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Hyrje :Plani i Integritetit është një dokument strategjik, si dhe operacional që rezultoi nga 

procesi i vlerësimit të rrezikut të ndërmarrë në kuadër të Komunës së Malishevës. Plani i 
Integritetit ripohon angazhimin e komunës për të përmirësuar më tej kontrollet ekzistuese 
operacionale në spektrin e plotë të aktiviteteve të kryera, me fokus në ofrimin e shërbimeve 
transparente dhe efikase. Ai përcakton masat e bazuara në rrezik për arritjen e objektivave të 
saj të integritetit dhe përforcimin e sundimit të ligjit dhe të vlerave dhe standardeve 
profesionale.  
 
Ky plan është që të luajë një rol të rëndësishëm për Komunën e Malishevës për të: 

 Siguruar menaxhimin e rrezikut të integritetit në organizatë me një fokus strategjik në 
fushat me rrezik të lartë; Balancimi proaktiv me menaxhimin e rrezikut të integritetit 
reaktiv; Zvogëluar/eliminuar mundësitë për korrupsion dhe përmirësimin e përgjithshëm të 
përsëritjes së korrupsionit; 

 Forcuar pajtueshmërinë me kërkesat përkatëse ligjore dhe procedurale dhe standardet 
ndërkombëtare të integritetit ndërkombëtar; 

 Zhvilluar  më tej kapacitetet e të gjithë stafit për parandalimin efektiv të integritetit dhe 
zbulimin e cenueshmërive, ndërgjegjësimin në të gjitha nivelet dhe funksionet, nxitjen e 
angazhimit kolektiv dhe bashkëpronësisë në menaxhimin e rrezikut të integritetit; 

 Përmirësuar kuadrin e besimit me akterët e jashtëm dhe të brendshëm, dhe t'u përgjigjen 
kërkesave dhe pritjeve të tyre sa i përket performancës së integritetit të Komunës. 

 
Plani i integritetit bazohet në rezultatet e një planifikimi gjithëpërfshirës të integritetit dhe 
procesit të vlerësimit të rrezikut të ndërmarrë në kuadër të Komunës së Malishevës, që është 
iniciuar në fillim të vitit 2015. Ky plan I integriteti paraqet një cikël tjetër të vlerësimit të rrezikut 
të korrupsionit dhe masave përmirësuese brenda komunës. 
 
Ky plan konsiderohet si një pjesë e rëndësishme e proceseve të planifikimit të përgjithshëm, në 
lidhje me planin strategjik për zhvillimin institucional, i cili shton aspektin e menaxhimit të 
rrezikut. Në një nivel më të gjerë, ai plotëson zbatimin efektiv të Planit të Veprimit Anti-
Korrupsion të Malishevës, në pjesën që ka të bëjë me qeverisjen lokale. Duke zbatuar këtë Plan të 
Integritetit, komuna është në një pozicion më të mirë për të siguruar efikasitetin, efektivitetin, 
transparencën dhe etikën. 
 
Zhvillimi i planit të integritetit është mundësuar nga mbështetja financiare e projektit të Misionit 
të UNDP-së në Kosovë, i zbatuar në bashkëpunim me përfaqësuesit e Komunës së Malishevës. 
Rezultatet dhe pikëpamjet e shprehura në këtë publikim janë vetëm rezultat i kryerjes së anketave 
dhe intervistave me punonjësit e komunës dhe nuk përfaqësojnë pikëpamjet e Misionit të UNDP-së 
në Kosovë. 
 
 
 

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, ruhet ose transmetohet 

në asnjë formë ose me çfarëdo mjeti, elektronik, mekanik, fotokopjim ose të ndryshme pa lejen paraprake të 

komunës së Malishevës. 
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Kapitulli 1   
Zbatimi i planit të integritetit në komunën e 
MalishevësKapitulli1 Zbatimi i planit të integritetit në Komunën e 

Malishevës 
 

Procesi i zhvillimit të planit të integritetit 

 

Ky plan i integritetit paraqet rishikimin e ndjeshmërisë së integritetit në Komunën e Malishevës 

gjatë periudhës së ciklit prej dy vjetësh. Është ndër komunat e para për të zbatuar ciklin e dytë 

dhe rivlerëson dobësitë e tij si dhe propozon planin e zbutjes për periudhën 2017-2019. 

 

Gjatë hartimit të planit të integritetit të komunës së Malishevës, vlerësimi i cenueshmërisë së 

integritetit është bërë për të gjitha fushat e funksionimit të komunës, të ndara në pesë grupe të 

treguesve të integritetit. Të gjithë punonjësit patën mundësinë të marrin pjesë në vlerësimin e 

rrezikut të këtyre seksioneve dhe të propozojnë masat për të përmirësuar integritetin dhe cilësinë 

e përgjithshme të menaxhimit. Të punësuarit me njohuritë dhe përvojën e tyre kanë kontribuar në 

identifikimin dhe vlerësimin objektiv të rreziqeve të korrupsionit dhe parregullsive të tjera, si dhe 

të propozojnë masa të përshtatshme për zvogëlimin ose eliminimin e tyre si hap të parë drejt 

përmirësimit të cilësisë së punës së komunës së Malishevës. 

 

Plani i Integritetit në veçanti përbëhet nga: 

 Regjistruesi i cenueshmërisë së identifikuar dhe të vlerësuar të integritetit për të gjitha 

fushat e funksionimit të komunës. 

 Plani i masave për përmirësimin e integritetit që përshkruan në detaje të gjitha masat që 

duhet të zbatohen për të ulur cenueshmërinë e integritetit, si dhe afatet kohore dhe 

përgjegjësitë organizative për zbatimin.  

 

Më tej në dokument, plani i integritetit ndan fushat e rrezikut në pesë grupe të indikatorëve të 

integritetit: aspektet organizative, kultura organizative, rreziqet dhe cenueshmëritë specifike, 
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prokurimi, dhe komunikimi dhe informacionet. Ndarja e hollësishme e fushave të rrezikut sipas 

grupeve të treguesve të integritetit shpjegohet në Kapitullin 2, ku rreziqet identifikohen dhe 

vlerësohen. Rreziqet e integritetit të secilës fushë janë identifikuar dhe vlerësuar, në bazë të të 

cilave janë propozuar masat përmirësuese. 

 

Fazat e planit të integritetit 

 

Grupi punues i udhëhequr nga Kryetari i Komunës së Malishevës është themeluar me qëllim të 

zhvillimit të planit të integritetit. Grupi punues së pari ka shqyrtuar kornizën strategjike, 

rregullatore dhe operacionale të komunës dhe ka analizuar të dhënat nga ecuria e integritetit, 

monitorimit dhe zbatimit. 

 

Në fazën e dytë, grupi punues ka përpunuar sondazhin e vetëvlerësimit organizativ për të ofruar 

informacione të mprehta dhe të vlefshme për vlerësimin e sistemit të menaxhimit të integritetit në 

Komunë; bazuar në rezultatet, fushat e identifikuara të rrezikut dhe përmirësimi i linjave 

operacionale dhe masave.  

 

E fundit, por jo e vetmja, grupi i punës përdorte grupet e fokusit të seminareve për të zhvilluar 

tabelat e rrezikut dhe në këtë mënyrë adresonte cenueshmërinë e integritetit në fushat e 

funksionimit të Komunës si dhe propozonte masat përmirësuese. 

 

Në mars 2017, Kryetari i Komunës së Malishevës botoi planin e integritetit dhe miratoi masat për 

përmirësimin e integritetit për periudhën 2017-2019. Plani i integritetit është në dispozicion për të 

gjithë punonjësit e Komunës. 

 

Metodologjia  

 

Gjatë zhvillimit të planit të rreziqeve të integritetit, komuna ka zbatuar 2 metoda kryesore me 

qëllim analizimin dhe vlerësimin e cenueshmërisë së integritetit brenda komunës. Kështu, hapi i 

parë ishte plotësimi i pyetësorëve nga stafi. Pyetësorët janë një mjet i rëndësishëm për mbledhjen 

e përgjigjeve të sakta dhe sasiore të cenueshmërisë së integritetit të secilës zonë të identifikuar 

dhe, për rrjedhojë, arritjen e vlefshmërisë dhe besueshmërisë më të lartë të të dhënave. Për më 
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tepër, pyetësorët janë mekanizmi i kontrollit në reduktimin e devijimit të tepërt të vlerësimit të 

rrezikut të bërë nga grupi i punës në lidhje me vlerësimin e tyre dhe vlerësimin e cenueshmërisë së 

integritetit.  

E fundit por jo e vetmja, përdorimi i pyetësorëve jep dhe mundësi për stafin që të marrë pjesë 

aktive në të gjithë procesin e menaxhimit të rrezikut të korrupsionit. 

 

Për qëllime të marrjes së informatave edhe më të rëndësishme për cenueshmërinë e rrezikut të 

korrupsionit, grupi punues aplikoi metodën e dytë dhe pati intervista përmes punëtorive me stafin 

e komunës, duke përfshirë edhe zotëruesit e procesit të fushave të identifikuara të rrezikut. 

Qëllimi i këtyre intervistave ishte të siguronte grupin e punës me  informacione dhe sugjerime 

shtesë për përmirësimet e masave të integritetit.  

 

Ndërsa rezultatet e rrezikut të këtij plani të integritetit janë cikli i parë i një plani të tillë për 

periudhën 2017-2019. Komuna e Malishevës do të rishikojë rreziqet në ciklin e ardhshëm dhe do të 

përcaktojë nëse ka pasur përmirësime, nëse ka pasur ndonjë rrezik tjetër dhe cili është ndikimi i 

përgjithshëm i masave të propozuara të integritetit. Plani i integritetit miratohet rregullisht çdo 

dy- tre vjet ose më herët nëse mbikëqyrësi dhe personi përgjegjës për zbatimin e masave gjatë 

monitorimit të zbatimit të masave të caktuara vlerëson se masat e propozuara nuk japin rezultate 

të pritshme. 

 

Kapitulli tjetër përfshin Regjistruesin e cenueshmërisë së identifikuar dhe vlerësuar të 

integritetit për të gjitha fushat e funksionimit të komunës. 

Kapitulli 2  
Rreziqet e identifikuara dhe niveli i përgjithshëm i 
cenueshmërisë së integritetit të komunës  
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Kapitulli 2 - Rreziqet e identifikuara dhe niveli i përgjithshëm i 

cenueshmërisë së integritetit të komunës 
 

Në këtë kapitull paraqiten rreziqet dhe niveli i përgjithshëm i cenueshmërisë së integritetit të 
komunës. Rreziqet janë të ndara në 5 grupe të treguesve të integritetit që përbëhen nga 41 fusha 
të rrezikut: 
 
1. ASPEKTI ORGANIZATIV (O) 

O.1. FUSHA E RREZIKUT: Alokimi/shpërndarja e funksioneve/përgjegjësive 
O.2. FUSHA E RREZIKUT: Përshkrimi i punës dhe detyrat 
O.3. FUSHA E RREZIKUT: Performanca e punës, promovimi dhe rekrutimi  
O.4. FUSHA E RREZIKUT: Auditimi i brendshëm 
O.5. FUSHA E RREZIKUT: Mekanizmi i ankesave publike 
O.6. FUSHA E RREZIKUT: Mekanizmi i informatorëve 

 
2. KULTURA ORGANIZATIVE (C) 

C.7. FUSHA E RREZIKUT: Kodi i mirësjelljes 
C.8. FUSHA E RREZIKUT: Lufta kundër korrupsionit 
C.9. FUSHA E RREZIKUT: Konflikti i interesit 
C.10. FUSHA E RREZIKUT: Papajtueshmëria e funksioneve 
C.11. FUSHA E RREZIKUT: Dhuratat dhe mikpritja 

 
3. RREZIQET SPECIFIKE DHE CENUESHMËRITË (S) 

S.12. FUSHA E RREZIKUT: Vlerësimi i rrezikut të integritetit të komunës 
S.13. FUSHA E RREZIKUT: Fusha kryesore e funksionimit të komunës – Zhvillimi ekonomik 
lokal 
S.14. FUSHA E RREZIKUT: Fusha kryesore e funksionimit të komunës – Planifikimi urban dhe 
rural 
S.15. FUSHA E RREZIKUT: Fusha kryesore e funksionimit të komunës – Përdorimi i tokës dhe 
zhvillimi 
S.16. FUSHA E RREZIKUT: Fusha kryesore e funksionimit të komunës – Zbatimi i rregulloreve 
të ndërtimit dhe standardet e kontrollit të ndërtimit 
S.17. FUSHA E RREZIKUT: Fusha kryesore e funksionimit të komunës – Mbrojtja lokale e 
mjedisit 
S.18. FUSHA E RREZIKUT: Fusha kryesore e funksionimit të komunës – Sigurimi dhe 
mirëmbajtja e shërbimeve publike 
S.19. FUSHA E RREZIKUT: Fusha kryesore e funksionimit të komunës – Sigurimi i arsimit 
publik parashkollor, fillor dhe të mesëm 
S.20. FUSHA E RREZIKUT: Fusha kryesore e funksionimit të komunës – Promovimi dhe 
mbrojtja e të drejtave të njeriut 
S.21. FUSHA E RREZIKUT: Fusha kryesore e funksionimit të komunës – Sigurimi i kujdesit 
shëndetësor primar publik 
S.22. FUSHA E RREZIKUT: Fusha kryesore e funksionimit të komunës – Sigurimi i shërbimeve 
familjare dhe shërbimeve të tjera të mirëqenies sociale 
S.23. FUSHA E RREZIKUT: Fusha kryesore e funksionimit të komunës – Banimi publik 
S.24. FUSHA E RREZIKUT: Fusha kryesore e funksionimit të komunës – Shëndeti publik 



10 
Integrity Plan   

S.25. FUSHA E RREZIKUT: Fusha kryesore e funksionimit të komunës – Licencimi i shërbimeve 
lokale dhe objekteve 
S.26. FUSHA E RREZIKUT: Fusha kryesore e funksionimit të komunës – Emërtimi i rrugëve, 
lagjeve dhe vendeve të tjera publike  
S.27. FUSHA E RREZIKUT: Fusha kryesore e funksionimit të komunës – Sigurimi dhe 
mirëmbajtja e parqeve dhe hapësirave publike 
S.28. FUSHA E RREZIKUT: Fusha kryesore e funksionimit të komunës – Turizmi 
S.29. FUSHA E RREZIKUT: Fusha kryesore e funksionimit të komunës – Aktivitetet kulturore 
dhe të lira 
S.30. FUSHA E RREZIKUT: Fusha kryesore e funksionimit të komunës – Inspekcioni 
S.31. FUSHA E RREZIKUT: Administrata e përgjithshme e komunës - Zhvillimi i rregullave të 
brendshme dhe procedurave 
S.32. FUSHA E RREZIKUT: Administrata e përgjithshme e komunës – Buxheti dhe menaxhimi i 
buxhetit 
S.33. FUSHA E RREZIKUT: Administrata e përgjithshme e komunës - Kontratat e 
blerjes/prokurimit 
S.34. FUSHA E RREZIKUT: Administrata e përgjithshme e komunës - Administrimi i stoqeve 
dhe inventarëve 
S.35. FUSHA E RREZIKUT: Administrata e përgjithshme e komunës - Përdorimi i 
materialeve/pajisjeve publike 
S.36. FUSHA E RREZIKUT: Administrata e përgjithshme e komunës – Menaxhimi financiar 
S.37. FUSHA E RREZIKUT: Administrata e përgjithshme e komunës - Përdorimi i automjeteve 
publike 
S.38. FUSHA E RREZIKUT: Llojet e shkeljeve dhe praktikat etike të diskutueshme në Komunë 

 
4. PROKURIMI (P) 

P.39. FUSHA E RREZIKUT: Prokurimi publik i drejtë dhe transparent 
 
5. KOMUNIKIMI DHE INFORMACIONET (I) 

I.40. FUSHA E RREZIKUT: Komunikimi 
I.41. FUSHA E RREZIKUT: Informacionet 

 
Më poshtë janë paraqitur rreziqet e identifikuara për të gjitha grupet e treguesve të integritetit. 
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I ASPEKTI ORGANIZATIV 

 
Alokimi /shpërndarja e funksioneve /përgjegjësive s  
 
Ekziston një mendim i ndarë mbi atë nëse njësitë e ndryshme organizative në komunë kanë 
alokim/shpërndarje të qartë të funksioneve/përgjegjësive në mes tyre, si dhe nëse ka procedura të 
qarta për delegimin e të drejtave dhe përgjegjësive. Shumica e të anketuarve gjithashtu besojnë 
se funksionet kryesore/procedurat e brendshme janë pjesërisht të mbuluara nga 
politikat/procedurat e brendshme dhe ato nuk janë mjaftueshëm të qarta për të gjithë punonjësit.  
 
Ekziston një hapësirë për përmirësimin e ndarjes së funksioneve dhe/ose përgjegjësive, pasi 
nganjëherë ka mospërputhje dhe diskrepancë në zbatimin e këtyre të drejtave ose përgjegjësive. 
Kështu, kjo gjithashtu mund të shkaktojë mungesë respekti për rregullat e punës nga stafi, duke 
përfshirë mbikëqyrësit. 
 
Përshkrimi i punës dhe detyrat 
 
Herë pas here, stafi duhet të kryejë detyra që nuk janë definuar në përshkrimin e punës, 
megjithatë, kjo është një çështje e vogël. Ajo që është e rëndësishme është në rastet kur ata 
kryejnë detyra të papërcaktuara në përshkrimin e tyre të punës, stafi gjithmonë merr udhëzime të 
veçanta paraprakisht për ekzekutimin e atyre funksioneve ose kur ato mungojnë, ato zëvendësohen 
zakonisht nga kolegë që janë po aq të kualifikuar për të menaxhuar ose ekzekutuar detyrat dhe 
detyrat e tyre. Ekzistojnë gjithashtu marrëdhënie raportimi të përshtatshme midis njësive 
organizative në mënyrë që veprimet/vendimet të mund të auditohen mirë dhe të mbikëqyren më 
pas. Megjithatë, ky kontroll i vazhdueshëm nuk ushtrohet gjithmonë. 
 
Performanca e punës, promovimi dhe rekrutimi 
 
Performanca e punës vlerësohet zyrtarisht një herë në vit dhe shumica e të anketuarve besojnë se 
kriteret e aplikuara për të vlerësuar performancën e tyre të punës janë objektive. Megjithatë, 47% 
e të anketuarve kanë dyshime nëse sistemi për rekrutimin, disiplinimin dhe promovimin e stafit, 
duke përfshirë shumicën dërmuese të të anketuarve, deklaruan se sistemi i shpërblimit nuk është 
tërësisht i drejtë dhe transparent. Ajo që është shqetësuese është se 53% e të anketuarve besojnë 
se stafi në komunë që është duke u rekrutuar, rrallë se ndonjëherë ose shumicën e kohës bazuar në 
favorizim apo nepotizëm. Kjo nënkupton se ka nevojë për një procedurë më transparente të 
rekrutimit. E fundit por jo e vetmja, 63% e të anketuarve gjithashtu konsiderojnë se jo të gjitha 
proceset e ZhBNj janë mjaft të drejta, transparente dhe ofrojnë mundësi për shkelje të 
integritetit.  
 
Auditimi i brendshëm 
 
Megjithëse ka mendime të ndara nëse menaxhmenti i lartë është shumë i angazhuar për një sistem 
të fortë të kontrolleve të brendshme me fjalë, por më pak në vepra, është e qartë në bazë të 
rezultateve të pyetësorit se auditimi i brendshëm është thelbësor për ruajtjen e integritetit brenda 
komunës, dhe stafit që kryen auditim të brendshëm ka mjaft përvojë. 58% e të anketuarve nuk 
janë të njohur nëse auditimet e brendshme ekzekutohen rregullisht dhe si rezultat i këtyre 
auditimeve ka veprime të ndërmarra për të ndrequr sistemet dhe praktikat.  
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Kontrollet e brendshme efektive dhe gjithëpërfshirëse janë pjesërisht të vendosura për të 
parandaluar korrupsionin, por në disa procese ata kanë nevojë për përmirësim, veçanërisht në 
forcimin e angazhimit të sistemit të fortë të kontrolleve të brendshme në fjalë dhe në veprime ose 
për të rritur perceptimin e personelit që kjo është kështu. 
 
Mekanizmi publik i ankesave 
 
52% e të anketuarve nuk janë të njohur nëse mekanizmi i brendshëm i ankesave në lidhje me 
shkeljet e integritetit brenda komunës është efikas. Gjithashtu e njëjta përqindje e të anketuarve 
nuk janë të njohur nëse mekanizmi publik i ankesave në lidhje me shkeljet e integritetit është në 
dispozicion të publikut dhe nëse është efektiv. 
 
