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Parathënie
 

Në maj 2016, Mitrovica 
ka filluar me hartimin e 
Planit të Integritetit, i 
cili konsiderohet si 
plani më i rëndësishëm 
për komunën, dhe 
është gjithashtu pjesë 
e dokumentacionit të 
kërkuar për të aplikuar 
për grante. Një frymë e 
ndryshimeve pozitive 

dhe optimizmit mund të vërehet qartë në 
mesin e qytetarëve të Mitrovicës, ku çdo gjë 
thotë të njëjtën gjë "Mirë se vini në Mitrovicë, 
një vend i Universitetit, me mjedis të 
shëndoshë dhe të pakorruptuar". Është nder të 
paraqesë Planin e Integritetit për qytetin e 
Mitrovicës, qëllimi kryesor i të cilit është që 
të krijojë një politikë, përkatësisht një 
strategji për tejkalimin e problemeve të 
mundshme korruptive në mjedisin tonë të 
jetesës. Për ta bërë të mundur këtë, ne duhet 
të punojmë shumë dhe në mënyrë të 
vazhdueshme me ekspertë të fushave të 
ndryshme në qytetin tonë,  

 
të cilët kanë bashkëpunuar ngushtë me 
ekspertë vendor dhe ndërkombëtar. Përveç 
kësaj, përfshirja e qytetarëve dhe shoqërisë 
civile në hartimin e Planit të Integritetit për 
qytetin e Mitrovicës ka luajtur një rol të 
rëndësishëm gjatë procesit. Plani është një 
dokument pune që do të shërbejë për 
absorbimin e investimeve me qëllim të 
përmirësimit të mjedisit jetësor në qytetin e 
Mitrovicës për tre vitet e ardhshme. 
Falendërim i veçantë shkon për qytetarët e 
Mitrovicës, si dhe grupin punues, të cilët 
drejtpërdrejt ose tërthorazi, kanë kontribuar 
në realizimin e këtij plani. Në fund, unë 
deklaroj mbështetjen time të plotë dhe 
angazhimin e fuqishëm për të gjitha 
përpjekjet drejt forcimit, zhvillimit dhe 
përmirësimit të sistemit të menaxhimit të 
Planit të Integritetit në Komunën e Mitrovicës.  
 

  
Sinqerisht,  
Agim Bahtiri 
Kryetari i komunës së Mitrovicës 
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Prezantim 
 

Plani i Integriteti është një dokument 
strategjik, si dhe funksional që ka rezultuar 
nga procesi i vlerësimit të rrezikut, të 
ndërmarrë në kuadër të Komunës së 
Mitrovicës. Plani rithekson angazhimin e 
komunës për të rritur më tej kontrollet 
ekzistuese operative në spektrin e plotë të 
aktiviteteve të kryera, me fokus në ofrimin e 
shërbimeve transparente dhe efikase me fokus 
klientin. Ai parashikon masa të bazuara në 
rrezik për arritjen e objektivave të tij të 
integritetit dhe forcimin e sundimit të ligjit 
dhe vlerave dhe standardeve profesionale.  
 
Ky Plan do të luajë një rol thelbësor për 
Komunën e Mitrovicës për të: 

 Ofruar për mbarë organizatën 
menaxhimin e rrezikut të integritetit 
me një fokus strategjik në zonat me 
rrezik të lartë; balancuar menaxhimin 
proaktivë me menaxhimin e rrezikut 
reaktivë të integritetit; reduktuar / 
eliminuar mundësitë për korrupsion dhe 
për të përmirësuar rezistencën e 
përgjithshme ndaj korrupsionit;  

 Forcuar përputhshmërinë me kërkesat 
përkatëse ligjore dhe procedurale dhe 
udhëheqjen e standardeve 
ndërkombëtare të menaxhimit; 

 Zhvilluar më tej kapacitetet e tërë 
stafit për parandalimin efektiv të 
integritetit dhe zbulimin e dobësive,  
ndërtimin e ndërgjegjësimit në të 
gjitha nivelet dhe funksionet, 
inkurajimin e angazhimit kolektiv dhe 
bashkë-pronësinë në menaxhimin e 
integritetit; 

 Forcuar kornizën e besimit me aktorët 
e jashtëm dhe të brendshëm, dhe për 
t'iu përgjigjur kërkesave dhe pritjeve të 
tyre për sa i përket performancës të 
integritetit të Komunës.   

 

Plani bazohet mbi rezultatet e një procesi 
gjithëpërfshirës të planifikimit të  
integritetit dhe vlerësimit të rrezikut të 
ndërmarrë në kuadër të Komunës së 
Mitrovicës, që është iniciuar në fillim të vitit 
2016. 
 
Ky plan konsiderohet si pjesë e rëndësishme e 
proceseve të përgjithshme të planifikimit 
komunal, lidhur me planin strategjik për 
zhvillim institucional, i cili shton aspektin e 
menaxhimit të rrezikut. Në një nivel më të 
gjerë, ai plotëson implementimin efektiv të 
Planit të Veprimit Kundër Korrupsionit të 
Mitrovicës, në pjesën që ka të bëjë me 
qeverisjen lokale. Me implementimin e këtij 
Plani të Integritetit, komuna është në një 
pozitë më të mirë për të siguruar efikasitetin, 
efektivitetin, transparencën dhe etikën. 
 
Zhvillimi i planit të integritetit mundësohet 
me mbështetjen financiare të projektit, të 
implementuar nga Misioni i UNDP-së në Kosovë 
në bashkëpunim me Komunën e Mitrovicës. 
Rezultatet dhe pikëpamjet e shprehura në 
këtë botim janë vetëm rezultat i kryerjes së 
sondazheve 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 publikimi nuk mund të riprodhohet, të 
ruhet ose të transmetohet në çfarëdo forme 
apo me çfarëdolloj mjeti, elektronik, mekanik, 
fotokopjues, apo ndryshe pa lejen paraprake të 
komunës së Mitrovicës. 
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Kapitulli 1  
Implementimi i planit të integritetit në Komunën e 
Mitrovicës   
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Kapitulli 1 - Implementimi i planit të integritetit në Komunën e 
Mitrovicës 
 

Procesi i zhvillimit të planit të integritetit 

 

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

integritetit është bërë për të gjitha fushat e funksionimit të komunës. Të gjithë punonjësit kanë 

pasur mundësi për pjesëmarrje në vlerësimin e rrezikut të këtyre fushave dhe të propozojnë masa 

për të përmirësuar integritetin dhe cilësinë e përgjithshme të menaxhimit. Punonjësit me njohuritë 

dhe përvojën e tyre kanë kontribuar në identifikimin e objektivit dhe vlerësimin e rreziqeve të 

korrupsionit dhe parregullsive të tjera, si dhe të propozojnë masat e duhura për reduktimin e tyre 

ose eliminimin si hap i parë drejt përmirësimit të cilësisë së punës të komunës së Mitrovicës. 

 

Plani I Integritetit përbëhet, në veçanti, nga: 

 Regjistri 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 implementohen për të ulur cenueshmërinë e integritetit, si dhe afatin e duhur dhe 

përgjegjësitë organizative për implementimin.  

 

Më tej në dokument, plani i integritetit ndan zonat me rrezik në tri grupe: funksionet e 

përgjithshme të komunës, etikën dhe integritetin, dhe funksionet specifike të komunës. Ndarja e 

detajuar e zonave me rrezik sipas grupeve të rrezikut shpjegohet në Kapitullin 2, ku rreziqet janë 

identifikuar dhe vlerësuar. Rreziqet e integritetit për secilën fushë janë identifikuar dhe vlerësuar  

në bazë të cilave janë propozuar masat për përmirësim. 

 

Fazat e planit të integritetit 

 

Përveç kësaj, Komuna ka ndërmarrë veprimet e mëposhtme: 

 Ka procesuar sondazhin organizativ referencë për vet-vlerësim për të siguruar informacion 

dhe të dhëna të vlefshme për vlerësimin e sistemit të menaxhimit të integritetit në komunë; 
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bazuar në rezultatet, ka identifikuar fushat e rrezikut dhe linjat operacionale për 

përmirësim dhe masat; 

 Ka përdorur punëtori me grupe të fokusit dhe ka zhvilluar tabela të rrezikut për të adresuar 

cenueshmërinë e integritetit në fushat e funksionimit të komunës dhe për të listuar masat e 

përmirësimit. 

 

Grupi punues i udhëhequr nga kryetari i Komunës së Mitrovicës është themeluar me qëllim të 

zhvillimit të  planit të integritetit. Fillimisht, grupi punues ka shqyrtuar kornizën strategjike, 

rregullatore dhe operacionale komunale dhe ka analizuar të dhënat nga performanca, monitorimi 

dhe implementimi i integritetit. 

 

Në fazën e dytë, grupi punues ka analizuar kënaqshmërinë e klientit dhe perceptimin e korrupsionit 

në sondazhet e sektorit të qeverisë lokale, duke përfshirë sondazhet / raportet e autorizuara nga 

organizatat ndërkombëtare. Ai gjithashtu ka përpunuar sondazhin organizativ të vetë-vlerësimit për 

të siguruar informacion dhe të dhëna të vlefshme për vlerësimin e sistemit të menaxhimit të 

integritetit në komunë; bazuar në rezultatet, ka identifikuar fushat e rrezikut dhe linjat 

operacionale për përmirësimin dhe masat.  

 

E fundit por jo e pakta, grupi punues ka përdorur punëtori me grupe të fokusit për të zhvilluar 

tabela të rrezikut dhe në këtë mënyrë të adresojë cenueshmërinë e integritetit në fushat e 

funksionimit të komunës, si dhe të propozojë masat për përmirësim. 

 

Në dhjetor 2016, kryetari i komunës së Mitrovicës ka publikuar planin e integritetit dhe ka miratuar 

masat për përmirësimin e integritetit për periudhën 2016-2019. Plani integritetit është në 

dispozicion për të gjithë punonjësit e komunës. 

