet e performancës komunale, duke filluar 
nga viti 2020 do t’u ndahen komunave në pajtim me pikët e arritura në performancën 
komunale në bazë të një numri treguesish të përqendruar në tri fusha kryesore: (i) 
qeverisja demokratike, (ii) menaxhimi komunal, dhe (iii) ofrimi i shërbimeve. Treguesit 
janë përpiluar në atë mënyrë që të jenë njësoj të vështirë (ose të lehtë) për t’u arritur 
për të gjitha komunat, pavarësisht prej numrit të, popullsisë, territorit ose ekonomisë 
së tyre. 

MAPL inkurajon të gjithë akterët lokal përkatës të shohin grantin e performancës ko-
munale si një mundësi të mirë për të kuptuar më mirë performancën komunale (duke 
përfshirë fushat e përmirësuara dhe ato ku ka nevojë për përmirësim) dhe për të qenë 
pjesë e konkurrencës së shëndoshë me komunat e tjera në përpjekje të përmirësimit 
të kapaciteteve komunale dhe ofrimit efikas dhe efektiv të shërbimeve publike cilësore 
për qytetarët. 

Rezultatet e vlerësimit të performancës komunale do të shpallen publikisht nga MA-
PL-ja dhe fondet do t’u ndahen komunave në bazë të atyre rezultateve. 
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Granti i performancës komunale do të shërbejë si shpërblim për ndryshime pozitive 
në komunë, por edhe si mjet për nxitjen e mëtejshme të konkurrencës dhe zhvillimit 
ekonomik, për nxitjen e përmirësimit të vazhdueshëm dhe fuqizimin e kapaciteteve 
karshi qeverisjes komunale, si dhe për përmirësimin e shkallës së transparencës ko-
munale. 

Falënderoj përfaqësuesit e komunave dhe zyrtarët komunal për përkushtimin e tyre 
ndaj avancimit të sistemit të vetë-qeverisjes lokale dhe performancës komunale, si 
dhe për angazhimin në bashkëpunim dhe konkurrencë të frytshme me qëllim të plotë-
simit të nevojave të qytetarëve të tyre.

Emilija Redzepi

Ministre në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal
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1. GRANTI I PERFORMANCËS KOMUNALE - HYRJE

1.1. Hyrje 

Komunat në Kosovë, si subjekte të qeverisjes së decentralizuar lokale, luajnë një rol të 
rëndësishëm në organizimin e sektorit publik. Përveç detyrimit për ofrimin e një varg 
shërbimesh, rëndësia e vërtetë e komunave është se, në njërën anë, ato shërbejnë si 
pika e parë kontaktuese ndërmjet qytetarëve dhe shtetit dhe, në anën tjetër, ato u jap-
in mundësinë qytetarëve të marrin pjesë në vendim-marrjen e sektorit publik. 

Krahasuar me shumë vende të tjera, komunat në Kosovë qëndrojnë relativisht mirë. 
Megjithatë, ende ka nevojë për përmirësime të mëtejme kur kemi parasysh që: korniza 
ligjore zbatohet vetëm pjesërisht, shërbyesit civil nuk inkurajohen mjaftueshëm për zh-
villimin e kapaciteteve të tyre dhe raportet personale ende mbizotërojnë karshi qasjes 
së barabartë në shërbimet publike për të gjithë qytetarët. Klientelizmi – si në fushën e 
punësimit, ashtu edhe atë të ofrimit të shërbimeve – është një nga ankesat e shpeshta. 
Njëkohësisht, qytetarët shpesh kanë ndjenjën se nuk dëgjohen dhe që sugjerimet dhe 
kërkesat e tyre shpesh injorohen. Politikanët e zgjedhur për t’i përfaqësuar qytetarët 
në menaxhimin e përditshëm të çështjeve publike kanë kontakt të pamjaftueshëm me 
zgjedhësit e tyre. Për fund, komunat shumë shpesh kritikohen ose lidhen me praktika 
korruptive dhe mungesën e ndërlidhur të transparencës. 

Për të realizuar objektivin e qeverisë për komunat si institucione lokale demokratike 
vibrante që ofrojnë shërbime në përgjigjje ndaj nevojave dhe prioriteteve të qytet-
arëve, temat në vijim janë identifikuar si tema prioritare për përmirësimin e perfor-
mancës komunale:

• Komunat të funksionojnë si institucione lokale demokratike që respektojnë stan-
dardet ligjore të transparencës, me kuvend komunal të fuqishëm që i përfaqëson 
qytetarët dhe ka pushtetin të mbikëqyrë ekzekutivin; ndërsa qytetarët kanë 
mundësinë të ngrisin shqetësime dhe sugjerime që merren parasysh seriozisht;

• Komunat të kenë një menaxhim efektiv dhe efikas komunal, që është neutral dhe 
i paanshëm dhe

• Komunat të ofrojnë shërbime kualitative në përgjigjje ndaj prioriteteve dhe nevo-
jave të qytetarëve duke i trajtuar të gjithë qytetarët në mënyrë të barabartë.

1.2. Qëllimi

Qëllimi i grantit të performancës komunale është stimulimi i komunave që të përmirëso-
jnë më tej performancën e tyre në qeverisje të mirë, menaxhim komunal dhe ofrim të 
shërbimeve.

Granti i performancës komunale i stimulon komunat në dy mënyra: së pari, inkurajon 
pajtueshmërinë komunale me standardet minimale ligjore (standardet themelore). Së 
dyti, granti stimulon performancën ‘reale’ që shkon përtej pajtueshmërisë ligjore (‘të 
detyrueshme’).
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1.3. Temat kyçe

Duke pasur parasysh analizën e faktorëve kritikë, të cilët i pengojnë komunat të bëhen 
‘institucione demokratike vibrante të qeverisjes lokale që ofrojnë shërbime cilësore’, 
granti i performancës komunale do të fokusohet në tre temat e mëposhtme: 

• Qeverisja demokratike; 

• Menaxhimi komunal;

• Ofrimi i shërbimeve.

Këto tre tema ndahen tutje në dhjetë nën-tema siç paraqitet më poshtë në Tabelën 1. 
Në kuadër të këtyre dhjetë nën-temave, janë identifikuar 30 tregues të performancës 
(siç paraqitet në Tabelën 2), të cilët bashkërisht u mundësojnë komunave të marrin 
100 pikë në vlerësimin e performancës. Pikët, siç do të shpjegohet në kapitullin 2, për-
caktojnë shumën e grantit që merr komuna në vit duke u bazuar në performancën e 
saj.  

Tabela 1: Tre temat kryesore dhe dhjetë nën-temat me pikët maksimale

Temat dhe nën-temat
Pikët maksimale 
të mundshme

1. Qeverisja demokratike 40

I Roli i kuvendit komunal si organ mbikëqyrës 13

II Pjesëmarrja, konsultimi i qytetarëve dhe gjithëpërfshirja 12

III  Transparenca, çasja në informata dhe integriteti 15

2. Menaxhimi komunal 30

IV  Menaxhimi financiar 13

V  Menaxhimi i kontratave 7

VI Menaxhimi i burimeve njerëzore 10

3. Ofrimi i shërbimeve 30

VII  Shërbimet administrative 6

VIII Planifikimi hapësinor, transporti publik dhe mjedisi 8

IX Arsimi para-universitar 8

X Kujdesi primar shëndetësor 8

Numri maksimal i pikëve që mund të merren  100
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1.4. Mbulueshmëria gjeografike

Granti i performancës komunale, si dhe asistenca teknike përcjellëse ofruar nga pro-
jekti DEMOS, do të jenë në dispozicion për të gjitha komunat në Kosovë.

1.5. Orientimi strategjik

Granti i performancës komunale do të përceptohet si një grant nga Qeveria e Kosovës. 
Qëllimi strategjik këtu është integrimi i grantit të performancës komunale në legjisla-
cionin e Kosovës.

Granti i performancës komunale që do të marrin komunat do të jepet përmes sistemit 
financiar qeveritar (thesarit) dhe do të vihet në dispozicion të komunave si një shtesë 
në pjesën e investimeve kapitale të grantit të përgjithshëm, lartësia e të cilit përcakto-
het në bazë të formulës për alokimin e grantit me variabla, si: madhësia e popullsisë, 
sipërfaqja dhe përbërja etnike, që llogariten mbi shumën fikse bazë1. 

Për shpenzimin e grantit të performancës komunale, zbatohen të gjitha rregullat 
ekzistuese të qeverisë (të cilat zbatohen për investimet kapitale në kuadër të grantit 
të përgjithshëm) në aspektin e përdorimit të grantit, planifikimit të grantit, si dhe të 
raportimit dhe llogaridhënies. Kjo nënkupton që komunat nuk kanë nevojë të dorëzo-
jnë projekt propozime. Ato mund të përdorin procedurat kosovare të tenderimit, kon-
traktimit dhe pranimit teknik. Granti nuk do të auditohet ndarazi. Granti do të përfshi-
het në auditimin nga Zyra Kombëtare e Auditimit. Pra, granti i performancës komunale 
administrohet si grant qeveritar për komunat. Veçoritë/karakteristikat e vetme që 
shtohen këtu janë kushtet minimale dhe treguesit e performancës. 

Granti i performancës komunale për vitin financiar vijues do t’u komunikohet komu-
nave deri në shtator të secilit vit2. Kjo u mundëson komunave të planifikojnë për-
dorimin e grantit të performancës komunale si pjesë e procesit të tyre të rregullt të 
planifikimit dhe buxhetimit. 

Meqenëse plani është që granti i performancës komunale të bëhet pjesë e kornizës 
ligjore kosovare për decentralizim fiskal në vitet e ardhshme, ai duhet të harmonizohet 
sa më shumë që është e mundur me sistemet qeveritare dhe procedurat administra-
tive aktuale të Kosovës. 

Ministritë e linjës dhe donatorët që dëshirojnë t’u delegojnë përgjegjësitë dhe fondet 
e ndërlidhura qeverive lokale do të inkurajohen t’i harmonizojnë grantet e tyre me dis-
pozitat për grantin e performancës komunale, të cilat bazohen në matjen e qeverisjes 
së mirë bazike. Kjo do të krijonte leverazh edhe për grantin e tyre (sektorial) edhe 
grantin e Performancës komunale. Për shembull, mund të përdoren të njëjtat kushte 
minimale, ndoshta në kombinim me një përqindje minimale të pikëve (rezultatit) të 

1 Formula e alokimit për grantin e përgjithshëm është përkufizuar në Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal (Ligji 
nr. 03/ L- 049)

2 Në një vit normal, ka vetëm një grant të performancës. Në vitin 2020, do të ketë dy cikle të grantit të perfor-
mancës: një cikël i cili do të vlerësohet në fund të vitit 2019 (dhjetor) ku vlerësohet performanca e vitit 2018 
dhe do të rezultojë në një grant i cili do të përdoret në vitin 2020, dhe një do të vlerësohet në verë të vitit 
2020 për performancën e vitit 2019 dhe do të rezultojë në një grant i cili do të përdoret në vitin 2021.
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performancës. Donatorët që dëshirojnë të investojnë në çështjet që kanë të bëjnë me 
qeverisje të mirë do të inkurajohen t’i kanalizojnë fondet e tyre drejtpërdrejt në fondin 
e përbashkët (basket fund) për grantin e performancës komunale. 

1.6. Struktura dhe audienca e synuar

Ky dokument shpjegon politikat prapa grantit të performancës komunale dhe jep in-
formata lidhur me rregullat e grantit.

Kapitulli 1 – ofron një përmbledhje të shkurtër të justifikimit të grantit të performancës 
komunale dhe fushave ku përqendrohet ai. Kapitulli 2 - përkufizon kushtet minimale, 
treguesit e performancës, si dhe parimet për ndarjen e grantit dhe auditimin e grantit 
të performancës komunale. Kapitulli 3 - prezanton procesin e vlerësimit të perfor-
mancës komunale nga mbledhja e të dhënave e deri te ndarja e grantit. Kapitulli 4 
- diskuton shkurtimisht lidhjen e grantit me zhvillimin e kapaciteteve dhe çështjet e 
tjera të qeverisjes. 

Shtojcat japin udhëzime më të hollësishme të vlerësimit (dhënies së pikëve) për 
kushtet minimale (shtojca 1) dhe për treguesit e performancës (shtojca 2), ku jepen 
përkufizimet e asaj që matet, nga vijnë të dhënat, si maten dhe si caktohen pikët e 
performancës. Shtojca 3 - jep shabllonin për fletëvlerësimin që do të përdoret për ko-
munikimin e pikëve (rezultatit) të performancës për komunat. Shtojca 4 - përshkruan 
hollësisht se si përllogariten shumat e grantit për secilën komunë pasi të dihen pikët 
e performancës. Shtojcat 5 dhe 6 përshkruajnë TeR të grupit teknik dhe komisionit të 
grantit të performancës komunale. Shtojca 7 jep të dhënat kontaktuese. 

Ky dokument synon të gjithë akterët në të gjitha komunat e Kosovës, e sidomos 
kryetarët e komunave, drejtorët, udhëheqësit e lartë, koordinatorët e SMP-së, asam-
bleistët e kuvendeve komunale dhe qytetarët e interesuar. Në nivelin kombëtar, rregul-
lat për grantin e performancës komunale janë me interes për anëtarët e grupit teknik 
(i cili përgatit vlerësimin dhe alokimin e grantit), komisionin e grantit të performancës 
komunale (i cili miraton rregullat dhe procedurat, si dhe grantin vjetor), të gjitha min-
istritë që hartojnë politika me ndikim për komunat, si dhe organizatat jo-qeveritare 
(OJQ) që trajtojnë ofrimin e shërbimeve lokale dhe qeverisjen lokale. Ky dokument 
poashtu mund të shërbejë si përmbledhje për partnerët zhvillimorë të cilët mendojnë 
t’i bashkëngjiten grantit të performancës komunale.
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2. GRANTI I PERFORMANCËS KOMUNALE–  
PARAMETRAT DIZAJNUES

2.1. Parimet themelore

Granti i performancës komunale bazohet në parimet e mëposhtme:

• Komunat duhet që, për secilin vit, të plotësojnë një numër kushtesh minimale që të 
mund të kualifikohen për marrjen e grantit në baza vjetore; 

• Për të gjitha komunat që kanë plotësuar kushtet minimale, granti shtesë që merr 
secila komunë bazohet në pikët e saj relative të arritura në 30 treguesit e perfor-
mancës komunale (pikët e saj në krahasim me ato të të gjitha komunave të tjera). 

Kushtet minimale kanë për qëllim të sigurojnë që shuma në dispozicion t’u ndahet 
vetëm komunave që janë në gjendje t’i shfrytëzojnë mjetet financiare mirë; janë në 
gjendje të shpenzojnë në mënyrë të përgjegjshme; kanë respektuar obligimet ligjore 
për të rishikuar aktet komunale dhe kanë raportuar në të gjithë treguesit e SMPK. 

Treguesit e performancës komunale (dhe pikët relative) kanë për qëllim të nxi-
sin konkurrencën ndërmjet komunave për burimet financiare shtesë, por edhe për 
krenarinë dhe lavdinë e të qenit ndër komunat me pikët më të larta në fushat kyçe 
të performancës. Publikimi i rezultateve të vlerësimit (dhe diskutimi publik lidhur me 
analizën e rezultateve të vlerësimit) është një aspekt i rëndësishëm i grantit të perfor-
mancës komunale.

2.2. Kushtet minimale

Janë përcaktuar pesë kushte minimale për grantin: 

1. Komunat duhet të kenë raportuar në të gjithë treguesit e SMPK;

2. Komunat duhet të kenë respektuar obligimin ligjor për t’i rishikuar aktet komunale 
të vlerësuara si të kundërligjshme nga organet mbikëqyrëse.

3. Opinioni i auditimit duhet të jetë të paktën i pamodifikuar me theksim të çështjes;

4. Komunat duhet të kenë shpenzuar 75% ose më tepër të buxhetit për investime 
kapitale; dhe

5. Komunat duhet të kenë nënshkruar marrëveshjen tripalëshe të pjesëmarrjes (ko-
muna, MAPL-ja dhe HELVETAS Sëiss Intercooperation3);

Komunat të cilat nuk kanë raportuar në një apo më shumë tregues, ose nuk kanë rish-
qyrtuar aktet komunale, ose që kanë pasur qoftë një opinion të modifikuar të auditimit 
ose refuzim të dhënies së opinionit, ose që kanë shpenzuar më pak se 75% të buxhetit 
të investimeve kapitale, ose nuk kanë nënshkruar marrëveshjen e pjesëmarrjes (për 
çfarëdo arsye) ose, nuk do të mund të marrin grantin e performancës komunale, pa-
varësisht pikëve të tyre të performancës. 