Mekanizmi i informatorëve 
 
Në përgjithësi, stafi nuk është i vetëdijshëm nëse ka një procedurë të brendshme për mbrojtjen e 
informatorëve që respektohet në komunë dhe nëse informatorët e brendshëm mbrohen brenda 
komunës. Megjithatë, 53% e të anketuarve besojnë se ankesat anonime lidhur me shkeljet e 
integritetit mund të bëhen por 42% e të anketuarve besojnë se ata nuk mund të raportojnë lirisht 
korrupsionin apo shkeljet e tjera të integritetit pa u ndëshkuar.  
 
Ekziston nevoja për rritjen e vetëdijes së stafit për ekzistencën e një mekanizmi të tillë brenda 
komunës dhe procedurat për raportimin e rasteve të korruptuara ose shkeljeve të tjera të 
integritetit. Edhe pse stafi mendon pozitivisht se lidershipi i komunës e mbështet këtë, është më se 
e domosdoshme krijimi i një mekanizmi të tillë ose ngritja e vetëdijes për ekzistencën e një 
mekanizmi të tillë. 
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Plani i integritetit i Komunës së Malishevës 

 

O.1. FUSHA E RREZIKUT: Alokimi/shpërndarja e funksioneve/përgjegjësive  

 

NR. FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT   
 

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT   

PËRSHKRIMI I MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET 
E MASËS 
SË 
RREZIKUT 

1 

Politikat/ procedurat 
për funksionet dhe 
përgjegjësitë nuk janë 
mjaftueshëm të qarta 
për të gjithë punonjësit  

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 X  

Ndikimi:          

 X  

Vle. i përgj.: 

 X  
 

 Sigurohuni që të gjithë 
punonjësit të kenë një 
kuptim të qartë mbi 
funksionet dhe 
përgjegjësitë  

 
 Org. 

(O) 
 Puno. 

(P) 
 Proc. 

(P) 
 

2 

Ka mospërputhje dhe 
diskrepancë në zbatimin 
e të drejtave ose 
përgjegjësive të 
funksionit të punës 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Përmirësimi i alokimit 
të funksioneve dhe/ose 
përgjegjësive brenda 
komunës 

 Org. 
(O) 

 Puno. 
(P) 

 Proc. 
(P) 
 

3 

Jo të gjitha funksionet 
/proceset kyçe që janë 
relevante për cilësinë, 
efektivitetin, 
efikasitetin dhe 
transparencën e 
shërbimeve publike 
mbulohen mirë nga 
rregulloret e brendshme 
që përshkruajnë 
proceset "hap pas hapi" 

 
 
 
 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

 Sigurohuni që të gjitha 
funksionet/proceset 
kryesore që janë 
relevante për cilësinë, 
efektivitetin, 
efikasitetin dhe 
transparencën e 
shërbimeve publike 
mbulohen mirë nga 
rregulloret e brendshme 
që përshkruajnë 
proceset "hap pas hapi" 

 
 Org. 

(O) 
 Puno. 

(P) 
 Proc. 

(P) 
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O.2. FUSHA E RREZIKUT: Përshkrimi i punës dhe detyrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.3. FUSHA E RREZIKUT: Performanca e punës, promovimi dhe rekrutimi 

 

4 

Politikat e 

brendshme/procedurat nuk 

janë mjaftueshëm të qarta 

për të gjithë punonjësit 
 

 
 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

 Sigurohuni  për 
politikat e 
brendshme/procedurave 
të mjaftueshme për të 
gjithë punonjësit 

 
 Org. 

(O) 
 Puno. 

(P) 
 Proc. 

(P) 
 

5 

Stafi, duke përfshirë 
mbikëqyrësit nuk i 
respektojnë rregullisht 
rregullat 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 
 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

 Sigurohuni  që stafi, 
duke përfshirë 
mbikëqyrësit, 
vazhdimisht respektojnë 
rregullat    

 
 

 Org. 
(O) 

 Puno. 
(P) 

 Proc. 
(P) 
 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

SUGGESTED RISK MEASURES 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT   

1 

Kontrolli i zbatimit të 
detyrave të përcaktuara - 
arritja e afateve, sigurimi 
i cilësisë së zbatimit të 
detyrave, etj. nuk janë 
efikase dhe të 
vazhdueshme 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Forcimi i kontrollit 
të zbatimit të 
detyrave të 
caktuara 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 

BURIMET E 
MASËS SË 
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O.4. FUSHA E RREZIKUT: Auditimi i brendshëm 

 

RREZIKUT RREZIKUT   

1 

Sistemi për rekrutimin, 
disiplinimin dhe 
promovimin e stafit nuk 
është plotësisht i drejtë 
dhe transparent 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

 
Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Përmirësimi i 
sistemit për 
rekrutimin, 
disiplinimin 
dhe 
promovimin e 
stafit    

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

2 

Sistemi aktual i 
shpërblimit, duke 
përfshirë shkallët e 
pagave dhe përfitimet 
nuk është tërësisht 
transparent dhe i drejtë 

 
 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Përmirësimi i 
sistemit të 
shpërblimit, 
duke përfshirë  
shkallën e 
pagave dhe 
përfitimet, 
ashtu  që 
tërësisht të 
jenë 
transparente 
dhe të drejta 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P 

3 

Trajnimi dhe proceset e 
tjera të ZHBNJ nuk janë 
mjaftueshëm të drejta 
dhe transparente   

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

 
Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

S Sigurohuni  
që trajnimi 
dhe proceset e 
tjera të ZHBNJ 
janë 
mjaftueshëm 
të drejta dhe 
transparente 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT   
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O.5. FUSHA E RREZIKUT: Mekanizmi publik i ankesave 

 

1 

Funksioni i auditimit është 
pjesërisht efektiv dhe nuk 
ekzistojnë kontrolle të 
brendshme tërësisht të 
plota për të parandaluar 
korrupsionin 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

 
Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Përmirësimi i 
funksionit të 
auditimit për të 
qenë plotësisht 
efektiv dhe 
kontrollet e 
brendshme 
gjithëpërfshirëse 
janë në vend për 
të parandaluar 
korrupsionin 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

2 

Mungesa e perceptimit se 
lidershipi i lartë është i 
përkushtuar ndaj një 
sistemi të fuqishëm 
kontrolli të brendshëm, 
në fjalë dhe veprime 

 
 
 
 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

 
Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Të forcohet 
angazhimi për një 
sistem të fortë të 
kontrollit të 
brendshëm në fjalë 
dhe në vepra; 
Ngritja e vetëdijes 
për përkushtimin 
ndaj një sistemi të 
fuqishëm të 
kontrollit të 
brendshëm në fjalë 
dhe në vepra 
 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT   

1 

Mekanizmi  publik i 
ankesave nuk është 
plotësisht efektiv dhe i 
respektuar 

 
 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Sigurohuni që 
mekanizmat publik 
të ankesave të 
jenë efektiv dhe të 
respektuar 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 



17 
Integrity Plan   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Mungesa e 
ndërgjegjësimit të 
qytetarëve për raportimin 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Ngritja e vetëdijes 
së qytetarëve për 
raportim; 
Organizoni 
fushatën 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

3 

Mungesa e vetëdijes për 
mekanizmin publik të 
ankesave në dispozicion 
të publikut 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Ngritja e vetëdijes 
për mekanizmin e 
ankesave publike 
në dispozicion të 
publikut 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 
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O.6. FUSHA E RREZIKUT: Mekanizmi i informatorëve 

 

 

 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

Mungesa e ndërgjegjësimit 

për ekzistencën e një 

procedure të brendshme dhe 

mekanizmin e brendshëm të 

informatorëve   

 
 
 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Krijimi i një 
procedure dhe 
mekanizmi të 
brendshëm për 
informatorët; 
Ngritja e 
ndërgjegjësimit të 
stafit për 
ekzistimin e 
procedurës së 
brendshme dhe 
mekanizmave  të 
informatorëve 
brenda komunës     

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

2 

 
Në disa raste, korrupsioni 
ose shkeljet tjera të 
integritetit nuk mund të 
raportohen lirisht 

 
 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 
 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

 Sigurohuni  që të 
raportohen të 
gjitha rastet e 
mundshme të 
korrupsionit ose të 
shkeljeve të tjera 
të integritetit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 
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Plani i integritetit i Komunës së Malishevës 

 

II KULTURA ORGANIZATIVE 

 
Kodi i mirësjelljes dhe udhëheqjes etike 
 
Nuk ka kuptim të qartë nëse ekziston një kod që mbulon udhëheqësin e lartë dhe stafin tjetër ose 
ka vetëm një kod të mirësjelljes për stafin (42% e të anketuarve thanë se kodi mbulon udhëheqjen 
e lartë dhe personelin tjetër). Ajo që është e qartë është se duhet të ketë një kod të veçantë të 
mirësjelljes për t'iu drejtuar anëtarëve të Kuvendit Komunal. Gjithashtu, udhëheqja e lartë 
perceptohet se ka vendosur një shembull personal për sjelljen etike dhe integritetin brenda 
komunës; megjithatë, kjo nuk mund të thuhet për të gjithë udhëheqjen e lartë.  
 
Prandaj, duhet të vlerësohet nëse kodi i mirësjelljes duhet të mbulojë me të vërtetë edhe 
udhëheqjen e lartë dhe personelin tjetër, ose duhet të rritet ndërgjegjësimi në mesin e stafit që 
në fakt mbulon të dyja. Për më tepër, pasi që të anketuarit nuk janë të sigurt nëse komuna bën 
diçka kur zyrtarët nuk ndjekin rregullat e kodit të mirësjelljes, aktivitetet e ndërgjegjësimit duhet 
të adresojnë gjithashtu këtë çështje. E fundit por jo e vetmja, e gjithë udhëheqja e lartë duhet të 
jap një shembull personal për sjelljen etike dhe integritetin brenda komunës. 
 
 
Lufta kundër korrupsionit  
 
Përsëri, ekziston një mendim i ndarë nëse lidershipi i lartë është i angazhuar në luftën kundër 
korrupsionit, si në fjalë, në vepra, ashtu edhe në fjalë. Për më tepër, takimet mes udhëheqjes dhe 
stafit për paraqitjen dhe diskutimin e qëllimeve dhe prioriteteve strategjike antikorrupsion janë të 
organizuara rrallë, si dhe çështjet e integritetit janë gjithashtu të rrallë të diskutuara në mënyrë 
të mjaftueshme dhe të hapur. Kjo sigurisht që rezulton se shumica e të anketuarve nuk janë të 
vetëdijshëm nëse komuna ka një person, komitet ose një ekip të caktuar posaçërisht për t'u marrë 
me çështjet e korrupsionit dhe integritetit, cilat janë veprimet që merren nëse korrupsioni i 
mundshëm apo ndonjë parregullsi tjetër është zbuluar si edhe nëse ka ndonjë program trajnimi mbi 
etikën dhe integritetin brenda komunës. 
 
 
Konfliktet e interesit 
 
Nuk është e sigurt nëse ka udhëzime të qarta ose rregullore të brendshme për deklarimin e 
konflikteve të interesit, kështu që nuk është për t'u habitur që të anketuarit janë gjithashtu të 
mendimit se rregullat nuk i komunikohen të gjithë stafit, se nuk ekziston kontrolli dhe është 
vështirë të zbatohen ato. Për më tepër, shumica e të anketuarve nuk janë të vetëdijshëm nëse ka 
pasur përpjekje nga palët e jashtme që të ndikojnë në mënyrë të pahijshme në vendimet 
profesionale të kolegut, kështu dihet nëse konflikti i interesit mbrohet në praktikë.  
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Papajtueshmëria e funksioneve 
 
Shumica e të anketuarve janë të mendimit se nuk ka rregulla të qarta të brendshme për kryerjen e 
aktiviteteve jashtë punës dhe deklarimin e të ardhurave shtesë ose nëse ekziston sistemi për 
kontrollimin e raportimit të aktiviteteve jashtë punës dhe deklarimin e të ardhurave shtesë. 
 
Dhuratat dhe mikpritja 
 
Bazuar në përgjigjet, nuk është e qartë nëse komuna ka rregulla të brendshme për pranimin e 
dhuratave apo mikpritjes ose ligji zbatohet pa pasur një rregull të brendshëm. Shumica e të 
anketuarve nuk janë të vetëdijshëm nëse raportimi për dhuratat dhe mikpritjen zbatohet në 
praktikë dhe nëse komuna mban regjistrin e dhuratave.
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Plani i integritetit i Komunës së Malishevës 

 

C.7. FUSHA E RREZIKUT: Kodi i mirësjelljes 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

Mungesa e vetëdijes së 
stafit nëse kodi i 
mirësjelljes është zbatuar 
në mënyrë efikase në 
praktikë   

 
 
 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Miratimi i 
Kodit të 
mirësjelljes 
për 
udhëheqjen e 
lartë dhe 
personelin 
tjetër; 
Ngritja e 
vetëdijes për 
ekzistencën e 
kodit të 
mirësjelljes 
për 
udhëheqjen e 
lartë dhe 
personelin 
tjetër    

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

2 

Nuk ka ndonjë kod të 
posaçëm të mirësjelljes 
për t'iu drejtuar anëtarëve 
të Kuvendit Komunal 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Zhvillimi i 
kodit të 
posaçëm të 
mirësjelljes 
për adresimin 
e anëtarëve të 
Kuvendit të 
Komunës 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

3 
Jo i gjithë lidershipi i lartë ka 

dhënë një shembull personal 

 
 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

Gjasat: 

 x  
 Sigurohuni  që 
e gjithë 

 
 Org. (O) 
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C.8. FUSHA E RREZIKUT: Lufta kundër korrupsionit 

 

për sjelljen etike dhe 

integritetin brenda Komunës 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

udhëheqja e 
lartë vendos 
një shembull 
personal për 
sjelljen etike 
dhe 
integritetin 

 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

4 
Zyrtarët nuk ndjekin 
gjithmonë procedurat e 
Kodit të Mirësjelljes 

 
 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Sigurohuni që 
zyrtarët 
gjithmonë të 
ndjekin 
procedurat e 
Kodit të 
Sjelljes 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

Çështjet e integritetit dhe 
korrupsioni rrallë 
diskutohen hapur në 
kuadër të komunës 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Sigurohuni që 
çështjet e 
lidhura me 
integritetin 
dhe 
korrupsionin të 
diskutohen 
hapur   

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

2 

Ekzistojnë vetëm takime të 
rralla ndërmjet udhëheqjes 
dhe stafit për paraqitjen 
dhe diskutimin e qëllimeve 
strategjike dhe 
prioriteteve anti-
korrupsion 

 
 
 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Sigurimi i 
takimeve të 
përhershme 
dhe të 
shpeshta 
ndërmjet 
udhëheqjes 
dhe stafit për 
paraqitjen dhe 
diskutimin e 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 
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C.9.FUSHA E RREZIKUT: Konflikti i interesit 

 

qëllimeve 
strategjike 
dhe 
prioriteteve 
anti-
korrupsion 

3 

 
Nuk ka aktivitete për 
ngritjen e vetëdijes apo 
trajnime mbi etikën dhe 
integritetin   

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Zhvillimi i 
planit të 
trajnimit dhe 
fushatës për 
ngritjen e 
vetëdijes për 
etikën dhe 
integritetin 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P  

4 

 
Nuk ka asnjë person, 
komision apo ekip të 
caktuar posaçërisht për t'u 
marrë me çështjet e 
korrupsionit dhe 
integritetit 
 

 
 
 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Emëroni një 

person, 

komision ose një 

ekip të caktuar 

posaçërisht për 

t'u marrë me 

çështjet e 

korrupsionit dhe 

integritetit 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

Mungesa e vetëdijes nëse 
ekzistojnë rregulla të 
brendshme lidhur me 
ndalimin e konfliktit të 
interesit 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Ngritja e 
vetëdijes për 
rregullat e 
brendshme për 
zbulimin e 
interesave 
 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 
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2 

 
Mungojnë aktivitetet për 
ngritjen e vetëdijes ose 
trajnimet në mundësinë 
apo konfliktin aktual të 
interesit 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Zhvillimi i 
planit të 
trajnimit dhe 
fushatës për 
ngritjen e 
vetëdijes për 
konfliktet e 
interesit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 
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C.10. FUSHA E RREZIKUT: Papajtueshmëria e funksioneve 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.11. FUSHA E RREZIKUT : Dhuratat dhe mikpritja 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

Nuk ekzistojnë  rregullat e 
brendshme në lidhje me 
papajtueshmërinë e 
funksionit dhe deklarimin 
e pasurisë   

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Zhvillimi i 
rregullave të 
brendshme për 
papajtueshmërinë 
e funksionit dhe 
deklarimin e 
pasurisë; 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

2 

 
Nuk ka aktivitete për 
ngritjen e vetëdijes ose 
trajnime për 
papajtueshmërinë e 
funksionit dhe deklarimin 
e pasurisë 

 
 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Zhvillimi i planit 
të trajnimit dhe 
fushatës për 
rritjen e 
ndërgjegjësimit 
për 
papajtueshmërinë 
e funksionit dhe 
deklarimin e 
pasurisë 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

Nuk ekzistojnë rregullat e 
brendshme në lidhje me 
pranimin e dhuratave apo 
mikpritjes ose stafi nuk 
është i vetëdijshëm për 
ekzistencën e tyre 

 
 
 
 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

  Zhvillimi i 
rregullave të 
brendshme për 
pranimin e 
dhuratave dhe 
mikpritjes; 
Ngritja e 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 
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 Proceset  (P) vetëdijes së 
stafit për 
ekzistencën e 
rregullave të 
brendshme për 
pranimin e 
dhuratave dhe 
mikpritjes   

2 

 
Nuk ka aktivitete për 
ngritjen e vetëdijes ose 
trajnime për pranimin e 
dhuratave dhe mikpritjes 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Zhvillimi i 
planit të 
trajnimit dhe 
fushatës së 
ndërgjegjësimit 
për pranimin e 
dhuratave dhe 
mikpritjes   

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

3 

 
Regjistri i dhuratave nuk 
ekziston ose stafi nuk 
është në dijeni të 
ekzistencës së tij 
 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Zhvilloni 
regjistrues 
dhuratash; 
Ngritja e 
vetëdijes së 
stafit për 
ekzistencën e 
regjistruesve të 
dhuratave 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 
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Plani i integritetit i Komunës së Malishevës 

 

III RREZIQET SPECIFIKE DHE CENUESHMËRITË 

 
Vlerësimi i rrezikut të integritetit të komunës 
 
Shumica e të anketuarve deklarojnë se rreziqet e integritetit brenda komunës vlerësohen një herë 
në vit, rreziqet diskutohen me udhëheqjen dhe ekzistojnë mekanizma të besueshëm të kontrollit 
për zbutjen e rreziqeve të integritetit në komunë. 
 
  
Fushat kryesore të funksionit të Komunës  
 
Shumica e atyre që janë përgjigjur e perceptojnë fushën më të rrezikuar të Komunës ndaj 
korrupsionit dhe parregullsive të tjera të jenë financat dhe ekonomia (84%), pasuar nga shërbimet 
ndërtimore dhe komunale (63%) dhe inspektimi (53%), 37%), aktivitete të përbashkëta të 
autoriteteve komunale dhe të ardhurave të qeverisjes vendore (21%) dhe administratës së 
përgjithshme (16%). Detajet janë paraqitur në Grafikun 1. 

 
Grafiku 1 - Cenueshmëria e fushë kryesore të Komunës 

 

 
 
 
Për më tepër, ata besojnë se cenueshmëritë e fushës kryesore Zhvillimi ekonomik lokal 
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mbizotërojnë kryesisht nga mungesa e motivimit të stafit (37%), kontrolli joefikas mbi zbatimin e 
procesit (32%) dhe mangësitë në rregullore, ndikimi i pahijshëm nga palët e jashtme për zbatimin e 
procesit dhe mos-sanksionimi për zbatimin e pahijshëm të procesit (të gjitha 26%). 
 
Cenueshmëria e fushë kryesore Planifikimi urban dhe rural varet kryesisht nga kualifikimi i 
pamjaftueshëm/niveli i trajnimit të stafit dhe mos sanksionimi për zbatimin e pahijshëm të 
procesit (të dyja 32%) dhe mungesa e motivimit të stafit (26%). 
 
Cenueshmëria e fushës kryesore Zhvillimi i përdorimit të tokës kryesisht vjen nga gabimet në 
rregulloret dhe procedurat e brendshme, mungesa e motivimit të stafit, burimet njerëzore 
joadekuate, ndikim i pahijshëm nga ana e palëve të jashtme në zbatimin e procesit, kontrolli 
joefikas për zbatimin e procesit dhe mos sanksionimi për zbatimin e gabuar të procesit (të gjitha 
21%), gabimet në rregullore dhe kualifikim i pamjaftueshëm/niveli i trajnimit të stafit (të dyja 
16%). 
 