 

Metodologjia  

 

Gjatë zhvillimit të planit të integritetit, komuna ka aplikuar 2 metoda kryesore për të analizuar 

dhe vlerësuar cenueshmërinë e integritetit në kuadër të komunës. Kështu, hapi i parë ishte 

plotësimi i pyetësorëve nga ana e stafit. Pyetësorët janë një mjet i rëndësishëm për mbledhjen e 

përgjigjeve të sakta dhe sasiore për cenueshmërinë e integritetit të çdo zone të identifikuar dhe, 
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prandaj, arrihet vlefshmëri dhe besueshmëri e lartë e të dhënave. Përveç kësaj, pyetësorët janë 

mekanizëm i kontrollit në reduktimin e devijit të tepërt të vlerësimit të rrezikut të bërë nga grupi 

punues në lidhje me vlerësimin e tyre dhe vlerësimin e cenueshmërisë së integritetit. E fundit por 

jo më e pakta, përdorimi i pyetësorëve ofron mundësi për stafin për pjesëmarrje aktive në të 

gjithë procesin e menaxhimit të rrezikut të korrupsionit. 

 

Për qëllime të marrjes së informatave më relevante mbi cenueshmërinë e rrezikut të korrupsionit, 

grupi punues ka aplikuar metodën e dytë dhe ka realizuar intervista me stafin e komunës, duke 

përfshirë edhe pronarët e procesit të zonave të identifikuara të rrezikut. Qëllimi i këtyre 

intervistave ishte që t’I ofrojë grupit punues informata shtesë dhe sugjerime për masat për 

përmirësimin e integritetit.  

 

Meqë rezultatet e rrezikut të këtij plani të integritetit është cikli i parë i një plani të tillë për 

periudhën 2016-2019, komuna e Mitrovicës do të rishikojë rreziqet në ciklin e ardhshëm dhe të 

përcaktojër nëse ka pasur përmirësime, nëse kanë ndodhur rreziqe të tjera dhe cili ishte ndikimi i 

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

tre vjet, ose më herët nëse mbikëqyrësi dhe personi përgjegjës për implementimin e masave gjatë 

monitorimit të implementimit të masave të caktuara vlerëson se masat e propozuara nuk i japin 

rezultatet e pritura. 

 

 

Kapitulli i ardhshëm përfshin regjistrin e cenueshmërisë së identifikuar dhe të vlerësuar të 

integritetit për të gjitha fushat e funksionimit të komunës. 
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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 janë paraqitur rreziqet e identifikuara dhe niveli i përgjithshëm I cenueshmërisë së 
integritetit të komunës. Rreziqet janë ndarë në 3 grupe të rrezikut të përbëra nga 22 zona të 
rrezikut: 
 
1. Funksionet e e përgjithshme të komunës (G):  

(1) Sistemi I menaxhimit financiar, regjistrimi dhe menaxhimi I aseteve;  
(2) Menaxhimi i burimeve njerëzore dhe zhvillimi; 
(3) Auditimi i brendshëm; 
(4) Prokurimi publik; 
 

2. Etika dhe Integriteti (I) 
(5) Konfliktet e interesit; 
(6) Papajtueshmëria e funksioneve; 
(7) Deklarimi i aseteve; 
(8) Ndalimi dhe kufizimet në lidhje me pranimin e dhuratave apo mikpritjes; 
(9) Integriteti i përgjithshëm dhe transparenca; 
 

3. Funksionet specifike të komunës (S) 
(10) Kuvendi Komunal; 
(11) Kabineti i Kryetarit të Komunës; 
(12) Licencimi i shërbimeve publike dhe objekteve; 
(13) Kadastri; 
(14) Inspektimi; 
(15) Urbanizmi dhe planifikimi; 
(16) Bujqësia dhe zhvillimi rural; 
(17) Kultura, rinia dhe sporti; 
(18) Arsimi; 
(19) Mbrojtja dhe shpëtimi; 
(20) Kujdesi shëndetësor; 
(21) Integrimi dhe mirëqenia sociale; 
(22) Mjedisi dhe pylltaria; 
(23) Komunikimi me aktorët kryesorë të jashtëm; 

 
Më poshtë janë paraqitur rreziqet e identifikuara për të gjitha grupet e rrezikut. 
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G.1. ZONA E RREZIKUT: Sistemi I menaxhimit financiar, regjistrimi dhe menaxhimi I aseteve 

Përkufizimi i rrezikut: sistemi i menaxhimit financiar, regjistrimi dhe menaxhimi I aseteve nuk janë efikase, si dhe mungojnë 
kontrollet.  
 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 

FAKTORËVE TË 
RREZIKUT 

 

MASAT 
EKZISTUESE/ 
KONTROLLET 
FUNKSIONALE 

ANALIZA E RREZIKUT  
VLERËSIMI I 

PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E PROPOZUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 
Angazhimi i mjeteve nuk 
është në përputhje me të 
hyrat dhe afatet 

 
 

 Organizative (O) 
 Punonjësit (E) 
 Proceset (P) 

N/A 
 menaxhuar 
 menaxhuar pjesërisht  
 nuk menaxhohet  

Gjasat: 

  X 

Ndikimi:          

  X 

Vler i përgj: 

  X 
 

Sigurimi i 
fondeve 

buxhetore është 
në përputhje me 

të hyrat dhe 
afatet 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

2 
Pagesat nuk ekzekutohen 
me afat 
 

 
 

  Organizative (O) 
 Punonjësit (E) 
 Proceset (P) 

 

N/A 
  menaxhuar  
 menaxhuar pjesërisht 
  nuk menaxhohet   

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vler i përgj: 

  x 
 

Të sigurohet 

monitorimi i 

rregullt i 

ekzekutimit të 

pagesave 

 

 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

3 
Regjistri I aseteve nuk ka 
përfunduar 

 
 Organizative (O) 
 Punonjësit (E) 
 Proceset (P) 

 

N/A 
 menaxhuar 
 menaxhuar pjesërisht 
   nuk menaxhohet   

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vler i përgj .: 

  x 
 

Finalizimi I 
regjistrit të 

aseteve 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

4 

 
Plani buxhetor nuk është 
në përputhje me planin e 
prokurimit  
 

 
 Organizative (O) 
 Punonjësit (E) 
 Proceset (P) 

 

N/A 
  menaxhuar  
 menaxhuar pjesërisht 
  nuk menaxhohet    

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vler i përgj .: 

  x 
 

Harmonizimi i 
planit buxhetor 

me planin e 
prokurimit 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

5 
 
Planifikimi i buxhetit është 
i favorizuar 

 
 
 

N/A 
 menaxhuar 
 menaxhuar pjesërisht  
 nuk menaxhohet  

Gjasat: 

  x 

Të sigurohet 
planifikim 

transparent dhe 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
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G.2. ZONA E RREZIKUT: Menaxhimi dhe zhvillimi i burimeve njerëzore 

 

Përkufizimi i rrezikut: Proceset për menaxhimin dhe zhvillimin e burimeve njerëzore nuk janë efikase si dhe mungojnë kontrollet.  
 

  
 

 Organizative (O) 
 Punonjësit (E) 
 Proceset (P) 

 

Ndikimi:          

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

adekuat i 
buxhetit; 

Shqyrtimi i 
mundësive dhe 
kapaciteteve të 

stafit për 
hartimin e 
politikave 

komunale të 
zhvillimit 

ekonomik, etj. 
 

 Proc. (P) 
 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 

FAKTORËVE TË 
RREZIKUT 

 
 

MASAT 
EKZISTUESE/ 
KONTROLLET 
FUNKSIONALE  

ANALIZA E RREZIKUT  
VLERËSIMI I 

PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E PROPOZUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

Ekziston një mungesë e 
procedurës së brendshme 
të qartë dhe të plotë në 

rekrutimin dhe 
përzgjedhjen transparente 

 
 
 
 
 
 

 Organizative (O) 
 Punonjësit (E) 
 Proceset (P) 

Procedurë e 
brendshme në 
rekrutimin dhe 
përzgjedhjen e 
stafit, por nuk 

është 
transparente 

 menaxhuar 
 menaxhuar pjesërisht 
 nuk menaxhohet  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të zhvillohet 
procedurë e 
qartë dhe 

gjithëpërfshirëse 
e brendshme në 
rekrutimin dhe 
përzgjedhjen 
transparente; 
Vazhdimisht të 

zbatohen kritere 
të qarta të 

përzgjedhjes 
duke përdorur  

rekrutimin 
elektronik 

 
 Org. (O) 
 Pun (E) 
 Proc. (P) 

 

2 
Nuk zbatohet asnjë 

verifikim i kualifikimeve të 
kandidatëve për punë, si 

 
  Organizative (O) 
  Punonjësit (E) 

N/A 
  menaxhuar 
 menaxhuar pjesërisht 
  nuk menaxhohet   

Gjasat: 

  x 
Të sigurohet 

verifikim i 

 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 
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pjesë e aplikimit të tyre në 
një pozitë 

 Proceset (P) 
 

Ndikimi:          

  x 

Vler I përgj .: 

  x 
 

kualifikimeve të 

kandidatëve për 

punë si pjesë e 

aplikimit të tyre 

në një pozitë 

para emërimit 

 

3 

Përshkrimi i punës nuk 
bazohet në organizimin 
dhe sistematizimin e 
vendeve të punës në 
kuadër të komunës 

 
 Organizative (O) 
  Punonjësit  (E) 
 Proceset (P) 

 
N/A 

  menaxhuar 
 menaxhuar pjesërisht  
  nuk menaxhohet    

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të sigurohet se 
përshkrimi i 

punës bazohet në 
organizimin dhe 
sistematizimin e 
vendeve të punës 

në kuadër të 
komunës 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

4 

 
Nuk ka të dhëna me shkrim 
për orarin aktual të punës 
të stafit. 

 
 Organizative (O) 
 Punonjësit (E) 
 Proceset (P) 

 
N/A 

  menaxhuar 
 menaxhuar pjesërisht  
  nuk menaxhohet    

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të mbahen të 
dhëna me shkrim 
të orarit aktual 

të punës të 
stafit; Të 
shtohen 

kontrollet në 
monitorimin e 

orarit të punës të 
stafit 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

5 
 
Mbikëqyrja e udhëtimeve 
zyrtare nuk është efikase  

 
 Organizative (O) 
 Punonjësit (E) 
 Proceset (P) 

 

N/A 
 menaxhuar 
 menaxhuar pjesërisht  
 nuk menaxhohet  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të sigurohet 
mbikëqyrje 
efikase e 

udhëtimeve 
zyrtare 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

6 
Sistemi aktual I shpërblimit 
për punonjësit nuk është 
efikas 

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

 

N/A 
 menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht 
 nuk menaxhohet  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të përmirësohet 
sistemi i 

shpërblimit për 
punonjësit 

 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

7 
Kënaqshmëria e 

punonjësve për punën dhe 
mjedisin nuk është matur 

 
 Organizative (O) 
 Punonjësit (E) 
 Proceset (P) 

N/A 
  menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht  
  nuk menaxhohet   

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Të matet 
kënaqshmëria e 
punonjësve për 

punën dhe 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 
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G.3. ZONA E RREZIKUT: Auditimi i brendshëm 

 

Përkufizimi I rrezikut: Funksioni i auditimit të brendshëm nuk është efikas, si dhe mungojnë kontrollet.  
 