3  HELVETAS Swiss Intercooperation është kontraktuar nga SDC-ja për ta mbështetur MAPL në emër të saj 
për zhvillimin e mëtejmë të grantit të performancës komunale gjatë periudhës 2018-2021, duke siguruar 
shfrytëzimin e mirë të kontributit zviceran.
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Arsyetimi i kushteve minimale është që:

• Komunat duhet të tregojnë gatishmëri që të raportojnë të dhënat për të gjithë 
treguesit e SMPK-së, pavarësisht nëse është fjala për tregues të cilët stimulohen 
me grant ose jo;

• Granti do tu jepet atyre komunave që e kanë respektuar obligimin ligjor për t’i ri-
shikuar aktet komunale të vlerësuara si të kundërligjshme nga organet mbikqyrëse.

• Për të marrë grantin, komunat duhet të kenë sistem për menaxhim financiar mjaftue-
shëm të shëndoshë, siç dëshmohet nga raporti i fundit i auditimit i disponueshëm;

• Granti do t’u jepet vetëm atyre komunave që kanë dëshmuar se kanë kapacitete të 
mjaftueshme për të absorbuar fondet shtesë, siç tregohet nga shkalla e shpenzimit 
të buxhetit kapital; dhe

• Komunat, si qeveri lokale autonome, janë të lira të vendosin nëse duan të marrin 
pjesë në skemë. Asnjëra nuk do të detyrohet, mirëpo nëse bëhen pjesëmarrëse 
duhet të respektojnë rregullat e grantit të performancës komunale dhe të mar-
rëveshjes së pjesëmarrjes.

Të pesë këto kushte minimale duhet të plotësohen para se komuna të kualifikohet për 
alokimin e grantit të performancës komunale. Shtojca 3 jep shabllonin për t’i komuni-
kuar secilës komunë rezultatet e vlerësimit të kushteve minimale.

Për vlerësimin e performancë-s së vitit 2018 do të mbesin të ngrira dy kushte mini-
male: kushti 1 – raportimi në të gjithë treguesit e SMPK dhe kushti 2 – rishikimi i akteve 
ligjore. Kjo nënkupton se në përzgjedhjen e komunave përfituese të grantit të perfor-
mancës komunale do të merren parasysh kushti minimal 3,4 dhe 5. 

2.3. Treguesit e performancës komunale 

Siç shihet në tabelën 2 më poshtë, janë identifikuar gjithsej 30 tregues të perfor-
mancës komunale nën tre tituj kryesorë dhe tetë nën-tituj (shih gjithashtu tabelën 1 
më lart).

Tabela 2: Përmbledhje e temave të grantit të performancës komunale4

# Tema / Fusha e treguesit
# maks. 
i pikëve

I. QEVERISJA KOMUNALE - Roli i Kuvendit Komunal, Pjesëmarrja dhe Përfshirja e 
qytetarëve, Transparenca dhe Llogaridhënia

40

I Roli i kuvendit komunal si organ mbikëqyrës 13

1 Dorëzimi me kohë dhe miratimi i Buxhetit Komunal në Kuvendin Komunal 2

2 Diskutimi për raportet tremujore buxhetore nga Kuvendi Komunal 3

3
Diskutimi për raportin e performancës komunale nga Kuvendi Komunal për vitin 
e kaluar

2

4
Diskutimi i raportit të auditorit të jashtëm dhe planit të veprimit për adresimin 
e rekomandimeve si dhe diskutimi i gjetjeve dhe rekomandimeve nga auditimi i 
brendshëm në Kuvendin Komunal

4

5

4 Shpjegimi më i hollësishëm i temave të treguesve dhe ngjyrave mund të gjendet në tekst dhe në shtojcën 2.
5 Për vlerësimin e performancës së vitit 2018, burim i të dhënave për këtë tregues është formulari për pranimin e 
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5 Raportimi i Kryetarit të Komunës para Kuvendit Komunal 2

II Pjesëmarrja, konsultimi dhe gjithëpërfshirja e qytetarëve 12

6 Pjesëmarrja e qytetarëve në takime publike, i disagreguar sipas gjinisë 4

7 Aktet komunale dhe dokumentet e politikave lokale të konsultuara me publikun 4

8
Seanca dëgjimore publike për KAB dhe buxhetin komunal (proporcionalisht ndaj 
# banorëve)

4

III Transparenca, qasja në informata dhe integriteti 15

9 Takimet e kuvendit të bëra publike dhe të transmetuara drejtpërdrejt 3

10 Përditësimi i rregullt i uebfaqes komunale sipas kërkesave (specifike) ligjore5 4

11 Publikimi i dokumenteve dhe kontratave të prokurimit publik 2

12 Publikimi i procesverbaleve për proceset e konsultimeve publike 4

13 Raportimi për zbatimin e planit të integritetit para Kuvendit Komunal 2

II. MENAXHIMI KOMUNAL - Menaxhimi financiar, Menaxhimi i kontratës 
 dhe Menaxhimi i BNj

30

IV Menaxhimi financiar 13

14 Regjistri i tatimit në pronë i përditësuar çdo vit, sipas kërkesave ligjore 3

15 Niveli i mbledhjes së tatimit në pronë (pa borxhe, kamata, gjoba) 5

16 Adresimi i rekomandimeve te auditimit (sipas ZKA) 5

V Menaxhimi i kontratës 7

17 Zbatimi i planit të prokurimit 3

18
Hartimi dhe publikimi i listës së pronave komunale që planifikohen të jepen në 
shfrytëzim dhe të shkëmbehen

4

VI Menaxhimi i burimeve njerëzore 10

19 Vende të hapura pune të proceduara përmes SIMBNj 2

20 Gratë në pozita udhëheqëse në institucionet e arsimit, shëndetësisë, kulturës 5

21 Gratë e emëruara në pozita politike në komunë 3

të dhënave në SMPK.
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III. OFRIMI I SHËRBIMEVE - Qasja dhe cilësia e ofrimit të shërbimeve - Sipas sektorit 30

VII Shërbimet administrative 6

22 Rastet e kërkesave administrative të shqyrtuara brenda afateve ligjore 4

23 Kërkesat e shqyrtuara për leje të ndërtimit 2

VIII Planifikimi hapësinor, transporti publik dhe mjedisi 8

24 Shtrirja e territorit komunal të përfshirë në planet (e hollësishme) rregullative 3

25 Vendbanimet e mbuluara me transport publik lokal 3

26 Realizimi i planit lokal të veprimit në mjedis 2

IX Arsimi para-universitar 8

27 Fëmijët që vijojnë kopshtin 4

28 Rezultatet në test të maturës 4

X Kujdesi parësor shëndetësor (KPSh) 8

29 Hapësira të KPSh në m2 për 10,000 banorë 3

30 Niveli i përmbushjes së raportit 1 mjek familjar dhe 2 infermiere për 2,000 banorë 5

Treguesit pasqyrojnë fushat e performancës komunale që (i) konsiderohen të rëndë-
sishme për një funksionim të mirë të strukturave komunale si subjekte të qeverisjes 
lokale demokratike dhe (ii) konsiderohen të kenë hapësirë për përmirësim, në të gjitha 
nivelet për të gjitha komunat. Nuk është e dobishme të përfshihen treguesit e fus-
have të performancës për të cilat të gjitha komunat, ose të paktën shumica e tyre, 
tashmë kanë vendosur rutina të performancës së mirë (pasi të gjitha do të fitonin 
pikë maksimale dhe nuk do të gjenerohej ndonjë ndryshim). Në vend të kësaj, granti i 
performancës komunale përqëndrohet në fushat ku një grup i madh komunash kanë 
nevojë dhe mund të bëjnë përmirësime të mëtejshme. Granti do të krijojë stimuj për 
të lehtësuar këtë ndryshim. 

Treguesit e ndryshëm kanë rezultate të ndryshme maksimale, në lidhje me peshën 
dhe rëndësinë e atribuar të tyre. Shtojca 2 ka një udhëzues të detajuar mbi caktimin e 
pikëve brenda pikëve maksimale. Pikët janë kalibruar në mënyrë të tillë që të shpërble-
hen nivele të mira dhe të pranueshme të performancës, por që për secilin tregues, për 
performancën nën-optimale jepen shumë pak ose aspak pikë, që do të thotë se pikët 
me të vërtetë stimulojnë performancën e mirë (në vend të performancës mesatare). 
Kjo gjithashtu do të thotë se komunat që performojnë mirë në një numër treguesish 
do të marrin ndjeshëm më shumë pikë se ato që tregojnë performancë të zakonshme. 

Është e rëndësishme të theksohet se treguesit janë përzgjedhur dhe formuluar në 
mënyrë të tillë që të jenë pak a shumë të arritshëm në të njëjtën mënyrë nga të gjitha 
komunat, pavarësisht nga popullsia, madhësia e territorit apo fuqia ekonomike. Në 
parim, treguesit pasqyrojnë atributet që të gjitha komunat ‘duhet t’i kenë’ - pasi ato 
janë pjesë e qeverisjes së mirë lokale, gjë që ju takon të gjithë qytetarëve të Kosovës.
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Në fund, është e rëndësishme të përmendet se 12 tregues (ata në ngjyrë portokalli/
rozë në Tabelën 2) do të ‘ngrihen’ për përcaktimin e grantit që jepet në VF 2020 (dhe 
për të cilën vlerësimi bëhet në fundvitin 2019 bazuar në performancën e vitit 2018). 
Kjo do të thotë se rezultati për këta tregues nuk do të merret parasysh në totalin e 
pikëve.6 Pikët maksimale për 18 treguesit që do të vlerësohen në fundvitin 2019 (për 
performancën e vitit 2018) do të jenë 58. Arsyeja për këtë është se të dhënat për këta 
tregues nuk janë mbledhur nga të gjitha komunat në vitin 2018 dhe prandaj nuk janë 
në dispozicion për vlerësim në fundvitin 2019. 

2.4. Burimet e financimit të grantit të performancës komunale

Granti i performancës komunale do të bashkë-financohet nga Qeveria e Kosovës (nga 
alokimi buxhetor i MAPL), Qeveria Zvicerane, Suedia dhe Norvegjia. 

Plani i financimit të grantit të performancës komunale për vitin 2020 është siç treg-
ohet në Tabelën 3 më poshtë. Është e mundur që buxheti i përgjithshëm i grantit të 
rritet në vitet në vijim me kontribute nga ministritë e linjës dhe/ose donatorët e tjerë. 

Tabela 3: Burimet e financimit të grantit të performancës komunale 2020 (në Euro)

Burimi Total 2020

QeK/MAPL 2,500,0007

SDC 950,000

Sida 540,000

NORAD 910,000

Gjithsej 4,900,000€

2.5. Llogaritja e shumës së grantit të performancës komunale

Treguesit janë definuar në mënyrë të tillë që të gjitha komunat, pavarësisht nga madhë-
sia, vendndodhja apo fuqia ekonomike, mund të jenë një performues i mirë, me kusht 
që të bëjnë përpjekje për të performuar si një qeveri lokale demokratike që i shërben 
popullatës së saj. 

90% e shumës së përgjithshme të GPK ndahet bazuar në formulë, ndërsa 10% e shumës 
së përgjithshme ndahet për shpërblime shtesë për 3 komunat me perfromancën më 
të mirë. 

Dhjetë (10) përqind e shumës totale të grantit i ndahet tri vendeve të para me perfor-
mancën më të mirë. 

Vendi i parë e merr 5% të shumës totale të grantit; vendi i dytë e merr 3% të shumës 
totale të grantit dhe vendi i tretë e merr 2% të shumës totale të grantit. 

Nëse dy e më shumë komuna kanë të njëjtin rezultat të performancës, atëherë shu-

6 Pikët maksimale për 12 treguesit që nuk do të vlerësohen në fundvitin 2019 (për performancën e vitit 2018) do 
të jenë 42.

7  Kjo shumë është subjekt i miratimit të buxhetit të Kosovës nga Kuvendi i Republikës së Kosovës
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ma e shpërblimit për vendin e përcaktuar ndahet në mënyrë proporcinale. Shuma e 
GPK bazuar në formulë (90% e shumës së përgjithshme të GPK) përcaktohet nga 
(i) performanca relative e secilës komunë e matur sipas treguesve të përcaktuar të 
performancës dhe (ii) pesha e grantit të performancës komunale në grantin e përg-
jithshëm të alokuar. Në fakt, granti i performancës komunale do të ndahet në bazë të 
pikëve relative, në mënyrë të tillë që dy komuna të cilat kanë një rezultat të njëjtë do 
të marrin një shtesë relative të barabartë në pjesën e investimeve kapitale të grantit 
të përgjithshëm. Kjo do të thotë që të dy komunave do t`u ndahet një grant që është 
e njëjta përqindje e grantit të tyre të përgjithshëm (ndërsa shumat absolute të grantit 
të performancës komunale do të ndryshojnë). Madhësia e shumës absolute është pro-
porcionale me grantin e përgjithshëm. Arsyetimi për këtë është i qartë: një komunë që 
ka një grant të përgjithshëm më të madh ka nevojë për një shumë më të madhe për të 
‘ndjerë’ të njëjtin stimulim sa i përket përmirësimit të performancës së saj. Shtojca 4 
tregon se si llogaritet ndarja e grantit të performancës komunale. 

2.6. Shfrytëzimi i grantit të performancës komunale

Granti i performancës komunale shpërndahet sipas rregullave dhe parimeve në vijim:

• Granti i performancës komunale përdoret vetëm për investime kapitale; Granti nuk 
mund të përdoret për paga, mallra, shërbime apo subvencione.

• Komuna është e lirë të vendosë për cilat investime do të përdoret granti i perfor-
mancës komunale. Rekomandohet që brenda një cikli të financimit, komunat të 
fokusohen në projekte konkrete, të kufizuara në numër, për të shmangur procedu-
rat e gjata administrative.

• Granti duhet të shfrytëzohet nga komuna konform legjislacionit në fuqi. Në rast 
se komuna nuk e shpenzon grantin konform këtyre rregullave dhe legjislacionit në 
fuqi, obligimet kontraktuale ndaj operatorëve ekonomik barten nga vetë komuna.

• Shfyrtëzimi i grantit i nënshtrohet rregullave të mbikëqyrjes dhe kontrollit konform 
legjislacionit në fuqi.

2.7. Auditimi i grantit të performancës komunale

Shpenzimet nën grantin e performancës komunale auditohen si pjesë e auditimit të 
rregullt nga Zyra Kombëtare e Auditimit. 

• MAPL dhe donatorët mund të dakordohen me ZKA që të bëhet një auditim vjetor 
i posaçëm, për një grup komunash të përzgjedhura, për të shqyrtuar aspekte të 
caktuara të menaxhimit financiar publik në lidhje me projektet e investimeve kap-
itale (përfshirë ato të financuara në kuadër të grantit të performancës komunale). 
Auditimi mund të përfshijë proceset e prokurimit, procedurat e pranimit teknik të 
shërbimeve, pagesat, etj. Detajet për këtë auditim specifikohen nga ZKA.

• Në rast të konstatimit të shkeljeve dhe parregullsive të evidentuara nga ZKA si 
keq-deklarime materiale, MAPL dhe donatorët mund të vendosin për përjashtimin 
e komunës nga e drejta e përfitimit të grantit për një periudhë të caktuar, në pajtim 
me Rregulloren përkatëse për menaxhimin e performancës komunale. 
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3. GRANTI I PERFORMANCËS KOMUNALE –  
PROCESI I VLERËSIMIT

3.1. Aranzhimet institucionale

Komisioni i grantit të performancës komunale dhe grupi teknik janë dy organet përg-
jegjëse për ndarjen e grantit të performancës komunale.

3.1.1. Komisioni i grantit të performancës komunale

Komisioni i grantit të performancës komunale është organi më i lartë vendimmarrës 
për grantin, që merr përgjegjësinë përfundimtare. 

Detyrat e komisionit të grantit të performancës komunale janë, bazuar në këshillat e 
dhëna nga grupi teknik:

• Vendosja e rregullave dhe procedurave të punës së Komisionit;

• Shqyrtimi dhe miratimi i rezultateve të vlerësimit;

• Shqyrtimi dhe miratimi i ndarjeve të grantit sipas propozimeve të grupit teknik të 
bazuara në rregullat e grantit;

• Njoftimi i komunave për rezultatet e vlerësimit për grant;

• Marrja e vendimeve për ankesat e komunave.

Funksioni kryesor i komisionit të grantit të performancës komunale është garantimi i 
integritetit të vlerësimit. Komisioni i grantit të performancës komunale nuk mund të 
ndryshojë rezultatet e vlerësimit, as ndarjet, por detyra e tij është të mbikëqyrë dhe të 
sigurojë që grupi teknik ka ndjekur kriteret dhe procedurat e përcaktuara sipas Rreg-
ullave të Grantit për performancë komunale. 