Cenueshmëria e fushës kryesore Zbatimi i rregulloreve të ndërtimit dhe standardet e kontrollit 
të ndërtesave mbizotërojnë kryesisht nga gabimet në rregulloret dhe procedurat e brendshme, 
gabimet në zbatimin e rregulloreve dhe/ose rregullave dhe procedurave të brendshme dhe 
kontrollin joefektiv mbi zbatimin e procesit (gjithsej 26%); ndikim të pahijshëm nga palët e 
jashtme në zbatimin e procesit dhe mos sanksionimi për zbatimin e pahijshëm të procesit (të dyja 
21%). 
 
Nuk ka pasur përgjigje për cenueshmërinë e fushës kryesore Mbrojtja lokale e mjedisit. 
 
Cenueshmëria e fushës kryesore Sigurimi dhe mirëmbajtja e shërbimeve publike kryesisht 
burojnë nga mangësitë në aplikimin e rregulloreve dhe ose rregullave dhe procedurave të 
brendshme dhe mungesës së motivimit të stafit (si 26%), kualifikimit të pamjaftueshëm / nivelit të 
trajnimit të stafit, etikës së ulët të punës dhe joprofesionalizmit të personelit, burimeve njerëzore 
joadekuate, ndikimit të papërshtatshëm nga palët e jashtme në zbatimin e procesit dhe kontrollit 
joefikas mbi zbatimin e procesit (të gjitha 21%). 
 
Cenueshmëria e fushës kryesore Reagimi lokale i emergjencave kryesisht rezultojnë nga influenca 
e papërshtatshme nga ana e palëve të jashtme në zbatimin e procesit (26%), burimet njerëzore 
joadekuate dhe kualifikimi i pamjaftueshëm/niveli i trajnimit të stafit (të dyja 21%). 
 
Cenueshmëria e fushës kryesore Sigurimi i arsimit parashkollor, fillor dhe të mesëm mbizotëron 
kryesisht nga mungesa e motivimit të stafit (37%), etika e ulët e punës dhe joprofesionalizmi i 
stafit dhe kontrolli joefikas mbi zbatimin e procesit (të dyja 26%) dhe burimet njerëzore 
joadekuate (21%). 
 
Cenueshmëria e fushës kryesore Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut mbizotërojnë 
kryesisht mungesa e motivimit të stafit dhe burimeve njerëzore joadekuate (21%). Megjithatë, për 
shkak të përqindjeve të ulëta, kjo fushë kryesore në përgjithësi nuk perceptohet e cenueshme. 
 
Cenueshmëria e fushës kryesore Sigurimi i kujdesit publik primar shëndetësor kryesisht vijnë nga 
mungesa e motivimit të stafit, kualifikimi i pamjaftueshëm/niveli i trajnimit të stafit dhe kontrolli 
joefikas mbi zbatimin e procesit (të gjitha 21%).  
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Cenueshmëria e fushës kryesore Sigurimi i shërbimeve familjare dhe të shërbimeve të tjera 
sociale kryesisht vijnë nga mungesa e motivimit të stafit (26%), shumë nga të drejtat 
diskrecionale, kualifikimi i pamjaftueshëm/niveli i trajnimit të stafit, burimet njerëzore 
joadekuate, ndikim I pahijshëm nga palët e jashtme në zbatimin e procesit, kontrollin joefikas mbi 
zbatimin e procesit dhe mos sanksionim për zbatimin e pahijshëm të procesit (të gjitha 21%). 
 
Cenueshmëria e fushës kryesore Banimi publik kryesisht vjen nga burimet njerëzore joadekuate 
dhe kontrolli joefikas mbi zbatimin e procesit (të dyja 26%), kualifikimi i pamjaftueshëm/niveli i 
trajnimit të stafit, mungesa e motivimit të stafit dhe sanksionet për zbatimin e pahijshëm të 
procesit (të gjitha 21%). 
 
Cenueshmëria e fushës kryesore Shëndeti publik kryesisht vjen nga kualifikimi i 
pamjaftueshëm/niveli i trajnimit të stafit dhe burimet njerëzore joadekuate (të dyja 21%). 
 
Cenueshmëria e fushës kryesore Licencimi i shërbimeve lokale dhe objekteve kryesisht rrjedhin 
nga mungesa e motivimit të stafit (26%) dhe kualifikimi i pamjaftueshëm/niveli i trajnimit të stafit 
(21%).  
 
Cenueshmëria e fushës kryesore Emërtimi i rrugëve, lagjeve dhe vendeve të tjera publike 
kryesisht vjen nga etika e ulët e punës dhe joprofesionalizmi i stafit (26%). 
 
Cenueshmëria e fushës kryesore Sigurimi dhe mirëmbajtja e parqeve dhe hapësirave publike 
mbizotërojnë kryesisht nga kualifikimi i pamjaftueshëm/niveli i trajnimit të stafit dhe etika e ulët 
e punës dhe joprofesionalizmi i stafit (26%). 
 
Cenueshmëria e fushës kryesore Turizmi kryesisht vjen nga kontrolli joefikas i zbatimit të procesit 
(26%) dhe burimeve njerëzore joadekuate (21%). 
 
Cenueshmëria e fushës kryesore Aktivitetet kulturore dhe të kohës së lirë mbizotërojnë kryesisht 
nga kualifikimi i pamjaftueshëm/niveli i trajnimit të stafit dhe burimet njerëzore joadekuate (të 
dyja 21%). 
 
Detajet janë paraqitur në Tabelën 1. 
 



30 
 

Plani i integritetit i Komunës së Malishevës 

 

 
Tabela 1: Burimet e cenueshmërisë së identifikuar të fushave kryesore të funksioneve 

 
Fusha e 

cenueshme 

 

 

Burimi i 

cenueshmëri

ve  

Zhvillimi 

ekonomi

k lokal 

Planif

ikimi 

urban 

dhe 

rural 

Përdori

mi i 

tokës 

dhe 

zhvilli

mi 

Zbatimi i 

rregullore

ve të 

ndërtimit 

dhe 

standarde

ve të 

kontrollit 

të 

ndërtimit 

Mbrojtja 

lokale e 

mjedisit 

Siguri

mi dhe 

mirëm

bajtja 

e 

shërbi

meve 

publik

e 

Reagimi 

lokale 

emergjent 

Siguri

mi i 

arsimi

t 

publik 

paras

hkollo

r, 

fillor 

dhe të 

mesë

m 

Promo

vimi 

dhe 

mbroj

tja e 

të 

drejta

ve të 

njeriu

t 

Siguri

mi i 

kujdes

it 

shënd

etësor 

prima

r 

publik 

Sigur

imi i 

shërb

imev

e 

famil

jare 

dhe 

shërb

imev

e të 

tjera 

socia

le 

Streh

imi 

publi

k 

Shënd

eti 

publik 

Licenci

mi i 

shërbim

eve 

lokale 

dhe 

objektev

e 

Emërti

mi i 

rrugëv

e, 

lagjev

e dhe 

vende

ve të 

tjera 

publik

e 

Sigu

rimi 

dhe 

mirë

mba

jtja 

e 

parq

eve 

dhe 

hapë

sirav

e 

publ

ike 

Turizmi 

                   

Gabimet në 

rregulloret; 
26 16 5 / 16 5 11 5 11 11 11 11 16 16 / 11 11 

Gabimet në 

rregullat dhe 

procedurat e 

brendshme; 

16 16 21 26 11 11 16 11 11 5 11 11 16 16 16 16 16 

Gabimet në 

zbatimin e 

rregulloreve 

dhe / ose 

rregullave 

dhe 

procedurave 

të 

brendshme; 

11 16 16 26 26 11 11 16 11 16 11 11 11 16 11 5 11 

Të drejtave 

tepër 

diskrecionale

; 

11 16 5 11 16 11 / 16 11 21 5 5 11 16 11 5 16 

Kualifikimi/ni

veli i 
11 32 16 16 21 21 5 16 21 21 21 21 21 16 26 16 21 
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pamjaftueshë

m i trajnimit 

të stafit; 

Mungesa e 

motivimit të 

stafit; 

37 26 21 16 26 16 37 21 21 26 21 11 26 5 26 16 16 

Etika e ulët e 

punës dhe 

joprofesionali

zmi i stafit; 

/ / / / 21% / 26% 16% / / / / / 26% / / 11% 

Burimet 

njerëzore 

joadekuate; 

21 16 21 16 21 21 21 / 16 21 26 21 16 16 16 21 21 

Ndikim jo i 

duhur nga 

palët e 

jashtme për 

zbatimin e 

procesit;  

26 16 21 21 21 26 11 16 16 21 16 11 11 / 16 5 11 

Kontrolli 

joefikas mbi 

zbatimin e 

procesit; 

32 16 21 26 21 16 26 16 21 21 26 16 16 11 11 26 16 

Nuk ka 

sanksione për 

zbatimin e 

pahijshëm të 

procesit; 

26 32 21 21 11 11 / / 11 21 21 5 11 / 11 5 16 
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Administrata e përgjithshme e komunës 
 
Të anketuarit e pyetësorit besojnë se proceset më të ndjeshme të administrimit janë buxhetet dhe 
menaxhimi i buxhetit (32%), menaxhimi financiar (26%) dhe zhvillimi i rregullave dhe procedurave 
të brendshme (21%), pasuar nga përdorimi i materialeve / pajisjeve publike dhe rekrutimi dhe 
përdorimi i automjetet publike (të dyja me 16%). Detajet janë paraqitur në Grafikun 2. 
 

Grafiku 2 - Cenueshmëritë e identifikuara të administratës së përgjithshme 
 

 
 
Për më tepër, të anketuarit besojnë se cenueshmëritë e procesit të administratës së përgjithshme 
Zhvillimi i rregullave dhe procedurave të brendshme kryesisht vjen nga kualifikimi i 
pamjaftueshëm/niveli i trajnimit të stafit, mungesa e motivimit të stafit dhe etika e ulët e punës 
dhe joprofesionalizmi i stafit (gjithsej 21%), nga gabimet në rregullat dhe procedurat e brendshme 
dhe ndikimin e pahijshëm nga palët e jashtme në zbatimin e procesit (të dyja 21%). 
 
Cenueshmëria e procesit të administratës së përgjithshme Buxheti dhe menaxhimi i buxhetit 
mbizotërojnë kryesisht nga mungesa e motivimit të stafit dhe burimeve njerëzore joadekuate (të 
dyja 21%), pasuar nga kualifikimi i pamjaftueshëm/niveli i trajnimit të stafit dhe etika e ulët e 
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punës dhe joprofesionalizmi i stafit (11% ). 
 
Cenueshmëria e procesit të administratës së përgjithshme Blerja/kontratat e prokurimit kryesisht 
burojnë nga kualifikimi i pamjaftueshëm/niveli i trajnimit të stafit dhe burimet joadekuate të 
personelit (si 21%) dhe mungesa e motivimit të stafit (16%). 
 
Cenueshmëria e procesit të administratës së përgjithshme Administrimi i stoqeve dhe 
inventarëve kryesisht vjen nga kualifikimi i pamjaftueshëm/niveli i trajnimit të stafit (21%) dhe 
burimet njerëzore joadekuate dhe mungesa e motivimit të stafit (të dyja 16%). 
 
Cenueshmëria e procesit të administratës së përgjithshme Përdorimi i materialeve/pajisjeve 
publike kryesisht vjen nga shumë të drejta diskrete dhe kualifikimi i pamjaftueshëm/niveli i 
trajnimit të stafit (të dyja 16%) dhe gabime në rregulloret dhe procedurat e brendshme, mungesa e 
motivimit të stafit, puna e ulët në etikën dhe joprofesionalizmin e stafit, burimet njerëzore 
joadekuate, ndikimin e pahijshëm nga palët e jashtme në zbatimin e procesit dhe kontrollin 
joefektiv të zbatimit të procesit (të gjitha 11%). 
 
Cenueshmëria e procesit të administratës së përgjithshëm Menaxhimi financiar kryesisht vjen nga 
kualifikimi i pamjaftueshëm/niveli i trajnimit të stafit (26%) dhe burimet njerëzore joadekuate dhe 
mungesa e motivimit të stafit (21%). 
 
Cenueshmëria e procesit të administratës së përgjithshme Përdorimi i automjeteve publike 
kryesisht vjen nga kontrolli joefikas për zbatimin e procesit (26%), pasuar nga kualifikimi i 
pamjaftueshëm/niveli i trajnimit të stafit (21%) dhe mungesa e motivimit të stafit dhe burimeve 
njerëzore joadekuate (të dyja 16%). 
 
Për më shumë detaje shihni tabelën 2. 
 
Tabela 2: Burimet e cenueshmërisë së identifikuar të proceseve të administratës së përgjithshme 

të komunës 
 

Fusha e 

administratës së 

përgj. 

 

Burimi i 

cenueshmërive   

Zhvillimi i 

rregullave 

dhe 

procedurave 

të 

brendshme 

Buxhetet 

dhe 

menaxhimi i 

buxhetit 

Blerja/Prokurimi 

/Kontratat  

 

Administrimi i 

stoqeve dhe 

inventarëve 

 

Përdorimi i 

materialeve / 

pajisjeve publike  

 

Menaxhimi 

financiar 

 

Përdorimi i 

automjeteve 

publike  

 

Gabimet në 

rregulloret; 
11 / 5 / / 11 5 

Gabimet në 

rregullat dhe 

procedurat e 

brendshme; 

16 5 11 / 11 11 / 

Gabimet në 

zbatimin e 

rregulloreve 

dhe/ose rregullave 

dhe procedurave të 

brendshme; 

5 5 11 5 5 5 5 
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Të drejta tepër 

diskrecionale; 
/ 5 11 / 16 5 5 

Kualifikimi i 

pamjaftueshëm / 

niveli i trajnimit të 

stafit; 

21 11 21 21 16 26 21 

Mungesa e 

motivimit të stafit; 
21 21 16 16 11 21 16 

Etika e ulët e punës 

dhe 

joprofesionalizmi i 

stafit; 

21 11 11 5 11 5 5 

Burimet joadekuate 

njerëzore; 
11 21 21 16 11 21 16 

Ndikim i pahijshëm 

nga palët e jashtme 

për zbatimin e 

procesit;  

16 5 5 5 11 / 5 

Kontrolli joefikas 

mbi zbatimin e 

procesit; 

11 5 5 5 11 16 26 

Nuk ka sanksione 

për zbatimin e 

pahijshëm të 

procesit; 

5 5 / 11 5 11 5 
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 Llojet e shkeljeve dhe praktikat etike të dyshimta që aktualisht ballafaqohet komuna 
 
Për më tepër, të anketuarit shohin se llojet e praktikuara të shkeljeve me të cilat ballafaqohet 
Komuna, si pasojë e cenueshmërive, të jenë kryesisht favorizimi/nepotizmi dhe ndërhyrjet politike 
(37%) gjer më tani. Për llojet e tjera të shkeljeve shih më poshtë Grafikun 3. 
 

Grafiku 3 - Llojet e identifikuara të shkeljeve me të cilat përballet Komuna 
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 Kur u pyetën se cilat praktika etike të dyshimta kanë ndodhur në Komunë, të anketuarit kanë 
përmendur se praktikat më të shpeshta janë punësimi i të afërmve/miqve (37%) dhe puna jashtë 
orarit të punës për kompensim shtesë (32%).  
Ju lutemi shihni Grafiku 4 për praktika tjera etike të diskutueshme. 
 

Grafiku 4 - Identifikimi i praktikave etike të diskutueshme në Komunë 
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S.12. FUSHA E RREZIKUT: Vlerësimi i rrezikut të integritetit të komunës 

 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

Mungesa e vetëdijes për 
zbatimin e vlerësimit të 
rrezikut të integritetit 
brenda komunës 

 
 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

 
Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Të sigurohet 
ndërgjegjësimi 
për vlerësimin e 
rrezikut të 
integritetit 
brenda komunës; 
Kryeni vlerësimin 
e rrezikut të 
integritetit 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

2 

Mungesa e ndërgjegjësimit 
nëse ekzistojnë 
mekanizma të besueshëm 
të kontrollit për 
eliminimin / zbutjen e 
rreziqeve të integritetit   

 
 
 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Ngritja e 
vetëdijes për 
mekanizmat e 
kontrollit për 
eliminimin/ 
zbutjen e 
rreziqeve të 
integritetit; 
Zhvillimi i 
mekanizmave të 
kontrollit për 
eliminimin/ 
zbutjen e 
rreziqeve të 
integritetit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 
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S.13. FUSHA E RREZIKUT: Fusha kryesore e funksionit të Komunës - Zhvillimi ekonomik lokal 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

 
Deri në njëfarë mase 
gabime në rregullore në 
lidhje me fushën kryesore 
të zhvillimit ekonomik 
lokal 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Propozoni 
ndryshime në 
ligjin që rregullon 
zhvillimin 
ekonomik lokal   

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

2 

 
 
Mungesa e motivimit të 
stafit për zbatimin e 
shërbimeve lokale të 
zhvillimit ekonomik 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Rritja e motivimit 
të stafit për 
zbatimin e 
shërbimeve lokale 
të zhvillimit 
ekonomik 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

3 

 
Burime njerëzore 
joadekuate për zbatimin e 
shërbimeve lokale të 
zhvillimit ekonomik 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Sigurimi i numrit 
adekuat të stafit 
për zbatimin e 
shërbimeve lokale 
të zhvillimit 
ekonomik 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

4 

 
Deri në njëfarë mase 
ndikim I pahijshëm nga 
palët e jashtme në 
zbatimin e shërbimeve 
lokale të zhvillimit 
ekonomik 

 
 

Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Rritja e 
sanksioneve për 
zbatimin e 
papërshtatshëm 
të procesit të 
zhvillimit 
ekonomik lokal 

 
 Org. (O) 
Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

5 

 
Deri diku kontrolle të 
paefektshme mbi zbatimin 
e shërbimeve lokale të 
zhvillimit ekonomik 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Rritja e kontrollit 
mbi zbatimin e 
shërbimeve lokale 
të zhvillimit 
ekonomik 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 
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S.14. FUSHA E RREZIKUT: Fusha kryesore e funksionit të Komunës - Planifikimi urban dhe rural 

 

6 

 
Deri në një farë mase 
mungojnë sanksionet për 
zbatimin e pahijshëm të 
shërbimeve lokale të 
zhvillimit ekonomik 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Rritja e 
sanksioneve për 
zbatimin e 
papërshtatshëm 
të procesit të 
zhvillimit 
ekonomik lokal 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 
Deri në një farë mase 
kualifikimi i 
pamjaftueshëm/niveli i 
trajnimit të stafit për 
zbatimin e procesit të 
planifikimit urban dhe 
rural 
  

 
 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 
 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Të sigurohet që 
personeli ka 
kualifikim të 
mjaftueshëm për 
zbatimin e 
shërbimeve të 
fushës kryesore 
bazë të 
planifikimit urban 
dhe rural; 
Sigurimi i 
trajnimit adekuat 
të stafit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

2 

 
Deri në një farë mase 
mungojnë sanksionet për 
zbatimin e pahijshëm në 
fushën kryesore të 
planifikimit urban dhe 
rural 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Rritja e 
sanksioneve për 
zbatim të 
papërshtatshëm 
në fushën 
kryesore të 
planifikimit urban 
dhe rural 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

3 

 
 
Mungesa e motivimit të 
stafit për zbatimin e 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Rritja e motivimit 
të stafit për 
zbatimin e 
shërbimeve të 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 
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S.15. FUSHA E RREZIKUT: Fusha kryesore e funksionit të Komunës - Zhvillimi i shfrytëzimit të tokës 

 

shërbimeve të planifikimit 
urban dhe rural 

 Proceset  (P) 
 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

planifikimit urban 
dhe rural 

 

4 

 
Deri në një farë mase 
ndikim i pahijshëm nga 
palët e jashtme në 
zbatimin e procesit të 
planifikimit urban dhe 
rural 

 
 

Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Rritja e 
sanksioneve për 
zbatimin e 
papërshtatshëm 
të procesit të 
planifikimit urban 
dhe rural 

 
 Org. (O) 
Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

 
Gabime në rregullore në 
lidhje me fushën kryesore 
të zhvillimit të 
shfrytëzimit të tokës 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Propozimi I 
ndryshimeve në 
ligjin që rregullon 
zhvillimin e 
shfrytëzimit e 
tokës 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