 Vler I përgj.: 

  x 
 

mjedisin  

8 
Trajnimi i stafit nuk është i 
përshtatshëm  

 
 Organizative (O) 
 Punonjësit (E) 
 Proceset (P) 

 
N/A 

 menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht  
  nuk menaxhohet   

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të zhvillohet 
programi i 

përshtatshëm i 
trajnimit për 

stafin; 
Të sigurohet 

trajnim efikas i 
stafit 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 

FAKTORËVE TË 
RREZIKUT 

  
 

 

MASAT 
EKZISTUESE/ 
KONTROLLET 
FUNKSIONALE  

ANALIZA E RREZIKUT  
VLERËSIMI I 

PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E PROPOZUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

Rrjedha e procesit brenda 
njësisë së auditimit ka 

mungesë të efektivitetit, 
efikasitetit dhe 
transparencës 

 
 

 Organizative (O) 
 Punonjësit (E) 
 Proceset (P) 

N/A 
  menaxhuar  
 menaxhuar pjeserisht  
  nuk menaxhohet    

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vler I përgj: 

  x 
 

Të rishikohet 
rrjedha e 

procesit brenda 
njësisë së 
auditim 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

2 

Nuk është definuar qartë 
dokumentacioni dhe 

kërkesat e raportimit, si 
dhe ndarja e përgjegjësive 

përkatëse 

 
 
 
 

 Organizative (O) 
 Punonjësit (E) 
 Proceset (P) 

 

N/A 
  menaxhuar  
 menaxhuar pjeserisht  
  nuk menaxhohet    

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të rishikohet 
procedura 
operative 

ekzistuese, për 
të përcaktuar 

qartë përmes një 
PSO që mbulon 
të gjitha fazat, 

dokumentacionin 
dhe kërkesat e 
raportimit dhe 

 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 
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ndarjen e 
përgjegjësive 

përkatëse; 
Të komunikohen 
procedurat për 
stafin përkatës; 
Të monitorohet 
implementimi i 

planit të 
auditimit dhe të 
sigurohen masa 

të menjëhershme 
korrigjuese në 

rast të 
dështimeve ; 

3 

Kapacitetet e njësive janë 
të dobëta dhe grupi i 
auditimit ka mungesë 
profesionalizmi 

 
 
 
 
 
 

 Organizative (O) 
 Punonjësit (E) 
 Proceset (P) 

 

N/A 
 menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht  
 nuk menaxhohet  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të vendoset dhe 
të 

implementohet 
një program i 

synuar trajnimi 
për auditorët 
dhe / ose të 
konsiderohen 
mundësitë e 
trajnimit të 

ofruar nga KIPA 
dhe ofruesit 

tjerë të 
specializuar të 

trajnimit; 
Auditimet të 

kryhen në zonat 
e caktuara të 

auditimit 
(marrjen e 
mostrave, 

intervista, etj) 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

4 
 
Sistemi i shpërblimi nuk 
është efikas  

 
 
 

 Organizative (O) 
  Punonjësit (E) 

N/A 
  menaxhuar  
 menaxhuar pjeserisht 
  nuk menaxhohet  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vler I përgj.: 

Të shqyrtohen 
mundësitë për të 
rritur stimujt e 

punës për 
auditorët në 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 
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 Proceset (P) 
 

  x 
 

sistemin aktual 
të shpërblimit; 
Të punësohet 

personel i 
kualifikuar 

5 

 
Sistemi i komunikimit mes 
njësisë së auditimit të 
brendshëm dhe organeve 
tjera komunale nuk është 
efikas 

 
 Organizative (O) 
  Punonjësit (E) 
 Proceset (P) 

 

N/A 
  menaxhuar  
 menaxhuar pjeserisht 
  nuk menaxhohet  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të zhvillohet dhe 
implementohet 
sistem cilësor i 
informacionit 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

6 
Auditimet nuk janë të 
shpeshta dhe të 
diversifikuara 

 
 

 Organizative (O) 
  Punonjësit  (E) 
 Proceset (P) 

 N/A 
  menaxhuar  
 menaxhuar pjeserisht 
  nuk menaxhohet  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Rritja e 
përdorimit të 
auditimeve ad 

hoc në mënyrë të 
rastësishme për 
t’u pasuar në 
auditimet e 

fundit dhe për të 
verifikuar gjetjet 
/ procedurat e 

përdorura 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

7 
Mungesë e kontrollit mbi 
implementimin e auditimit   

 
 

 Organizative (O) 
  Punonjësit (E) 
 Proceset (P) 

 
N/A 

  menaxhuar  
 menaxhuar pjeserisht 
  nuk menaxhohet  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Vendosja e një 
faqe interneti 
monitoruese si 

një sistem 
elektronik për 
përcjelljen e 
auditimit të 

brendshëm dhe 
aktiviteteve të 

inspektimit 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

8 

Efektiviteti i sistemit të 

auditimit të brendshëm 

nuk është vlerësuar 

 
 Organizative (O) 
  Punonjësit (E) 
 Proceset (P) 

 
N/A 

  menaxhuar  
 menaxhuar pjeserisht  
  nuk menaxhohet  

Gjasat  

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të vlerësohet 
efektiviteti i 
sistemit të 
auditimit të 

brendshëm në 
bazë të 

procedurave të 
zhvilluara dhe 
indikatorëve 

përkatës; 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 
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G.4. ZONA E RREZIKUT: Prokurimi publik 

 

Përkufizimi I rrezikut: Transparenca e prokurimit publik është e dobët, kapacitetet janë të dobëta, si dhe mungojnë kontrollet. 
 

Të lejohet 
publiciteti i 

rezultateve për 
të forcuar 

fokusin 
parandalues 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 

FAKTORËVE TË 
RREZIKUT 

 
 

MASAT 
EKZISTUESE/ 
KONTROLLET 
FUNKSIONALE  

ANALIZA E RREZIKUT  
VLERËSIMI I 

PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E PROPOZUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

Transparenca në 
prokurimin publik nuk 

është efikase 
 

 
 
 
 
 
 

 Organizative (O) 
 Punonjësit (E) 
 Proceset (P) 

N/A 
 menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht 
  nuk menaxhohet   

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të zhvillohen dhe 
zbatohen 

standardet 
minimale për 

transparencë në 
prokurimin publik 
në Komunë si një 

fillim dhe të 
monitorohet 

implementimi i 
tyre; 

Të zhvillohet dhe 
implementohet 
një program për 

zhvillimin 
profesional 
zyrtarëve të 

prokurimit publik 
me fokus në 
standardet 

profesionale dhe 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 
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integritetin; 
Komisioni për 

përzgjedhjen e 
stafit nga 

përfaqësues të 
pushtetit vendor 
dhe vëzhgues të 
pavarur të OJQ-

ve 

2 

Mungesa e zbatimit të 
vazhdueshëm të 
regulloreve mbi konfliktin 
e interesit në procesin e 
prokurimit publik  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Organizative (O) 
  Punonjësit (E) 
  Proceset (P) 

 

N/A 
  menaxhuar  
 menaxhuar pjeserisht 
  nuk menaxhohet   

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Kërkohet nga 
gjithë anëtarët e 

Komitetit për 
Tender të 

nënshkruajnë një 
formular të 

Deklaratës së; 
Kur është e 
mundur, të 

zbatohet ndarja e 
detyrave në fazat 
kyçe të prokurimit 

publik; 
Kur është e 
mundur, të 

ushtrohet rotacioni 
i rregullt i stafit në 
prokurimin publik 

dhe njësinë 
kontraktuese 

 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

3 

Kontrollet operative në 
fatura dhe procesimin e 
dokumentacionit të 
tenderit janë të dobëta  

 
  Organizative (O) 
  Punonjësit (E) 
   Proceset (P) 

 
 
 
 

N/A 
  menaxhuar  
 menaxhuar pjeserisht  
  nuk menaxhohet   

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të sigurohet që 
aplikimet e 
tenderit janë 
pranuar nga të 
paktën dy persona, 
ose janë vendosur 
në një kuti të 
tenderit; 
Të sigurohet që  
tenderët e pranuar 
të regjistrohen dhe 
arkivohen 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

4 

 
Mungon një protokoll i 
qartë në komunikim me 
ofertuesi 

 
 

  Organizative (O) 
  Punonjësit (E) 

N/A 
  menaxhuar  
 menaxhuar pjeserisht 
  nuk menaxhohet  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Të zhvillohet një 
protokoll i qartë 
për komunikim 
me ofertuesin; 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 
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   Proceset (P) 
 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Krijimi i pikave 
të qarta 

kontaktuese për 
ofertuesit 

 

 

5 

 
Mungesë e angazhimit për 
integritetin në prokurimin 
public 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Organizative (O) 
  Punonjësit (E) 
  Proceset (P) 

 
N/A 

 menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht 
  nuk menaxhohet   

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të prezantohet 
Deklarimi i 

detyrueshëm i 
angazhimit për 
integritetin nga 
të gjitha palët e 
përfshira, përveç 

kontratës së 
lidhur; 

Të miratohet dhe 
të mbahet një 
listë e zezë e 
furnizuesve / 

nënkontraktorëve 
të cilët dështuan 

t'i përmbahen  
standardeve të 
brendshë m të 
integritetit, të 
caktuara nga 

Komuna 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

6 
Nuk ka asnjë vlerësim për 
performancën e prokurimit  

 
 
 
 
 

  Organizative (O) 
  Punonjësit (E) 
 Proceset (P) 

 
N/A 

 menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht 
  nuk menaxhohet   

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vler I përgj.: 