Komisioni i grantit të performancës komunale përbëhet nga:

• 1 anëtar nga MAPL (Sekretar i përgjithshëm/Kryesues),

• 1 anëtar nga Ministria e Financave dhe Transfereve (Drejtor i buxhetit të Kosovës),

• 1 anëtar nga Thesari, Ministria e Financave dhe Transfereve (Drejtori i Thesarit),

• 1 vëzhgues nga Zyra Kombëtare e Auditimit,

• 1 vëzhgues nga SDC (drejtor),

• 1 vëzhgues nga Sida (drejtor),1 vëzhgues nga Norad (drejtor), dhe

• 1 vëzhgues nga sektori i OJQ-ve.

Për ciklet e mëvonshme të grantit, përfaqësues nga ministritë e linjës dhe/ose dona-
torët që vendosin të marrin pjesë në grantin e performancës komunale mund te shto-
hen si anëtarë të Komisionit të Grantit të Performancës Komunale.
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3.1.2. Grupi teknik

Detyrat e grupit teknik janë:

• Hartimi, dhe kur është e nevojshme, propozimi për ndryshimin e rregullave;

• Vlerësimi i performancës së komunave sipas rregullave të përcaktuara në këtë do-
kument;

• Caktimi i pikëve dhe llogaritja për ndarjen pasuese të grantit; llogaritja sipas pikëve 
të rezultateve të performancës dhe shumës së grantit, bazuar në rregullat e për-
caktuara në këtë dokument;

• Hartimi i raportit të vlerësimit për grant dhe adresimi për aprovim në Komisionin e 
Grantit;

• Shqyrtimi i ankesave të parashtruara nga komunat dhe dërgimi i propozim-vendi-
meve për aprovim në KGPK, nëse ka;

• Ofrimi i shërbimeve të sekretarisë për Komisionin e Grantit të Performancës Komu-
nale. 

Grupi teknik përbëhet nga 7 anëtarë: 

• 5 anëtarë nga MAPL (njëri prej tyre kryesues)

• 2 anëtarë nga HELVETAS Swiss Intercooperation (Demos) 

3.2. Afati kohor

Procesi i vlerësimit të performancës fillon çdo vit kur të dhënat në lidhje me perfor-
mancën komunale bëhen të disponueshme. Tabela më poshtë tregon afatin kohor të 
cikleve të ndarjes vjetore të grantit ndërmjet viteve 2020 dhe 2021.

Tabela 4: Afati kohor tentativ i procesit të vlerësimit për dy ciklet

Aktiviteti GPK 2020 GPK 2021

Miratimi i rregullave Dhjetor, 2019 Para muajit maj 2020

Nënshkrimi i marrëveshjes për pjesëmarrje n/a n/a

Performanca e vlerësuar për VF 2018 2019

Mbledhja e të dhënave Dhjetor, 2019 Maj - Qershor 2020

Procesi i vlerësimit/pikëve Dhjetor 2019 Korrik 2020

Miratimi i rezultateve të vlerësimit Mars 2020 Korrik 2020

Komunikimi i rezultateve tek komunat Mars 2020 Gusht 2020

Periudha për ankesa Mars 2020 Gusht 2020 

Konfirmimi i rezultateve përfundimtare dhe shumave 
të grantit

Mars 2020 Gusht 2020

Transferimi i mjeteve Mars 2020 Janar 2021

Shfrytëzimi i mjeteve VF 2020 VF 2021
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3.3. Procedurat e vlerësimit 

3.3.1. Përgatitjet

Grupi teknik përgatit Rregullat e GPK të cilat miratohen nga MAPL, SDC, Sida dhe 
Norad. Pastaj rregullat i shpërndahen komunave. Grupi teknik gjithashtu do të për-
gatisë një takim të komisionit të grantit të performancës komunale i cili do të miratojë 
rezultatet e vlerësimit për VF 2020. 

3.3.2. Mbledhja dhe vlerësimi i të dhënave

Grupi teknik mbledh të dhënat për vlerësimin e performancës. Këto të dhëna vijnë 
nga burimet e mëposhtme: Raporti i sistemit për menaxhimin e performancës (SMP) 
komunale nga MAPL, raportet e auditimit për secilën prej 38 komunave të përgat-
itura nga ZKA dhe raporti specifik nga ZKA për një numër të treguesve. Të dhënat 
relevante nga këto raporte do të transferohen në grupet e të dhënave për komunë8. 
Pastaj, do të vlerësohen kushtet minimale (nëse janë përmbushur ose jo) të cilat do 
të identifikojnë komunat që kualifikohen ose nuk kualifikohen (shih shtojcën 1). Për 
komunat e mbetura do të vlerësohen treguesit e performancës (shih shtojcën 2). Pas 
kësaj, fletëvlerësimi (shih shabllonin në shtojcën 3) do të plotësohet me rezultatet për 
çdo komunë. Pikët totale do të regjistrohen në tabelën e ndarjes së grantit, e cila do 
të llogarisë shumën e grantit të performancës komunale për secilën komunë që është 
kualifikuar (shtojca 4).

3.3.3. Komunikimi i rezultateve të komunave dhe procedura e 
ankimimit

Pasi komisioni i grantit të performancës komunale të ketë miratuar rezultatet e vlerë-
simit të performancës dhe ndarjen e grantit, brenda 5 ditë pune, fletëvlerësimet do t’u 
komunikohen komunave nga MAPL. 

Pas komunikimit të rezultateve, komunat kanë të drejtë të ankohen brenda pesë ditë 
pune në rast se për arsye objektive nuk pajtohen me rezultatet e vlerësimit. 

Ankesa merret si e bazuar në rastet kur: 

• Komunat kanë argumente të mjaftueshme se gjatë vlerësimit janë bërë gabime 
procedurale; 

• Rezultatet e vlerësimit janë rrjedhojë e llogaritjeve të gabuara, apo përdorimit jo të 
duhur të të dhënave, si dhe rrethanave të tjera të cilat mund të dëmtojnë komunën 
për shkak të aplikimit të kritereve dhe procedurave që nuk përkojnë me rregullat e 
GPK-së.

Ankesa nuk mund të kundërshtojë burimin e të dhënave të përdorur gjatë vlerësimit. 

Komunat mund të ankohen vetëm për rezultatin e tyre dhe jo të komunave të tjera. 

Nëse një komunë, bazuar në dëshmi, pretendon se vlerësuesit kanë bërë gabime në 
vlerësimin e performancës së saj, mund të thirret mekanizmi i mëposhtëm i ankesave:

8  Nëse një komunë nuk ka dorëzuar të dhëna për performancën e vitit 2018 në ndonjë tregues, performanca për këta tregues do 
të jetë zero.
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Hapat dhe afatet kohore në një proces ankimimi

1.

Nëse, pas marrjes së fletëvlerësimit, komuna është e mendimit 
se janë bërë gabime procedurale ose materiale në vlerësimin e 
performancës, komuna ka mundësi të ankohet në komisionin e 
grantit të performancës komunale.

Ankesa duhet:

• të arsyetohet me të dhëna faktike 

• të nënshkruhet nga kryetari i komunës përkatëse

• të dorëzohet me shkrim (në letër) në:

Komisionin e grantit të performancës komunale

Kryesuesi i KGPK-së

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

Tel: 038 200 35 567

E-mail: info.mapl@rks-gov.net 

Pas dorëzimit, do të jepet një konfirmim me shkrim duke 
përmendur emrin e komunës dhe duke deklaruar kohën e 
paraqitjes së ankesës. 

Brenda 5 ditë pune nga 
marrja e fletëvlerësimit, 
para orës 16:00

2.

Grupi teknik do të shqyrtojë ankesat (nëse ka). Ai mund të 
kërkojë një takim me një ose më shumë ankues, me qëllim që 
të kuptojë më mirë ankesën.

Grupi teknik do të përgatisë lëndët e kompletuara të procesit 
të shqyrtimit administrativ të ankesave dhe i dërgon nëkomis-
ionin e grantit të performancës komunale .

Brenda 5 ditë pune pas 
mbylljes së afatit së 
ankimimit

3.
Komisioni i grantit të performancës komunale merr vendim lid-
hur me ankesat e parashtruara nga komunat.

Brenda 10 ditë pune 
pas mbylljes së afatit të 
ankimimit

4.
Grupi teknik do të informojë ankuesin(t) mbi vendimin e komi-
sionit të grantit

Brenda 5 ditë pune pas 
takimit të komisionit

Në rast se një ankesë e një ose më shumë komunave rezulton e suksesshme dhe dër-
gon në një ndryshim në ndarjen e grantit të tyre, kjo gjithashtu do të ketë ndikim në 
shumën e grantit për komunat tjera (për shkak se buxheti i përgjithshëm për grantin 
e performancës komunale në një vit fiskal mbetet i njëjtë). Ky ndryshim në ndarjen 
e grantit për komunat tjera do të miratohet nga komisioni i grantit të performancës 
komunale në mënyrë të njëanshme dhe zbatohet nga grupi teknik e që më pas nuk 
është i hapur për ankesa.
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3.3.4. Finalizimi dhe publikimi i rezultateve të vlerësimit dhe 
ndarja e grantit

Pasi që komisioni i grantit të performancës komunale të ketë vendosur për ankesat, 
rezultatet e vlerësimit si dhe ndarja pasuese e grantit të performancës komunale është 
përfundimtare. Rezultatet përfundimtare dhe shumat e grantit do të komunikohen 
tek komunat në mënyrë që ato të mund të planifikojnë përdorimin e grantit të perfor-
mancës komunale. 

3.3.5. Masat kundër manipulimit të mundshëm të të dhënave 
dhe vlerësimit

Ekziston rreziku për manipulimin e të dhënave në procesin e vlerësimit. Kjo nënkupton 
që disa komuna mund të marrin një grant më të madh se sa e meritojnë. Kjo do të 
dëmtonte besimin e përfituesve dhe donatorëve në grantin e performancës komunale. 
Ky rrezik do të zbutet përmes mekanizmave në vijim: 

• Forcimit të mekanizmave ekzistues të verifikimit të të dhënave në SMPK;

• Sigurimit të cilësisë së alokimit të grantit nga konsulentë të jashtëm. 

• Në rast të zbulimit të mashtrimit, MAPL dhe donatorët marrin vendim për masat e 
mëposhtme: 

• mos-kualifikimi për vitin (vitet) e ardhshme të komunës (komunave) përkatëse, 
anëtarit (anëtarëve) të grupit teknik ose komisionit; 

• ri-marrja e (një pjese) mjeteve përkatëse nga komuna ose buxheti i grantit të per-
formancës komunale;

• përmirësimi i mekanizmave të kontrollit brenda sistemit (duke përfshirë procesin e 
sigurimit të cilësisë së të dhënave);

• ri-modelimi i grantit të performancës komunale.
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4. GRANTI I PERFORMANCËS KOMUNALE -  
UDHËZUES PËR NGRITJE TË KAPACITETEVE

Granti i performancës komunale synon të lehtësojë ndryshimin në sjelljen e komunave 
(duke respektuar të drejtën e tyre për vendimmarrje). Ato janë një mjet drejt një qël-
limi dhe jo një qëllim në vetvete. Në këtë kuptim, qëllimi kryesor nuk është vlerësimi i 
rezultateve në vetvete, por procesi i diskutimit dhe reflektimit që nxit vlerësimi.

Rrjedhimisht, duhet siguruar se rezultatet e vlerësimit në fakt krijojnë debat dhe disku-
tim si brenda komunave ashtu edhe në nivelin kombëtar të politikave, për pasurimin e 
dialogut të politikave dhe kuptimin më të mirë të sektorit. Mund të ndodhë që të ketë 
disa tregues në dizajnin aktual të cilët janë tërësisht jo kritik, p.sh. pasi që të gjitha 
komunat marrin numrin e pikëve (në të cilin rast ky tregues duhet të zëvendësohet 
shpejt). Në raste të tjera, rezultati mund të tregojë se për disa tregues të gjitha komu-
nat kanë shënuar rezultate të këqija, në të cilin rast mund të kërkohet ndonjë veprim i 
bashkërenduar ose një diskutim për arsyet themelore për këtë (mund të ketë faktorë 
të jashtëm që i ndalojnë komunat të përmbushin kriteret e performancës). 

Si të tilla, rezultatet e vlerësimit të performancës jo vetëm plotësojnë dialogun e politi-
kave, por gjithashtu mund të udhëheqin përpjekjet për zhvillimin e kapaciteteve, si nga 
vetë komunat, ashtu edhe nga projektet ndërkombëtare dhe asistenca e tyre teknike. 
Kjo lidhje mes rezultateve të vlerësimit dhe përpjekjeve për zhvillimin e kapaciteteve 
nuk mund të mbivlerësohet lehtë, pasi që, në fund të fundit, është argumenti më i 
rëndësishëm për marrjen e një granti të performancës komunale: si një mjet për nxit-
jen e ndryshimit.



5. SHTOJCAT
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# Kushti minimal
Përkufizimi i kushtit 
minimal

Baza ligjore
Burimi i të 
dhënave

Kriteri

Komuna i ka përmbushur / nuk i ka 
përmbushur

1

Komuna mbledhë dhe 
raporton të dhëna për 
performancën komu-
nale 

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

Rregullorja no.02/2017 për sistemin e menax-
hiimit të perfomancës komunale

Raporti 
i SMPK, 
MAPL

Po, nëse komuna ka raportuar në të 
gjithë treguesit e SMPK

Jo, Nëse komuna nuk ka raportuar në 
një ose më shumë tregues të SMPK.

2

Komuna i përmbahet 
obligimeve ligjore 
rreth ligjshmërisë së 
akteve komunale

Komunat duhet 
t’i kenë rishqyrtu-
ar të gjitha aktet 
komunale të vlerë-
suara si të kundërlig-
jshme nga organet 
mbikqyrëse sipas 
kërkesave ligjore

Rregullorja (QRK) NR-01/2016 për Shqyrtimin 
Administrativ të Akteve të Komunave

Raporti i 
funksion-
imit të 
komunave

Po, nëse komuna ka kryer rishqyrtimin 
e akteve ligjore nga kuvendi komunal

Jo, nëse komuna nuk ka kryer rish-
qyrtimin e akteve ligjore nga kuvendi 
komunal

3
Komuna ka një sistem 
të shëndoshë të me-
naxhimit financiar

Opinioni vjetor i 
auditimit së paku i 
‘Pamodofikuar me 
theksim të çështjes10

Ligji nr.03/L-048 për Menaxhimin e financave 
publike dhe përgjegjësitë (LMFPP)

Rregullorja nr.01/2017 për raportimin vjetor 
financiar nga organizatat buxhetore e nxjer-
rë nga MF-ja. Standardet Ndërkombëtare të 
Kontabilitetit për Sektorin Publik

Raportet 
e ZKA-së 

Po, nëse komuna merr Opinion të 
pamodifikuar ose Opinion të Pamodi-
fikuar me theksim të çështjes;

Jo, nëse komuna merr Opinion të 
Kualifikuar ose të Kundërt, dhe nëse 
ZKA refuzon dhënien e opinionit

9  ZKA ofron lloje të ndryshme të opinioneve:

Opinion i pamodifikuar: 
• Nëse konstatohet se janë përgatitur pasqyrat financiare, në të gjitha aspektet materiale, në për-

puthje me kornizën financiare në fuqi

Opinion i kualifikuar: 
• Nëse posedon dëshmi të mjaftueshme të auditimit të duhur, auditori konstaton se gabimet, individ-

ualisht ose në tërësi, janë materiale, por jo të përhapura, në pasqyrat financiare; ose 
• Nëse auditori nuk ishte në gjendje të siguronte dëshmi të mjaftueshme të auditimit të duhur mbi të 

cilën do të bazonte një opinion, por konkludon se efektet në pasqyrat financiare të çdo gabimi të 
pazbuluar mund të jenë materiale por jo të përhapura

Opinion i kundërt:
• Nëse posedon dëshmi të mjaftueshme të auditimit të duhur, auditori konstaton se gabimet, individ-

ualisht ose në tërësi, janë si materiale ashtu edhe të përhapura në pasqyrat financiare

Refuzon dhënien e Opinionit:
• Nëse nuk ka qenë në gjendje të posedoj dëshmi të mjaftueshme të auditimit të duhur mbi të cilën 

do ta bazonte opinionin, auditori konstaton se efektet në pasqyrat financiare të çdo gabimi të pa 
zbuluar mund të jenë edhe materiale edhe të përhapura. Nëse pas pranimit të angazhimit, auditori 
bëhet i vetëdijshëm se menaxhmenti ka vendosur një kufizim në fushëveprimin e auditimit të cilën 
auditori e konsideron se mund të rezultojë në nevojën për të shprehur një opinion të kualifikuar ose 
refuzon dhënien e një opinionin mbi pasqyrat financiare, auditori duhet të kërkojë që menaxhmenti 
ta heq kufizimin.