2 

 
Gabime në rregullat dhe 
procedurat e brendshme 
që lidhen me shfrytëzimin 
e tokës në fushën kryesore 
të zhvillimit 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Të ndryshohen 
rregullat dhe 
procedurat e 
brendshme për 
zhvillimin e 
shfrytëzimit të 
tokës 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

3 

 
Deri në një farë mase 
kualifikimi i 
pamjaftueshëm/niveli i 
trajnimit të stafit për 
zbatimin e procesit të 
zhvillimit të shfrytëzimit 
të tokës 
 
 

 
 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Sigurohuni që 
stafi ka kualifikim 
të mjaftueshëm 
për zbatimin e 
shërbimeve të 
fushës kryesore 
për zhvillimin e 
shfrytëzimit të 
tokës; Sigurimi i 
trajnimit adekuat 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 



41 
Integrity Plan   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  të stafit 

4 

 
Deri në një farë mase 
mungesa e motivimit të 
stafit për zbatimin e 
shërbimeve të zhvillimit të 
shfrytëzimit të tokës 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Rritja e motivimit 
të stafit për 
zbatimin e 
shërbimeve të 
zhvillimit të 
shfrytëzimit të 
tokës 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

5 

Deri në një farë mase, 
burimet njerëzore 
joadekuate për zbatimin e 
shërbimeve të zhvillimit të 
shfrytëzimit të tokës 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Sigurimi i numrit 
adekuat të stafit 
për zbatimin e 
shërbimeve të 
zhvillimit të 
shfrytëzimit të 
tokës 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

6 

Deri në një farë mase 
ndikim I pahijshëm nga 
palët e jashtme në 
zbatimin e shërbimeve të 
zhvillimit të shfrytëzimit 
të tokës 

 
 

Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Rritja e 
sanksioneve për 
zbatimin e 
papërshtatshëm 
të zhvillimit të 
shfrytëzimit të 
tokës 

 
 Org. (O) 
Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

7 

 
Deri diku kontroll joefikas 
mbi zbatimin e shërbimeve 
të zhvillimit të 
shfrytëzimit të tokës 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Rritja e kontrollit 
mbi zbatimin e 
shërbimeve të 
zhvillimit të 
shfrytëzimit të 
tokës 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

8 

 
Deri një farë mase 
mungojnë sanksionet për 
zbatimin e pahijshëm të 
shërbimeve të zhvillimit të 
shfrytëzimit të tokës 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Rritja e 
sanksioneve për 
zbatimin e 
papërshtatshëm 
të zhvillimit të 
shfrytëzimit të 
tokës 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 
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S.16. FUSHA E RREZIKUT: Fusha kryesore e funksionit të Komunës - Zbatimi i rregulloreve të 
ndërtimit dhe standardeve të kontrollit të ndërtimit 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

 
Gabime në rregullat dhe 
procedurat e brendshme 
që lidhen me ndërtimin 
dhe fushës kryesore të 
kontrollit  të standardeve 
të ndërtimit 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Të ndryshohen 
rregullat dhe 
procedurat e 
brendshme për 
ndërtimin dhe  
standardeve të 
kontrollit të 
ndërtimit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

2 

Deri në një farë mase 
gabime në zbatimin e 
rregulloreve dhe/ose 
procedurave të brendshme 
që kanë të bëjnë me  
fushën kryesore të 
ndërtimit dhe kontrollit të  
standardeve të  ndërtimit 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Forcimi i 
kontrollit mbi 
zbatimin e 
rregulloreve të 
ndërtimit dhe 
standardeve të 
kontrollit të 
ndërtimit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

3 

 
Deri në një farë mase 
ndikim të pahijshëm nga 
palët e jashtme në 
zbatimin e  ndërtimeve  
dhe shërbimeve të 
standardeve të kontrollit 
të ndërtimit  

 
 

Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Rritja e 
sanksioneve për 
zbatimin e 
papërshtatshëm 
të procesit të 
ndërtimit  dhe 
standardeve të 
ndërtimit  

 
 Org. (O) 
Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

4 

 
Kontrolli joefikas mbi 
zbatimin e  ndërtimit  dhe 
standardeve të  kontrollit  
të ndërtimit  

 
 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Rritja e kontrollit 
mbi zbatimin e 
ndërtimit  dhe të 
shërbimeve të 
standardeve të 
kontrollit të 
ndërtimit  

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 
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S.17. FUSHA E RREZIKUT: Fusha e funksionit kryesor të komunës - Sigurimi dhe mirëmbajtja e 
shërbimeve publike 

 

5 

 
Deri në një farë mase 
mungojnë sanksionet për 
zbatimin e pahijshëm të 
ndërtimit   dhe të 
shërbimeve të standardeve 
të ndërtimit  

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Rritja e 
sanksioneve për 
zbatimin e 
papërshtatshëm 
të    ndërtimit 
dhe të procesit të 
standardeve të 
ndërtimit  

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

 
Deri në një farë mase 
gabime në zbatimin e 
rregulloreve dhe/ose 
procedurave të brendshme 
lidhur me ofrimin dhe 
mirëmbajtjen e 
shërbimeve publike 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Forcimi i 
kontrollit mbi 
zbatimin e 
sigurimit dhe 
mirëmbajtjes së 
shërbimeve 
publike 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

2 

 
Kontrolli joefikas mbi 
zbatimin në sigurimin dhe 
mirëmbajtjen e 
shërbimeve publike 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Rritja e kontrollit 
mbi zbatimin e 
sigurimit dhe 
mirëmbajtjes së 
shërbimeve 
publike 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

3 

Etika e ulët e punës dhe 
profesionalizmi i stafit për 
sigurimin  dhe 
mirëmbajtjen e 
shërbimeve publike 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Rritja e etikës së 
punës dhe 
profesionalizmit 
të stafit në 
ofrimin dhe 
mirëmbajtjen e 
shërbimeve 
publike 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 
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4 

Deri në një farë mase 
ndikim i pahijshëm nga 
palët e jashtme në 
zbatimin e sigurimit dhe 
mirëmbajtjes së 
shërbimeve publike 

 
 

Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Rritja e 
sanksioneve për 
zbatimin e 
papërshtatshëm 
të ofrimit dhe 
mirëmbajtjes së 
shërbimeve 
publike 

 
 Org. (O) 
Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

5 

 
Kualifikimi i 
pamjaftueshëm/niveli i 
trajnimit të stafit për 
zbatimin e sigurimit dhe 
mirëmbajtjes së 
shërbimeve publike   
 
  

 
 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Sigurohuni që 
stafi ka kualifikim 
të mjaftueshëm 
për zbatimin e 
ofrimit dhe 
mirëmbajtjes së 
shërbimeve 
publike; Sigurimi i 
trajnimit adekuat 
të stafit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

6 

 
Mungesa e motivimit të 
stafit për zbatimin e 
ofrimit lokal dhe 
mirëmbajtjen e 
shërbimeve publike 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Rritja e motivimit 
të stafit për 
zbatimin e ofrimit 
dhe mirëmbajtjes 
së shërbimeve 
publike 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

7 

Deri në një farë mase 
burimet njerëzore 
joadekuate për zbatimin e 
ofrimit dhe mirëmbajtjen 
e shërbimeve publike 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Sigurimi i numrit 
adekuat të stafit 
për zbatimin e 
ofrimit dhe 
mirëmbajtjes së 
shërbimeve 
publike 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 



45 
Integrity Plan   

S.18. FUSHA E RREZIKUT: Fusha e funksionit kryesor të Komunës - Reagimi lokal i emergjencave 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

Deri në një farë mase 
ndikim të pahijshëm nga 
palët e jashtme për 
zbatimin e shërbimeve 
lokale të reagimit ndaj 
emergjencave 

 
 

Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Rritja e 
sanksioneve për 
zbatimin e 
papërshtatshëm 
ndaj shërbimeve 
lokale të reagimit 
ndaj 
emergjencave 

 
 Org. (O) 
Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

2 

Deri në një farë mase 
kualifikimi i 
pamjaftueshëm/niveli i 
trajnimit të stafit për 
zbatimin e shërbimeve 
lokale të reagimit ndaj 
emergjencave 

 
 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 
 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Sigurohuni që 
stafi ka kualifikim 
të mjaftueshëm 
për zbatimin e 
shërbimeve lokale 
të reagimit ndaj 
emergjencave; 
Sigurimi i 
trajnimit adekuat 
të stafit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

3 

Në një farë mase, burimet 
njerëzore joadekuate për 
zbatimin e shërbimeve 
lokale të reagimit ndaj 
emergjencave 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Siguroni numër 
adekuat të stafit 
për zbatimin e 
shërbimeve lokale 
të reagimit ndaj 
emergjencave 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 
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S.19. FUSHA E RREZIKUT: Fusha kryesore e funksionit të komunës - Sigurimi i arsimit publik 
parashkollor, fillor dhe të mesëm 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

 
Deri në njëfarë mase 
mungesa e motivimit të 
stafit për zbatimin e 
shërbimeve publike 
parashkollore, fillore dhe 
të mesme 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Rritja e motivimit 
të stafit për 
zbatimin e 
shërbimeve 
publike 
parashkollore, 
fillore dhe të 
mesme 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

2 

Etika e ulët e punës dhe 
joprofesionalizmi i 
shërbimeve publike 
parafillore, fillore dhe të 
mesme 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Rritja e etikës së 
punës dhe 
profesionalizmit 
të stafit në 
ofrimin dhe 
mirëmbajtjen e 
shërbimeve 
publike 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

3 

 
Burimet njerëzore 
joadekuate për zbatimin e 
shërbimeve publike 
parashkollore, fillore dhe 
të mesme 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Siguroni një 
numër të 
mjaftueshëm të 
stafit për 
zbatimin e 
shërbimeve 
publike 
parashkollore, 
fillore dhe të 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 
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S.20. FUSHA E RREZIKUT: Fusha kryesore e funksionit të Komunës - Promovimi dhe mbrojtja e të 
drejtave të njeriut 

 

 

 

 

 

 

 

S.21. FUSHA E RREZIKUT: Fusha e funksionit kryesor të Komunës - Sigurimi i kujdesit shëndetësor 
primar publik 

 

mesme 

4 

Kontrolli joefikas mbi 
zbatimin e shërbimeve 
publike parashkollore, 
fillore dhe të mesme 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Rritja e kontrollit 
mbi zbatimin e 
shërbimeve 
publike 
parashkollore, 
fillore dhe të 
mesme 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

 
Deri në njëfarë mase 
mungesa e motivimit të 
stafit për zbatimin e 
promovimit dhe mbrojtjes 
së të drejtave të njeriut 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Rritja e motivimit 
të stafit për 
zbatimin e 
promovimit dhe 
mbrojtjes së të 
drejtave të 
njeriut 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 
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S.22. FUSHA E RREZIKUT: Fusha kryesore e funksionit të komunës - Sigurimi i shërbimeve familjare 
dhe shërbimeve të tjera sociale 

 

1 

Deri në një farë mase 
kualifikimi i 
pamjaftueshëm/niveli i 
trajnimit të stafit për 
zbatimin e shërbimeve 
publike të kujdesit 
shëndetësor primar 
  

 
 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Sigurohuni që 
stafi ka kualifikim 
të mjaftueshëm 
për zbatimin e 
shërbimeve 
publike të 
kujdesit 
shëndetësor 
parësor; Sigurimi 
i trajnimit 
adekuat të stafit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

2 

 
Mungesa e motivimit të 
stafit për zbatimin e 
shërbimeve publike të 
kujdesit primar 
shëndetësor 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Rritja e motivimit 
të stafit për 
zbatimin e 
shërbimeve 
publike të 
kujdesit 
shëndetësor 
primar 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

3 

 
Kontrolli joefikas mbi 
zbatimin e shërbimeve 
publike të kujdesit primar 
shëndetësor 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Rritja e kontrollit 
për zbatimin e 
shërbimeve 
publike të 
kujdesit 
shëndetësor 
primar 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

 
Deri në një farë mase,  të 
drejta tepër diskrecionale 
që lidhen me ofrimin e 
shërbimeve familjare dhe 
të shërbimeve të tjera 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

Kufizimi i të 
drejtave 
diskrecionale në 
zbatimin e 
shërbimeve 
familjare dhe 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 
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sociale  x  
 

shërbimeve të 
tjera sociale 

2 

Mungesa e motivimit të 
stafit për zbatimin e 
shërbimeve familjare dhe 
të shërbimeve të tjera të 
mirëqenies sociale 

 
 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Rritja e motivimit 
të stafit për 
zbatimin e ofrimit 
të shërbimeve 
familjare dhe të 
shërbimeve të 
tjera sociale 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

3 

Kualifikimi i 
pamjaftueshëm /niveli i 
trajnimit të stafit për 
zbatimin e shërbimeve 
familjare dhe shërbimeve 
të tjera  të mirëqenies 
sociale 
 
 
  

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 
 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Sigurohuni që 
stafi ka kualifikim 
të mjaftueshëm 
për zbatimin e 
shërbimeve 
familjare dhe të 
shërbimeve të 
tjera të 
mirëqenies 
sociale; Sigurimi i 
trajnimit adekuat 
të stafit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

4 

 
Burimet njerëzore 
joadekuate për zbatimin e 
shërbimeve familjare dhe 
të tjera të shërbimeve 
sociale 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Sigurimi i numrit 
adekuat të stafit 
për zbatimin e 
shërbimeve 
familjare dhe 
shërbimeve të 
tjera të 
mirëqenies 
sociale 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

5 

Deri në një farë mase 
ndikim të pahijshëm nga 
palët e jashtme në 
zbatimin e shërbimeve 
familjare dhe të tjera të 
shërbimeve sociale 

 
 

Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Rritja e 
sanksioneve për 
zbatimin e 
papërshtatshëm 
të shërbimeve 
familjare dhe të 
shërbimeve të 
tjera sociale 

 
 Org. (O) 
Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

6 

 
Deri diku kontroll joefikas 
mbi zbatimin e shërbimeve 

 
 

 Organizativ (O) 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

Rritja e kontrollit 
mbi zbatimin e 
shërbimeve 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
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S.23. FUSHA E RREZIKUT: Fusha e funksionit kryesor të Komunës - Strehimi publik 

 

familjare dhe të tjera të 
mirëqenies sociale 

 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i pa menaxhuar    x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

familjare dhe të 
shërbimeve të 
tjera sociale 

 Proc. (P) 
 

7 

 
Deri në një farë mase 
mungojnë sanksionet për 
zbatimin jo të duhur të 
shërbimeve familjare dhe 
të tjera të mirëqenies 
sociale  

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Rritja e 
sanksioneve për 
zbatimin e 
papërshtatshëm 
të shërbimeve 
familjare dhe të 
shërbimeve të 
tjera sociale 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

 
Deri në një farë mase 
kualifikimi i 
pamjaftueshëm/niveli i 
trajnimit të stafit për 
zbatimin e shërbimeve të 
strehimit publik 
 
 
  

 
 
 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Sigurohuni që 
stafi ka kualifikim 
të mjaftueshëm 
për zbatimin e 
shërbimeve të 
strehimit publik; 
Sigurimi i 
trajnimit adekuat 
të stafit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

2 

 
Deri në një farë mase, 
mungesa e motivimit të 
stafit për zbatimin e 
shërbimeve të strehimit 
publik 

 
 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Rritja e motivimit 
të stafit për 
zbatimin e 
shërbimeve të 
strehimit publik 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

3 

 
Deri në një farë mase, 
burimet njerëzore 
joadekuate për zbatimin e 
shërbimeve të strehimit 
publik 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Sigurimi i numrit 
adekuat të stafit 
për zbatimin e 
shërbimeve të 
strehimit publik 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 
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S.24. FUSHA E RREZIKUT: Fusha kryesore e funksionit të Komunës - Shëndeti publik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 
Kontroll disi joefikas mbi 
zbatimin e shërbimeve të 
strehimit publik 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Rritja e kontrollit 
mbi zbatimin e 
shërbimeve të 
strehimit publik 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

5 

 
Nuk ka sanksione për 
zbatimin e pahijshëm të 
shërbimeve të strehimit 
publik 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Rritja e 
sanksioneve për 
zbatimin e 
papërshtatshëm 
të shërbimeve të 
strehimit publik 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

Deri në një farë mase 
kualifikimi i 
pamjaftueshëm/niveli i 
trajnimit të stafit për 
zbatimin e shërbimeve 
shëndetësore publike 
 
 
  

 
 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Sigurohuni që 
stafi ka kualifikim 
të mjaftueshëm 
për zbatimin e 
shërbimeve 
shëndetësore 
publike; Sigurimi i 
trajnimit adekuat 
të stafit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

2 

Deri në një farë mase, 
burimet njerëzore 
joadekuate për zbatimin e 
shërbimeve shëndetësore 
publike 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Sigurimi i një 
numri të 
mjaftueshëm të 
stafit për 
zbatimin e 
shërbimeve 
shëndetësore 
publike 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 
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S.25. FUSHA E RREZIKUT: Fusha kryesore e funksionit të Komunës - Licencimi i shërbimeve lokale 
dhe objekteve 

 

 

 

 

 

 

 

S.26. FUSHA E RREZIKUT: Fusha kryesore e funksionit të Komunës - Emërtimi i rrugëve, lagjeve dhe 
vendeve të tjera publike 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

 
Deri në një farë mase, 
mungesa e motivimit të 
stafit për zbatimin e 
shërbimeve dhe objekteve 

 
 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Rritja e motivimit 
të stafit për 
zbatimin e 
shërbimeve lokale  
dhe objekteve 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

2 

Deri në një farë mase 
kualifikimi i 
pamjaftueshëm/niveli i 
trajnimit të stafit për 
licencimin e shërbimeve 
dhe objekteve 
 

 
 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Sigurohuni që 
stafi ka kualifikim 
të mjaftueshëm 
për licencimin e 
shërbimeve  
lokale dhe 
objekteve; 
Sigurimi i 
trajnimit adekuat 
të stafit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 
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1 

Etika e ulët e punës dhe 
profesionalizmi i  të stafit 
në emërimin e rrugëve, 
lagjeve dhe vendeve të 
tjera publike 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Rritja e etikës së 
punës dhe 
profesionalizmit  
stafit për 
emërimin e të 
rrugëve, lagjeve 
dhe vendeve të 
tjera publike 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 
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S.27. FUSHA E RREZIKUT: Fusha kryesore e funksionit të komunës - Sigurimi dhe mirëmbajtja e 
parqeve dhe hapësirave publike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.28. FUSHA E RREZIKUT: Fusha kryesore e funksionit të Komunës - Turizmi 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

Etika e ulët e punës dhe 
profesionalizmi i ofrimit të 
stafit dhe mirëmbajtjes së 
parqeve dhe hapësirave 
publike 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Rritja e etikës së 
punës dhe 
profesionalizmit 
të  stafit për 
sigurimin dhe të 
mirëmbajtjes së 
parqeve dhe 
hapësirave 
publike 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

2 

Deri në një farë mase 
kualifikimi i 
pamjaftueshëm/niveli i 
trajnimit të stafit për 
sigurimin dhe 
mirëmbajtjen e parqeve 
dhe hapësirave publike 
  

 
 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Të sigurohet që 
stafi ka kualifikim 
të mjaftueshëm 
për sigurimin dhe 
mirëmbajtjen e 
parqeve dhe 
hapësirave 
publike; Sigurimi i 
trajnimit adekuat 
të stafit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

 
Deri në një farë mase 
burimet njerëzore 
joadekuate për zbatimin e 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Sigurimi i numrit 
adekuat të stafit 
për zbatimin e 
shërbimeve të 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 
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S.29. FUSHA RREZIKUT: Fusha funksionale e Komunës- Aktivitetet kulturore dhe të kohës së lirë 

 

 

 

 

 

shërbimeve të turizmit  Proceset  (P) 
 

Vle. i përgj.: 

 x  
 

turizmit  

2 

 
Kontrollo disi të 
paefektshme mbi zbatimin 
e shërbimeve turistike 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Rritja e kontrollit 
mbi zbatimin e 
shërbimeve të 
turizmit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

 
Deri në një farë mase, 
burimet njerëzore 
joadekuate për ofrimin e 
aktiviteteve kulturore dhe 
të kohës së lirë 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Sigurimi i numrit 
adekuat të stafit 
për ofrimin e 
aktiviteteve 
kulturore dhe të 
kohës së lirë 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

2 

 
Kontrolli joefikas mbi 
ofrimin e aktiviteteve 
kulturore dhe të kohës së 
lirë 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Rritja e kontrollit 
mbi ofrimin e 
aktiviteteve 
kulturore dhe të 
kohës së lirë 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 
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S.30. FUSHA E RREZIKUT: Zona e funksionit kryesor të Komunës - Inspekcioni 

 

 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

Mungesa e ligjeve 
adekuate nga niveli 
qendror në lidhje me 
inspektimin   

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 X  

Ndikimi:          