  X 
 

Të zhvillohen 
indikatorët e 
performancës të 
prokurimit; 
Të caktohet post-
prokurimi dhe 
auditimet për 
dhënien e 
kontratës në 
tenderat mbi 
kufirin e caktuar 
për të shqyrtuar 
respektimin e 
standardeve të 
caktuara 
procedurale  

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 
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I.5. ZONA E RREZIKUT: Konflikti i interesit  

Përkufizimi I rrezikut: Konflikti i interesit është gjendja e mospajtimit ndërmjet detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, 
ku ai / ajo ka interesa private, direkte ose indirekte, që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në realizimin e gabuar 
të funksionit publik, kur gjendet në situata të shkeljes së mundshme të parimeve, të kufizimeve dhe ndalesave apo detyrimeve të 
tjera zyrtare. 
 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 

FAKTORËVE TË 
RREZIKUT 

 
 

MASAT 
EKZISTUESE/ 
KONTROLLET 
FUNKSIONALE 

ANALIZA E RREZIKUT  
VLERËSIMI I 

PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E PROPOZUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

Rregullat e brendshme 
lidhur me ndalimin e 
konfliktit të interesit nuk 
ekzistojnë  
 

 
 
 

  Organizative (O) 
  Punonjësit (E) 
  Proceset (P) 

Kodi i Sjelljes 
duhet të 

modifikohet 

  menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht 
  nuk menaxhohet   

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:  

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të zhvillohen 
rregullat e 

brendshme për 
zbulimin e 
interesit; 

Të Modifikohet 
Kodi ekzistues 
për të mbuluar 
të gjitha fushat 
e mbrojtjes së 

integritetit 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

2 
Legjislacioni ekziston, por 
punonjësit nuk janë të 
njohur me të  

 
  Organizative (O) 
  Punonjësit (E) 
  Proceset (P) 

 
N/A 

  menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht 
  nuk menaxhohet   

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:        

  x 

Vler I përgj.: 

  X 
 

Të sigurohet 
nivel i 

mjaftueshëm i 
njohjes të të 

gjithë stafit me 
të gjitha 
rregullat 

ekzistuese mbi 
konfliktin e 

interest 

 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

3 

 
Nuk ka aktivitete 

ndërgjegjësimi apo 
trajnime për mundësinë 
ose konfliktin aktual të 

 
  Organizative (O) 
  Punonjësit (E) 
  Proceset (P) 

 

N/A 
  menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht 
  nuk menaxhohet   

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vler I përgj.: 

Të zhvillohet 
plani i 

trajnimit dhe 
fushata e 

ndërgjegjësimit 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 
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I.6. ZONA E RREZIKUT: Mospërputhja e funksioneve  

 

Përkufizimi I rrezikut: Mospërputhja e funksionit është gjendja e mospajtimit kur një profesionist që mbanë një zyrë është i 
angazhuar në aktivitete tjera profesionale apo ndonjë aktivitet që synon të sigurojë të ardhura ose fitime pa miratimin paraprak nga 
punëdhënësi, ose që nuk përfshin aktivitete pedagogjike, shkencore, hulumtuese, artistike, kulturore, sportive ose botuese, ose 
aktivitete të tjera të parashikuara nga një tjetër Akt. 
 

interesit   x 
 

mbi konfliktin 
e interest 

4 

 
Nuk ka udhëzime / kritere  

përjashtuese për 
pjesëmarrje ose 

vendimmarrje në rastet kur 
rrethanat tregojnë 

mundësinë apo konfliktin 
aktual të interest 

 
  Organizative (O) 
  Punonjësit (E) 
  Proceset (P) 

 
N/A 

  menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht 
  nuk menaxhohet   

Gjasat: 

  x 

Ndikimi: 

  x 

Vler I përgj.: 

  X 
 

Të zhvillohen 
udhëzime / 

kritere 
përjashtuese 
për rrethanat 
që tregojnë 

mundësinë apo 
konfliktin 
aktual të 
interest 

 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 

FAKTORËVE TË 
RREZIKUT 

 
 

MASAT 
EKZISTUESE/ 
KONTROLLET 
FUNKSIONALE  

ANALIZA E RREZIKUT  
VLERËSIMI I 

PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E PROPOZUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 
Rregullat e brendshme 
lidhur me mospërputhjen e 
funksionit nuk ekzistojnë  

 
 
 

 Organizative (O) 
  Punonjësit (E) 
  Proceset (P) 

Kodi i Sjelljes 
duhet të 

modifikohet 

  menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht 
  nuk menaxhohet   

Gjasat: 

  X 

Ndikimi:      

  x 

Vler I përgj.: 

  X 
 

Të zhvillohen 
rregullat e 

brendshme për 
mospërputhje 

të; 
Të modifikohet 
Kodi ekzistues 
për të mbuluar 
të gjitha fushat 
e mbrojtjes së 

integritetit 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

2 
Legjislacioni ekziston, por 

punonjësit nuk janë të 

 
 Organizative (O) 

N/A 
  menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht 

Gjasat: 

  x 
Të sigurohet 

nivel i 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 



22 
Integrity Plan   

 

I.7. ZONA E RREZIKUT: Deklarimi i aseteve 

 

Përkufizimi I rrezikut: Mosrespektimi i deklarimit të pasurisë së kërkuar është gjendja kur një profesionist që mbanë një zyrë 
kërkohet me ligj të raportojë dhe të komunikojë pasuritë e tij / saj tek subjektet përkatëse pas marrjes apo heqjes dorë për të 
mbajtur një post publik.  
 

njohur me të   Punonjësit (E) 
  Proceset (P) 

 

  nuk menaxhohet   Ndikimi: 

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

mjaftueshëm i 
njohjes të të 

gjithë stafit me 
të gjitha 
rregullat 

ekzistuese mbi 
mospërputhjen 

e funksionit 

 Proc. (P) 
 

3 

 
Nuk ka aktivitete 

ndërgjegjësimi apo 
trajnime mbi 

mospërputhjen e funksionit 

 
 Organizative (O) 
  Punonjësit (E) 
  Proceset (P) 

 
N/A 

  menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht 
  nuk menaxhohet   

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:    

  x 

Vler I përgj.: 

  X 
 

Të zhvillohet 
plani i 

trajnimit dhe 
fushata e 

ndërgjegjësimit 
mbi 

mospërputhjen 
e funksionit 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 

FAKTORËVE TË 
RREZIKUT 

 
 

MASAT 
EKZISTUESE/ 
KONTROLLET 
FUNKSIONALE  

ANALIZA E RREZIKUT   
VLERËSIMI I 

PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E PROPOZUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 
Rregullat e brendshme 
Lidhur me deklarimin e 
pasurisë nuk ekzistojnë 

 
 
 

  Organizative (O) 
  Punonjësit (E) 
  Proceset (P) 

Kodi i Sjelljes 
duhet të 

modifikohet 

  menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht 
  nuk menaxhohet   

Gjasat: 

  X 

Ndikimi:             

  X 

Vler I përgj.: 

  X 
 

Të zhvillohen 
rregullat e 

brendshme për 
deklarimin e 

pasurisë; 
Të modifikohet 
Kodi ekzistues 
për të mbuluar 
të gjitha fushat 
e mbrojtjes së 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 
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I.8. ZONA E RREZIKUT: Ndalimi dhe kufizimet në lidhje me pranimin e dhuratave apo mikpritjes   

Përkufizimi I rrezikut: Mosrespektimi i ndalimit dhe kufizimeve në lidhje me pranimin e dhuratave apo mikpritjes është situata kur 
një zyrtar publik pranon dhurata, mikpritje apo përfitime të tjera (më tutje: dhurata) në lidhje me detyrat e tij / saj të zyrës dhe 
të cilat nuk janë protokoll ose dhurata të rastit të lejuara me ligj.  
 
 

integritetit 

2 
Legjislacioni ekziston, por 

punonjësit nuk janë të 
njohur me të 

 
 Organizative (O) 
  Punonjësit (E) 
  Proceset (P) 

 
N/A 

  menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht 
  nuk menaxhohet   

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:    

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të sigurohet 
nivel i 

mjaftueshëm i 
njohjes të të 

gjithë stafit me 
të gjitha 
rregullat 

ekzistuese mbi 
deklarimin e 

aseteve 
 

 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

3 

 
Nuk ka aktivitete 

ndërgjegjësimi apo 
trajnime mbi deklarimin e 

pasurive 

 
 Organizative (O) 
  Punonjësit (E) 
  Proceset (P) 

 
N/A 

  menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht 
  nuk menaxhohet   

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:    

  x 

Vler I përgj.: 

  X 
 

Të zhvillohet 
plani i 

trajnimit dhe 
fushata e 

ndërgjegjësimit 
mbi deklarimin 

e aseteve 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT 

 
BURIMET E 

FAKTORËVE TË 
RREZIKUT 

 
 

MASAT 
EKZISTUESE/ 
KONTROLLET 
FUNKSIONALE  

ANALIZA E RREZIKUT    
VLERËSIMI I 

PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E PROPOZUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 



24 
Integrity Plan   

 

I.9. ZONA E RREZIKUT: Integriteti I përgjithshëm dhe transparenca 

Përkufizimi I rrezikut: Mungesë e integritetit për funksionim më transparent dhe efikas të komunës  
 

1 
Rregullat e brendshme 
lidhur me pranimin e 

dhuratave nuk ekzistojnë 

 
 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit (E) 
 Proceset (P) 

Kodi i Sjelljes 
duhet të 

modifikohet 

  menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht 
 nuk menaxhohet   

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:    

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të zhvillohen 
rregullat e 

brendshme për 
pranimine 
dhuratave; 

Të modifikohet 
Kodi ekzistues 
për të mbuluar 
të gjitha fushat 
e mbrojtjes së 

integritetit 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

2 

Legjislacioni ekziston, por 
punonjësit nuk janë të 

njohur me të 
 

 
 Organizative (O) 
 Punonjësit (E) 
 Proceset (P) 

 
N/A 

  menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht 
 nuk menaxhohet   

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:    

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të sigurohet 
nivel i 

mjaftueshëm i 
njohjes të të 

gjithë stafit me 
të gjitha 
rregullat 

ekzistuese mbi 
pranimin e 
dhuratave 

 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

3 

 
Nuk ka aktivitete 

ndërgjegjësimi apo 
trajnime mbi pranimin e 

dhuratave 

 
 Organizative (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset (P) 