Theksim i çështjes:
• Nëse auditori e konsideron të nevojshme të tërheqë vëmendjen e përdoruesit në një çështje të 

paraqitur ose të shpalosur në pasqyrat financiare që është e një rëndësie të tillë që është thelbësore 
për ata të kuptojnë pasqyrat financiare, por ekziston dëshmi e mjaftueshme adekuate se çështja 
nuk është materialisht e gabuar në pasqyrat financiare, auditori duhet të përfshijë paragrafin e 
theksimit të çështjes në raportin e auditorit. Paragrafi me Theksimin e Çështjes duhet t'i referohet 
vetëm informacionit të paraqitur ose të shpalosur në pasqyrat financiare.
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4
Komuna ka kapacitete 
të mjaftueshme për të 
tërhequr fonde shtesë

Të paktën 75% e 
buxhetit për in-
vestime kapitale i 
shpenzuar 

Rregulli financiar nr.01-2013 i LMFPP-së për 
shpenzimet e parasë publike 

Raportet 
e ZKA-së

Shpenzimet totale për investimet 
kapitale/Buxheti final për investimet 
kapitale (granti i përgjithshëm + të 
hyrat vetanake + donacionet)

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

5

Komuna i pranon dhe i 
përmbahet rregullave 
të grantit të perfor-
mancës komunale

Marrëvesh-
ja trepalëshe 
e pjesëmarrjes 
(ndërmjet komunës, 
MAPL-së dhe HEL-
VETAS) e nënshkruar

Marrëveshja kornizë në lidhje me bashkëpun-
imin teknik dhe financiar dhe ndihmën human-
itare ndërmjet Këshillit Federal Zviceran dhe 
Qeverisë së Republikës së Kosovës

Marrëveshja ndërmjet MAPL-së, MF-së dhe 
SDC-së lidhur me projektin e Decentralizimit 
dhe Përkrahjes Komunave (DEMOS), faza II

MAPL

Po, nëse marrëveshja e pjesëmarrjes 
është nënshkruar dhe dorëzuar në 
MAPL, para afatit;

Jo, nëse marrëveshja e pjesëmarrjes 
nuk është nënshkruar dhe dorëzuar 
në MAPL, para afatit
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Tabela më poshtë paraqet 30 treguesit e performancës. Mënyra se si maten treguesit nga SMPK, është përshkruar në dokumentet 
e SMPK-së. Në tabelën më poshtë janë dhënë përkufimizet e shkurtëra se si maten treguesit. Treguesit e theksuar me ngjyrë rozë/
portokalli përjashtohen nga vlerësimi për performancën e vitit 2018.

# Treguesi Përkufizimi i shkurtër 

I

1

Dorëzimi me kohë 
dhe miratimi i Buxhe-
tit Komunal në Kuven-
din Komunal

Treguesi mat nivelin e përmbushjes së detyrimit ligjor nga ana e organeve komunale për të hartuar dhe dorëzuar 
propozimin e buxhetit komunal për miratim, dhe miratimin e tij nga kuvendi komunal. Propozimi vjetor i buxhetit komu-
nal për vitin n+1 duhet të dorëzohet në KK më 1 shtator, më së voni. Propozimi i buxhetit duhet të miratohet nga KK-ja 
dhe të dorëzohet në Ministrinë e Financave më 30 shtator, më së voni. Baza ligjore lidhur me hartimin dhe miratimin e 
propozimit vjetor të buxhetit është dhënë nga Ligji për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë. Matja e per-
formancës së këtij treguesi bazohet në matjen e: i) dorëzimit me kohë të propozimit të buxhetit komunal në KK dhe ii) 
dorëzimit me kohë të propozimit të miratuar të buxhetit komunal në Ministrinë e Financave.

2
Diskutimi për raportet 
tremujore buxhetore 
nga Kuvendi Komunal

Treguesi mat përmbushjen e detyrimit ligjor nga ana e autoriteteve komunale për t’i paraqitur dhe për t’i diskutuar rapor-
tet tremujore buxhetore në kuvendin komunal. Raportet buxhetore duhet të dorëzohen për diskutim çdo tre muaj në 
kuvendin komunal, d.m.th., raportet duhet të dorëzohen në kuvendin komunal nga kryetari i komunës.

Baza ligjore për përgatitjen dhe paraqitjen e raporteve tremujore buxhetore në KK është dhënë në Ligjin për Menaxhimit 
të Financave Publike dhe Përgjegjësisë.

Matja e performancës së këtij treguesi bazohet në matjen e paraqitjes në kohë të raporteve tremujore (brenda 30 ditëve 
nga përfundimi i tremujorit) nga ana e kryetarit të Komunës para KK-së, për secilin tremujor; duke vëzhguar respektimin 
e datave: 31 janar, 30 prill, 31 korrik dhe 31 tetor të vitit fiskal të vlerësuar.

3

Diskutimi për raportin 
e performancës ko-
munale nga Kuvendi 
Komunal për vitin e 
kaluar

Treguesi mat përmbushjen e detyrimeve ligjore nga ana e komunës për t’i paraqitur dhe për t’i diskutuar rezultatet e per-
formancës vjetore komunale nga Sistemi i Menaxhimit të Performancës Komunale (SMPK) në KK. Për qëllime vlerësimi, 
Raporti Komunal i Performancës (viti n-1) duhet të jetë pikë e rendit të ditës në një nga mbledhjet e KK-së para qershorit 
(viti n).

Përmes këtij treguesi, KK-ja është në gjendje të diskutojë çdo vit dhe ta mbajë ekzekutivin llogaridhënës për punën e 
komunës. Matja e performancës së këtij treguesi bazohet në matjen e paraqitjes në kohë të raportit, në mënyrë specifike 
kërkohet të dëshmohet si vërtetim se raporti i SKP është përfshirë si nëntitull raportues në rendit e ditës së kuvendit 
komunal pas publikimit të raportit; me vitin kalendarik kur publikohet raporti.
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4

Diskutimi i raportit të 
auditorit të jashtëm 
dhe planit të veprimit 
për adresimin e reko-
mandimeve si dhe di-
skutimi i gjetjeve dhe 
rekomandimeve nga 
auditimi i brendshëm 
në Kuvendin Komunal

Për skemën e grantit, ky tregues grumbullon leximet nga dy tregues të SMP-së, gjegjësisht treguesi 3.2.4 dhe treguesi 
3.2.5;

Treguesi 3.2.4 mat performancën komunale në lidhje me përmbushjen e obligimit për të paraqitur Raportin Kombëtar të 
Auditimit para KK-së për diskutim, përfshirë edhe planin e veprimit. Baza ligjore për këtë paraqitje është dhënë në Ligjin 
për ZKA-në, duke ua vendosur detyrimin autoriteteve komunale që të raportojnë në KK për aktivitetet e planifikuara dhe 
të ekzekutuara në lidhje me gjetjet dhe rekomandimet e ZKA-së të specifikuara në Raportet e tyre Vjetore të Auditimit 
të Rregullsisë; Matja e performancës bazohet në kriteret e mëposhtme: i) diskutimi i raportit të ZKA-së në KK dhe ii) 
diskutimi i planit të veprimit për adresimin e rekomandimeve të ZKA-së; kërkohen dëshmi specifike për të konfirmuar 
plotësimin e kritereve brenda afatit të përcaktuar.

Treguesi 3.2.5 mat performancën komunale në lidhje me përmbushjen e obligimit për ta paraqitur dhe për ta diskutuar 
raportin e Auditimit të Brendshëm para KK-së, përfshirë planin e veprimit në lidhje me gjetjet. Matja e performancës 
bazohet në kriteret e mëposhtme: i) diskutimi i raportit të Auditimit të Brendshëm në KK dhe ii) diskutimi i planit të ve-
primit për t’i adresuar rekomandimet e raportit të Auditimit të Brendshëm; kërkohen dëshmi specifike për të konfirmuar 
plotësimin e kritereve brenda afatit të përcaktuar. 

5
Raportimi i Kryetarit 
të Komunës para Ku-
vendit Komunal

Treguesi mat performancën komunale në lidhje me detyrimin e kryetarëve të komunave për të raportuar në KK, duke 
matur pjesëmarrjen e kryetarëve të komunave në 10 punime të rregullta (minimumi i kërkuar sipas ligjit) të KK-së si fo-
rume për raportimin e kryetarëve të komunave. Kryetari i komunës kërkohet që të raportojë në KK të paktën dy herë në 
vit, ndërsa raportimi ose prania më e shpeshtë e kryetarit të komunës në KK përmirëson koordinimin, transparencën dhe 
llogaridhënien, me faktin se kryetari i komunës është i gatshëm t’i përgjigjet kuvendit komunal. Sipas ligjit kërkohen të 
paktën dy raportime të kryetarit të komunës në KK. Matja e performancës bazohet në dëshmitë që vërtetojnë praninë e 
kryetarit të komunës në seancat e punës të KK-së, konkretisht listat e pjesëmarrjes ose raportet e mbledhjeve të KK-së.

II

6

Pjesëmarrja e qytet-
arëve në takime 
publike, i disagreguar 
sipas gjinisë 

Për skemën e grantit, ky tregues grumbullon leximet nga dy tregues të SMP-së, gjegjësisht treguesi 3.1.2 dhe treguesi 
16.1.3;

Treguesi 3.1.2. mat nivelin e pjesëmarrjes së qytetarëve në të gjitha konsultimet publike komunale në raport me numrin 
e banorëve në komunë. Rezultati i renditjes së komunës për këtë tregues (përqindja e performancës së saj) llogaritet si 
përqindje në raport me komunën me performancën më të mirë (100%). Krahasimi në kontekst siguron që komunat të 
renditen sipas performancës. Matja e performancës për këtë tregues merr në konsideratë si në vijim: të gjitha aktivitetet 
e konsultimit publik, përfshirë takimet publike, seancat dëgjimore të buxhetit dhe konsultimet për aktet komunale. Ndar-
ja e pjesëmarrësve sipas gjinisë gjithashtu përfshihet në këtë tregues. Për aktivitetet e konsultimit publik dhe numrin e 
pjesëmarrësve kërkohen dëshmi dokumentuese.

Treguesi 13.1.3 mat pjesëmarrjen e grave në konsultimet publike si përqindje e të gjithë pjesëmarrësve në aktivitetet e 
konsultimit publik; Ky është një tregues i barazisë gjinore, i nxjerrë nga pjesëmarrja e përgjithshme e qytetarëve në kon-
sultimet publike.



28

# Treguesi Përkufizimi i shkurtër 

7

Aktet komunale dhe 
dokumentet e politi-
kave lokale të konsul-
tuara me publikun

Treguesi mat performancën në lidhje me nivelin e përmbushjes së detyrimit nga ana e kuvendit komunal sa i përket kon-
sultimit publik pas hartimit të akteve të përgjithshme. Për qëllime të këtij treguesi, bazuar në përcaktimin në nenin 8 të 
Udhëzimit Administrativ 01/2015, publiku konsultohet për sa i përket akteve të përgjithshme të miratuara nga KK. Matja 
e performancës për këtë tregues bazohet në dëshmitë në vijim: (i) numri i akteve të përgjithshme dhe i dokumenteve 
të politikave të miratuara gjatë vitit, dhe (i) numri i akteve të përgjithshme dhe i dokumenteve të politikave të miratuara 
gjatë vitit, e të cilat kanë kaluar nëpër konsultimin publik. Përmbushja e kritereve për matje i nënshtrohet dëshmive do-
kumentuese.

8

Seanca dëgjimore 
publike për KAB dhe 
buxhetin komunal 
(proporcionalisht ndaj 
# banorëve)

Treguesi mat performancën e autoriteteve komunale në organizimin e seancave dëgjimore për KAB-in dhe për buxhetin, 
duke përdorur numrin prej 10.000 banorëve si referencë për numrin e popullsisë së komunës, që nënkupton përcaktimin 
e numrit të seancave dëgjimore në raport me numrin e popullsisë. Për komunat me 10.000 banorë ose më pak, numri 
minimal i seancave dëgjimore caktohet në 2. Konteksti ligjor për këtë tregues është nxjerrë nga Ligji për Menaxhimin e 
Financave Publike dhe Përgjegjësitë dhe nga Udhëzimi Administrativ (MAPL) nr. 06/2018 për Standardet Minimale të 
Konsultimit Publik në Komuna. Matja e performancës për këtë tregues bazohet në dëshmitë dokumentuese për kriteret 
e mëposhtme: (ii) numri i konsultimeve publike për buxhetin vjetor komunal (ii) numri i konsultimeve publike për KAB-in; 
(iii) numri i banorëve në komunë.

III

9

Takimet e kuvendit të 
bëra publike dhe të 
transmetuara drejt-
përdrejt

Treguesi mat performancën e autoriteteve komunale në njoftimin me kohë të mbledhjeve të KK-së dhe në ofrimin e trans-
metimit të drejtpërdrejtë të mbledhjeve të KK-së dhe të komiteteve të saj. Transmetimi online konsiderohet gjithashtu 
transmetim për qëllimet e këtij treguesi, duke parashikuar që transmetimi online është në dispozicion në faqen zyrtare 
të komunës. Njoftimi i duhur për mbledhjen e radhës të KK-së i nënshtrohet kritereve që rregullojnë publikimin, përmba-
jtjen, afatin dhe gjuhën. Baza ligjore për këtë tregues është dhënë në Udhëzimin Administrativ (MAPL) nr. 04/2018 për 
Transparencë në Komuna. Niveli i performancës së treguesit bazohet në dëshmitë dokumentuese në lidhje me kriteret 
e mëposhtme: (i) numri i mbledhjeve të KK-së; (ii) numri i njoftimeve për mbledhjet e KK-së; (iii) numri i mbledhjeve të 
KK-së që janë transmetuar drejtpërdrejt.

10

Përditësimi i rregullt 
i uebfaqes komu-
nale sipas kërkesave 
(specifike) ligjore

Treguesi mat nivelin e performancës së autoriteteve përgjegjëse komunale në menaxhimin e uebfaqes, duke siguruar 
përmbajtje të specifikuar dhe përditësime të rregullta. Kriteret për përmbajtjen e uebfaqes komunale janë dhënë në 
Udhëzimin Administrativ (MAP) nr. 01/2015, duke specifikuar përmbajtjen e domosdoshme (popullimin e uebfaqes) për 
uebfaqet e institucioneve publike, si dhe në Udhëzimin Administrativ (MAPL) nr. 04/2018; Për qëllimet e këtij treguesi, 
matja e peformancës i nënshtrohet dëshmive dokumentuese të plotësimit të një liste të përcaktuar me 8 kritere.
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11

Publikimi i doku-
menteve dhe kon-
tratave të prokurimit 
publik

Treguesi mat performancën e autoriteteve komunale në lidhje me respektimin e rregulloreve të kërkuara për publikimin 
e dokumenteve të prokurimit publik, planit vjetor të prokurimit, raportit për zbatimin e planit të prokurimit në periudhën 
e paraparë, kontratave publike; 

Treguesi llogaritet duke dhënë pikë për pajtueshmëri me secilën nga 3 kategoritë (publikimi i dokumenteve). Ky është një 
tregues i rëndësishëm për transparencën, duke lejuar mbikëqyrjen publike dhe llogaridhënien në lidhje me menaxhimin 
e fondeve publike nga autoritetet komunale. Performanca e këtij treguesi bazohet në dëshmitë në dispozicion për të 
përcaktuar pajtueshmërinë në lidhje me: (i) publikimin e planit vjetor të prokurimit publik; (ii) publikimin e raportit për 
zbatimin e planit të prokurimit publik; (iii) publikimi i kontratave publike.

12
Publikimi i procesver-
baleve për proceset e 
konsultimeve publike

Treguesi mat performancën e autoriteteve komunale në lidhje me përgatitjen dhe publikimin e transkripteve ose raporteve 
nga seancat e konsultimit publik; Në mënyrë të veçantë, ky tregues mat përqindjen e transkripteve ose raporteve të kon-
sultimeve publike që publikohen në uebfaqen e komunës së paku 30 ditë nga seanca e konsultimit publik. Treguesi është 
i rëndësishëm për të monitoruar llogaridhënien e autoriteteve komunale ndaj zonës elektorale të tyre, duke ua mundësu-
ar qytetarëve që t’i monitorojnë inputet e tyre, dhe duke i mbajtur autoritetet komunale llogaridhënëse. Performanca e 
treguesit matet në dy kritere: (i) numri i konsultimeve publike gjatë vitit; dhe (ii) numri i konsultimeve publike kur raporti 
është ngarkuar në uebfaqen komunale brenda 30 ditëve.