 X  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

 
Sigurohuni që 
boshllëqet ligjore 
të jenë të 
mbyllura për 
inspektoratet e 
ndryshme 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

2 

Deri në një farë mase 
burimet njerëzore 
joadekuate për sigurimin e 
inspektimit 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Sigurimi i numrit 
adekuat të stafit 
për sigurimin e 
inspektimit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

3 
Ndërhyrja e kompetencave 
nga niveli qendror 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 X  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

 
Sigurohuni që nuk 
ka ndërhyrje të 
kompetencave 
nga niveli qendror 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

4 
Mungesa e buxhetit për 
inspeksion   

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

 
Sigurimi i 
buxhetit adekuat 
për inspektim 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

5 

 
Deri në një farë mase 
ndikim I pahijshëm nga 
ana e palëve të jashtme 
në inspektim 

 
 

Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Rritja e 
sanksioneve për 
zbatimin e 
papërshtatshëm 
të procesit të 
inspektimit 

 
 Org. (O) 
Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 



57 
Integrity Plan   

S.31. FUSHA E RREZIKUT: Administrata e përgjithshme e komunës - Zhvillimi i rregullave të 
brendshme dhe procedurave 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

 
Gabimet  në zbatimin e 
rregulloreve dhe/ose 
procedurave të brendshme 
lidhur me zhvillimin e 
rregullave dhe 
procedurave të brendshme 

 
 

Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Të propozohet 
ndryshim i 
rregullores për 
zhvillimin e 
rregullave dhe 
procedurave të 
brendshme 

 
 Org. (O) 
Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

2 

Etika e ulët e punës dhe 
joprofesionalizmi i stafit 
lidhur me zhvillimin e 
rregullave dhe 
procedurave të brendshme 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Rritja e etikës së 
punës dhe 
profesionalizmit 
të stafit në 
zhvillimin e 
rregullave dhe 
procedurave të 
brendshme 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

3 

Kualifikimi i 
pamjaftueshëm/niveli i 
trajnimit të stafit lidhur 
me zhvillimin e rregullave 
dhe procedurave të 
brendshme    
  

 
 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Të sigurohet që 
stafi ka kualifikim 
të mjaftueshëm 
për zbatimin e 
rregullave dhe 
procedurave të 
brendshme të 
zhvillimit; 
Sigurimi i 
trajnimit adekuat 
të stafit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

4 

 
Mungesa e motivimit të 
stafit për zhvillimin e 
rregullave dhe 
procedurave të brendshme 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Rritja e motivimit 
të stafit për 
zhvillimin e 
rregullave dhe 
procedurave të 
brendshme 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 
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S.32. FUSHA E RREZIKUT: Administrata e përgjithshme e komunës - Buxheti dhe menaxhimi i 
buxhetit 

 

5 

Deri në një farë mase 
ndikim të pahijshëm nga 
palët e jashtme në 
zbatimin e shërbimeve 
familjare dhe të tjera të 
shërbimeve sociale 

 
 

Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Rritja e 
sanksioneve për 
zbatimin e 
papërshtatshëm 
të shërbimeve 
familjare dhe të 
shërbimeve të 
tjera sociale 

 
 Org. (O) 
Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

Deri në njëfarë mase 
kualifikimi i 
pamjaftueshëm/niveli i 
trajnimit të personelit 
lidhur me buxhetin dhe 
menaxhimin e buxhetit 
  

 
 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Sigurohuni që 
stafi ka kualifikim 
të mjaftueshëm 
për menaxhimin e 
buxhetit dhe 
buxhetit; Sigurimi 
i trajnimit 
adekuat të stafit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

2 

 
 
Deri  në njëfarë mase 
mungesa e motivimit të 
stafit për zhvillimin e 
buxhetit dhe menaxhimit 
të buxhetit  

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Rritja e motivimit 
të stafit për 
zhvillimin e 
buxhetit dhe 
menaxhimit të 
buxhetit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

3 

 
Deri në një farë mase 
kontroll joefikas në 
zhvillimin e buxhetit dhe 
menaxhimit të buxhetit 

 
 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Rritja e kontrollit 
mbi zhvillimin e 
buxhetit dhe 
menaxhimit të 
buxhetit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

4 
Etika e ulët e punës dhe 
joprofesionalizmi i  stafit 

 
 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

Gjasat: 

  x 
Rritja e etikës së 
punës dhe 

 
 Org. (O) 
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S.33. FUSHA E RREZIKUT: Administrata e përgjithshme e komunës - Kontratat e blerjes / prokurimit 

 

për buxhet të dhe 
menaxhim të buxhetit 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

profesionalizmit 
të  stafit për 
buxhet dhe 
menaxhim të 
buxhetit 

 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

5 

 
Deri në një farë mase 
burimet njerëzore 
joadekuate   

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Sigurimi i numrit 
adekuat të stafit 
për menaxhimin e 
buxhetit dhe 
buxhetit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

6 

Mungesa e rregulloreve 
dhe udhëzimeve të 
brendshme lidhur me 
menaxhimin e financave 
publike 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Nxjerrja e 
rregullores së 
brendshme për 
menaxhimin e 
financave publike 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

7 

Mungesa e procedurave të 
shkruara për 
implementimin dhe 
raportimin e buxhetit   

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Vendosja e 
procedurave të 
shkruara për 
zbatimin dhe 
raportimin e 
buxhetit; 
Nxjerrja e 
raporteve të 
rregullta 
buxhetore 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

Deri në një farë mase 
kualifikimi i 
pamjaftueshëm/niveli i 
trajnimit të personelit 
lidhur me procedurat 
lidhur me kontratat e 

 
Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

Të sigurohet që stafi ka 
kualifikim të 
mjaftueshëm për 
zbatimin e procedurave 
që lidhen me kontratat 
e blerjes/prokurimit; 

 
 Org. (O) 

 Puno. 
(P) 

 Proc. 
(P) 
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S.34. FUSHA E RREZIKUT: Administrata e përgjithshme e komunës - Administrimi i stoqeve dhe 
inventarëve 

 

blerjes/prokurimit 
  

 x  
 

Sigurimi i një trajnimi 
adekuat për stafin 

 

2 

 
Në një farë mase, 
mungesa e motivimit të 
stafit për zbatimin e 
procesit lidhur me 
kontratat e 
blerjes/prokurimit 

 
 

Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Rritja e motivimit të 
stafit për zbatimin e 
procesit në lidhje me 
kontratat e blerjes/ 
prokurimit 

 
 Org. (O) 

 Puno. 
(P) 

 Proc. 
(P) 
 

3 

Deri në një farë mase, 
burimet njerëzore 
joadekuate për zbatimin 
e procesit lidhur me 
kontratat e 
blerjes/prokurimit 

 
 

Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Sigurimi i numrit 
adekuat të stafit për 
zbatimin e procesit 
lidhur me kontratat e 
blerjes/prokurimit 

 
 Org. (O) 

Puno. 
(P) 

 Proc. 
(P) 
 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

Deri në një farë mase 
kualifikimi i 
pamjaftueshëm / niveli i 
trajnimit të personelit 
lidhur me administrimin e 
stoqeve dhe inventarëve 
  

 
 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Të sigurohet që 
stafi ka kualifikim 
të mjaftueshëm 
për administrimin 
e stoqeve dhe 
inventarëve; 
Sigurimi i 
trajnimit adekuat 
të stafit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

2 

 
 
Deri në një farë mase, 
mungesa e motivimit të 
stafit për administrimin e 
stoqeve dhe inventarëve 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Rritja e motivimit 
të stafit për 
administrimin e 
stoqeve dhe 
inventarëve 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 
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S.35. E RREZIKUT: Administrata e përgjithshme e komunës - Përdorimi i materialeve / pajisjeve 
publike 

 

3 

 
Deri në një farë mase, 
burimet njerëzore 
joadekuate për 
administrimin e stoqeve 
dhe inventarëve 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Sigurimi i numrit 
adekuat të stafit 
për administrimin 
e stoqeve dhe 
inventarëve 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I MASËS 
SË RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

 
Deri në një farë mase 
gabimet në rregullat dhe 
procedurat e brendshme 
që lidhen me përdorimin 
e materialeve/pajisjeve 
publike 

 
 

Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Propozoni të 
ndryshoni përdorimin 
e rregullores së 
materialeve/ 
pajisjeve publike 

 
 Org. (O) 
Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

2 

 
  Deri në një farë mase 
burimet njerëzore 
joadekuate për 
përdorimin e duhur të 
materialeve/pajisjeve 
publike 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Sigurimi i numrit 
adekuat të stafit për 
përdorimin e duhur të 
materialeve/ 
pajisjeve publike 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

3 

 
Deri në një farë mase 
kontroll joefikas mbi 
përdorimin e 
materialeve/pajisjeve 
publike 

 
 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Rritja e kontrollit mbi 
përdorimin e 
materialeve/ 
pajisjeve publike 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

4 

Deri në nj farë mase 
mungesa e motivimit të 
stafit për përdorimin e 
materialeve/pajisjeve 
publike 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

Rritja e motivimit të 
stafit për përdorimin 
e materialeve / 
pajisjeve publike 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 
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S.36. FUSHA E RREZIKUT: Administrata e përgjithshme e komunës - Menaxhimi financiar 

 

  x  
 

5 

Deri në një farë mase 
kualifikimi i 
pamjaftueshëm / niveli i 
trajnimit të personelit 
lidhur me përdorimin e 
materialeve/pajisjeve 
publike 
  

 
 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Sigurohuni që stafi ka 
kualifikim të 
mjaftueshëm për 
përdorimin e 
materialeve/pajisjeve 
publike; Sigurimi i 
trajnimit adekuat të 
stafit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

6 

Etika e ulët e punës dhe 
joprofesionalizmi i 
përdorimit të stafit të 
materialeve/pajisjeve 
publike 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Rritja e etikës së 
punës dhe 
profesionalizmit të 
përdorimit të stafit të 
materialeve/pajisjeve 
publike 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

7 

Deri në një farë mase 
ndikim të pahijshëm nga 
palët e jashtme në 
zbatimin e përdorimit të 
materialeve/pajisjeve 
publike 

 
 

Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Rritja e sanksioneve 
për zbatimin e 
papërshtatshëm të 
përdorimit të 
materialeve / 
pajisjeve publike 

 
 Org. (O) 
Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

8 

 
Deri në një farë mase ,  
të drejta tepër 
diskrecionale lidhur me 
përdorimin e 
materialeve/pajisjeve 
publike 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Kufizoni të drejtat 
diskrecionale në 
zbatimin e përdorimit 
të materialeve / 
pajisjeve publike 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 
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S.37. FUSHA E RREZIKUT: Administrata e përgjithshme e komunës - Përdorimi i automjeteve publike 

 

1 

Deri në një farë mase 
kualifikimi i 
pamjaftueshëm/niveli i 
trajnimit të personelit 
lidhur me përdorimin e 
menaxhimit financiar 
  

 
 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Sigurohuni që 
stafi ka kualifikim 
të mjaftueshëm 
për përdorimin e 
menaxhimit 
financiar; 
Sigurimi i 
trajnimit adekuat 
të stafit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

2 

 
Deri në një farë mase 
burimet njerëzore 
joadekuate për 
menaxhimin e duhur 
financiar 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Të sigurohet një 
numër adekuat i 
stafit për 
menaxhimin 
financiar 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

3 

 
Deri në një farë mase 
kontroll joefikas mbi 
menaxhimin financiar 

 
 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Rritja e kontrollit 
mbi menaxhimin 
financiar 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

4 

Deri  në një farë mase  
mungesa e motivimit të 
stafit për menaxhimin 
financiar 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Rritja e motivimit 
të stafit për 
menaxhimin 
financiar 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

 
Deri në një farë mase 
kontroll joefikas mbi 
përdorimin e automjeteve 
publike 

 
 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

Rritja e kontrollit 
mbi përdorimin e 
automjeteve 
publike 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 
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S.38. FUSHA E RREZIKUT: Llojet e shkeljeve dhe praktikat etike të diskutueshme në Komunë 

 

 x  
 

2 

Deri në një farë mase 
kualifikimi i 
pamjaftueshëm /niveli i 
trajnimit të personelit 
lidhur me përdorimin e 
automjeteve publike 
  

 
 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Të sigurohet se 
stafi ka kualifikim 
të mjaftueshëm 
për përdorimin e 
automjeteve 
publike; Sigurimi i 
trajnimit adekuat 
të stafit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

3 

 
Deri në një farë mase 
mungesa e motivimit të 
stafit për përdorimin e 
automjeteve publike 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

 
Rritja e motivimit 
të stafit për 
përdorimin e 
automjeteve 
publike 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

4 

 
Deri në një farë mase 
burimet njerëzore 
joadekuate për përdorimin 
e duhur të automjeteve 
publike 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar   

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Sigurimi i numrit 
adekuat të stafit 
për përdorimin e 
duhur të 
automjeteve 
publike 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 
Deri në një farë mase 
ndërhyrje politike 

 
 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Të sigurohet që nuk ka 
ndërhyrje politike në 
proceset e punës së 
Komunës         

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 
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2 

Deri  në një farë mase 
favorizim/nepotizëm në 
kryerjen e detyrave duke 
rekrutuar stafin 
 
 
 

 
 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 X  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Sigurimi i mbrojtjes 
efikase të Komunës 
kundër 
favorizimeve/nepotizmit 
në kryerjen e detyrave 
dhe rekrutimit të stafit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

3 

 
 
Mitosja 
 
 

 
 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 X  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Sigurimi i kontrollit më 
të madh të mitosjes  

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

4 
Keqpërdorimi ose 
vjedhja e burimeve 

 
 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

 
Sigurimi i kontrollit më 
të madh të 
keqpërdorimit ose 
vjedhjes së burimeve      

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

5 
Deri në një farë mase 
konflikt interesi 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Të sigurohet që nuk ka 
raste të konfliktit të 
interesit në proceset e 
punës së Komunës         

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

6 
Deri në një farë mase 
shkelje të 
politikës/procedurës 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar 

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Të sigurohet që nuk ka 
shkelje të politikave dhe 
procedurave në Komunë 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 
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IV PROKURIMI 

 
Prokurim publik i drejtë dhe transparent 
 
Pothuajse gjysma e të anketuarve besojnë se sistemi i prokurimit nuk mendohet të jetë i drejtë 
dhe i bazuar në parimet konkurruese. E njëjta përqindje e të anketuarve gjithashtu nuk beson se 
prokurimet janë shpallur paraprakisht dhe janë bërë publike, si dhe procesi për përzgjedhjen e një 
ofertuesi në mënyrë të plotë dhe të drejtë. Gjithashtu, bazuar në përgjigjet, rregullat e konfliktit 
të interesit nuk zbatohen në mënyrë të vazhdueshme.  
 
Pasi që ekzistojnë auditime të rregullta të veprimeve të prokurimit, cenueshmëria ndaj 
korrupsionit minimizohet. Megjithatë, të anketuarit e perceptojnë se vlerësimi i tenderëve si më e 
cenueshme ndaj parregullsive në procesit të prokurimit (42%), pasuar nga prokurimi i planifikimit 
të nevojave, përgatitja dhe publikimi i planeve/ofertave të prokurimit dhe formulimi i kritereve të 
përzgjedhjes (të gjitha 32 %). 
 
Për më shumë detaje rreth perceptimit mbi fazat e cenueshme të procesit të prokurimit ndaj 
parregullsive shih Grafikun 5. 
 

Grafiku 5: Fazat e cenueshme të procesit të prokurimit ndaj parregullsive 
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Plani i integritetit i Komunës së Malishevës 

 

P.39. FUSHA E RREZIKUT: Prokurimi publik i drejtë dhe transparent 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

Vlerësimi i tenderëve 
perceptohet të jetë i 
cenueshëm ndaj 
parregullsive 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Sigurimi i 
kontrollit të 
cilësisë mbi 
vlerësimin e 
tenderëve të 
janë 
transparente dhe 
efikase 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

2 

Planifikimi i prokurimit të 
nevojave perceptohet të 
jetë i cenueshëm ndaj 
parregullsive 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Sigurimi i 
kontrolleve të 
cilësisë mbi 
planifikimin e 
prokurimit të 
nevojave të janë 
transparente dhe 
efikase 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

3 

Formulimi i kritereve të 
përzgjedhjes perceptohet 
të jetë i cenueshëm  ndaj 
parregullsive 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Sigurimi 
formulimit të 
kritereve të 
përzgjedhjes 
është 
transparent dhe 
objektiv 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

4 

Përgatitja dhe publikimi i 
planeve/ ofertave të 
prokurimit perceptohet të 
jetë i cenueshëm ndaj 
parregullsive 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Sigurimi i 
kontrolleve të 
cilësisë mbi 
përgatitjen dhe 
publikimin e 
planeve të 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 
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prokurimit / 
ofertat janë 
transparente dhe 
efikase 
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Plani i integritetit i Komunës së Malishevës 

 

V KOMUNIKIMI DHE INFORMACIONET 

 
Komunikimi 
 
Politikat dhe praktikat e komunikimit në komunë janë mjaftueshëm transparente, gjithashtu 
sistemi i komunikimit (rrjedhja e informacionit) në mes të Kuvendit të Komunës dhe administratës 
komunale lejon plotësisht transparencën dhe cilësinë e informacionit të mjaftueshëm. Në 
përgjithësi, komuna ofron informata të mjaftueshme, të sakta, të qëndrueshme, të arritshme dhe 
qasshme për t'i lejuar akterët e saj të përmbushin detyrimet e tyre.  
 
Informacionet 
 
Sipas shumicës së të anketuarve nuk ka rregullore të shkruara të brendshme lidhur me përhapjen e 
informacionit konfidencial ose stafi nuk është i vetëdijshëm për të. Për këto arsye është e 
natyrshme që të anketuarit nuk mund të gjykojnë nëse ka dokumente dhe sisteme të kontrollit të 
informacionit (duke përfshirë kontrollin e të dhënave elektronike) që në mënyrë efektive mbron 
nga shkeljet e integritetit. E fundit, por jo më pak e rëndësishme, shumica e të anketuarve nuk u 
është dhënë një trajnim i veçantë për mënyrën e punës me të dhënat personale dhe mbrojtjen e të 
dhënave personale. 
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Plani i integritetit i Komunës së Malishevës 

 

I.40. FUSHA E RREZIKUT: Komunikimi 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I MASËS 
SË RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 
Politikat dhe praktikat e 
komunikimit në komunë nuk 
janë mjaft transparente 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Të sigurohet që 
politikat dhe 
praktikat e 
komunikimit në 
komunë të jenë 
mjaftueshmërisht 
transparente 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

2 

Sistemi i komunikimit 
(rrjedhja e informacionit) 
ndërmjet Kuvendit të 
Komunës dhe administratës 
komunale nuk lejon 
transparencë dhe cilësi të 
mjaftueshme të 
informacionit 

 
 
 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar 

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Të sigurohet që 
sistemi i 
komunikimit 
(rrjedhja e 
informatave) në 
mes të Kuvendit të 
Komunës dhe 
administratës 
komunale siguron 
informacion të 
mjaftueshëm, 
transparent dhe 
cilësor i 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 
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I.41. FUSHA E RREZIKUT: Informacionet 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 
FAKTORËVE TË 
RREZIKUT  

 

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E SUGJERUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

Mungesa e vetëdijes për 
ekzistencën ose mos 
ekzistencën e rregullave të 
brendshme me shkrim 
lidhur me shpërndarjen e 
informacionit konfidencial   

 
 
 
 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Ngritja e 
vetëdijes për 
ekzistencën e 
rregullave të 
brendshme në 
lidhje me 
shpërndarjen e 
informacionit 
konfidencial; 
Zhvillimi i 
rregulloreve të 
brendshme në 
lidhje me 
shpërndarjen e 
informacionit 
konfidencial 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

2 

Sisteme të dobëta të 
kontrollit të dokumenteve 
dhe informacionit (duke 
përfshirë kontrollin e të 
dhënave elektronike)   

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Forcimi i 
sistemeve të 
kontrollit të 
dokumenteve 
dhe 
informacionit 
(duke përfshirë 
kontrollin e të 
dhënave 
elektronike) 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

3 

Trajnimi i veçantë nuk i 
është dhënë stafit për 
mënyrën e punës me të 
dhënat personale dhe 
mbrojtjen e të dhënave 
personale 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 
 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vle. i përgj.: 

  x 
 

Të sigurohet që 
stafi të marrë 
trajnim të 
posaçëm se si të 
punojë me të 
dhënat personale 
dhe të mbrojë të 
dhënat personale 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 
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Në kapitullin e mëposhtëm janë listuar masat për përmirësimin e integritetit për komunën bazuar në rreziqet e identifikuara më 

parë dhe cenueshmëritë e tyre. 