 
N/A 

  menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht 
 nuk menaxhohet   

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:    

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të zhvillohet 
plani i 

trajnimit dhe 
fushata e 

ndërgjegjësimit 
mbi pranimin 
edhuratave 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

4 
 

Regjistri I dhuratave nuk 
ekziston 

 
 Organizative (O) 
 Punonjësit (E) 
 Proceset (P) 

 

N/A 
  menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht 
 nuk menaxhohet   

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:    

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të zhvillohet 
regjistri I 
dhuratave 

 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 
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NR.  FAKTORËT E RREZIKUT  

 
BURIMET E 

FAKTORËVE TË 
RREZIKUT 

 
 

MASAT 
EKZISTUESE/ 
KONTROLLET 
FUNKSIONALE  

ANALIZA E RREZIKUT    
VLERËSIMI I 

PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E PROPOZUARA TË 
RREZIKUT  

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT  

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT  

1 
Kodi i etikës për anëtarët e 
Kuvendit të Komunës nuk 
ekziston  

 
 
 

 Organizative (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

N/A 
 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht 
 nuk menaxhohet   

Gjasat: 

  X 

Ndikimi:    

  x 

Vler I përgj.: 

  X 
 

Të zhvillohet 
Kodi i Etikës - 
Kodi i Sjelljes, 

Rregullat e 
Integritetit për 

të adresuar 
anëtarët e 
Kuvendit 
Komunal 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

2 

Mbështetje e 
pamjaftueshme e 

integritetit të anëtarëve të 
Kuvendit të Komunës 

 
 
 
 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset (P) 

 
N/A 

 menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht   
 nuk menaxhohet   

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:    

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të sigurohet 
përfshirja e 
anëtarëve të 

Kuvendit 
Komunal në 

ditët e Kundër-
Korrupsionit, 
Forumeve të 
Hapura dhe 

aktivitete tjera 
publike që 
lidhet me 

transparencën 
dhe 

antikorrupsionin  

 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

3 

 
Mungesë e trajnimeve për 
etikën dhe integritetin, si 
dhe Kodin e Sjelljes  

 
 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset (P) 

 
N/A 

 menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht   
 nuk menaxhohet   

Gjasat: 

  x 

 Ndikimi:            

  x 

Vler I përgj.: 

  X 
 

Të zhvillohet 
plani i trajnimit 

për të gjithë 
stafin mbi 
Kodin e 
Sjelljes; 

Të prezantohet 
nënshkrimi i 

deklaratës për 
t’u njohur me 

Kodin e Sjelljes 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 
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S.10. ZONA E RREZIKUT: Kuvendi Komunal 

 

Përkufizimi I rrezikut: Roli i Kuvendit të Komunës nuk është efikas për shkak se kufizimet në llogaridhënien horizontale dhe 
përgjegjësinë e saj ndaj komunës janë të kufizuara. 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT  

 
BURIMET E 

FAKTORËVE TË 
RREZIKUT 

 
 

MASAT 
EKZISTUESE/ 
KONTROLLET 
FUNKSIONALE  

ANALIZA E RREZIKUT    
VLERËSIMI I 

PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E PROPOZUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË 
RREZIKUT  

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT  

1 

Kodi i Etikës (Kod i Sjelljes) 
për anëtarët e Kuvendit 
Komunal nuk ekziston 

 

 
 
 

 Organizative (O) 
 Punonjësit (E) 
 Proceset (P) 

N/A 
 menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht   
 nuk menaxhohet   

Gjasat: 

  x 

 Ndikimi:      

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të zhvillohet 
Kodi i Etikës 

(Kodi i Sjelljes) 
Rregullat për 
anëtarët e 
Kuvendit 
Komunal  

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

2 

Ekziston një mungesë e 
përkushtimit për 

integritetin nga anëtarët e 
kuvendit komunal 

 

 
 
 
 
 
 

 Organizative (O) 
 Punonjësit (E) 
 Proceset (P) 

 

N/A 
 menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht   
 nuk menaxhohet   

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:         

  x 

Vler I përgj.: 

  X 
 

Të sigurohet 

angazhimi ndaj 

integritetit i 

anëtarëve të 

Kuvendit 

Komunal; 

Të mbështeten 

ata për të 

demonstruar 

lidershipin e 

tyre për rritjen 

e integritetit 

 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

3 

 
Ekziston mungesa e 

pjesëmarrjes së anëtarëve 
të Kuvendit Komunal në 

ngjarjet lidhur me rritjen e 
ndërgjegjësimit - 

marrëdhëniet me publikun 

 
 Organizative  O) 
 Punonjësit (E) 
 Proceset  (P) 

 
N/A 

 menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht   
 nuk menaxhohet   

Gjasat: 

  x 

Ndikimi: 

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Inkurajimi i 
pjesëmarrjes së 

anëtarëve të 
Kuvendit 

Komunal në 
ngjarjet lidhur 
me rritjen e 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 
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S.11. ZONA E RREZIKUT: Kabineti i Kryetarit të Komunës 

 

Përkufizimi I rrezikut: Kabineti i Kryetarit të Komunës, si menaxhment i lartë nuk e mbështetë rolin udhëheqës, koordinimi nuk 

është efikas në arritjen e pajtueshmërisë dhe koherencës në pjesët e Komunës për të cilat ata kanë përgjegjësi.  

për integritetin dhe 
rishqyrtimine menaxhimit 

të integritetit 
 

ndërgjegjësimit 
- marrëdhëniet 

me publikun 
për integritetin 

dhe 
rishqyrtimin e 
menaxhimit të 

integritetit 
 

4 

Ekziston mungesa e 
transparences dhe 

përgjegjshmërisë së 
anëtarëve të Kuvendit 

Komunal 
 

 
 Organizative (O) 
 Punonjësit  (E) 
  Proceset (P) 

 
N/A 

 menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht   
 nuk menaxhohet   

Gjasat: 

  X 

Ndikimi:       

  X 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të sigurohet 
transparenca 

dhe 
përgjegjshmëria 
e anëtarëve të 

Kuvendit 
Komunal 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT  

 
BURIMET E 

FAKTORËVE TË 
RREZIKUT 

 
 

MASAT 
EKZISTUESE/ 
KONTROLLET 
FUNKSIONALE 

ANALIZA E RREZIKUT    
VLERËSIMI I 

PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E PROPOZUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT  

1 
Ekziston mungesë e 
koordinimit politik 

 
 

 Organizative (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

N/A 
  menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht    
  nuk menaxhohet   

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të sigurohet 
koordinim politik 

efikas dhe 
transparent 

 
 Org. (O) 
 Pun (E) 
 Proc. (P) 

 

2 
Politikat e ndryshme të 

brendshme dëmtojnë njëra 
tjetrën 

 
 
 
 
 
 

N/A 
 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht    
 nuk menaxhohet    

Gjasat: 

  x 

Ndikimi: 

  x 

Vler I përgj.: 

Të sigurohen 

politikat e 

brendshme që 

nuk dëmtojnë 

njëra tjetrën; 

 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 
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S.12. ZONA E RREZIKUT: Licencimi i shërbimeve publike dhe objekteve  

 

Përkufizimi I rrezikut: Licencimi i shërbimeve publike dhe objekteve nuk është efikas dhe mungojnë kontrollet. 
 

 Organizative (O) 
 Punonjësit (E) 
 Proceset  (P) 

 

  x 
 

Të rishikohen 

politikat e 

brendshme për 

të siguruar 

përputhshmërinë 

dhe 

plotësueshmërinë 

e tyre 

3 
Funksioni I kabinetit nuk ka 

staf të përshtatshëm 
profesional kompetent 

 
 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

 

N/A 
 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht   
 nuk menaxhohet    

Gjasat: 

  x 

 Ndikimi:         

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të caktohet stafi 
kompetent për 

funksionin e 
kabinetit 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

4 

 
Ekziston mungesë e 

trajnimeve adekuate 
profesionale për stafin p.sh 
trajnim për menaxhimin e 
Kabinetit të Kryetarit të 

Komunës 

 
 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

 
N/A 

 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht    
 nuk menaxhohet    

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:         

  x 

Vler I përgj.: 

  X 
 

Të zhvillohet 
program trajnimi 

për stafin për 
menaxhimin e 
Kabinetit të 
Kryetarit të 

Komunës 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

NO.  FAKTORËT E RREZIKUT  

 
BURIMET E 

FAKTORËVE TË 
RREZIKUT 

 
 

MASAT 
EKZISTUESE/ 
KONTROLLET 
FUNKSIONALE  

 

ANALIZA E RREZIKUT     
VLERËSIMI I 

PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT  

MASAT E PROPOZUARA TË 
RREZIKUT  

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË RREZIKUT  

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT  

1 

Ekziston mungesë e 
procedurave të brendshme 

/ kritereve të qarta që 
adresojnë rreziqet kyçe të 
integritetit në proceset e 

 
 
 
 
 

N/A 
  menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht    
 nuk menaxhohet     

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vler I përgj.: 

Të zhvillohen 
procedurat e 
brendshme / 

kriteret e qarta 
që adresojnë 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 
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licencimit dhe për të 
parandaluar vendimet 

subjektive 

 
 
 
 

 Organizative  (O) 
  Punonjësit (E) 
 Proceset  (P) 

  X 
 

rreziqet kyçe të 
integritetit në 

proceset e 
licencimit dhe 

për të 
parandaluar 

vendimet 
subjektive; 
Forcimi i 

mekanizmave të 
kontrollit, p.sh 

kontrolle Ad hoc  
në bazë të 

mostrës 

2 

Procedurat për lëshimin e 
lejeve për shërbimet 
përkatëse nuk janë të 
përcaktuara 
 

 
 
 
 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

 

N/A 
  menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht     
 nuk menaxhohet    

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:          

  x 

Vler I përgj.: 

  X 
 

Të zhvillohen dhe 
zbatohen aktet 
nënligjore dhe 

planet e përafërta 
të punës që në 

mënyrë të qartë 
përcaktojnë 

procedurat për 
lëshimin e lejeve 

për shërbimet 
përkatëse dhe 

ekzekutimin e tyre 
të plotë dhe të 

kënaqshëm 

 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

3 

Ekziston kontakt i 
drejtpërdrejtë, për palët e 

interesuara me zyrtarët 
komunal, gjatë lëshimit të 

lejeve 

 
 