13

Raportimi për 
zbatimin e planit të 
integritetit para Ku-
vendit Komunal

Treguesi mat performancën e autoriteteve komunale në lidhje me përmbushjen e detyrimit për të raportuar mbi zbatimin 
e planit të integritetit gjatë vitit të vlerësuar, duke siguruar në thelb transparencën dhe llogaridhënien për masat kundër 
korrupsionit të parapara me planin e integritetit, si instrument parandalues kundër korrupsionit. Performanca e këtij 
treguesi vlerësohet bazuar në dëshmitë që ofrojnë informata se raporti vjetor i zbatimit të Planit të Integritetit është 
paraqitur dhe është diskutuar nga KK-ja gjatë vitit deri më 31 dhjetor.

IV

14

Regjistri i tatimit në 
pronë i përditësuar 
çdo vit, sipas kërke-
save ligjore

Treguesi mat performancën e autoriteteve komunale sa i përket zbatimit të detyrimit që lidhet me rivlerësimin e ndër-
tesave për qëllime të tatimit në pronë brenda vitit kalendarik. Rivlerësimi i ndërtesave për qëllime të tatimit në pronë i 
referohet detyrimit për t’i identifikuar dhe regjistruar ndryshimet në ndërtesat ekzistuese, në mënyrë që të mundësohet 
faturimi i tatimit në pronë siç kërkohet me ligj, dhe duhet të kryhet çdo vit. Ligji përcakton që 20% e pronave (ndërte-
save) duhet të rishikohen për qëllime të verifikimit, në mënyrë që të sigurohet konsistencë midis regjistrimit dhe gjendjes 
aktuale të pronës. Baza ligjore për këtë tregues është Ligji nr. 06/L-005 për Tatimin në Pronën e Paluajtshme. Performan-
ca e treguesit llogaritet bazuar në informacionin e marrë në lidhje me: (i) numrin e pronave (ndërtesave) në komunë; (ii) 
numrin e pronave (ndërtesave) në komunë që janë verifikuar.
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15

Niveli i mbledhjes 
së tatimit në pronë 
(pa borxhe, kamata, 
gjoba)

Treguesi mat performancën e autoriteteve komunale në zbatimin e detyrimit të tyre ligjor në lidhje me arkëtimin e tatimit 
në pronë, e shprehur si përqindje e totalit të tatimit në pronë të faturuar brenda një viti. Ai llogarit normën e arkëtimit në 
një vit, duke përjashtuar borxhet nga faturat e vitit të kaluar, pagesat e interesit dhe gjobat. Matja e nivelit të arkëtimit 
të tatimit në pronë i referohet vitit të vlerësuar. Ky tregues vlerëson autoritetet komunale duke matur nivelin e arkëtimit 
të tatimit në pronë në krahasim me tatimin e faturuar gjatë vitit të vlerësuar. Baza ligjore për këtë tregues është Ligji nr. 
06/L-005 për Tatimin në Pronën e Paluajtshme. 

Performanca e treguesit llogaritet bazuar në informacionin e marrë në lidhje me: (i) shumën e faturuar për totalin e 
tatimit në pronë për atë vit (ii) shumën e arkëtuar për totalin e tatimit në pronë të faturuar për atë vit. Treguesi nuk mat 
vlerën totale të tatimit në pronë të arkëtuar, pasi shuma totale mund të përfshijë edhe borxhet më të vjetra të transferu-
ara nga vitet e kaluara, pagesat e interesit dhe gjobat; në mënyrë specifike ai mat vetëm nivelin e tatimit të arkëtuar gjatë 
vitit raportues.

16
Adresimi i rekoman-
dimeve te auditimit 
(sipas ZKA)

Treguesi mat performancën e autoriteteve komunale në lidhje me zbatimin dhe adresimin e plotë të rekomandimeve 
të nivelit të lartë dhe të mesëm, të paraqitura shprehimisht në raportin e auditimit të ZKA-së. Në raportin e auditimit të 
ZKA-së (n-2), i cili i referohet vitit fiskal (n-3), paraqiten rekomandime për zbatim ose adresim, të cilat duhet të zbato-
hen dhe adresohen plotësisht në vitin (n-1). Treguesi është një masë e rëndësishme e reagimit të autoriteteve komunale 
në lidhje me rekomandimet e dhëna nga ZKA-ja. Performanca e treguesit vlerësohet bazuar në dëshmitë e adresimit të 
rekomandimeve të listuara, si përqindje e rekomandimeve të adresuara në raport me rekomandimet e listuara.

V

17
Zbatimi i planit të 
prokurimit 

Treguesi mat performancën e autoriteteve komunale në lidhje me zbatimin e planit vjetor të prokurimit komunal, duke 
vlerësuar performancën bazuar në nivelin e shpenzimit të buxhetit të planifikuar përmes aktiviteteve të prokurimit. Në 
mënyrë të veçantë, treguesi përdor informacion financiar për të vlerësuar performancën ndërmjet buxhetit të planifi-
kuar dhe atij të ekzekutuar përmes prokurimit. Treguesi është një masë e rëndësishme e efektivitetit dhe efikasitetit të 
autoriteteve komunale në planifikimin dhe ekzekutimin e buxhetit përmes njësisë së prokurimit publik, duke siguruar 
respektimin e ligjeve, rregullave dhe rregulloreve të prokurimit. Performanca e treguesit vlerësohet bazuar në dëshmitë 
dokumentuese në vijim: (i) buxheti i përgjithshëm i shpenzuar përmes prokurimit; (ii) buxheti i përgjithshëm i planifikuar 
për aktivitetet e prokurimit.

18

Hartimi dhe publikimi 
i listës së pronave 
komunale që plani-
fikohen të jepen në 
shfrytëzim dhe të 
shkëmbehen

Treguesi mat performancën e autoriteteve komunale në përmbushjen e detyrimeve të tyre në fushën e zhvillimit ekono-
mik lokal, posaçërisht në përgatitjen dhe publikimin e listës së pronave të planifikuara për t’i lëshuar me qira për palët e 
interesuara në baza tregtare, për t’u përdorur për qëllime biznesi. Strategjia për Zhvillimin Ekonomik Lokal 2019-2023 
specifikon dhe parasheh përgatitjen dhe publikimin e listës me pronat komunale të planifikuara për t’u lëshuar me qira 
për qëllime biznesi. Performanca e treguesit bazohet në dëshmitë që ofrojnë informata për kriteret e mëposhtme: (i) 
lista e përgatitur me asetet komunale të planifikuara për t’u lëshuar me qira në vitin përkatës; (ii) publikimi në uebfaqen 
zyrtare të komunës i listës me asetet komunale të planifikuara për t’u lëshuar me qira.
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VI

19
Vende të hapura pune 
të proceduara përmes 
SIMBNj

Treguesi mat performancën e autoriteteve komunale për të siguruar pajtueshmërinë me menaxhimin e burimeve 
njerëzore në komunë, duke siguruar që të gjitha vendet e lira të punës përpunohen përmes sistemit elektronik SIMBNJ 
(sistemi informativ për menaxhimin e burimeve njerëzore). Performanca e treguesit vlerësohet duke u bazuar në infor-
matat e dhëna për: (i) numrin e përgjithshëm të punësimeve të reja të nëpunësve civilë gjatë vitit, në komunë dhe në 
institucionet vartëse të saj; (ii) numrin e përgjithshëm të punësimeve të reja të nëpunësve civilë gjatë vitit në komunë dhe 
në institucionet vartëse të saj, të përpunuara përmes SIMBNJ-së.

20

Gratë në pozita ud-
hëheqëse në insti-
tucionet e arsimit, 
shëndetësisë, kulturës

Treguesi mat nivelin e performancës së autoriteteve komunale në lidhje me nivelet e arritura të barazisë gjinore në pozi-
tat udhëheqëse për udhëheqësit në institucionet vartëse të komunës në fushën e arsimit, kujdesit shëndetësor, kulturës 
dhe sportit. Treguesi mat përqindjen e pajtueshmërisë me cakun e barazisë gjinore, duke matur përqindjen e grave në 
pozita më të larta menaxhuese në organet komunale dhe institucionet vartëse. Baza ligjore për këtë tregues është Ligji 
nr. 05/L-020 për Barazi Gjinore, dhe Programi i Kosovës për Barazi Gjinore. Performanca e treguesit përcaktohet në bazë 
të dëshmive (i) totali i të punësuarve në pozitat më të larta menaxhuese në organet komunale dhe institucionet vartëse, 
(ii) numri i grave në pozitat e larta menaxhuese në organet komunale dhe institucionet vartëse.

21
Gratë e emëruara 
në pozita politike në 
komunë

Treguesi mat nivelin e performancës së autoriteteve komunale në lidhje me nivelet e arritura të barazisë gjinore në 
pozitat politikisht të emëruara në strukturat e komunës. Treguesi mat përqindjen e pajtueshmërisë me cakun e bara-
zisë gjinore, duke matur përqindjen e grave në pozitat politikisht të emërara në autoritetet komunale. Treguesi mat 
emërimet në pozita politike siç është pozita e nënkryetarit të komunës, drejtorit komunal, këshilltarit politik dhe pozitave 
të tjera politikisht të mandatuara. Baza ligjore për këtë tregues është Ligji nr. 05/L-020 për Barazi Gjinore dhe Programi 
i Kosovës për Barazi Gjinore. Performanca e treguesit përcaktohet në bazë të dëshmive (i) totali i personave në pozita 
politikisht të emëruara në komunë (ii) numri i grave në pozitat politikisht të emëruara në komunë.

VII

22

Rastet e kërkesave 
administrative të 
shqyrtuara brenda 
afateve ligjore

Treguesi mat efektivitetin e autoriteteve komunale në shqyrtimin e kërkesave të paraqitura nga qytetarët dhe organi-
zatat përgjatë vitit të vlerësuar. Prandaj, autoritetet komunale obligohen t’i shqyrtojnë të gjitha kërkesat e qytetarëve 
brenda afateve specifike, varësisht nga natyra/fusha e kërkesës. Vetëm rastet e regjistruara (dorëzuara) përmes Qen-
drës Komunale për Qytetarët merren parasysh dhe llogariten për qëllimet e matjes. Treguesi mat përqindjen e rasteve 
të shqyrtuara në raport me rastet e përgjithshme të menaxhuara nga sistemi komunal. Baza ligjore për treguesin është 
Ligji nr. 05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative dhe një grup i gjerë ligjesh dhe aktesh nënligjore që 
rregullojnë kohëzgjatjet specifike të procedurave. Performanca e treguesit vlerësohet duke siguruar informata në lidhje 
me: (i) numrin e rasteve të shqyrtuara nga komuna gjatë vitit; (ii) numrin e rasteve të shqyrtuara nga komuna brenda 
afateve ligjore.
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# Treguesi Përkufizimi i shkurtër 

23
Kërkesat e shqyrtuara 
për leje të ndërtimit

Treguesi mat performancën e autoriteteve komunale në lidhje me efektivitetin e shqyrtimit të kërkesave për leje ndërti-
more. Në mënyrë të veçantë, ky tregues mat përqindjen e kërkesave të shqyrtuara, pa paragjykuar rezultatin pozitiv ose 
negativ të kërkesave për leje ndërtimore, meqenëse kualifikueshmëria ose pajtueshmëria e secilës kërkesë ose ndonjërës 
prej tyre për leje ndërtimore nuk mund të paragjykohet. Përqindja e kërkesave të shqyrtuara bazohet në numrin e kërke-
save të paraqitura gjatë vitit të raportuar. Baza ligjore për këtë tregues është Ligji nr. 04/L-110 për Ndërtim dhe Ligji për 
Vetëqeverisje Lokale. Performanca e treguesit vlerësohet bazuar në dëshmitë e disponueshme për kriteret vijuese: (i) 
numrin e kërkesave për leje ndërtimore përgjatë vitit; (ii) numrin e kërkesave të shqyrtuara përgjatë vitit.

VIII

24

Shtrirja e territorit ko-
munal të përfshirë në 
planet (e hollësishme) 
rregullative

Treguesi mat performancën e autoriteteve komunale në përmbushjen e mandatit të tyre për të krijuar dhe zbatuar instru-
mente ligjore që rregullojnë përdorimin e tokës, siç janë planet e detajuara rregullative. Në mënyrë të veçantë, treguesi 
mat përqindjen e territorit komunal që është i përfshirë në planet e detajuara rregullative ose hartat zonale si instrumente 
ligjore që rregullojnë përdorimin e tokës. Performanca matet si përqindje e territorit që është i përfshirë në hartat zo-
nale ose planet e detajuara rregullative. Baza ligjore për këtë tregues është Ligji nr. 04/L-174 për Planifikimin Hapësinor. 
Niveli i performancës së treguesit bazohet në dëshmitë e siguruara për kriteret vijuese: (i) sipërfaqen e përgjithshme të 
komunës në ha; (ii) sipërfaqen e përgjithshme të komunës që është e përfshirë në instrumente planifikimi siç është Plani 
i Detajuar Rregullativ ose Harta Zonale në ha.

25
Vendbanimet e mb-
uluara me transport 
publik lokal

Treguesi mat performancën e komunës në lidhje me organizimin e shërbimeve të transportit publik për secilin vend-
banim në komunë dhe në të mirë të qytetarëve të saj. Performanca matet si përqindja e vendbanimeve që përfshihen në 
sistemin e transportit publik në lidhje me numrin e përgjithshëm të vendbanimeve në komunë. Baza ligjore për këtë treg-
ues është dhënë në Ligjin për Vetëqeverisje Lokale dhe Ligjin nr. 04/L-179 për Transport Rrugor. Performanca e treguesit 
vlerësohet duke u bazuar në dëshmitë në lidhje me kriteret vijuese: (i) numrin e vendbanimeve në komunë; (ii) numrin e 
vendbanimeve të cilave u është siguruar transporti publik.

26
Realizimi i planit lokal 
të veprimit në mjedis

Treguesi mat performancën e komunës në përgatitjen dhe zbatimin e planeve lokale të veprimit, të cilat paraqesin planet 
e domosdoshme lokale të veprimit për mbrojtjen e mjedisit. Performanca matet me zbatimin e aktiviteteve vjetore të 
përcaktuara në plan. Si rezultat, matja e performancës në hartimin e dokumentit të planifikimit për planin e veprimit për 
mbrojtjen e mjedisit matet gjithashtu përmes zbatimit. Baza ligjore për këtë tregues është dhënë në Ligjin nr. 03/L-025 
për Mbrojtjen e Mjedisit. Performanca e treguesit vlerësohet duke u bazuar në informatat në dispozicion në lidhje me 
kriteret vijuese: (i) numrin e aktiviteteve të planifikuara në planin lokal të veprimit për mjedis për vitin e konsideruar; (ii) 
numrin e aktiviteteve të zbatuara nga lista e planifikuar për planin lokal të veprimit për mjedis në vitin e caktuar.
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# Treguesi Përkufizimi i shkurtër 

IX

27
Fëmijët që vijojnë 
kopshtin

Treguesi mat performancën e autoriteteve komunale në rritjen e numrit të fëmijëve që vijojnë kopshtet e fëmijëve si pjesë 
e edukimit të hershëm. Treguesi jep përqindjen e fëmijëve të moshës 0-3 vjeç që vijojnë kopshte fëmijësh, e matur për 
fëmijët e asaj grupmoshe në komunë dhe për fëmijët në zonat rurale. Për komunën, sfida është t’i ndërtojë dhe t’i drejtojë 
kopshtet e fëmijëve për ta përmbushur kërkesën e popullatës. Treguesi gjithashtu mbledh të dhëna të ndara sipas gjinisë 
së fëmijëve/vijueshmërisë së vajzave. Performanca e treguesit vlerësohet nga dëshmitë në lidhje me kriteret vijuese: (i) 
numrin e fëmijëve të moshës 0-3 vjeç nga totali i fëmijëve, nga zonat rurale dhe numrin e vajzave; (ii) numrin e fëmijëve 
të moshës 0-3 vjeç që janë të regjistruar në kopshte fëmijësh në total, nga zonat rurale, dhe numrin e vajzave.