 

4 
Koordinatorët në qendrën 
e informimit nuk janë të 
informuar rregullisht    

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Sigurohuni që 
koordinatorët në 
qendrën e 
informacionit të 
informohen 
rregullisht     

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

5 
Mungesa e koordinimit 
midis drejtorive dhe 
qytetarëve 

 
 

 Organizativ (O) 
 Punonjësit  (P) 
 Proceset  (P) 

 

 i menaxhuar 
 pjesërisht i 

menaxhuar 
 i pa menaxhuar  

Gjasat: 

 x  

Ndikimi:          

 x  

Vle. i përgj.: 

 x  
 

Sigurimi i 
koordinimit 
efikas ndërmjet 
drejtorive dhe 
qytetarëve 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 
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Kapitulli 3  
Masat e propozuara për përmirësimin e integritetit të 
komunës  
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Kapitulli 3 - Masat e propozuara për përmirësimin e integritetit të 
komunës 
 

Ky Kapitull përfshin masat për përmirësimin e integritetit për komunën bazuar në rreziqet e 
identifikuara më parë dhe cenueshmërinë e tyre. 
 
Grupi i punës ka zhvilluar regjistrin e rreziqeve të integritetit dhe masave përmirësuese. Masat 
që propozohen kanë identifikuar burimin e tyre të masës, prioritetin e masës (në përputhje me 
shkallën e rrezikut të integritetit), entitetin përgjegjës për zbatimin e masës dhe seksionit që 
kërkon konfirmimin e masave nga Kryetari i Komunës së Malishevës.  
 
Komuna gjithashtu do të emërojë zyrtarin e integritetit/pajtueshmërisë (si pikë fokale), i cili do 
të monitorojë zbatimin e masave për përmirësimin e integritetit, të ketë përgjegjësinë e 
përgjithshme për hartimin e aktiviteteve të nevojshme për zbatimin e masave dhe komunikimin e 
rezultateve në udhëheqjen e komunës. Monitorimi i masave përmirësuese është i nevojshëm për të 
siguruar zbatimin e masave zbutëse si dhe për të ulur mundësinë e vendim-marrjes së dobët të 
komunës. Zyrtari i integritetit/pajtueshmërisë do të raportojë në baza tremujore për statusin e 
zbatimit të masave përmirësuese. 
 
Më poshtë paraqitet regjistri i rreziqeve të integritetit dhe masave përmirësuese për të gjitha 
grupet e rrezikut brenda komunës. 
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Regjistri i rreziqeve të integritetit dhe masat përmirësuese 

 
REGJISTRI I RREZIQEVE TË INTEGRITETIT DHE MASAT PËRMIRËSUESE 

PROPOZIMET E GRUPIT PUNUES – TABELA PËRMBLEDHËSE E MASAVE TË PROPOZUAR  
I KOPMLETUAR NGA KRYETARI I KOMUNËS  
 

EMRI I FUSHËS SË 
RREZIKUT PËRSHKRIMI I MASËS  

BURIMI I MASËS  
• ORGANIZATIVE (O)  
• PUJONJËSIT (P)  
• PROCESET (P)  

PRIORITETI I MASËS  
1 –IMPLEMENTUAR 
BRENDA 3 MUAJVE 
  

2 –IMPLEMENTUAR  
BRENDA 6-9 MUAJVE  
 

3 –IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 VJETËSH 
 

4 –IMPLEMENTUAR 
BRENDA 5 VJETËSH 

EKZEKUTUESI I 
MASËS /AFATI 

KONFIRMIMI I 
TRAJTIMEVE TË 
PROPOZUARA NGA 
KREU I 
ORGANIZATËS 

PRIORITETI I MASËS  
 

1 – IMPLEMENTUAR 
BRENDA 3 MUAJSH  
 

2 – IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 MUAJVE  
 

3 – IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 VJETËSH  
 

4 IMPLEMENTUAR 
BRENDA 5 VJETËSH 

EKZEKUTUESI I 
MASËS /AFATI 

O.1. FUSHA E 
RREZIKUT: 
ALOKIMI/SHPËRNDA
RJA E FUNKSIONEVE 
/ PËRGJEGJËSIVE  
 

Sigurohuni që të 
gjithë punonjësit të 
kenë një kuptim të 
qartë mbi 
funksionet dhe 
përgjegjësitë    

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

 
IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Departamenti i 
BNJ 

 YES  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Përmirësimi i 
alokimit të 
funksioneve 
dhe/ose 
përgjegjësive 
brenda komunës 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Departamenti i 
BNJ 

 YES  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Sigurohuni që të 
gjitha 
funksionet/proceset 
kryesore që janë 
relevante për 
cilësinë, 
efektivitetin, 
efikasitetin dhe 
transparencën e 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Departamenti i 
BNJ 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 
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shërbimeve publike 
mbulohen mirë nga 
rregulloret e 
brendshme që 
përshkruajnë 
proceset "hap pas 
hapi" 

  Sigurohuni  për 
politikat e 
brendshme/procedu
rave të 
mjaftueshme për të 
gjithë punonjësit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Departamenti i 
BNJ 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

  Sigurohuni  që 
stafi, duke 
përfshirë 
mbikëqyrësit, 
vazhdimisht 
respektojnë 
rregullat    

 
 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Departamenti i 
BNJ 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

O.2. FUSHA E 
RREZIKUT: 
PËRSHKRIMI I 
PUNËS DHE 
DETYRAT 
 

Forcimi i kontrollit 
të zbatimit të 
detyrave të 
caktuara 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Departamenti i 
BNJ 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

O.3. FUSHA E 

RREZIKUT: 

PERFORMANCA E 

PUNËS, 

PROMOVIMI DHE 

REKRUTIMI 
 

Përmirësimi i 
sistemit për 
rekrutimin, 
disiplinimin dhe 
promovimin e stafit    

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Departamenti i 
BNJ 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Përmirësimi i 
sistemit të 
shpërblimit, duke 
përfshirë  shkallën 
e pagave dhe 
përfitimet, ashtu  
që tërësisht të jenë 
transparente dhe të 
drejta 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 3 
MUAJSH 

Departamenti i 
BNJ 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 
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 Sigurohuni  që 
trajnimi dhe 
proceset e tjera të 
ZHBNJ janë 
mjaftueshëm të 
drejta dhe 
transparente 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Departamenti i 
BNJ 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

O.4. FUSHA E 

RREZIKUT: 

AUDITIMI I 

BRENDSHËM 
 

Përmirësimi i 
funksionit të 
auditimit për të 
qenë plotësisht 
efektiv dhe 
kontrollet e 
brendshme 
gjithëpërfshirëse 
janë në vend për të 
parandaluar 
korrupsionin 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Departamenti i 
auditimit të 
brendshëm 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të forcohet 
angazhimi për një 
sistem të fortë të 
kontrollit të 
brendshëm në fjalë 
dhe në vepra; 
Ngritja e vetëdijes 
për përkushtimin 
ndaj një sistemi të 
fuqishëm të 
kontrollit të 
brendshëm në fjalë 
dhe në vepra 
 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Departamenti i 
auditimit të 
brendshëm 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

O.5. FUSHA E 

RREZIKUT: 

MEKANIZMI I 

ANKESAVE 

PUBLIKE 
 

Sigurohuni që 
mekanizmat publik 
të ankesave të jenë 
efektiv dhe të 
respektuar 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Ngritja e vetëdijes 
së qytetarëve për 
raportim; 
Organizoni fushatën 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës, 
Departamenti i 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 
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BNJ 

 Ngritja e vetëdijes 
për mekanizmin e 
ankesave publike në 
dispozicion të 
publikut 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës, 
Departamenti i 
BNJ 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

O.6. FUSHA E 

RREZIKUT: 

MEKANIZMI I 

ZBULIMIT 
 

Krijimi i një 
procedure dhe 
mekanizmi të 
brendshëm për 
informatorët; 
Ngritja e 
ndërgjegjësimit të 
stafit për ekzistimin 
e procedurës së 
brendshme dhe 
mekanizmave  të 
informatorëve 
brenda komunës     

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 3 
MUAJSH 

Departamenti i 
BNJ, 
Departamenti i 
auditimit të 
brendshëm 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

  Sigurohuni  që të 
raportohen të 
gjitha rastet e 
mundshme të 
korrupsionit ose të 
shkeljeve të tjera 
të integritetit 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 3 
MUAJSH 

Departamenti i 
BNJ, 
Departamenti i 
auditimit të 
brendshëm 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

C.7. FUSHA E 

RREZIKUT: KODI I 

MIRËSJELLJES 
 

Miratimi i Kodit të 
mirësjelljes për 
udhëheqjen e lartë 
dhe personelin 
tjetër; 
Ngritja e vetëdijes 
për ekzistencën e 
kodit të mirësjelljes 
për udhëheqjen e 
lartë dhe personelin 
tjetër    

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Departamenti i 
BNJ 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Zhvillimi i kodit të 
posaçëm të 
mirësjelljes për 
adresimin e 
anëtarëve të 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Departamenti i 
BNJ 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 
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Kuvendit të 
Komunës 

  Sigurohuni  që e 
gjithë udhëheqja e 
lartë vendos një 
shembull personal 
për sjelljen etike 
dhe integritetin 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Departamenti i 
BNJ 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Sigurohuni që 
zyrtarët gjithmonë 
të ndjekin 
procedurat e Kodit 
të Sjelljes 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Departamenti i 
BNJ 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

C.8. FUSHA E 

RREZIKUT: LUFTA 

KUNDËR 

KORRUPSIONIT 
 

Sigurohuni që 
çështjet e lidhura 
me integritetin dhe 
korrupsionin të 
diskutohen hapur   

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 3 
MUAJSH 

Të gjitha 
departamentet, 
Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Sigurimi i takimeve 
të përhershme dhe 
të shpeshta 
ndërmjet 
udhëheqjes dhe 
stafit për 
paraqitjen dhe 
diskutimin e 
qëllimeve 
strategjike dhe 
prioriteteve anti-
korrupsion 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 3 
MUAJSH 

Të gjitha 
departamentet, 
Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Zhvillimi i planit të 
trajnimit dhe 
fushatës për 
ngritjen e vetëdijes 
për etikën dhe 
integritetin 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P  

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 3 
MUAJSH 

Departamenti i 
BNJ  

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Emëroni një person, 
komision ose një 
ekip të caktuar 
posaçërisht për t'u 
marrë me çështjet 
e korrupsionit dhe 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 3 
MUAJSH 

Departamenti i 
BNJ  

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 
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integritetit 

C.9. FUSHA E 

RREZIKUT: 

KONFLIKTI I 

INTERESIT 

Ngritja e vetëdijes 
për rregullat e 
brendshme për 
zbulimin e 
interesave 
 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 3 
MUAJSH 

Departamenti i 
BNJ  

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Zhvillimi i planit të 
trajnimit dhe 
fushatës për 
ngritjen e vetëdijes 
për konfliktet e 
interesit 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 3 
MUAJSH 

Departamenti i 
BNJ  

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

C.10. FUSHA E 

RREZIKUT: 

PAPAJTUESHMËRI

A E FUNKSIONEVE 
 

Zhvillimi i 
rregullave të 
brendshme për 
papajtueshmërinë e 
funksionit dhe 
deklarimin e 
pasurisë; 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 3 
MUAJSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës, 
Departamenti i 
BNJ 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Zhvillimi i planit të 
trajnimit dhe 
fushatës për rritjen 
e ndërgjegjësimit 
për 
papajtueshmërinë e 
funksionit dhe 
deklarimin e 
pasurisë 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 3 
MUAJSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës, 
Departamenti i 
BNJ 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

C.11. FUSHA E 

RREZIKUT: 

DHURATAT DHE 

MIKPRITJA 
 

Zhvillimi i 
rregullave të 
brendshme për 
pranimin e 
dhuratave dhe 
mikpritjes; 
Ngritja e vetëdijes 
së stafit për 
ekzistencën e 
rregullave të 
brendshme për 
pranimin e 
dhuratave dhe 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 3 
MUAJSH 

Departamenti i 
BNJ 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 
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mikpritjes   

 Zhvillimi i planit të 
trajnimit dhe 
fushatës së 
ndërgjegjësimit për 
pranimin e 
dhuratave dhe 
mikpritjes   

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 3 
MUAJSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Zhvilloni regjistrues 
dhuratash; 
Ngritja e vetëdijes 
së stafit për 
ekzistencën e 
regjistruesve të 
dhuratave 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 3 
MUAJSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

S.12. FUSHA E 

RREZIKUT: 

VLERËSIMI I 

RREZIKUT TË 

INTEGRITETIT TË 

KOMUNËS 
 

Të sigurohet 
ndërgjegjësimi për 
vlerësimin e 
rrezikut të 
integritetit brenda 
komunës; Kryeni 
vlerësimin e 
rrezikut të 
integritetit 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 3 
MUAJSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Ngritja e vetëdijes 
për mekanizmat e 
kontrollit për 
eliminimin/ zbutjen 
e rreziqeve të 
integritetit; 
Zhvillimi i 
mekanizmave të 
kontrollit për 
eliminimin/ zbutjen 
e rreziqeve të 
integritetit 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 3 
MUAJSH 

Departamenti i 
BNJ, 
Departamenti i 
auditimit të 
brendshëm 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

S.13. FUSHA E 

RREZIKUT: FUSHA 

KRYESORE E 

FUNKSIONIMIT TË 

KOMUNËS – 

ZHVILLIMI 

Propozoni 
ndryshime në ligjin 
që rregullon 
zhvillimin ekonomik 
lokal   

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës, 
Drejtoria e 
zhvillimit 
ekonomik 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 
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EKONOMIK 

LOKAL 

 
Rritja e motivimit 
të stafit për 
zbatimin e 
shërbimeve lokale 
të zhvillimit 
ekonomik 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 3 
MUAJSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës, 
Drejtoria e 
zhvillimit 
ekonomik, 
Departamenti i 
BNJ 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 
Sigurimi i numrit 
adekuat të stafit 
për zbatimin e 
shërbimeve lokale 
të zhvillimit 
ekonomik 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 3 
MUAJSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës, 
Drejtoria e 
zhvillimit 
ekonomik, 
Departamenti i 
BNJ 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

  Rritja e sanksioneve 
për zbatimin e 
papërshtatshëm të 
procesit të 
zhvillimit ekonomik 
lokal 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës, 
Drejtoria e 
zhvillimit 
ekonomik 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e kontrollit 
mbi zbatimin e 
shërbimeve lokale 
të zhvillimit 
ekonomik 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

BNJ, Drejtoria e 
zhvillimit 
ekonomik 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e sanksioneve 
për zbatimin e 
papërshtatshëm të 
procesit të 
zhvillimit ekonomik 
lokal 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

BNJ, Drejtoria e 
zhvillimit 
ekonomik 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Propozoni 
ndryshime në ligjin 
që rregullon 
zhvillimin ekonomik 
lokal   

 
 Org. (O) 
Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Drejtoria e 
zhvillimit 
ekonomik 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 S.14. FUSHA E 
RREZIKUT: FUSHA 

Të sigurohet që 
personeli ka 

 
 Org. (O) 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 

Kabineti i 
Kryetarit të 

 PO 
 PJESËRISHT 
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KRYESORE E 
FUNKSIONIMIT TË 
KOMUNËS – 
PLANIFIKIMI URBAN 
DHE RURAL 
 

kualifikim të 
mjaftueshëm për 
zbatimin e 
shërbimeve të 
fushës kryesore 
bazë të planifikimit 
urban dhe rural; 
Sigurimi i trajnimit 
adekuat të stafit 

 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

VJETËSH Komunës, 
Drejtoria për 
planifikim urban 
dhe rural 

 JO 

 Rritja e sanksioneve 
për zbatim të 
papërshtatshëm në 
fushën kryesore të 
planifikimit urban 
dhe rural 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës, 
Drejtoria për 
planifikim urban 
dhe rural 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e motivimit 
të stafit për 
zbatimin e 
shërbimeve të 
planifikimit urban 
dhe rural 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës, 
Drejtoria për 
planifikim urban 
dhe rural 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e sanksioneve 
për zbatimin e 
papërshtatshëm të 
procesit të 
planifikimit urban 
dhe rural 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës, 
Drejtoria për 
planifikim urban 
dhe rural 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

S 15. FUSHA E 

RREZIKUT: FUSHA 

KRYESORE E 

FUNKSIONIMIT TË 

KOMUNËS – 

ZHVILLIMI  I 

PËRDORIMIT TË 

TOKËS  

Propozimi I 
ndryshimeve në 
ligjin që rregullon 
zhvillimin e 
shfrytëzimit e tokës 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës, 
Drejtoria për e 
zhvillim të 
shfrytëzimit të 
tokës 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të ndryshohen 
rregullat dhe 
procedurat e 
brendshme për 
zhvillimin e 
shfrytëzimit të 
tokës 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës, 
Drejtoria për e 
zhvillim të 
shfrytëzimit të 
tokës 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 
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 Sigurohuni që stafi 
ka kualifikim të 
mjaftueshëm për 
zbatimin e 
shërbimeve të 
fushës kryesore për 
zhvillimin e 
shfrytëzimit të 
tokës; Sigurimi i 
trajnimit adekuat 
të stafit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Drejtoria për e 
zhvillim të 
shfrytëzimit të 
tokës, 
Departamenti i 
BNJ  

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Kufizimi i të 
drejtave 
diskrecionale në 
procesin e zbatimit 
të zhvillimit të 
përdorimit të tokës 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Drejtoria për e 
zhvillim të 
shfrytëzimit të 
tokës 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të sigurohet që 
stafi ka kualifikim 
të mjaftueshëm për 
zbatimin e 
shërbimeve të 
fushës kryesore për 
zhvillimin e 
shfrytëzimit të 
tokës; Sigurimi i 
trajnimit adekuat 
të stafit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Departamenti i 
BNJ,  Drejtoria 
për e zhvillim 
të shfrytëzimit 
të tokës 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e motivimit 
të stafit për 
zbatimin e 
shërbimeve të 
zhvillimit të 
shfrytëzimit të 
tokës 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Drejtoria për e 
zhvillim të 
shfrytëzimit të 
tokës 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Sigurimi i numrit 
adekuat të stafit 
për zbatimin e 
shërbimeve të 
zhvillimit të 
shfrytëzimit të 
tokës 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Drejtoria për e 
zhvillim të 
shfrytëzimit të 
tokës, 
Departamenti i 
BNJ,   

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 
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 Rritja e sanksioneve 
për zbatimin e 
papërshtatshëm të 
zhvillimit të 
shfrytëzimit të 
tokës 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Drejtoria për e 
zhvillim të 
shfrytëzimit të 
tokës 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e kontrollit 
mbi zbatimin e 
shërbimeve të 
zhvillimit të 
shfrytëzimit të 
tokës 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Drejtoria për e 
zhvillim të 
shfrytëzimit të 
tokës 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e sanksioneve 
për zbatimin e 
papërshtatshëm të 
zhvillimit të 
shfrytëzimit të 
tokës 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Drejtoria për e 
zhvillim të 
shfrytëzimit të 
tokës 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

S.16. FUSHA E 

RREZIKUT: FUSHA 

KRYESORE E 

FUNKSIONIMIT TË 

KOMUNËS – 

ZBATIMI I 

RREGULLOREVE 

TË NDËRTIMIT 

DHE 

STANDARDET E 

KONTROLLIT TË 

NDËRTIMIT 

Të ndryshohen 
rregullat dhe 
procedurat e 
brendshme për 
ndërtimin dhe  
standardeve të 
kontrollit të 
ndërtimit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës, 
Drejtoria për 
ndërtim dhe 
standarde të 
kontrollës së 
ndërtimit 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Forcimi i kontrollit 
mbi zbatimin e 
rregulloreve të 
ndërtimit dhe 
standardeve të 
kontrollit të 
ndërtimit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Drejtoria për 
ndërtim dhe 
standarde të 
kontrollës së 
ndërtimit 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e sanksioneve 
për zbatimin e 
papërshtatshëm të 
procesit të 
ndërtimit  dhe 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Drejtoria për 
ndërtim dhe 
standarde të 
kontrollës së 
ndërtimit 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 
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standardeve të 
ndërtimit  

 Rritja e kontrollit 
mbi zbatimin e 
ndërtimit  dhe të 
shërbimeve të 
standardeve të 
kontrollit të 
ndërtimit  

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 3 
MUAJSH 

BNJ, Drejtoria 
për ndërtim dhe 
standarde të 
kontrollës së 
ndërtimit 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e sanksioneve 
për zbatimin e 
papërshtatshëm të    
ndërtimit dhe të 
procesit të 
standardeve të 
ndërtimit  