 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

 

N/A 
 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht    
 nuk menaxhohet     

Gjasat: 

  x 

  Ndikimi:         

  x 

Vler I përgj.: 

  X 
 

Të minimizohen 
mundësitë për 

kontakte të 
drejtpërdrejta 

për palët e 
interesuara me 

zyrtarët komunal 
dhe të zbatohet 

ndarja e 
detyrave 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

4 

 
Përshkrimeve teknike për 

projektet i mungon 
qartësia dhe 

gjithëpërfshirja me aktet 

 
 
 
 
 

N/A 
 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht    
 nuk menaxhohet     

Gjasat: 

  x 

Ndikimi: 

  x 

Vler I përgj.: 

Të sigurohen 
përshkrimet 
teknike për 

projektet, të 
hartuara në 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 
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dhe standardet e 
aplikueshme ligjore 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

 

  x 
 

mënyrë të qartë 
dhe 

gjithëpërfshirëse 
në përputhje me 

aktet dhe 
standardet e 
aplikueshme 

ligjore; 
Rritja e 

kontrolleve dhe 
inspektimit për 

zbatimin e 
vendimeve për të 

vlerësuar 
konformitetin me 

rregullat 

5 

Stafit i mungon 
profesionalizmi në 

hartimin e specifikimeve 
teknike  

 
 
 
 
 
 

 Organizative (O) 
  Punonjësit (E) 
 Proceset  (P) 

 

N/A 
 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht     
 nuk menaxhohet     

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:        

  x 

Vler I përgj.: 

  X 
 

Rritja e 
profesionalizmit 

të stafit të 
përfshirë në 
hartimin e 

specifikimeve 
teknike; 

të sigurohet 
monitorim i 

vazhdueshëm 
dhe kontrolle 
mbi cilësinë e 
përshkrimeve 

teknike të 
hartuara 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

 

Nuk ka udhëzime të qarta 
(dmth. kritere dhe 

procedura) që në mënyrë 
efektive udhëzojnë 

alokimin e subvencioneve 
 

 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit (E) 
 Proceset (P) 

 N/A 
 menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht    
 nuk menaxhohet     

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:        

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të hartohen 
udhëzime të 
qarta (dmth. 
kritere dhe 

procedura) që në 
mënyrë efektive 

udhëzojnë 
alokimin e 

subvencioneve 
dhe të 

parandalojnë 

 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 
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S.13. ZONA E RREZIKUT: Kadastri 

Përkufizimi I rrezikut: Funksioni i kadastrit nuk është efikas dhe mungojnë kontrollet. 
 

vendimet 
arbitrare dhe 

praktikat 
korruptive 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT  

 
BURIMET E 

FAKTORËVE TË 
RREZIKUT 

 
 

MASAT 
EKZISTUESE/ 
KONTROLLET 
FUNKSIONALE  

ANALIZA E RREZIKUT     
VLERËSIMI I 

PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E PROPOZUARA TË 
RREZIKUT  

PËRSHKRIMI I MASËS 
SË RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT  

1 

Nuk ka asnjë gjurmë të 
qartë përgjegjshmërie dhe 
nuk ka detyrime të qarta 

për raportim brenda 
departamentit kadastral  

 
 
 
 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit (E) 
 Proceset  (P) 

N/A 
 menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht     
 nuk menaxhohet      

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:        

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të rishikohet 

skema 

organizative e 

departamentit 

kadastral që të 

vendosen gjurmë 

të qarta të 

përgjegjshmërisë, 

duke përfshirë 

detyrimet e qarta 

të raportimit;  Të 

riorganizohet 

procesi i rrjedhës 

së punës në 

departamentin 

kadastral duke 

vendosur 

kontrolle të forta 

të integritetit 

dhe të sigurohet 

niveli i duhur i 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 
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përgjithshëm i 

përgjegjshmërisë  

2 

Nuk ka trajnim adekuat 
profesional për stafin në 
departamentin kadastral 

për menaxhimin e 
integritetit dhe etikës 

 
 

 Organizative (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

 
N/A 

 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht     
 nuk menaxhohet      

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:        

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të zhvillohet 
trajnim 

profesional për 
stafin në 

departamentin 
kadastral për 
menaxhimin e 

integritetit dhe 
etikës  

 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

3 

Mungesë e organizimit 
efikas të procesit të punës 

të zyrave të pritjes dhe 
kontrolleve të tyre 

 

 
 
 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
  Proceset (P) 

 N/A 
 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht     
 nuk menaxhohet      

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:        

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të sigurohet 
riorganizimi 

efikas i procesit 
të punës në zyrat 

e pritjes - 
sportele; 
Forcimi I 

mekanizmave të 
kontrollit në 

zyrat e pritjes - 
sportele, duke 

përfshirë 
operacionet  ad 

hoc dhe për 
klientin secret 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

4 

 
Mungesë e integritetit në 

regjistrimin e 
patundshmërisë në 

departamentin kadastral 

 
 
 
 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

 

N/A 
 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht     
 nuk menaxhohet     

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:        

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të përmirësohet 
komunikimi 
ndërmjet 

autoriteteve dhe 
departamentit 

kadastral; 
Të prezantohet 
dhe mbahet një 

sistem funksional 
i skanimit dhe 

arkivimit 
professional 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 
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5 

Nuk ka mekanizëm të 
përshtatshëm të kontrollit 

në fushën e regjistrimit 
dhe e çregjistrimit të 

hipotekave në 
departamentin kadastral  

 
 
 
 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit (E) 
 Proceset  (P) 

 

N/A 
 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht     
 nuk menaxhohet      

Gjasat: 

  x 

  Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të prezantohen 
mekanizmat e 

përshtatshëm të 
kontrollit në 

fushën e 
regjistrimit dhe e 
çregjistrimit të 
hipotekave në 
departamentin 
kadastral, duke 

përfshirë 
operacionet ad  

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

6 

Nuk ka kontrolle në 
regjistrimin e ndarjes dhe 

bashkimit të tokave në 
departamentin kadastral 

 

 
 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

 

N/A 
 menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht     
 nuk menaxhohet      

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të shtohen 
kontrollet e 

integritetit në 
regjistrimin e 
ndarjes dhe 
bashkimit të 

tokave në 
departamentin 
kadastral; Të 

shtohet 
bashkëpunimi 

midis Shoqatës së 
Ekspertëve të 
Gjeodezisë të 
Kosovës dhe 

departamentit 
kadastral 

 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

7 
Matjet gjeodezike të 

pasakta  

 
 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

 

N/A 
 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht     
 nuk menaxhohet      

Gjasat: 

  x 

 Ndikimi:               

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të ofrohen 
informacione dhe 

trajnime 
adekuate për 

udhëzimet e reja 
apo kornizat për 

matjet kadastrale 

 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 



34 
Integrity Plan   

S.14. ZONA E RREZIKUT: Inspektimi 

 

Përkufizimi I rrezikut: Inspektimi nuk është efikas dhe mungojnë kontrollet. 
 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT  

 
BURIMET E 

FAKTORËVE TË 
RREZIKUT 

 
 

MASAT 
EKZISTUESE/ 
KONTROLLET 
FUNKSIONALE  

ANALIZA E RREZIKUT     
VLERËSIMI I 

PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E PROPOZUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË RREZIKUT  

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 
Nuk ka burime adekuate të 
funksionit të inspektimit  

 
 
 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

N/A 
 menaxhuar 
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet       

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të sigurohen 

burime të 

mjaftueshme të 

funksionit të 

inspektimit me 

personelin e 

duhur kompetent 

të mekanizmave 

të kontrollit 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

2 
Mungesa e trajnimit 

profesional të inspektorëve 
shëndetësor 

 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

 

N/A 
 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet       

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të zhvillohet 
trajnim 

profesional për 
inspektorët në 

departamentin e 
kujdesit 

shëndetësor 

 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

3 
Nuk kryhet asnjë inspektim 
i rregullt 

 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

 

N/A 
 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet       

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të sigurohet 
zbatimi i 

inspektimit të 
rregullt duke 

organizuar punën 
në dy ndërrime  

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

4 

Organizimi i sistemit të 
inspektimit nuk është 

efikas dhe është ie 
ndjeshëm ndaj shkeljeve 

të Integritetit 
 

 
 
 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 

N/A 
 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet      

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të rritet 
efektiviteti, 

përgjegjshmëria 
dhe transparenca 

e strukturës 
institucionale të 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 
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S.15. ZONA E RREZIKUT: Urbanizmi dhe planifikimi  

 

Përkufizimi I rrezikut: Funksioni I urbanizmit dhe planifikimit nuk është efikas dhe mungojnë kontrollet   

 Proceset  (P) 
 

inspektimit, 
planifikimit të 
inspektimit, 

kapaciteteve, 
njohurive dhe 

aftësive të 
inspektorëve 

5 

Ekziston mungesë e 
implementimit të planeve 

të inspektimit  
 

 
 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset (P) 

 

N/A 

 
 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet       

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të sigurohet 
monitorim dhe 
implementim i 

duhur dhe i 
qëndrueshëm i 

planeve të 
inspektimit  

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

6 
Nuk ka stimuj të 

mjaftueshëm dhe sistem 
shpërblimi për inspektorët  

 
 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

 

N/A 
 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet      

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të shqyrtohen 
mundësitë për të 
rritur stimujt e 

punës në 
sistemin aktual 
të shpërblimit, 
p.sh puna në 
koeficientin e 

rrezikut  

 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT  

BURIMET E 
FAKTORËVE TË 

RREZIKUT 
 
 

 

MASAT 
EKZISTUESE/ 
KONTROLLET 
FUNKSIONALE  

ANALIZA E RREZIKUT      
VLERËSIMI I 

PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT  

MASAT E PROPOZUARA TË 
RREZIKUT  

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË RREZIKUT  

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT  

1 

Përfituesit janë zhvendosur 
deri listën e pritjes për 
ndarjen e shtëpive në 
këmbim të përfitimit të 
tepërt 

 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset (P) 

N/A 
 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

Të zhvillohet një 
politikë e 

strehimit dhe 
procedurë 

përkatëse për 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 
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S.16. ZONA E RREZIKUT: Bujqësia dhe zhvillimi rural  