28
Rezultatet në test të 
maturës

Treguesi mat performancën e autoriteteve komunale në lidhje me përmbushjen e obligimit të tyre për të siguruar objekte 
shkollore dhe mësimdhënës, duke matur performancën e nxënësve që përfundojnë programin parauniversitar. Në fund 
të klasës së 12-të, nxënësit i nënshtrohen një provimi të maturës shtetërore me prag kalueshmërie 40% dhe nxënësit që 
e kalojnë këtë provim kanë të drejtë të vazhdojnë arsimin e lartë. Baza ligjore për këtë tregues është Ligji nr. 05/L-018 
për Provimin e Maturës Shtetërore. Performanca e treguesit vlerësohet në bazë të përqindjes së nxënësve që kanë arri-
tur mbi 40% të rezultatit në provim. Në mënyrë të veçantë, dëshmitë janë të nevojshme për kriteret vijuese: (i) numrin e 
nxënësve që kanë përfunduar klasën e 12-të, të ndarë sipas gjinisë; dhe (ii) numrin e nxënësve që kanë përfunduar testin 
me rezultat 40% ose më të lartë, të ndarë sipas gjinisë.

X

29
Hapësira të KPSh në 
m2 për 10,000 banorë

Treguesi mat performancën e autoriteteve komunale në lidhje me ndërtimin dhe drejtimin e institucioneve të Kujdesit 
Parësor Shëndetësor, bazuar në numrin e popullsisë në komunë. Në mënyrë të veçantë, treguesi mat sipërfaqen e përg-
jithshme të disponueshme të KPSH-së në m2 për 10.000 banorë, duke siguruar raportin e dendësisë së infrastrukturës së 
disponueshme me numrin e popullsisë. Baza ligjore për kompetencat komunale për kujdesin parësor shëndetësor është 
dhënë në Ligjin nr. 04-L-125 për Shëndetësi. Performanca në këtë tregues vlerësohet duke u bazuar në dëshmitë mbi 
këto kritere: (i) sipërfaqet totale në komunë të institucioneve të KPSH-së; (ii) popullsia në komunë.

30

Niveli i përmbushjes 
së raportit 1 mjek 
familjar dhe 2 in-
fermiere për 2,000 
banorë

Treguesi mat performancën e autoriteteve komunale për të siguruar pajtueshmëri në lidhje me raportin e synuar prej 
1 ekipi të mjekësisë familjare (1 mjek familjar dhe 2 infermierë) për 20.000 njerëz. Treguesi matet si përqindje e pa-
jtueshmërisë së raportit të tanishëm të ekipeve të disponueshme të mjekësisë familjare në krahasim me raportin e sy-
nuar. Raporti specifik i synuar është krijuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe është dhënë në Udhëzimin Administrativ 
nr. 07/2017. Vlera e performancës së treguesit përcaktohet duke u bazuar në dëshmitë për kriteret vijuese: (i) numrin e 
ekipeve të mjekësisë familjare në komunë; (ii) numrin e popullsisë në komunë.
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SHTOJCA 3: SHABLLONI I FLETËVLERËSIMIT

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

#
Kushti minimal 
Minimalni uslov

Vlerësimi 
Procena

1
Të dhënat e performancës komunale të raportuara për të gjithë treg-
uesit e SMPK-së

2
Rishqyrtimi i të gjitha akteve komunale të vlerësuara si të kundërlig-
jshme nga organet mbikqyrëse sipas kërkesave ligjore

3
Opinioni vjetor i auditimit së paku i ‘Pamodifikuar me theksim të 
çështjes’

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

5 Marrëveshja e pjesëmarrjes e nënshkruar

Komuna kualifikohet/nuk kualifikohet për grant të performancës komunale

# Fushat dhe nënfushat e treguesve të performancës
Vlerësimi 
Procena

I Roli i Kuvendit Komunal si organ mbikëqyrës

II Pjesëmarrja, konsultimi dhe gjithëpërfshirja e qytetarëve

III Transparenca, qasja në informata dhe integriteti

Vlerësimi për qeverisjen komunale 0

IV Menaxhimi financiar 

V Menaxhimi i kontratës

VI Menaxhimi i burimeve njerëzore

Vlerësimi për menaxhimin komunal 0

VII Shërbimet administrative

VIII Planifikimi hapësinor, transporti publik dhe mjedisi

IX Arsimi parauniversitar

X Kujdesi parësor shëndetësor

Vlerësimi për ofrimin e shërbimeve 0

Rezultati përfundimtar 0
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Vlerësimi i kushteve minimale për vitin 2018 për grantin e performancës komunale - Komuna XXX

# Kushti minimal Udhëzimet për vlerësim
Vlera  

sipas burimit
Vlerë-
simi

Burimi i të 
dhënave

Vrojtimet  
(në qoftë se ka)

1

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

PO, në qoftë se komuna ka raportuar në të gjithë treg-
uesit e SMPK-së. 
JO, në qoftë se komuna nuk ka rapotuar në të gjithë 
treguesit e SMPK-së.

MAPL, Raporti i 
SMPK-së 

2

Komunat duhet t’i kenë 
rishqyrtuar të gjitha aktet 
komunale të vlerësuara 
si të kundërligjshme nga 
organet mbikqyrëse sipas 
kërkesave ligjore

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

MAPL, Raporti i 
SMPK-së

3
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 

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

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

ZKA, Raporti 
i auditimit të 
rregullsisë, ta-
bela 2, faqe 11

5 Marrëveshja e pjesëmar-
rjes e nënshkruar

PO, në qoftë se Marrëveshja e pjesëmarrjes është nënsh-
kruar brenda afatit 
JO, në qoftë se Marrëveshja e pjesëmarrjes nuk është 
nënshkruar brenda afatit

DATE
MAPL*** 
(Marrëveshja e 
pjesëmarrjes)

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

Komuna nuk i ka plotësuar të gjitha 3 kushtet minimale
** ZKA - Zyra Kombëtare e Auditimit

*** MAPL - Ministria e Adminis-
trimit të Pushtetit Lokal
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Vlerësimi i performancës për vitin 2018 - Komuna XXX

# Treguesi Udhëzimet për vlerësim
Vlera  
sipas 

burimit

Pikët 
max

Vlerësimi
Burimi i të 
dhënave

Komentet

1 Qeverisja Demokratike 40 0    

I Roli i Kuvendit Komunal si organ mbikëqyrës 13 0    

1

Dorëzimi me kohë dhe 
miratimi i buxhetit 
komunal në Kuvendin 
Komunal

• 0 pikë nëse rezultati në SMPK është 
deri në 49.99%,

• 1 pikë nëse rezultati në SMPK është 
50%, 

• 2 pikë nëse rezultati në SMPK është 
100%.

  2 0 Raporti i SMPK

Ky indikator nuk është 
vlerësuar. Për më shumë 
sqarime, mund t’i 
referoheni Rregullave të 
Grantit të Performancës 
Komunale për Vitin 
Fiskal 2020.

2
Diskutimi për raportet 
tremujore buxhetore 
nga Kuvendi Komunal

• 0 pikë nëse rezultati në SMPK është 
deri në 49.99%, 

• 1 pikë nëse rezultati në SMPK është 
50% - 74.99%, 

• 3 pikë nëse rezultati në SMPK është 
75% - 100%.

0.00% 3 0
Raporti i SMPK, 
Numri i treguesit: 
2.3.2

 

3

Diskutimi për raportin 
e performancës komu-
nale nga Kuvendi Ko-
munal për vitin e kaluar

• 0 pikë nëse rezultati në SMPK është më 
i vogël se 100%,

• 2 pikë nëse rezultati në SMPK është 
100%.

0.00% 2 0
Raporti i SMPK, 
Numri i treguesit: 
2.3.3

 

4

Diskutimi i raportit të 
auditorit të jashtëm dhe 
planit të veprimit për 
adresimin e rekomandi-
meve si dhe diskutimi i 
gjetjeve dhe rekoman-
dimeve nga auditimi i 
brendshëm në Kuven-
din Komunal 

• 0 pikë nëse mesatarja e dy tregeuesve 
në SMPK është më i vogël se 49.99%, 

• 2 pikë nëse mesatarja e dy treguesve 
në SMPK është 50% - 99.99%, 

• 4 pikë nëse mesatarja e dy tregeusve 
në SMPK është 100%.

0.00% 4 0

ZKA, Tregues të 
performancës 
për nivelin lokal 
qeverisës, 2018
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5
Raportimi i Kryetarit të 
Komunës para Kuvendit 
Komunal

• 0 pikë nëse rezultati në SMPK është 
49.99%, 

• 1 pikë nëse rezultati në SMPK është 
50% - 89.99%, 

• 2 pikë nëse rezultati në SMPK është i 
barabartë ose më i madh se 90%.

0.00% 2 0
Raporti i SMPK, 
Numri i treguesit: 
2.3.4

 

II Pjesëmarrja, konsultimi dhe gjithëpërfshirja e qytetarëve 12 0    

6

 
Pjesëmarrja e qytet-
arëve në takime pub-
like, i disagreguar sipas 
gjinisë

• 0 pikë nëse mesatarja e dy tregeusve e 
rezultatit në SMPK është më i vogël se 
39.99%, 

• 1 pikë nëse mesatarja e dy treguesve në 
SMPK për është prej 40% - 69.99%, 

• 2 pikë nëse mesatarja e dy tregeusve 
në SMPK është prej 70% - 89.99%,

• 4 pikë nëse mesatarja e dy tregeusve 
në SMPK është e barabartë ose më e 
madhe se 90%.

0.00% 4 0

Formulari për 
pranimin e të 
dhënave për 
SMPK

 

7

Aktet komunale dhe 
dokumentet e politi-
kave lokale të konsultu-
ara me publikun

• 0 pikë nëse rezultati në SMPK është 
deri në 39.99%,

• 1 pikë nëse rezultati në SMPK është 
40% - 69.99%,

• 2 pikë nëse rezultati në SMPK është 
70% - 89.99%,

• 4 pikë nëse rezultati në SMPK është i 
barabartë ose më i madh se 90%.

0.00% 4 0
Raporti i SMPK, 
Numri i treguesit: 
2.1.2

 

8

Seanca dëgjimore 
publike për KAB dhe 
buxhetin komunal 
(proporcionalisht ndaj 
# banorëve)

• 0 pikë nëse rezultati në SMPK është 
deri në 39.99%,

• 1 pikë nëse rezultati në SMPK është 
40% - 69.99%,

• 2 pikë nëse rezultati në SMPK është 
70% - 89.99%,

• 4 pikë nëse rezultati në SMPK është më 
i madhë ose barabartë me 90%.

  4 0 Raporti i SMPK

Ky indikator nuk është 
vlerësuar. Për më shumë 
sqarime, mund t’i 
referoheni Rregullave të 
Grantit të Performancës 
Komunale për Vitin 
Fiskal 2020.



38 III Transparenca, qasja në informata dhe integriteti 15 0    

9

Takimet e kuvendit të 
bëra publike dhe të 
transmetuara drejt-
përdrejt

• 0 pikë nëse rezultati në SMPK është 
deri në 39.99%,

• 1 pikë pikë nëse rezultati në SMPK është 
40%- 59.99%,

• 2 pikë pikë nëse rezultati në SMPK 
është 60% - 89.99%,

• 3 pikë nëse rezultati në SMPK është i 
barabartë ose më i madh se 90%.

  3 0
Raporti i SMPK 

Ky indikator nuk është 
vlerësuar. Për më shumë 
sqarime, mund t’i 
referoheni Rregullave të 
Grantit të Performancës 
Komunale për Vitin 
Fiskal 2020.

10

Përditësimi i rregullt i 
uebfaqes komunale sip-
as kërkesave (specifike) 
ligjore

• 0 pikë nëse rezultati në SMPK është 
deri në 39.99%

• 1 pikë nëse rezultati në SMPK është 
40% - 59.99%,

• 2 pikë nëse rezultati në SMPK është 
60% - 89.99%,

• 4 pikë nëse rezultati në SMPK është më 
e madhe ose barabartë me 90%. 

0.00% 4 0
Raporti i SMPK, 
Numri i treguesit: 
2.2.6

 

11
Publikimi i doku-
menteve dhe kontrat-
ave të prokurimit publik

• 0 pikë nëse rezultati në SMPK është 
deri në 49.99%,

• 1 pikë nëse rezultati në SMPK është 
50% - 89.99%,

• 2 pikë nëse rezultati në SMPK është i 
barabartë ose më i madh se 90%

  2 0 Raporti i SMPK

Ky indikator nuk është 
vlerësuar. Për më shumë 
sqarime, mund t’i 
referoheni Rregullave të 
Grantit të Performancës 
Komunale për Vitin 
Fiskal 2020.

12
Publikimi i procesver-
baleve për proceset e 
konsultimeve publike

• 0 pikë nëse rezultati në SMPK është 
deri në 39.99%,

• 1 pikë nëse rezultati në SMPK është 
40% - 59.99%,

• 2 pikë nëse rezultati në SMPK është 
60% - 89.99%,

• 4 pikë nëse rezultati në SMPK është i 
barabartë ose më i madh se 90%.

  4 0 Raporti i SMPK

Ky indikator nuk është 
vlerësuar. Për më shumë 
sqarime, mund t’i 
referoheni Rregullave të 
Grantit të Performancës 
Komunale për Vitin 
Fiskal 2020.

13
Raportimi për zbatimin 
e planit të integritetit 
para Kuvendit Komunal

• 0 pikë nëse rezultati në SMPK është më 
i vogël se 100%,

• 2 pikë nëse rezultati në SMPK është 100%.
0.00% 2 0 Raporti i SMPK  
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2
Menaxhimi komunal 
Opštinsko upravljanje

30 0    

IV
Menaxhimi financiar 
Finansijsko upravljanje

13 0    

14

Regjistri i tatimit në 
pronë i përditësuar çdo 
vit, sipas kërkesave 
ligjore

• 0 pikë nëse rezultati në SMPK është 
deri në 9.99%,

• 1 pikë nëse rezultati në SMPK është 10% 
- 29.99%,

• 3 pikë nëse rezultati në SMPK është 
është i barabartë ose më i madh se 30%.

0.00% 3 0

ZKA, Tregues të 
performancës 
për nivelin lokal 
qeverisës, 2018

 

15
Niveli i mbledhjes së 
tatimit në pronë (pa 
borxhe, kamata, gjoba)

• 0 pikë nëse rezultati në SMPK është 
deri në 39.99%,

• 1 pikë nëse rezultati në SMPK është 
40% - 59.99%,

• 3 pikë nëse rezultati në SMPK është 
60% - 84.99%,

• 5 pikë nëse rezultati në SMPK është i 
barabartë ose më i madh se 85%

0.00% 5 0

ZKA, Tregues të 
performancës 
për nivelin lokal 
qeverisës, 2018

 

16
Çështjet e auditimit të 
adresuara (sipas opin-
ionit të ZKA)

• 0 pikë nëse rezultati në SMPK është 
deri në 29.99%, 

• 1 pikë nëse rezultati në SMPK është 
30% - 49.99%, 

• 2 pikë nëse rezultati në SMPK është 
50% - 84.99%,

• 5 pikë nëse rezultati në SMPK është i 
barabartë ose më i madh se 85%.

0.00% 5 0

ZKA, Tregues të 
performancës 
për nivelin lokal 
qeverisës, 2018

 

V Menaxhimi i kontratave 7 0    

17
Zbatimi i planit të 
prokurimit

• 0 pikë nëse rezultati në SMPK është 
deri në 59.99%,

• 1 pikë nëse rezultati në SMPK është 
60% - 89.99%,

• 3 pikë nëse rezultati në SMPK është i 
barabartë ose më i madh se 90%.

0.00% 3 0

ZKA, Tregues të 
performancës 
për nivelin lokal 
qeverisës, 2018

 



4
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18

Hartimi dhe publikimi 
i listës së pronave ko-
munale që planifikohen 
të jepen në shfrytëzim 
dhe të shkëmbehen

• 0 pikë nëse rezultati në SMPK është 
deri në 49.99%,

• 2 pikë nëse rezultati në SMPK është 50%,
• 4 pikë nëse rezultati në SMPK është 100%.

  4 0 Raporti i SMPK

Ky indikator nuk është 
vlerësuar. Për më shumë 
sqarime, mund t’i refero-
heni Rregullave të Grantit 
të Performancës Ko-
munale për Vitin Fiskal 
2020.

VI Menaxhimi i burimeve njerëzore 10 0    

19
Vende të hapura pune 
të proceduara përmes 
SIMBNj

• 0 pikë nëse rezultati në SMPK është 
deri në 49.99%,

• 1 pikë nëse rezultati në SMPK është 
50% - 89.99%,

• 2 pikë nëse rezultati në SMPK është i 
barabartë ose më i madh se 90%.