 
 Org. (O) 
Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Drejtoria për 
ndërtim dhe 
standarde të 
kontrollës së 
ndërtimit 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

S.17. FUSHA E 

RREZIKUT: FUSHA 

KRYESORE E 

FUNKSIONIMIT TË 

KOMUNËS – 

SIGURIMI DHE 

MIRËMBAJTJA E 

SHËRBIMEVE 

PUBLIKE 
 

Forcimi i kontrollit 
mbi zbatimin e 
sigurimit dhe 
mirëmbajtjes së 
shërbimeve publike 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës, 
Drejtoria për 
sigurimin dhe 
mirëmbajtjen e 
shërbimeve 
publiket  

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 

Rritja e kontrollit 
mbi zbatimin e 
sigurimit dhe 
mirëmbajtjes së 
shërbimeve publike 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 3 
MUAJSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës, 
Drejtoria për 
sigurimin dhe 
mirëmbajtjen e 
shërbimeve 
publiket 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e etikës së 
punës dhe 
profesionalizmit të 
stafit në ofrimin 
dhe mirëmbajtjen e 
shërbimeve publike 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Drejtoria për 
sigurimin dhe 
mirëmbajtjen e 
shërbimeve 
publiket 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e sanksioneve 
për zbatimin e 

 
 Org. (O) 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 

Drejtoria për 
sigurimin dhe 

 PO 
 PJESËRISHT 
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papërshtatshëm të 
ofrimit dhe 
mirëmbajtjes së 
shërbimeve publike 

 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

VJETËSH mirëmbajtjen e 
shërbimeve 
publiket 

 JO 

 Sigurohuni që stafi 
ka kualifikim të 
mjaftueshëm për 
zbatimin e ofrimit 
dhe mirëmbajtjes 
së shërbimeve 
publike; Sigurimi i 
trajnimit adekuat 
të stafit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

BNJ, Drejtoria 
për sigurimin 
dhe 
mirëmbajtjen e 
shërbimeve 
publiket, 
Departamenti i 
BNJ 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 
Rritja e motivimit 
të stafit për 
zbatimin e ofrimit 
dhe mirëmbajtjes 
së shërbimeve 
publike 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Departamenti i 
BNJ, Drejtoria 
për sigurimin 
dhe 
mirëmbajtjen e 
shërbimeve 
publiket 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Sigurimi i numrit 
adekuat të stafit 
për zbatimin e 
ofrimit dhe 
mirëmbajtjes së 
shërbimeve publike 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

BNJ, Drejtoria 
për sigurimin 
dhe 
mirëmbajtjen e 
shërbimeve 
publiket 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

S.18. FUSHA E 

RREZIKUT: FUSHA 

KRYESORE E 

FUNKSIONIMIT TË 

KOMUNËS - 

REAGIMI LOKAL 

EMERGJENT 
 

Forcimi i kontrollit 
mbi zbatimin e 
sigurimit dhe 
mirëmbajtjes së 
shërbimeve publike 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës, 
Drejtoria për 
reagimin lokal 
emergjent  

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e kontrollit 
mbi zbatimin e 
sigurimit dhe 
mirëmbajtjes së 
shërbimeve publike 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

BNJ, Drejtoria 
për reagimin 
lokal emergjent 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e etikës së 
punës dhe 
profesionalizmit të 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

BNJ, Drejtoria 
për reagimin 
lokal emergjent 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 
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stafit në ofrimin 
dhe mirëmbajtjen e 
shërbimeve publike 

 Proc. (P) 
 

S.19. FUSHA E 

RREZIKUT: FUSHA 

KRYESORE E 

FUNKSIONIMIT TË 

KOMUNËS – 

SIGURIMI I 

ARSIMIT PUBLIK 

PARASHKOLLOR, 

FILLOR DHE TË 

MESËM 
 

Rritja e motivimit 
të stafit për 
zbatimin e 
shërbimeve publike 
parashkollore, 
fillore dhe të 
mesme 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës, 
Drejtoria e 
arsimit  

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e etikës së 
punës dhe 
profesionalizmit të 
stafit në ofrimin 
dhe mirëmbajtjen e 
shërbimeve publike 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës, 
Drejtoria e 
arsimit 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Siguroni një numër 
të mjaftueshëm të 
stafit për zbatimin 
e shërbimeve 
publike 
parashkollore, 
fillore dhe të 
mesme 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

BNJ, Drejtoria e 
arsimit 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e kontrollit 
mbi zbatimin e 
shërbimeve publike 
parashkollore, 
fillore dhe të 
mesme 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Drejtoria e 
arsimit 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

S.20. FUSHA E 

RREZIKUT: FUSHA 

KRYESORE E 

FUNKSIONIMIT TË 

KOMUNËS – 

PROMOVIMI DHE 

MBROJTJA E TË 

DREJTAVE TË 

Rritja e motivimit 
të stafit për 
zbatimin e 
promovimit dhe 
mbrojtjes së të 
drejtave të njeriut 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

BNJ, Drejtoria e 
arsimit 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  



89 
Integrity Plan   

NJERIUT 
 

S.21. FUSHA E 

RREZIKUT: FUSHA 

KRYESORE E 

FUNKSIONIMIT TË 

KOMUNËS – 

SIGURIMI I 

KUJDESIT 

SHËNDETËSOR 

PRIMAR PUBLIK 
 

Sigurohuni që stafi 
ka kualifikim të 
mjaftueshëm për 
zbatimin e 
shërbimeve publike 
të kujdesit 
shëndetësor 
parësor; Sigurimi i 
trajnimit adekuat 
të stafit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës, 
Drejtoria e 
shëndetësisë  

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e motivimit 
të stafit për 
zbatimin e 
shërbimeve publike 
të kujdesit 
shëndetësor primar 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

BNJ, Drejtoria e 
shëndetësisë 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e kontrollit 
për zbatimin e 
shërbimeve publike 
të kujdesit 
shëndetësor primar 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Drejtoria e 
shëndetësisë 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

S.22. FUSHA E 

RREZIKUT: FUSHA 

KRYESORE E 

FUNKSIONIMIT TË 

KOMUNËS – 

SIGURIMI I 

SHËRBIMEVE 

FAMILJARE DHE 

SHËRBIMEVE TË 

TJERA TË 

MIRËQENIES 

SOCIALE 

Kufizimi i të 
drejtave 
diskrecionale në 
zbatimin e 
shërbimeve 
familjare dhe 
shërbimeve të tjera 
sociale 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Drejtoria për 
familje dhe 
mirëqenie 
sociale 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e motivimit 
të stafit për 
zbatimin e ofrimit 
të shërbimeve 
familjare dhe të 
shërbimeve të tjera 
sociale 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

BNJ, Drejtoria 
për familje dhe 
mirëqenie 
sociale 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 
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 Sigurohuni që stafi 
ka kualifikim të 
mjaftueshëm për 
zbatimin e 
shërbimeve 
familjare dhe të 
shërbimeve të tjera 
të mirëqenies 
sociale; Sigurimi i 
trajnimit adekuat 
të stafit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

BNJ, Drejtoria 
për familje dhe 
mirëqenie 
sociale 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Sigurimi i numrit 
adekuat të stafit 
për zbatimin e 
shërbimeve 
familjare dhe 
shërbimeve të tjera 
të mirëqenies 
sociale 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

BNJ, Drejtoria 
për familje dhe 
mirëqenie 
sociale 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e kontrollit 
mbi zbatimin e 
shërbimeve 
familjare dhe të 
shërbimeve të tjera 
sociale 

 
 Org. (O) 
Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Drejtoria për 
familje dhe 
mirëqenie 
sociale 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e kontrollit 
mbi zbatimin e 
shërbimeve 
familjare dhe të 
shërbimeve të tjera 
sociale 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Drejtoria për 
familje dhe 
mirëqenie 
sociale 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e sanksioneve 
për zbatimin e 
papërshtatshëm të 
shërbimeve 
familjare dhe të 
shërbimeve të tjera 
sociale 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Drejtoria për 
familje dhe 
mirëqenie 
sociale 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

S.23. FUSHA E 

RREZIKUT: FUSHA 

KRYESORE E 

FUNKSIONIMKIT 

Rritja e sanksioneve 
për zbatimin e 
papërshtatshëm të 
shërbimeve 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

BNJ, Drejtoria 
për strehim 
publik 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 
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TË KOMUNËS - 

BANIMI PUBLIK 
 

familjare dhe të 
shërbimeve të tjera 
sociale 

 

 Sigurohuni që stafi 
ka kualifikim të 
mjaftueshëm për 
zbatimin e 
shërbimeve të 
strehimit publik; 
Sigurimi i trajnimit 
adekuat të stafit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

BNJ, Drejtoria 
për strehim 
publik 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e motivimit 
të stafit për 
zbatimin e 
shërbimeve të 
strehimit publik 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

BNJ, Drejtoria 
për strehim 
publik 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Sigurimi i numrit 
adekuat të stafit 
për zbatimin e 
shërbimeve të 
strehimit publik 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Drejtoria për 
strehim publik 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e kontrollit 
mbi zbatimin e 
shërbimeve të 
strehimit publik 

 
 Org. (O) 
Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Drejtoria për 
strehim publik 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

S.24. FUSHA E 

RREZIKUT: FUSHA 

KRYESORE E 

FUNKSIONIMIT TË 

KOMUNËS – 

SHËNDETI PUBLIK 
 

Sigurohuni që stafi 
ka kualifikim të 
mjaftueshëm për 
zbatimin e 
shërbimeve 
shëndetësore 
publike; Sigurimi i 
trajnimit adekuat 
të stafit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

BNJ, Drejtoria 
për shëndetësi 
publike 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Sigurimi i një numri 
të mjaftueshëm të 
stafit për zbatimin 
e shërbimeve 
shëndetësore 
publike 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

BNJ, Drejtoria 
për shëndetësi 
publike 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

S.25. FUSHA E Rritja e motivimit  IMPLEMENTUAR Kabineti i  PO   
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RREZIKUT: FUSHA 

KRYESORE E 

FUNKSIONIMIT TË 

KOMUNËS – 

LICENCIMI I 

SHËRBIMEVE TË 

LOKALEVE DHE 

OBJEKTEVE 

të stafit për 
zbatimin e 
shërbimeve lokale  
dhe objekteve 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Kryetarit të 
Komunës, 
Drejtoria për 
licencim 

 PJESËRISHT 
 JO 

 Sigurohuni që stafi 
ka kualifikim të 
mjaftueshëm për 
licencimin e 
shërbimeve  lokale 
dhe objekteve; 
Sigurimi i trajnimit 
adekuat të stafit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

BNJ, Drejtoria 
për licencim 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

S.26.  FUSHA E 

RREZIKUT: FUSHA 

KRYESORE E 

FUNKSIONIMIT TË 

KOMUNËS – 

EMËRTIMI I 

RRUGËVE, 

LAGJEVE DHE 

VENDEVE TË 

TJERA PUBLIKE 

Rritja e etikës së 
punës dhe 
profesionalizmit  
stafit për emërimin 
e të rrugëve, 
lagjeve dhe 
vendeve të tjera 
publike 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës, 
Drejtoria për 
planifikim urban 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

S.27. FUSHA E 

RREZIKUT: FUSHA 

KRYESORE E 

FUNKSIONIT TË 

KOMUNËS - 

SIGURIMI DHE 

MIRËMBAJTJA E 

PARQEVE DHE 

HAPËSIRAVE 

PUBLIKE 

Të sigurohet që 
stafi ka kualifikim 
të mjaftueshëm për 
sigurimin dhe 
mirëmbajtjen e 
parqeve dhe 
hapësirave publike; 
Sigurimi i trajnimit 
adekuat të stafit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

BNJ, Drejtoria 
për planifikim 
urban 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

S.28. FUSHA E 

RREZIKUT: FUSHA 

KRYESORE E 

FUNKSIONIMIT TË 

KOMUNËS – 

TURIZMI 

Sigurimi i numrit 
adekuat të stafit 
për zbatimin e 
shërbimeve të 
turizmit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

BNJ, Drejtoria 
për turizëm 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 
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Rritja e kontrollit 
mbi zbatimin e 
shërbimeve të 
turizmit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Drejtoria për 
turizëm 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

S.29. FUSHA E 

RREZIKUT: FUSHA 

KRYESORE E 

FUNKSIONIMIT TË 

KOMUNËS – 

AKTIVITETET 

KULTURORE DHE 

TË LIRA 
 

Sigurimi i numrit 
adekuat të stafit 
për ofrimin e 
aktiviteteve 
kulturore dhe të 
kohës së lirë 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

BNJ, Drejtoria 
për kulturë 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e kontrollit 
mbi ofrimin e 
aktiviteteve 
kulturore dhe të 
kohës së lirë 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Drejtoria për 
kulturë 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

S.30. FUSHA E 

RREZIKUT: FUSHA 

KRYESORE E 

FUNKSIONIMIT TË 

KOMUNËS – 

INSPEKCIONI 
 

 
Sigurohuni që 
boshllëqet ligjore 
të jenë të mbyllura 
për inspektoratet e 
ndryshme 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës, 
Drejtoria e 
inspeksionit 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 
Sigurimi i numrit 
adekuat të stafit 
për sigurimin e 
inspektimit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

BNJ, Drejtoria e 
inspeksionit 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

  
Sigurohuni që nuk 
ka ndërhyrje të 
kompetencave nga 
niveli qendror 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës, 
Drejtoria e 
inspeksionit 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

  
Sigurimi i buxhetit 
adekuat për 
inspektim 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Drejtoria e 
financave, 
Drejtoria e 
inspeksionit 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 
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 Rritja e sanksioneve 
për zbatimin e 
papërshtatshëm të 
procesit të 
inspektimit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Drejtoria e 
financave, 
Drejtoria e 
inspeksionit 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

S.31. FUSHA E 

RREZIKUT: 

ADMINISTRATA E 

PËRGJITHSHME E 

KOMUNËS - 

ZHVILLIMI I 

RREGULLAVE TË 

BRENDSHME DHE 

PROCEDURAVE 

Të propozohet 
ndryshim i 
rregullores për 
zhvillimin e 
rregullave dhe 
procedurave të 
brendshme 

 
 Org. (O) 
Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës, Të 
gjitha drejtoritë 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e etikës së 
punës dhe 
profesionalizmit të 
stafit në zhvillimin 
e rregullave dhe 
procedurave të 
brendshme 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës, Të 
gjitha drejtoritë 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të sigurohet që 
stafi ka kualifikim 
të mjaftueshëm për 
zbatimin e 
rregullave dhe 
procedurave të 
brendshme të 
zhvillimit; Sigurimi i 
trajnimit adekuat 
të stafit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

BNJ, Të gjitha 
drejtoritë 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e motivimit 
të stafit për 
zhvillimin e 
rregullave dhe 
procedurave të 
brendshme 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

BNJ, Të gjitha 
drejtoritë 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e sanksioneve 
për zbatimin e 
papërshtatshëm të 
shërbimeve 
familjare dhe të 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Të gjitha 
drejtoritë 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  



95 
Integrity Plan   

shërbimeve të tjera 
sociale 

S.32. FUSHA E 

RREZIKUT: 

ADMINISTRATA E 

PËRGJITHSHME E 

KOMUNËS – 

BUXHETI DHE 

MENAXHIMI I 

BUXHETIT 
 

Të sigurohet që 
stafi ka kualifikim 
të mjaftueshëm për 
zbatimin e 
procedurave që 
lidhen me kontratat 
e 
blerjes/prokurimit; 
Sigurimi i një 
trajnimi adekuat 
për stafin 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës, 
Drejtoria e 
financave 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e motivimit 
të stafit për 
zbatimin e procesit 
në lidhje me 
kontratat e blerjes/ 
prokurimit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

BNJ, Drejtoria e 
financave 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Sigurimi i numrit 
adekuat të stafit 
për zbatimin e 
procesit lidhur me 
kontratat e 
blerjes/prokurimit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Drejtoria e 
financave 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të sigurohet që 
stafi ka kualifikim 
të mjaftueshëm për 
zbatimin e 
procedurave që 
lidhen me kontratat 
e 
blerjes/prokurimit; 
Sigurimi i një 
trajnimi adekuat 
për stafin 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Drejtoria e 
financave 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e motivimit 
të stafit për 
zbatimin e procesit 
në lidhje me 
kontratat e blerjes/ 
prokurimit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Drejtoria e 
financave, BNJ 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 
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 Sigurimi i numrit 
adekuat të stafit 
për zbatimin e 
procesit lidhur me 
kontratat e 
blerjes/prokurimit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Drejtoria e 
financave 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të sigurohet që 
stafi ka kualifikim 
të mjaftueshëm për 
zbatimin e 
procedurave që 
lidhen me kontratat 
e 
blerjes/prokurimit; 
Sigurimi i një 
trajnimi adekuat 
për stafin 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Drejtoria e 
financave 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

S.33. FUSHA E 

RREZIKUT: 

ADMINISTRATA E 

PËRGJITHSHME E 

KOMUNËS - 

KONTRATAT E 

BLERJES/PROKURI

MIT 
 

Rritja e motivimit 
të stafit për 
zbatimin e procesit 
në lidhje me 
kontratat e blerjes/ 
prokurimit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

BNJ, Drejtoria e 
prokurimit 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Sigurimi i numrit 
adekuat të stafit 
për zbatimin e 
procesit lidhur me 
kontratat e 
blerjes/prokurimit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH  

BNJ, Drejtoria e 
prokurimit 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të sigurohet që 
stafi ka kualifikim 
të mjaftueshëm për 
zbatimin e 
procedurave që 
lidhen me kontratat 
e 
blerjes/prokurimit; 
Sigurimi i një 
trajnimi adekuat 

 
 Org. (O) 
Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH  

BNJ, Drejtoria e 
prokurimit 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 
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për stafin 

S.34. FUSHA E 

RREZIKUT: 

ADMINISTRATA E 

PËRGJITHSHME E 

KOMUNËS - 

ADMINISTRIMI I 

STOQEVE DHE 

INVENTARËVE 
 

Të sigurohet që 
stafi ka kualifikim 
të mjaftueshëm për 
administrimin e 
stoqeve dhe 
inventarëve; 
Sigurimi i trajnimit 
adekuat të stafit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

BNJ, Drejtoria e 
administratës së 
përgjithshme 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e motivimit 
të stafit për 
administrimin e 
stoqeve dhe 
inventarëve 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

BNJ, Drejtoria e 
administratës së 
përgjithshme 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Sigurimi i numrit 
adekuat të stafit 
për administrimin e 
stoqeve dhe 
inventarëve 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH  

BNJ, Drejtoria e 
administratës së 
përgjithshme 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

S.35. FUSHA E 

RREZIKUT: 

ADMINISTRATA E 

PËRGJITHSHME E 

KOMUNËS - 

PËRDORIMI I 

MATERIALEVE/PA

JISJEVE PUBLIKE 

Të sigurohet që 
stafi ka kualifikim 
të mjaftueshëm për 
administrimin e 
stoqeve dhe 
inventarëve; 
Sigurimi i trajnimit 
adekuat të stafit 

 
 Org. (O) 
Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës, 
Drejtoria e 
administratës së 
përgjithshme 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e motivimit 
të stafit për 
administrimin e 
stoqeve dhe 
inventarëve 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

BNJ, Drejtoria e 
administratës së 
përgjithshme 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Sigurimi i numrit 
adekuat të stafit 
për administrimin e 
stoqeve dhe 
inventarëve 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Drejtoria e 
administratës së 
përgjithshme 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Propozoni të 
ndryshoni 
përdorimin e 
rregullores së 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

BNJ, Drejtoria e 
administratës së 
përgjithshme 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  



98 
Integrity Plan   

materialeve/ 
pajisjeve publike 

 

 Sigurimi i numrit 
adekuat të stafit 
për përdorimin e 
duhur të 
materialeve/ 
pajisjeve publike 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH  

BNJ, Drejtoria e 
administratës së 
përgjithshme 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e kontrollit 
mbi përdorimin e 
materialeve/ 
pajisjeve publike 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Drejtoria e 
administratës së 
përgjithshme 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e motivimit 
të stafit për 
përdorimin e 
materialeve / 
pajisjeve publike 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Drejtoria e 
administratës së 
përgjithshme 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Sigurohuni që stafi 
ka kualifikim të 
mjaftueshëm për 
përdorimin e 
materialeve/pajisje
ve publike; Sigurimi 
i trajnimit adekuat 
të stafit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Drejtoria e 
administratës së 
përgjithshme 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

S.36. FUSHA E 

RREZIKUT: 