 

    x 
 

alokimin e duhur 
të shtëpive  

2 
Regjistri për të gjithë 
aplikantët e banimit nuk 
ekziston  

 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

 

N/A 
 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet 

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të zhvillohet 
regjistri dhe të 

shkruhen të 
gjithë aplikantët 

për banim në 
këtë regjistër 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

3 
Nuk ka kontroll efektiv mbi 

procesin e pagesës të 
kërkesave të kontraktuesve  

 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

 
 

N/A 
 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet 

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Forcimi i 
kontrolleve mbi 
procedurën për 
dorëzimin dhe 

pagesën e 
kërkesave të 

kontraktorëve  

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

4 
Sistemi i planifikimit urban 
është i dobët 
 

 
 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset (P) 

 
 

N/A 
 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet 

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Forcimi i sistemit 
të planifikimit, 

fillimi i 
planifikimit 

afatmesëm për 
t’u lidhur me 

prioritetet dhe 
për të 

parandaluar  
vendime ad hoc 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

5 
Ekziston mungesë e 
kontrollit efikas të 
planifikimit urban 

 
 

 Organizative (O) 
 Punonjësit (E) 
 Proceset (P) 

 

N/A 
 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Forcimi i 
mekanizmave të 
kontrollit, p.sh 

kontrollet Ad hoc 
në bazë të 

mostrës dhe 
auditimet vijuese 

pas lëshimit 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 
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Përkufizimi I rrezikut: Bujqësia dhe zhvillimi rural nuk janë efikase dhe mungojnë kontrollet.  
 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT  

 
BURIMET E 

FAKTORËVE TË 
RREZIKUT 

 
 

MASAT 
EKZISTUESE/ 
KONTROLLET 
FUNKSIONALE  

ANALIZA E RREZIKUT      
VLERËSIMI I 

PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E PROPOZUARA TË 
RREZIKUT  

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË RREZIKUT  

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT  

1 
Mungesë e kritereve dhe 
procedurave të qarta për 
ndarjen e subvencioneve  

 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

 
 
 
 

N/A 
 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të zhvillohen 
kritere dhe 

procedura të 
qarta për të 

udhëhequr në 
mënyrë efektive 

ndarjen e 
subvencioneve 

dhe për të 
parandaluar 

vendimet 
arbitrare dhe 

praktikat 
korruptive  

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

2 
Mungesë e personelit 

kompetent për 
funksionimin e bujqësisë  

 
 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

N/A 

 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet 

 

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të ndërmerren 
hapa efektivë 

për burime 
adekuate për 
funksionin e 
bujqësisë me 
personelin e 

duhur 
kompetente; 
Të sigurohet 

trajnim i duhur 
profesional për 

personelin e 
Departamentit të 

Bujqësisë 
 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

3 

Grantet bujqësore nuk 
ofrohen në bazë të 
kategorisë  
 

 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 

N/A 
 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet 

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Të ndërmerren 
masa për të 

siguruar Grantet 
bujqësore në 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 
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 Proceset (P) 
 

Vler I përgj.: 

  x 
 

bazë të 
kategorisë në 
fillim të vitit 

 

4 
Sistemi i planifikimit urban 
është i dobët 
 

 
 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset (P) 

 
 

N/A 
 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Forcimi i sistemit 
të planifikimit, 

fillimi i 
planifikimit 

afatmesëm për 
t’u lidhur me 

prioritetet dhe 
për të 

parandaluar  
vendime ad hoc 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

5 
Ekziston mungesë e 
kontrollit efikas të 
planifikimit urban  

 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

 

N/A 
 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Forcimi i 
mekanizmave të 
kontrollit, p.sh 

kontrollet Ad hoc 
në bazë të 

mostrës dhe 
auditimet vijuese  

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

6 

Nuk ka politika strategjike 
dhe plan veprimi për 

alokimin e mjeteve në 
sektorin e bujqësisë  

 

 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

 
N/A 

 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të zhvillohet 
politika 

strategjike  
afatmesme dhe 
plani i veprimit 
për mënyrën se 

si mund të 
ndahen mjete në 

sektorin e 
bujqësisë  

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

7 

Struktura e brendshme dhe 
organizimi i rrjedhës së 
komunikimit ndërmjet 

zhvillimit ekonomik është i 
dobët  

 
 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

 
 
 
 
 

N/A 
 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet 

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të përmirësohet 
struktura e 

brendshme dhe 
organizimi i 
rrjedhës së 
komunikimit 

ndërmjet 
Zhvillimit 

Ekonomik dhe 
sektorëve 

bujqësor për të 
larguar 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 
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S.17. ZONA E RREZIKUT: Kultura, rinia dhe sporti  

 

Përkufizimi I rrezikut: Funksioni I kulturës, rinisë dhe sportit nuk është efikas dhe mungojnë kontrollet  
 

fraksionet dhe 
për të ndihmuar 
rrjedhën efikase 
të informacionit 

8 

Mungesë e procedurave / 
kritereve të brendshme për 
shfrytëzimin e tokës dhe 
procesin e zhvillimit 
 

 
 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

 
 
 

N/A 
 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të zhvillohet një 
procedurë/kriter 

i brendshëm 
adekuat për të 

adresuar rreziqet 
kyçe të 

integritetit në 
shfrytëzimin e 

tokës dhe 
procesin e 

zhvillimit dhe 
për të 

parandaluar 
subjektivizmin 

 

 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT  

 
BURIMET E 

FAKTORËVE TË 
RREZIKUT 

 

MASAT 
EKZISTUESE/ 
KONTROLLET 
FUNKSIONALE  

ANALIZA E RREZIKUT      
VLERËSIMI I 

PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT  

MASAT E PROPOZUARA TË 
RREZIKUT  

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË RREZIKUT  

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT  

1 

Mungesë e personelit 
kompetent për 

departamentin e kulturës, 
rinisë dhe sportit 

 
 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

N/A 
 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të angazhohet 
personeli 

kompetent 
profesional për 

funksionin e 
departamentit; 

Të sigurohet 
trajnim adekuat 
profesional për 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 
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S.18. ZONA E RREZIKUT: Arsimi 

Përkufizimi I rrezikut: Funksioni i arsimit nuk është efikas dhe mungojnë kontrollet  
 

stafin 

2 

OJQ-të dhe organizatat 
sportive nuk përzgjedhën 

në mënyrë të rregullt 
 

 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset (P) 

 

N/A 

 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet 

 

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të ndërmerren 
masa për 

përzgjedhjen e 
rregullt të OJQ-

ve dhe 
organizatave 

sportive 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT  

 
BURIMET E 

FAKTORËVE TË 
RREZIKUT 

 

MASAT 
EKZISTUESE/ 
KONTROLLET 
FUNKSIONALE  

ANALIZA E RREZIKUT      
VLERËSIMI I 

PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E PROPOZUARA TË 
RREZIKUT  

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË RREZIKUT  

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT  

1 
Mungesë e personelit 

kompetent për 
Departamentin e Arsimit  

 
 
 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

N/A 

 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet 

 

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të angazhohet 
personeli 
adekuat 

kompetent për 
funksionin e 

departamentit; 
Të sigurohen 

trajnime 
adekuate 

profesionale për 
stafin. 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

2 

Menaxhim i dobët i 
fondeve, mirëmbajtje e 
dobët e institucioneve, 
dështim për të aplikuar 
pajisjet për kursimin e 

energjisë 
 

 
 
 
 
 

 Organizative (O) 
 Punonjësit (E) 

N/A 

 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet 

 
 

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të fillohet dhe 
mbahet një 
procedurë e 
qartë dhe e 
detajuar për 
rindërtimin 
urgjent të 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 
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S.19. ZONA E RREZIKUT: Mbrojtje dhe Shpëtim  

 

Përkufizimi I rrezikut: Funksioni I mbrojtjes dhe shpëtimit nuk është efikas dhe mungojnë kontrollet  
 

 

 

 Proceset (P) 
 
 

shkollave me 
kritere të 

përcaktuara në 
mënyrë të qartë, 

të rritet 
transparenca e 

procesit të 
vendimmarrjes 

përmes shpalljes 
së gjerë 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT  

 
BURIMET E 

FAKTORËVE TË 
RREZIKUT 

 

MASAT 
EKZISTUESE/ 
KONTROLLET 
FUNKSIONALE  

ANALIZA E RREZIKUT      
VLERËSIMI I 

PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT 

MASAT E PROPOZUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 

1 

Mungesë e personelit 
kompetent për funksionin 

e departamentit të 
mbrojtjes dhe shpëtimit  

 
 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

 

N/A 

 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet 

 

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të angazhohet 
personeli adekuat 

kompetent për 
funksionin e 

departamentit;  Të 
sigurohen trajnime 

adekuate 
profesionale për 

stafin 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

2 
Kontrollet e sigurisë janë 
të dobëta 
 

 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset (P) 

 

N/A 

 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet 

 

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Forcimi i 
kontrolleve të 

sigurisë në bazë 
të shqyrtimit të 
hollësishëm të 

marrëveshjes së 
sigurisë fizike  

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 
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S.20. ZONA E RREZIKUT: Kujdesi shëndetësor 

 

Përkufizimi I rrezikut: Funksioni i kujdesit shëndetësor nuk është efikas dhe mungojnë kontrollet  
 

 

S.21. ZONA E RREZIKUT: Integrimi dhe mirëqenia sociale  

 

Përkufizimi I rrezikut: Integrimi dhe mirëqenia sociale nuk janë efikase dhe mungojnë kontrollet. 
 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT  

 
BURIMET E 

FAKTORËVE TË 
RREZIKUT 

 

MASAT 
EKZISTUESE/ 
KONTROLLET 
FUNKSIONALE  

ANALIZA E RREZIKUT      
VLERËSIMI I 

PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT  

MASAT E PROPOZUARA TË 
RREZIKUT  

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË RREZIKUT  

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT  

1 

Mungesë e personelit 
kompetent për funksionin 

e departamentit të 
kujdesit shëndetësor 

 
 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

 
 

N/A 

 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet 

 

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të angazhohet 
personeli 
adekuat 

kompetent për 
funksionin e 

departamentit; 
Të sigurohen 

trajnime 
adekuate 

profesionale për 
stafin. 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

2 
Nuk ka masa të duhura për 

ngritjen e fondeve 
 

 
 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

 

N/A 

 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet 

 
 