0.00% 2 0
Raporti i SMPK, 
Numri i treguesit: 
3.3.2

 

20

Gratë në pozita ud-
hëheqëse në institucio-
net e arsimit, shëndetë-
sisë dhe kulturës

• 0 pikë nëse rezultati në SMPK është 
deri në 49.99%,

• 2 pikë nëse rezultati në SMPK është 
50% - 79.99%,

• 5 pikë nëse rezultati në SMPK është i 
barabartë ose më i madh se 80%.

  5 0 Raporti i SMPK

Ky indikator nuk është 
vlerësuar. Për më shumë 
sqarime, mund t’i refero-
heni Rregullave të Grantit 
të Performancës Ko-
munale për Vitin Fiskal 
2020.

21
Gratë e emëruara në 
poste politike në ko-
munë

• 0 pikë nëse rezultati në SMPK është 
deri në 29.99%,

• 1 pikë nëse rezultati në SMPK është 
30% - 49.99%,

• 3 pikë nëse rezultati në SMPK është 
është i barabartë ose më i madh se 50%. 

0.00% 3 0
Raporti i SMPK, 
Numri i treguesit: 
3.1.5

 

3 Ofrimi i shërbimeve  30 0    

VII Shërbimet administrative 6 0    

22

Rastet e kërkesave ad-
ministrative të shqyr-
tuara brenda afateve 
ligjore

• 0 pikë nëse rezultati në SMPK është 
deri në 49.99%,

• 1 pikë nëse rezultati në SMPK është 
50% - 69.99%,

• 2 pikë nëse rezultati në SMPK është 
70% - 89.99%,

• 4 pikë nëse rezultati në SMPK është i 
barabartë ose më i madh se 90%.

0.00% 4 0
Raporti i SMPK, 
Numri i treguesit: 
1.1.2

 



4
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23
Kërkesat e shqyrtuara 
për leje të ndërtimit

• 0 pikë nëse rezultati në SMPK është 
deri në 49.99%,

• 1 pikë nëse rezultati në SMPK është 
50% - 89.99%

• 2 pikë nëse rezultati në SMPK është i 
barabartë ose më i madh se 90%.

  2 0 Raporti i SMPK

Ky indikator nuk është 
vlerësuar. Për më shumë 
sqarime, mund t’i 
referoheni Rregullave të 
Grantit të Performancës 
Komunale për Vitin 
Fiskal 2020.

VIII Planifikimi hapësinor, transporti publik dhe mbrojtja e mjedisit  8 0    

24

Shtrirja e territorit 
komunal të përfshirë në 
planet (e hollësishme) 
rregullative

• 0 pikë nëse rezultati në SMPK është 
deri në 29.99%,

• 1 pikë nëse rezultati në SMPK është 
30% - 69.99%,

• 3 pikë nëse rezultati në SMPK është 
është i barabartë ose më i madh se 
70%.

0.00% 3 0
Raporti i SMPK, 
Numri i treguesit: 
6.1.1

 

25
Vendbanimet e mbulu-
ara me transport publik 
lokal

• 0 pikë nëse rezultati në SMPK ështëderi 
në 49.99%,

• 1 pikë nëse rezultati në SMPK është 
50% - 79.99%,

• 3 pikë nëse rezultati në SMPK është i 
barabartë ose më i madh se 80%.

0.00% 3 0
Raporti i SMPK, 
Numri i treguesit: 
9.1.2

 

26
Realizimi i Planit Lokal 
të Veprimit në mjedis

• 0 pikë nëse rezultati në SMPK është 
deri në 49.99%,

• 1 pikë nëse rezultati në SMPk është 50% 
- 90%

• 2 pikë nëse rezultati në SMPK është i 
barabartë ose më i madh se 90%.

0.00% 2 0
Raporti i SMPK, 
Numri i treguesit: 
14.1.1

 

IX Arsimi para-universitar  8 0    

27
Fëmijët që vijojnë kop-
shtin

• 0 pikë nëse rezultati në SMPK është 
deri në 49.99%,

• 2 pikë nëse rezultati në SMPK është 
50% - 79.99%,

• 4 pikë nëse rezultati në SMPK është i 
barabartë ose më i madh se 80%.

  4 0
Raporti i SMPK 

Ky indikator nuk është 
vlerësuar. Për më shumë 
sqarime, mund t’i 
referoheni Rregullave të 
Grantit të Performancës 
Komunale për Vitin 
Fiskal 2020.
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28

Kalueshmëria në testin 
e maturës kombëtare 
kl.12 (ndarja sipas 
gjinisë)

• 0 pikë nëse rezultati në SMPK është 
deri në 49.99%,

• 2 pikë nëse rezultati në SMPK është 
50% - 89.99%,

• 4 pikë nëse rezultati në SMPK është i 
barabartë ose më i madh se 90%.

  4 0
Raporti i SMPK 

Ky indikator nuk është 
vlerësuar. Për më shumë 
sqarime, mund t’i 
referoheni Rregullave të 
Grantit të Performancës 
Komunale për Vitin 
Fiskal 2020.

X Kujdesi shëndetësor primar  8 0    

29
Hapësira të KPSh në 
m2 për 10,000 banorë

• 0 pikë nëse rezultati në SMPK është 
deri në 49.99%,

• 1 pikë nëse rezultati në SMPK është 
50% - 89.99%,

• 3 pikë nëse rezultati në SMPK është i 
barabartë ose më i madh se 90%.

  3 0 Raporti i SMPK

Ky indikator nuk është 
vlerësuar. Për më shumë 
sqarime, mund t’i 
referoheni Rregullave të 
Grantit të Performancës 
Komunale për Vitin 
Fiskal 2020.

30

Niveli i përmbushjes së 
raportit një mjek famil-
jar dhe dy infermiere 
për 2000 banorë

• 0 pikë nëse rezultati në SMPK është 
deri në 29.99%,

• 1 pikë nëse rezultati në SMPK është 
30% - 59.99%,

• 3 pikë nëse rezultati në SMPK është 
60% - 89.99%

• 5 pikë nëse rezultati në SMPK është i 
barabartë ose më i madh se 90%.

  5 0 Raporti i SMPK

Ky indikator nuk është 
vlerësuar. Për më shumë 
sqarime, mund t’i 
referoheni Rregullave të 
Grantit të Performancës 
Komunale për Vitin 
Fiskal 2020.

Rezultati përfundimtar   100 0    

** Rezultati i referohet versionit në gjuhën shqipe të 
burimit të të dhënave 
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SHTOJCA 4: SHABLLONI PËR LLOGARITJEN E  
    SHUMAVE TË NDARA TË GRANTIT 

Ndarja e grantit të performancës komunale, i cili ofrohet si një shtesë në pjesën e in-
vestimeve kapitale të grantit të përgjithshëm, përcaktohet nga performanca relative 
e secilës komunë, të matur kundrejt treguesve të përcaktuar të performancës. Në të 
njëjtën kohë, performanca është shpërndarë në mënyrë të tillë që dy komuna, që kanë 
të njëjtin rezultat, do të marrin një grant shtesë relativ të barabartë (që do të thotë se 
me të njëjtin rezultat, ato të dyja do të marrin 5 ose 10% më shumë, ndërsa shumat 
absolute të grantit shtesë do të ndryshojnë). 

Për të arritur këtë, nevojiten hapat e mëposhtëm për të llogaritur alokimet/ndarjet: 

• Së pari, rezultatet e vlerësimit për secilën komunë peshohen/ponderohen me 
pjesën e grantit të përgjithshëm që secila komunë merr për atë vit (mbi bazën e 
një formule të ponderuar të alokimit, duke marrë parasysh variablat e ndryshme të 
bazuara në nevojat për shpenzime, të përcaktuara nga qeveria). Ky është rezultati 
i ponderuar/vlerësuar. 

• Së dyti, llogaritet pjesa relative e secilës komunë në këtë rezultat të ponderuar.

• Së treti, kjo pjesë e fundit relative (përqindje) në rezultatin e ponderuar të perfor-
mancës shumëzohet me shumën totale, të disponueshme për grantin e perfor-
mancës komunale për vitin 2020.

• Së katërti, granti i performancës komunale ndan shpërblime shtesë për komunat 
me performancën më të lartë. Dhjetë (10) përqind e shumës totale të grantit i nda-
het tri vendeve të para me performancën më të lartë. Vendi i parë i merr 5% të 
shumës totale të grantit; vendi i dytë i merr 3% të shumës totale të grantit dhe 
vendi i tretë i merr 2% të shumës totale të grantit. Nëse dy e më shumë komuna 
gjenden në të njëjtin vend atëherë shuma e shpërblimit për vendin e përcaktuar 
ndahet në mënyrë proporcinale.

Kjo mund të duket e komplikuar, por shembulli më poshtë mund të ndihmojë në sqa-
rimin.

Tabela në faqen tjetër jep një shembull të llogaritjes së ndarjes së grantit të perfor-
mancës komunale, duke përdorur grantin e përgjithshëm të ndarë për vitin 2020, sip-
as qarkores buxhetore të qeverisë, sipas supozimeve të mëposhtme (për shembull) që 
(i) të gjitha komunat kanë përmbushur kushtet minimale dhe (ii) që të gjitha komunat 
kanë arritur saktësisht rezultat të njëjtë prej 58 (gjë që nuk ka gjasa në realitet, por që 
lejon që çdo komunë të trajtohet në mënyrë të barabartë në këtë shembull). 

Hapat e mëposhtëm merren për të llogaritur alokimet:

• Pjesa e grantit komunal në grantin e përgjithshëm përcaktohet duke pjestuar gran-
tin e përgjithshëm komunal (kolona 3) me grantin e përgjithshëm total (totali i 
kolonës 3). Kjo është një përqindje që quhet ‘pjesa relative e grantit të përgjith-
shëm’ (kolona 4);

• Pastaj rezultati i ponderuar i performancës llogaritet siç tregohet në kolonën (7) 
duke shumëzuar rezultatet e vlerësimit të performancës (kolona 6) me pjesën rela-
tive në grantin e përgjithshëm dhe rezultatet e përmbushjes së kushteve minimale 
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(të pasqyruara në kolonën 5), që është ose 1 nëse kushtet minimale janë plotësuar 
ose “0” nëse kushtet minimale nuk janë plotësuar (kolona 5). Një komunë që nuk i 
plotëson kushtet minimale përjashtohet nga llogaritjet e mëtejshme (dhe vlera në 
kolonat 6 deri 10 do të paraqitet si “0”).

• ‘Rezultati i ponderuar i llogaritur’ i komunës (në kolonën 7) pastaj pjesëtohet me 
totalin e ‘rezultatit të ponderuara të llogaritur’ (d.m.th. totalin e kolonës 7), për të 
marrë ‘pjesën relative të rezultatit të ponderuar ‘ (kolona 8);

• Përfundimisht, kjo “pjesë relative e rezultatit të ponderuar» shumëzohet me shumën 
totale të fondeve të disponueshme për grantin e performancës komunale në një vit 
(shuma totale e grantit të performancës komunale). Kjo çon në ndarjen/alokimin e 
grantit të performancës komunale siç pasqyrohet në kolonën 9. 

  Vlera totale për GPK 4,900,000 

Shpërblimi për komunën me pikët maksimale: 5.0% 245,000  

Shpërblimi për komunën e dytë me pikët maksimale: 3.0% 147,000  

Shpërblimi për komunën e tretë me pikët maksimale: 2.0% 98,000 (490,000)     

    Në dispozicion për alokim në bazë formulës 490,000 4,410,000 
 

# Komuna 

Alokimi i 
grantit të 

përgjithshëm 
për vitin 2019

Pjesa 
relative e 
grantit të 
përgjith-

shëm 

Rezultatet e  
vlerësimit Rezultati i 

llogaritur i 
ponderuar 
(4)*(5)*(6)

Pjesa 
relative e 

rezultati të 
ponderuar

Vlera e 
kalkuluar 

për Grantin 
e PK

GPK -si % 
e grantit të 
përgjith-

shëm

Shpërblimi
Totali i 

vlerës së 
GPK

GPK -si % 
e grantit të 
përgjith-

shëm

KM Met=1 
Not 

met=0

Pikët e 
vlerësimit

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (11) (10)
1 Deçan/Dečane 4,299,188 2.19% 1 58 1.27 2.2%  96,591 2.25%  12,895  109,486 2.55%
2 Dragash/Dragaš 4,562,764 2.32% 1 58 1.35 2.3%  102,513 2.25%  12,895  115,408 2.53%
3 Ferizaj/Uroševac 11,083,416 5.65% 1 58 3.28 5.6%  249,015 2.25%  12,895  261,910 2.36%

4 Fushë Kosovë/ 
Kosovo Polje 3,789,529 1.93% 1 58 1.12 1.9%  85,141 2.25%  12,895  98,035 2.59%

5 Gjakovë/Đakovica 10,133,611 5.16% 1 58 2.99 5.2%  227,675 2.25%  12,895  240,570 2.37%
6 Gjilan/Gnjilane 9,273,087 4.72% 1 58 2.74 4.7%  208,342 2.25%  12,895  221,236 2.39%
7 Gllogovc/Glogovac 6,014,566 3.06% 1 58 1.78 3.1%  135,131 2.25%  12,895  148,026 2.46%
8 Gračanica/Graçanicë 2,142,986 1.09% 1 58 0.63 1.1%  48,147 2.25%  12,895  61,042 2.85%
9 Hani i Elezit/Elez Han 1,126,829 0.57% 1 58 0.33 0.6%  25,317 2.25%  12,895  38,212 3.39%
10 Istog/Istok 4,531,903 2.31% 1 58 1.34 2.3%  101,820 2.25%  12,895  114,715 2.53%
11 Junik/Junik 798,766 0.41% 1 58 0.24 0.4%  17,946 2.25%  12,895  30,841 3.86%
12 Kaçanik/Kačanik 3,550,455 1.81% 1 58 1.05 1.8%  79,769 2.25%  12,895  92,664 2.61%
13 Kamenicë/Kamenica 4,129,292 2.10% 1 58 1.22 2.1%  92,774 2.25%  12,895  105,669 2.56%
14 Klinë/Klina 4,203,809 2.14% 1 58 1.24 2.1%  94,448 2.25%  12,895  107,343 2.55%

15 Klokot Vrbovac/
Kllokot Vërbovc 472,058 0.24% 1 58 0.14 0.2%  10,606 2.25%  12,895  23,501 4.98%

16 Leposavić/Leposaviq 2,897,359 1.48% 1 58 0.86 1.5%  65,096 2.25%  12,895  77,991 2.69%
17 Lipjan/Lipljan 6,156,012 3.14% 1 58 1.82 3.1%  138,309 2.25%  12,895  151,204 2.46%
18 Malishevë/Mališevo 5,673,385 2.89% 1 58 1.68 2.9%  127,466 2.25%  12,895  140,361 2.47%
19 Mamushë/Mamuša 1,061,369 0.54% 1 58 0.31 0.5%  23,846 2.25%  12,895  36,741 3.46%

20 Mitrovicë e jugut/
Južna Mitrovica 7,463,466 3.80% 1 58 2.21 3.8%  167,684 2.25%  12,895  180,579 2.42%

21 Novo Brdo/Novobërdë 1,169,354 0.60% 1 58 0.35 0.6%  26,272 2.25%  12,895  39,167 3.35%
22 Obiliq/Obilić 2,394,220 1.22% 1 58 0.71 1.2%  53,792 2.25%  12,895  66,686 2.79%
23 Parteš/Partesh 452,335 0.23% 1 58 0.13 0.2%  10,163 2.25%  12,895  23,058 5.10%
24 Pejë/Peć 10,419,744 5.31% 1 58 3.08 5.3%  234,104 2.25%  12,895 246,998.65 2.37%
25 Podujevë/Podujevo 9,292,820 4.73% 1 58 2.75 4.7%  208,785 2.25%  12,895  221,680 2.39%
26 Prishtinë/Priština 19,925,554 10.15% 1 58 5.89 10.2%  447,674 2.25%  12,895  460,569 2.31%
27 Prizren/Prizren 19,460,528 9.91% 1 58 5.75 9.9%  437,226 2.25%  12,895  450,121 2.31%
28 Rahovec/Orahovac 5,843,393 2.98% 1 58 1.73 3.0%  131,285 2.25%  12,895  144,180 2.47%
29 Ranilug/Ranillug 830,951 0.42% 1 58 0.25 0.4%  18,669 2.25%  12,895  31,564 3.80%

30 Severna Mitrovica/
Mitrovicë e veriut 2,132,431 1.09% 1 58 0.63 1.1%  47,910 2.25%  12,895  60,805 2.85%

31 Shtime/Štimlje 2,932,782 1.49% 1 58 0.87 1.5%  65,892 2.25%  12,895  78,787 2.69%
32 Skenderaj/Srbica 5,390,499 2.75% 1 58 1.59 2.7%  121,110 2.25%  12,895  134,005 2.49%
33 Štrpce/Shtërpcë 1,235,911 0.63% 1 58 0.37 0.6%  27,768 2.25%  12,895  40,662 3.29%
34 Suharekë/Suva Reka 6,246,611 3.18% 1 58 1.85 3.2%  140,345 2.25%  12,895  153,239 2.45%
35 Viti/Vitina 4,919,202 2.51% 1 58 1.45 2.5%  110,521 2.25%  12,895  123,416 2.51%
36 Vushtrri/Vučitrn 7,217,599 3.68% 1 58 2.13 3.7%  162,160 2.25%  12,895  175,055 2.43%

37 Zubin Potok/ 
Zubin Potok 1,588,131 0.81% 1 58 0.47 0.8%  35,681 2.25%  12,895  48,576 3.06%

38 Zvečan/Zveçan  1,469,019 0.75% 1 58 0.43 0.7%  33,005 2.25%  12,895  45,900 3.12%
  Total/Average 196,284,934 100.00% 38 58 58.00 100.0% 4,410,000 2.25%  490,000 4,900,000 2.50%
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Kolona 10 tregon ndarjen e grantit për secilën komunë si përqindje e ndarjes së grantit 
të përgjithshëm (kolona 3). Në këtë shembull, kjo tregon që të gjitha komunat marrin 
një rritje prej 2.25% në ndarjen e grantit të përgjithshëm.10 

Kolona 11 tregon ndarjen e shpërblimit duke supozuar që të gjitha komunat kanë per-
formancë të njëjtë. 