ADMINISTRATA E 

PËRGJITHSHME E 

KOMUNËS – 

MENAXHIMI 

FINANCIAR 
 

Sigurohuni që stafi 
ka kualifikim të 
mjaftueshëm për 
përdorimin e 
menaxhimit 
financiar; Sigurimi i 
trajnimit adekuat 
të stafit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

BNJ, Drejtoria e 
financave 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të sigurohet një 
numër adekuat i 
stafit për 
menaxhimin 
financiar 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

BNJ, Drejtoria e 
financave 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e kontrollit 
mbi menaxhimin 
financiar 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Drejtoria e 
financave 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  



99 
Integrity Plan   

 Proc. (P) 

 Rritja e motivimit 
të stafit për 
menaxhimin 
financiar 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Drejtoria e 
financave 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

S.37. FUSHA E 

RREZIKUT: 

ADMINISTRATA E 

PËRGJITHSHME E 

KOMUNËS - 

PËRDORIMI I 

AUTOMJETEVE 
 

Rritja e kontrollit 
mbi përdorimin e 
automjeteve 
publike 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Drejtoria e 
administratës së 
përgjithshme 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të sigurohet se stafi 
ka kualifikim të 
mjaftueshëm për 
përdorimin e 
automjeteve 
publike; Sigurimi i 
trajnimit adekuat 
të stafit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

BNJ, Drejtoria e 
administratës së 
përgjithshme 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

  
Rritja e motivimit 
të stafit për 
përdorimin e 
automjeteve 
publike 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Drejtoria e 
administratës së 
përgjithshme 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Sigurimi i numrit 
adekuat të stafit 
për përdorimin e 
duhur të 
automjeteve 
publike 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

BNJ, Drejtoria e 
administratës së 
përgjithshme 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

S.38. FUSHA E 

RREZIKUT: 

LLOJET E 

SHKELJEVE DHE 

PRAKTIKAT ETIKE 

TË 

DISKUTUESHME 

NË KOMUNË 

Të sigurohet që nuk 
ka ndërhyrje 
politike në proceset 
e punës së Komunës         

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës, Të 
gjitha drejtoritë 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 
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 Sigurimi i mbrojtjes 
efikase të Komunës 
kundër 
favorizimeve/nepot
izmit në kryerjen e 
detyrave dhe 
rekrutimit të stafit 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës, Të 
gjitha drejtoritë 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Sigurimi i kontrollit 
më të madh të 
mitosjes 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës, Të 
gjitha drejtoritë 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

  
Sigurimi i kontrollit 
më të madh të 
keqpërdorimit ose 
vjedhjes së 
burimeve      

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës, Të 
gjitha drejtoritë 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të sigurohet që nuk 
ka raste të 
konfliktit të 
interesit në 
proceset e punës së 
Komunës         

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës, Të 
gjitha drejtoritë 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të sigurohet që nuk 
ka shkelje të 
politikave dhe 
procedurave në 
Komunë 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Kabineti i 
Kryetarit të 
Komunës, Të 
gjitha drejtoritë 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

P.39. FUSHA E 

RREZIKUT: 

PROKURIMI 

PUBLIK I DREJTË 

DHE 

TRANSPARENT 
 

Sigurimi i kontrollit 
të cilësisë mbi 
vlerësimin e 
tenderëve të janë 
transparente dhe 
efikase 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Drejtoria e 
prokurimit 
publik 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Sigurimi i 
kontrolleve të 
cilësisë mbi 
planifikimin e 
prokurimit të 
nevojave të janë 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Drejtoria e 
prokurimit 
publik 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 
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transparente dhe 
efikase 

 Sigurimi formulimit 
të kritereve të 
përzgjedhjes është 
transparent dhe 
objektiv 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Drejtoria e 
prokurimit 
publik 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Sigurimi i 
kontrolleve të 
cilësisë mbi 
përgatitjen dhe 
publikimin e 
planeve të 
prokurimit / ofertat 
janë transparente 
dhe efikase 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Drejtoria e 
prokurimit 
publik 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

I.40. FUSHA E 

RREZIKUT: 

KOMUNIKIMI 

Të sigurohet që 
politikat dhe 
praktikat e 
komunikimit në 
komunë të jenë 
mjaftueshmërisht 
transparente 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Të gjitha 
drejtoritë 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të sigurohet që 
sistemi i 
komunikimit 
(rrjedhja e 
informatave) në 
mes të Kuvendit të 
Komunës dhe 
administratës 
komunale siguron 
informacion të 
mjaftueshëm, 
transparent dhe 
cilësor i 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 1-2 
VJETËSH 

Të gjitha 
drejtoritë 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

I.41. FUSHA E 

RREZIKUT: 

INFORMACIONET 
 

Ngritja e vetëdijes 
për ekzistencën e 
rregullave të 
brendshme në 
lidhje me 
shpërndarjen e 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 3 
MUAJSH 

Të gjitha 
drejtoritë 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 
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informacionit 
konfidencial; 
Zhvillimi i 
rregulloreve të 
brendshme në 
lidhje me 
shpërndarjen e 
informacionit 
konfidencial 

 Forcimi i sistemeve 
të kontrollit të 
dokumenteve dhe 
informacionit (duke 
përfshirë kontrollin 
e të dhënave 
elektronike) 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 3 
MUAJSH 

Të gjitha 
drejtoritë 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të sigurohet që 
stafi të marrë 
trajnim të posaçëm 
se si të punojë me 
të dhënat personale 
dhe të mbrojë të 
dhënat personale 

 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 3 
MUAJSH 

BNJ  PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Sigurohuni që 
koordinatorët në 
qendrën e 
informacionit të 
informohen 
rregullisht     

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Të gjitha 
drejtoritë 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Sigurimi i 
koordinimit efikas 
ndërmjet drejtorive 
dhe qytetarëve 

 
 Org. (O) 
 Puno. (P) 
 Proc. (P) 

 

IMPLEMENTUAR 
BRENDA 6-9 
MUAJSH 

Të gjitha 
drejtoritë 

 PO 
 PJESËRISHT 
 JO 
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Plani i integritetit i Komunës së Malishevës 

 

Shtojca - Grafikët nga analiza e pyetësorit 

 
I. ASPEKTET ORGANIZATIVE 

 

1) Sa vjet keni punuar në Komunë? 
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2) Sipas mendimit tuaj, a ka alokim/shpërndarje të qartë të funksioneve/përgjegjësive ndërmjet njësive të 

ndryshme organizative në Komunë? 

 

 
 

3) Sipas mendimit tuaj, a janë të gjitha funksionet/proceset kryesore të mbuluara mirë nga 

politikat/procedurat e brendshme që përshkruajnë proceset "hap pas hapi"? 
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4) A janë politikat e brendshme/procedurat si më lartë, mjaftueshëm të qarta për të gjithë punonjësit? 

 

 
 

 

5) A mendoni se ka përgjegjësi mbivendosëse të njësive të ndryshme që parandalojnë llogaridhënien? 
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6) A ka një procedurë të qartë për delegimin e të drejtave, përgjegjësive? 

 

 
 

 

 

7) A respektohen rregullat e punës nga i gjithë stafi, duke përfshirë mbikëqyrësit? 
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8) Sipas mendimit tuaj, a e përshkruan përshkrimi juaj i punës, plotësisht dhe qartë detyrat tuaja, 

kompetencën e nevojshme dhe vijën e raportimit? 

 

 
 

 

 

9) A duhet të kryeni detyra që nuk janë përcaktuar në përshkrimin tuaj të punës?  
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10) Në rast se kryeni detyrat që nuk janë të specifikuara në përshkrimin tuaj të punës: A merrni 

paraprakisht udhëzime të veçanta nga eprori juaj për ekzekutimin e këtyre funksioneve? 

 

 
 

11) Kur mungoni, a jeni të zëvendësuar nga një koleg që është po aq i kualifikuar për të menaxhuar ose 

kryer detyrat tuaja? 
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12) A janë vendosur marrëdhëniet e duhura raportuese midis njësive organizative në mënyrë që 

veprimet/vendimet të mund të auditohen mirë dhe më pas të mbikëqyren? 

 

 
13) A ekziston një kontroll efektiv i vazhdueshëm i ushtruar për zbatimin e detyrave të përcaktuara - 

përmbushjes së afateve, sigurimit të kualitetit të zbatimit të detyrave, etj? 
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14) A mendoni se ka raste në njësinë ku funksionet e kontrollit janë aplikuar në mënyrë jokonsistente dhe 

selektive, pra është zbatuar pa justifikimin e duhur një qasje tjetër për rastet e njëjta ose të ngjashme? 

 

 
 

15) Sa shpesh eprori juaj vlerëson zyrtarisht performancën tuaj të punës? 
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16) Në këndvështrimin tuaj, a ka kritere objektive që aplikohen për të vlerësuar punën tuaj në punë? 

 

 
 

 

17) Në këndvështrimin tuaj, a është sistemi i rekrutimit, disiplinimit dhe promovimit të stafit i drejtë? 
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18) Sa shpesh ka organizata personel me kompetenca dhe integritet? 

 

 
 

 

19) Sa shpesh në Komunën tuaj stafi rekrutohet bazuar në favorizim apo nepotizëm? 
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20) A kryhen kontrolle të historikut (diploma, kualifikimet, shënime kriminale, etike) në stafin që 

rekrutohet në Komunën tuaj? 

 

 
 

 

21) A është sistemi i shpërblimit, duke përfshirë shkallët e pagave dhe përfitimet transparent dhe i drejtë?  
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22) A e konsideroni trajnimin dhe proceset e tjera të ZHBNJ-së mjaftueshmërisht të drejta, transparente 

dhe që nuk ofrojnë mundësi për shkelje të integritetit? 

 

 
 

23) A konsiderohet i drejtë sistemi i brendshëm administrativ për ankesat e vendimeve të stafit?  
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24) Deri në çfarë mase është menaxhmenti i lartë i Komunës i angazhuar për një sistem të fortë të 

kontrollit të brendshëm? 

 

 
 

 

25) Sa e rëndësishme është auditimi i brendshëm për ruajtjen e integritetit në komunën tuaj? 
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26) A siguron funksionimi i auditimit që të kontrollet e brendshme të jenë efektive dhe gjithëpërfshirëse 

për të parandaluar korrupsionin? 

 

 
 

 

27) A është stafi me përvojë të mjaftueshme që kryen auditimin e brendshëm për të kryer auditimin?  
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28) A ka komision të veçantë për llogaritë publike të komunave?  

 

 
 

29) ? A kryhen auditimet e brendshme rregullisht, ad hoc dhe/ose në bazë të planit vjetor?  
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30) Si rezultat i këtyre auditimeve, a janë ndërmarrur veprimet për të korrigjuar sistemet dhe praktikat?  

 

 
 

31) A ka ndonjë mekanizëm të pavarur publike të ankesave në lidhje me shkeljet e integritetit brenda 

Komunës?  
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32) A ekziston një mekanizëm publik i ankesave në dispozicion për publikun? 

 

 
 

33) Në rast se ekziston një mekanizëm publik i ankesave, a është efektiv dhe i respektuar?  
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34) ekziston një procedurë e brendshme për informatorët që respektohet në komunë?  

 

 
 

 

35) 35) A janë të mbrojtur informatorët brenda Komunës?  
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36) A mendoni se mund të raportoni lirisht korrupsionin apo shkelje të tjera të integritetit pa u penalizuar? 

 

 
 

 

37) A mund të bëhen ankesat anonime në lidhje me shkeljet e integritetit?  
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38) A është publikuar mekanizmi i informatorëve dhe a është efektiv?  

 

 
 

 

39) A janë ndjekur pretendimet e akuzave për korrupsion? 
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II. ORGANISATIONAL CULTURE KULTURA ORGANIZATIVE 

 

40) IA ekziston një kod mirësjelljeje për udhëheqjen e lartë dhe stafin tjetër? 

 

 
 

41) A përdoret kodi ose mendohet të jetë efektiv? 
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42) A mendoni se duhet të ketë një kod të veçantë të mirësjelljes për t'iu drejtuar anëtarëve të Kuvendit 

Komunal? 

 

 
 

43) A mendoni se udhëheqja e lartë ka vendosur një shembull personal për sjelljen etike dhe integritetin 

brenda Komunës? 
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44) A janë zbuluar pasuritë dhe të ardhurat e udhëheqjes së lartë çdo vit për publikun, nëpërmjet mjeteve 

efektive? 

 

 
 

45) A është i përkushtuar lidershipi në luftën kundër korrupsionit dhe si është demonstruar kjo në fjalë dhe 

vepra? 
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46) A janë çështjet e lidhura me integritetin dhe korrupsionin të diskutuara hapur në Komunën tuaj? 

 

 
 

47) A ka takime të organizuara rregullisht ndërmjet udhëheqjes dhe stafit për prezantimin dhe diskutimin e 

qëllimeve dhe prioriteteve strategjike AK?                        
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48) Sa shpesh organizon komuna juaj trajnimin e etikës dhe integritetit? 

 

 
 

49) Kur zyrtarët nuk ndjekin siç duhet procedurat e Kodit të mirësjelljes, sa shpesh do të thoni se komuna 

juaj bën diçka lidhur me këtë? 
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50) A ka komuna juaj një person, komision ose një ekip të caktuar posaçërisht për t'u marrë me çështjet e 

korrupsionit dhe integritetit? 

 

 
 

51) Nëse korrupsioni ose ndonjë parregullsi tjetër e mundshme është zbuluar, çfarë lloj veprimi është duke 

u ndërmarrë? 
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52) A ka rregulla të qarta në komunën tuaj për pranimin e dhuratave apo mikpritjes? 

 

 
 

 

53) Në rast se ekzistojnë rregulla të tilla, a janë aplikuar efektivisht në praktikë? 
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54) A ju duhet të raportoni nëse ju ofrohen dhurata? 

 

 
 

55) A mban Komuna juaj një regjistër dhuratash? 
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56) A ka rregullore të qarta në Komunën tuaj për kryerjen e aktiviteteve jashtë punës dhe deklarimin e të 

ardhurave shtesë? 

 

 
 

57) A ekziston një sistem efikas për kontrollin e raportimit të aktiviteteve jashtë punës dhe deklarimin e të 

ardhurave shtesë? 
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58) A ka udhëzime/rregullore të qarta në Komunën tuaj për deklarimin e konflikteve të interesit? 

 

 
 

59) A janë udhëzimet e mësipërme/rregullat e brendshme një kornizë efektive për luftimin e konflikteve të 

interesit? 
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60) Duke pasur parasysh na më sipër, a mendoni se Konflikti i interesit mbrohet në praktikë?  

 

 
 

61) A keni dëgjuar ndonjëherë për përpjekjet e palëve të jashtme për të ndikuar në mënyrë të pahijshme 

në vendimet profesionale të kolegut? 

 

 
 

 



134 
Integrity Plan   

 

62) Nëse po, a e dini nëse këto përpjekje janë raportuar zyrtarisht brenda organizatës? 

 

 
 

III. RREZIQET DHE CENUESHMËRITË SPECIFIKE 

 

63) Sa shpesh adresohen rreziqet e integritetit të komunës tuaj? 
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64) A diskutoni rreziqet e integritetit me udhëheqjen? 

 

 
 

65) A mendoni se ekzistojnë mekanizma të besueshëm të kontrollit për eliminimin/zbutjen e rreziqeve të 

integritetit në Komunën tuaj? 
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66) Cila nga fushat kryesore në vijim të Komunës suaj konsideron më të cenueshme ndaj korrupsionit dhe 

parregullsive të tjera? (Ju lutemi, hijëzoni të gjitha ato që vlejnë.)  

 

 
 
67) Ju lutemi të renditni secilën nga burimet e cenueshmërive në vijim në zonat tuaja specifike të komunës 

duke qenë me 1 'më e rëndësishmja në 10 që është burim 'më pak i rëndësishëm '.  

 

67.a) Zhvillimi ekonomik lokal  
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67.b) Planifikimi urban dhe rural 

 

 
 

67.c) Përdorimi dhe zhvillimi i tokës 
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67.d) Zbatimi i rregulloreve të ndërtimit dhe standardeve të kontrollit të ndërtimit 

 

 
 

67.f) Sigurimi dhe mirëmbajtja e shërbimeve publike 
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67.g) Reagimi lokal emergjente  

 

 
 

67.h) Sigurimi i arsimit publik parashkollor, fillor dhe të mesëm 
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67.i) Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut 

 

 
 

67.j) Sigurimi i kujdesit shëndetësor primar publik 
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67.k) Sigurimi i shërbimeve familjare dhe të shërbimeve të tjera sociale 

 

 
 

67.l) Banimi publik 
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67.m) Shëndeti publik 

 

 
 

67.n) Licencimi i shërbimeve lokale dhe objekteve 
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67.o) Emërtimi i rrugëve, lagjeve dhe vendeve të tjera publike 

 

 
 

67.p) Sigurimi dhe mirëmbajtja e parqeve dhe hapësirave publike 
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67.r) Turizmi 

 

 
 

67.s) Aktivitetet kulturore dhe të kohës së lirë 
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68) Ku i shihni cenueshmëritë e mëdha në administratën e përgjithshme të komunës? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69) Ju lutemi renditni secilën nga burimet e mëposhtme të cenueshmërisë në administratën e 

përgjithshme të komunës ku me 1 është 'më e rëndësishmja deri në 10' burim 'më pak i rëndësishëm'. 
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69a.) Zhvillimi i rregullave dhe procedurave të brendshme 

 

 
 

69b.) Buxheti dhe menaxhimi i buxhetit 
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69c.) Blerja/prokurimi/kontratat 

 

 
 

69d.) Administrimi i stoqeve dhe inventareve 
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69e.) Përdorimi i materialeve/pajisjeve publike 

 

 
 

69f.) Menaxhimi financiar 
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69g.) Përdorimi i automjeteve publike 

 

 
 

70.) Çfarë shihni si llojet e praktikuara të shkeljeve që ndeshen aktualisht me komunën tuaj si pasojë e 

cenueshmërive? 
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71.) Cila nga praktikat e mëposhtme të dyshimta etike kanë ndodhur në komunë? 

 

 
 

 

IV. PROKURIMI 

 

72.) A mendoni që sistemi i prokurimit është i drejtë? 
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73.) A bazohet në parime konkurruese? 

 

 
 

74.) A shpallen prokurimet paraprakisht dhe a u janë bërë të njohura publikut? 
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75.) A është procesi i zgjedhjes së një ofertuesi i plotë dhe i drejtë? 

 

 
 

76.) A zbatohen rregullat e konfliktit të interesit? 
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77.) A janë disa lloje prokurimesh të përjashtuara nga konkurrenca? 

 

 
 

78.) A i bën komuna juaj investimet e saj përmes një procesi konkurrues? 
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79.) A ka pasur çështje të korrupsionit me sistemin e prokurimit? 

 

 
 

80.) Cila fazë e proceseve të prokurimit është më e cenueshme ndaj parregullsive dhe/ose korrupsionit 

bazuar në përvojën tuaj? (Ju lutem, nënvizoni të gjitha ato që vlejnë.) 
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81.) A ka një auditim të rregullt të veprimeve të prokurimit? 

 

 
 

V. KOMUNIKIMI DHE INFORMACIONET 

 

82.) Sipas mendimit tuaj, a janë politikat dhe praktikat e komunikimit në komunën tuaj mjaft transparente? 
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83.) A e lejon sistemi i komunikimit (rrjedhja e informacionit) në mes të Kuvendit Komunal dhe njësive të 

tjera vartëse, të mjaftueshme për transparencë dhe cilësi të informacioneve? 

 

 
 

84.) A ofron komuna informacione të mjaftueshëm, të saktë, konsistente, të qasshme dhe informacione të 

arritshme për t’u  lejuar akterëve të saj që të përmbushin detyrimet e tyre? 
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85.) A jeni njohur me kërkesat/pritjet e qytetarëve për sa i përket integritetit në komunën tuaj dhe në 

funksionimin e saj? 

 

 
 

86.) Si e njoftoni veten me këto kërkesa/pritshmëri? 
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87.) Gjatë vitit të fundit, a keni pasur ndonjë ankesë apo propozim lidhur me integritetin nga qytetarët 

drejtuar njësisë suaj? 

 

 
 

88.) A ka rregulla të brendshme të shkruara lidhur me shpërndarjen e informacionit konfidencial që mund 

të parandalojë në mënyrë efektive shkeljet e integritetit? 
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89.) A mendoni se sistemet e vendosura të kontrollit të dokumenteve dhe informacionit (duke përfshirë 

kontrollin e të dhënave elektronike) mbrojnë në mënyrë efektive kundër shkeljeve të integritetit? 

 

 
 

90.) A ju është dhënë një trajnim i veçantë për mënyrën e punës me të dhënat personale dhe mbrojtjen e 

të dhënave personale? 
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