Kolona 12 tregon vlerën totale të grantit të performancës komunale për secilën ko-
munë pas ndarjes së shpërbilimit. Pra kolonës 9 – vlera e kalkuluar për GPK i shtohet 
shuma e shpërblimit dhe na jep totalin e vlerës së GPK për secilën komunë. 

Kolona 13 tregon ndarjen e grantit për secilën komunë si përqindje e ndarjes së grantit 
të përgjithshëm (kolona 3). Në këtë shembull, kjo tregon që të gjitha komunat marrin 
një rritje prej 2%-5% në ndarjen e grantit të përgjithshëm.

Në fakt, dhe pasi që jo të gjitha komunat do të përmbushin tre kushtet minimale, para-
shikohet që përmes grantit të performancës komunale, komunat me një rezultat mbi 
mesataren do të shohin një rritje të ndjeshme në buxhetin e tyre kapital.

Tabela e mësipërme është në dispozicion si një tabelë punuese në Excel për ata që 
janë të interesuar.

10  Siç mund të shihet, duke pasur parasysh supozimet, llogaritjet tregojnë një rritje të njëjtë relative të grantit të 
përgjithshëm për të gjitha komunat pasi të gjithë kanë të njëjtin rezultat. 2.25% është pikërisht shuma e grantit 
të performancës si pjesë e grantit të përgjithshëm (4,410/196,3). Në fakt, për shkak se disa komuna nuk do t’i 
përmbushin KM-të, ndërkohë që edhe rezultatet (pikat) ndryshojnë, rritja relative do të jetë (shumë) më e lartë 
në varësi të performancës relative. Në fakt, ndarja/alokimi faktik që një komunë merr, varet nga rezultati i saj 
relativ dhe nga komunat që kanë (ose sidomos ato që nuk i kanë plotësuar) kushtet minimale. 
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SHTOJCA 5: TERMAT E REFERENCËS – GRUPI TEKNIK

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria e Kosovës-Vlada Kosova-Government of Kosova

MINISTRIA E ADMINISTRIMIT TË PUSHTETIT LOKAL
MINISTRASTVO ADMINISTRACIJE LOKALNE SAMOUPRAVE

MINISTRY OF LOCAL GOVERNMENT ADMINISTRATION

Termat e referencës
për

Grupin Teknik (GT)

Dhjetor 2019
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1. Përmbledhje e shkurtër 

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) në bashkëpunim me SDC-në dhe 
Ministrinë e Financave (MF) kanë vendosur të themelojnë një grant të performancës 
komunale si një shtesë mbi grantin e përgjithshëm. Ky grant i performancës komunale 
do të jetë në dispozicion për 38 komuna të Republikës së Kosovës.

Fondet do të rrjedhin përmes sistemit financiar të qeverisë dhe do të vihen në dispozi-
cion të komunave si një shtesë mbi grantin e përgjithshëm.

Ky dokument sqaron rolin dhe funksionet e Grupit Teknik (GT). 

2. Rolet e Grupit Teknik (GT):

Funksioni kryesor i GT-së është si më poshtë:

• Hartimi i rregullave të grantit të performancës komunale;

• Të sigurojë zbatimin e rregullave pa asnjë përjashtim;

• Të përpunojë mbledhjen e të dhënave për ato të dhëna që ende nuk janë pjesë e 
bazës ekzistuese të të dhënave;

• Vlerësimi i performancës së komunave sipas rregullave të përcaktuara;

• Caktimi i pikëve dhe llogaritja për ndarjen pasuese të grantit bazuar në rregullat e 
grantit të performancës komunale;

• Të sigurojë që të dhënat janë të sakta dhe të ndërmarrë masat korrigjuese nëse 
është e nevojshme;

• Hartimi i raportit të vlerësimit për grant dhe adresimi për aprovim në Komisionin e 
Grantit;

• Shqyrtimi i ankesave të parashtruara nga komunat dhe dërgimi i propozim-vendi-
meve për aprovim në KGPK, nëse ka;

• Ofrimi i shërbimeve të sekretarisë për Komisionin e Grantit të Performancës Komu-
nale;

• T’i propozojë rekomandime komisionit të grantit të performancës komunale se si të 
avancohet më tej granti i performancës komunale. 
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3. Anëtarësia e grupit teknik: 

Tabela më poshtë jep emrat, institucionet dhe pozitat e anëtarëve të GT-së: 

Roli në GT 
Institucionet & pozita

Emri dhe mbiemri  
Detajet e kontaktit 

1

Kryësues

Udhëheqëse e Departamentit të 
SMPK/MAPL 

Diellor Gashi

Tel: 038 200 35 559

Email: diellor.gashi@rks-gov.net

2

Anëtar

Zyrtar për performancë komunale/
MAPL

Lazar Mitić

Tel: 038 200 35 641

Email: lazar.mitic@rks-gov.net

3

Anëtar

Zyrtar i lartë për performancë komu-
nale/MAPL

Haxhi Krasniqi

Tel: 038 200 35 503

Email: haxhi.krasniqi@rks-gov.net 

4

Anëtare

Zyrtare e lartë për ngritje të kapac-
iteteve/MAPL

Ganimete Salihu

Tel: 038 200 35 619

Email: ganimete.salihu@rks-gov.net 

5
Anëtar

Zyrtar i lartë për HRMR/MAPL

Zijadin Biqkaj - anëtar

Tel: 038 200 35 563

Email: zijadin.biqkaj@rks-gov.net

6

Anëtare

SDC/DEMOS

Menaxhere e lartë për intervenime 

Ilire Daija Buza

Tel: 038 517 715

Email: ilire.buza@helvetas.org 

7

Anëtare

SDC/DEMOS

Menaxhere për intervenime

Shqiponja Vokshi

Tel: 038 517 715

Email: shqiponja.vokshi@helvetas.org

Mandati i anëtarëve të GT-së është për një periudhë 2 vjeçare. 

4. Administrimi i GT-së 

• GT-ja do të ofrojë shërbime sekretarie për komisionin e grantit të performancës 
komunale. Sekretariati është përgjegjës për përgatitjet e takimeve duke përfshirë 
shpërndarjen e dokumenteve dhe propozimeve tek komisioni i grantit të perfor-
mancës komunale.

• Është e preferueshme që anëtarët e GT-së të kuptojnë dhe flasin gjuhën angleze. 
Nëse jo, do të sigurohet përkthimi.

• Kryesuesi do të përgatisë agjendën për çdo takim.

• Njoftimi i takimeve duhet të dërgohet të paktën një javë para takimit. Agjenda dhe 
dokumentet përkatëse duhet t’i bashkëngjiten njoftimit.

• Procesverbali do të përgatitet për çdo takim nga ana e kryesuesit dhe do të mira-
tohet nga të gjithë anëtarët.

• Secili anëtar mund të thërrasë së bashku takime të tjera në koordinim me kryesuesin.

mailto:diellor.gashi@rks-gov.net
mailto:lazar.mitic@rks-gov.net
mailto:haxhi.krasniqi@rks-gov.net
mailto:ganimete.salihu@rks-gov.net
mailto:ilire.buza@helvetas.org
mailto:shqiponja.vokshi@helvetas.org
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SHTOJCA 6: TERMAT E REFERENCËS PËR KOMISIONIN  
            E GRANTIT TË PERFORMANCËS KOMUNALE

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria e Kosovës-Vlada Kosova-Government of Kosova

MINISTRIA E ADMINISTRIMIT TË PUSHTETIT LOKAL
MINISTRASTVO ADMINISTRACIJE LOKALNE SAMOUPRAVE

MINISTRY OF LOCAL GOVERNMENT ADMINISTRATION

Termat e referencës  
për Komisionin e grantit të  

performancës komunale

Dhjetor 2019
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1. Përmbledhje e shkurtër

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) në bashkëpunim me SDC-në dhe 
Ministrinë e Financave (MF) kanë vendosur të themelojnë një grant të performancës 
komunale si një shtesë mbi grantin e përgjithshëm. Ky grant i performancës komunale 
do të jetë në dispozicion për 38 komuna të Republikës së Kosovës.

Fondet do të rrjedhin përmes sistemit financiar të qeverisë dhe do të vihen në dispozi-
cion të komunave si një shtesë mbi grantin e përgjithshëm.

Ky dokument sqaron rolin dhe funksionet e komisionit të grantit të performancës ko-
munale. Funksioni kryesor i komisionit të grantit të performancës komunale është të 
garantojë integritetin e sistemit të vlerësimit duke marrë zyrtarisht përgjegjësinë për 
rezultatet e vlerësimit dhe llogaritjet që pasojnë për ndarjet/alokimet në të rregullave 
të përcaktuara. Komisioni nuk mund të ndryshojë rezultatet e vlerësimit, por vetëm të 
sigurojë që Grupi Teknik (GT) ka ndjekur rregullat. 

2. Roli dhe funksionet e komisionit të grantit të performancës komunale 

Funksioni kryesor i komisionit të grantit të performancës komunale është garantimi i 
integritetit të vlerësimit. Komisioni i grantit të performancës komunale nuk mund të 
ndryshojë rezultatet e vlerësimit, as ndarjet, por detyra e tij është të mbikëqyrë dhe 
të sigurojë që grupi teknik ka ndjekur kriteret dhe procedurat e përcaktuara sipas 
Rregullave të Grantit për performancë komunale. Funksionet kryesore të komisionit të 
grantit të performancës komunale janë si më poshtë:

• Vendosja e rregullave dhe procedurave të punës së Komisionit;

• Shqyrtimi dhe miratimi i rezultateve të vlerësimit të performancës vjetore komu-
nale;

• Shqyrtimi dhe miratimi i ndarjeve të grantit sipas propozimeve të grupit teknik të 
bazuara në rregullat e grantit të performancës komunale;

• Miratimi i përgjigjeve ndaj ankesave të komunave të shqyrtuara nga GT, 
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3. Anëtarësia e komisionit të grantit të performancës komunale

Tabela më poshtë tregon anëtarësinë dhe të drejtat e votimit për anëtar:

Institucionet
Numri i 
anëtarëve

Numri i 
votave

1 Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) - Kryesues 1 1

2 Ministria e Financave dhe Transfereve (MFT) - Buxheti 1 1

3 Ministria e Financave dhe Transfereve(MFT) - Thesari 1 1

4 Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) 1 Vëzhgues

5 Zyra Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) 1 Vëzhgues

6 Suedia (Sida) 1 Vëzhgues

7 Norvegjia (Norad) 1 Vëzhgues

8 Instituti GAP 1 Vëzhgues
Annex 5: Possible PG alignment ëith MESP/GIZ grant scheme

Mandati i anëtarëve të komisionit të grantit të performancës komunale është për një 
periudhë dy vjeçare.

GT-ja do të ofrojë shërbime sekretarie për komisionin e grantit të performancës ko-
munale. Ai është përgjegjës për përgatitjet e takimeve, duke përfshirë shpërndarjen 
e dokumenteve dhe propozimeve tek komisioni i grantit të performancës komunale. 

4. Administrimi i Komisionit të Grantit të performancës komunale

• Është e preferueshme që anëtarët e komisionit të grantit të performancës komu-
nale të kuptojnë dhe flasin gjuhën angleze. Nëse jo, përkthimi do të sigurohet nga 
GT-ja.

• Kryesuesi do të përgatisë agjendën për çdo takim, bazuar në propozimet e GT-së.

• Njoftimi i takimeve duhet të dërgohet nga kryesuesi, të paktën një javë para takimit.  
Agjenda dhe dokumentet përkatëse duhet t’i bashkëngjiten njoftimit.

• Procesverbali do të përgatitet për çdo takim nga GT-ja dhe do të miratohet nga 
komisioni i grantit të performancës komunale.  

• Vendimet e komisionit të grantit të performancës komunale duhet të merren me 
konsensus kur është e mundur. Nëse jo, vendimet do të merren me shumicë të 
thjeshtë. Rekomandimet e pakicave duhet të shënohen gjithmonë në procesverbal 
kur kërkohen.

• Çdo anëtar i komisionit të grantit të performancës komunale mund thërrasë së 
bashku takime të tjera në koordinim me kryesuesin. 
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SHTOJCA 7: KONTAKTET

Anëtarët e Komisionit të Grantit të Performancës komunale 

6. Rozafa Ukimeraj – Kryesuese 
Sekretare e përgjithshme/MAPL  
Tel: 038 200 35 577 
Email: Rozafa.Ukimeraj@rks-gov.net

7. Salvador Elmazi - anëtar 
Drejtor i Departamentit të Buxhetit/MFT  
Tel: 038 200 34 227 
Email: Salvador.Elmazi@rks-gov.net

8. Ahmet Ismajli - anëtar 
Drejtori i Departamentit të Thesarit/MFT 
Tel: + 381 38 200 34  
Email: ahmet.ismaili@rks-gov.net

9. Naser Arllati - vëzhgues 

Ndihmës Auditor i përgjithshëm/ZKA 
Tel: 045 109 097 
Email: naser.arllati@oagks.org

10. Katharina Stocker – Vëzhgues 

Drejtore, SCO 
Tel: 038 248 091 
Email: katharina.stocker@eda.admin.ch

11. Nasrin Pourghazian – Vëzhgues 

Drejtor i SIDA 
Tel: 038 245 795 
Email: nasrin.pourghazian@gov.se

12. Jenny Stenberg Sørvold – Vëzhgues 

Zëvendës Ambasadore, Norad 
Tel: 038 32 111 00 
Email: jenny.stenberg.sorvold@mfa.no

13. Bekim Salihu – Vëzhgues 
Hulumtues i lartë, Instituti GAP 
Tel: 038 609 339 
Email: bekim@institutigap.org
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Anëtarët e grupit teknik

1. Diellor Gashi- Kryesues 
Drejtor i Departamentit të SMPK në MAPL 
Tel: 038 200 35 559 
Email-i: diellor.gashi@rks-gov.net

2. Lazar Mitic - anëtar 
Departamenti i SMPK në MAPL 
Tel: 038 200 35 550 
Email-i: lazar.mitic@rks-gov.net

3. Haxhi Krasniqi - anëtar 

Departamenti i SMPK-së në MAPL  
Tel: 038 200 35 550 
Email-i: haxhi.krasniqi@rks-gov.net

4. Ganimete Salihu - anëtare 

Departamenti i SMPK-së në MAPL  
Tel: 038 200 35 550 
Email-i: ganimete.salihu@rks-gov.net

5. Zijadin Biqkaj - anëtar 

Departamenti i SMPK-së në MAPL  
Tel: 038 200 35 550 
Email-i: zijadin.biqkaj@rks-gov.net

6. Ilire Daija Buza 

Projekti SDC/DEMOS  
Tel: 045 978 880  
Email-i: ilire.buza@helvetas.org

7. Shqiponja Vokshi 
Projekti SDC/DEMOS  
Tel: 044 267 875  
Email-i: shqiponja.vokshi@helvetas.org

mailto:diellor.gashi@rks-gov.net
mailto:lazar.mitic@rks-gov.net
mailto:haxhi.krasniqi@rks-gov.net
mailto:ganimete.salihu@rks-gov.net
mailto:zijadin.biqkaj@rks-gov.net
mailto:ilire.buza@helvetas.org
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