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të ndërmerren 
masat e duhura 
për të ngritur 

fonde 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT  

 
BURIMET E 

FAKTORËVE TË 
RREZIKUT 

 

MASAT 
EKZISTUESE/ 
KONTROLLET 
FUNKSIONALE  

ANALIZA E RREZIKUT       
VLERËSIMI I 

PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT  

MASAT E PROPOZUARA TË 
RREZIKUT 

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË RREZIKUT 

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT 
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S.22. ZONA E RREZIKUT: Mjedisi dhe Pylltaria  

 

Përkufizimi I rrezikut: Funksioni I mjedisit dhe pylltarisë nuk është efikas dhe mungojnë kontrollet  
 

1 

Mungesë e personelit 
kompetent për funksionin 

e departamentit të 
integrimit dhe mirëqenies 

sociale 

 
 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

 
 
 

N/A 

 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet 

 

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të angazhohet 
personeli 
adekuat 

kompetent për 
funksionin e 

departamentit; 
Të sigurohen 

trajnime 
adekuate 

profesionale për 
stafin  

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

2 
Nuk ka procedura të qarta 

për dhënien e lejeve 
 

 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

 

N/A 

 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet 

 
 

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të sqarohen 
procedurat për 

dhënien e lejeve 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

3 

Mungesë e masave për 
sigurimin e banimit bazuar 

në kategori 
 

 
 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

 
 
 

N/A 

 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet 

 
 

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të zhvillohen 
masa për 

sigurimin e 
banimit bazuar 
në kategori në 
fillim të vitit  

 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

4 

Mungesë e masave për 
ofrimin e ndihmës për të 

varfërit bazuar në kategori 
 

 
 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

 

N/A 

 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet 

 
  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të zhvillohen 
masa për ofrimin 
e ndihmës për të 
varfërit bazuar 
në kategori në 
fillim të vitit  

 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

NR.  FAKTORËT E RREZIKUT  
 MASAT 

EKZISTUESE/ 
ANALIZA E RREZIKUT       

VLERËSIMI I 
PËRGJITHSHËM I 

MASAT E PROPOZUARA TË 
RREZIKUT  
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BURIMET E 
FAKTORËVE TË 

RREZIKUT 
 

KONTROLLET 
FUNKSIONALE  

RREZIKUT  
PËRSHKRIMI I 

MASËS SË RREZIKUT  

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT  

1 

Mungesë e personelit 
kompetent për funksionin 

e departamentit të 
mjedisit dhe pylltarisë  

 
 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

 
N/A 

 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet 

 

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të angazhohet 
personeli 
adekuat 

kompetent për 
funksionin e 

departamentit; 
Të sigurohen 

trajnime 
adekuate 

profesionale për 
stafin  

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

2 
Mungesë e përshkrimeve 

teknike të projekteve  

 
 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

 

N/A 

 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet 

 

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të zhvillohen 
masa për 

përshkrimet 
teknike të 

projekteve dhe 
të hartohen në  

mënyrë të qartë 
dhe të 

kuptueshme në 
pajtim me 

standardet dhe 
aktet ligjore në 

fuqi, veçanërisht 
në fushën të 
mbeturinave  

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

3 

Mungesë e profesionalizmit 
të stafit të përfshirë në 
hartimin e specifikimeve 

teknike  
 

 
 
 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) N/A 

 
 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet 

 

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të zhvillohet 
program trajnimi 
për personelin e 

përfshirë në 
hartimin e 

specifikimeve 
teknike; Të 
sigurohet 

monitorimi dhe 
kontrolli i 
cilësisë të 

përshkrimeve 
teknike të 

 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 
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S.23. ZONA E RREZIKUT: Komunikimi me aktorët kryesorë të jashtëm  

 

Përkufizimi I rrezikut: Komunikimi me aktorët kryesorë të jashtëm nuk është efikas  
 

hartuara  

4 

Kontrolle dhe inspektime 
të pamjaftueshme për 

implementimin e 
vendimeve për të vlerësuar 

përputhshmërinë me 
rregulloret dhe planet  

 

 
 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset (P) 

 
 
 

N/A 

 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet 

 
  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Rritja e numrit 
të kontrolleve 

dhe inspektimeve 
për 

implementimin e 
vendimeve për të 

vlerësuar 
përputhshmërinë 
me rregulloret 

dhe planet  

 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

5 

Kontrolle të 
pamjaftueshme për 

mbrojtjen e pyjeve në 
territorin e Komunës 

 

 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset (P) 

 
 

N/A 

 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet 

 
 

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të shtohet  
monitorimi i 
mbrojtjes së 

pyjeve në 
territorin e 
Komunës 

 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

NOR  FAKTORËT E RREZIKUT  

BURIMET E 
FAKTORËVE TË 

RREZIKUT 
 

 

MASAT 
EKZISTUESE/ 
KONTROLLET 
FUNKSIONALE  

ANALIZA E RREZIKUT       
VLERËSIMI I 

PËRGJITHSHËM I 
RREZIKUT  

MASAT E PROPOZUARA TË 
RREZIKUT  

PËRSHKRIMI I 
MASËS SË RREZIKUT  

BURIMET E 
MASËS SË 
RREZIKUT  

1 

Mungesë e transparencës 
dhe konsultimeve me 

aktorët e jashtëm gjatë 
hartimit të rregulloreve 

komunale dhe të buxhetit 

 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset (P) 

 

N/A 

 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet 

 

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të sigurohet 
përdorimi 
proaktiv i 

kanaleve të 
shumta për të 

inkurajuar 
pjesëmarrjen e 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 
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plotë të publikut 
 

2 

Mungesë e rishikimit të 
planeve strategjike dhe 

dokumenteve të politikave 
të komunës nga aktorët 

kryesorë  

 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset (P) 

 N/A 

 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet 

 
 

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të zhvillohen 
masa për  

ndërmarrjen e 
konsultimeve me 

aktorët; 
Të prezantohet 

Portali i 
transparencës 

për integrimin e 
informacionit 

 

 
 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

3 

Mungesë e partneritetit me 
shoqërinë civile në fushën 

kundër korrupsionit  
 

 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset  (P) 

 

N/A 

 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet 

 
 

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Të zhvillohet një 
program 

vetëdijësimi i 
Integritetit 
ndërmjet 

komunës dhe 
OSHC-ve  

 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

4 

Arsimim i pamjaftueshëm i 
qytetarëve për të drejtat e 

tyre dhe përgjegjësitë e 
tyre  

 

 
 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset (P) 

 
N/A 

 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet 

 
 

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Arsimimi i 
qytetarëve për 
të drejtat dhe 
përgjegjësitë e 

tyre; 
Zhvillimi i 

programeve 
themelore për 

edukatën 
qytetare në 

shkolla 

 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 

 

5 

Bashkëpunim i 
pamjaftueshëm 

institucional kundër 
korrupsionit me komunat e 

tjera  
 

 
 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset (P) 

 
 
 
 

N/A 

 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet 

 
 

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Krijimi i një 
rrjeti të 

integritetit në 
sektorin e 
qeverisjes 

vendore për të 
mbështetur 

shkëmbimin e 

 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 
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Në Kapitullin e mëposhtëm janë radhitur masat e përmirësimit të integritetit për komunën bazuar në rreziqet e identifikuara 

paraprakisht dhe cenueshmërinë e tyre 

informacionit 
dhe 

eksperiencave 
dhe për të 
krijuar një 

angazhim të 
përbashkët  

6 

Mungesë e mekanizmave 
për paraqitjen e kërkesave 

dhe ankesave të 
qytetarëve  

 
 

 Organizative  (O) 
 Punonjësit  (E) 
 Proceset (P) 

 
 
 

N/A 

 menaxhuar   
 menaxhuar pjeserisht      
 nuk menaxhohet 

 
  

Gjasat: 

  x 

Ndikimi:                

  x 

Vler I përgj.: 

  x 
 

Forcimi i 
implementimit të 
mekanizmave të 
themeluara për 

paraqitjen e 
kërkesave dhe 

ankesave nga ana 
e qytetarëve  

 Org. (O) 
 Pun. (E) 
 Proc. (P) 
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Plani i Integritetit i Komunës së Mitrovicës 

 

 

 

 
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 e përmirësimit të integritetit për komunë bazuar në rreziqet e 
identifikuara paraprakisht dhe cenueshmërinë e tyre.  
 
Grupi punues ka zhvilluar regjistrin e rreziqeve të integritetit dhe masat e përmirësimit. 
Masat, që janë propozuar kanë identifikuar burimin e tyre të masës, prioritetin e masës (në 
përputhje me shkallën e rrezikut të integritetit), subjektin përgjegjës për implementimin e masës 
dhe pjesën që kërkon konfirmimin e masave nga ana e Kryetarit të Komunës së Mitrovicës 
 
Komuna gjithashtu do të emërojë zyrtarin e integritetit/ pajtueshmërisë (si pikë fokale), i cili do 
të monitorojë implementimin e masave të përmirësimit të integritetit dhe të komunikojë 
rezultatet për udhëheqjen e komunës. Monitorimi i masave të përmirësimit është i nevojshëm që 
të sigurojë implementimin e masave lehtësuese, si dhe të zvogëlojë mundësinë e vendimarrjes së 
dobët të komunë. Zyrtari I integritetit/ pajtueshmërisë do të raportojë në baza tremujore mbi 
statusin e implementimit të masave të përmirësimit. 
 
Më poshtë është paraqitur regjistri i rreziqeve të integritetit dhe masave të përmirësimit për të 
gjitha grupet e rrezikuara brenda komunës. 
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Plani i Integritetit i Komunës së Mitrovicës 

 

Regjistri i rreziqeve të integritetit dhe masave të përmirësimit 

 

REGJISTRI I RREZIQEVE TË INTEGRITETIT DHE MASAVE TË PËRMIRËSIMIT 
PROPOZIMET E GRUPIT PUNUES – TABELA PËRMBLEDHËSE E MASAVE TË PROPOZUARA  PLOTËSOHET NGA KRYETARI I KOMUNËS  

 

EMRI I ZONËS SË 
RREZIKUT  PËRSHKRIMI I MASËS  

 
 
 
BURIMI I MASËS 
• ORGANIZATIVE (O) 
• PUNONJËSIT (E) 
• PROCESET (P) 
  

PRIORITETI I MASËS  

 1 –  

 TË 

IMPLEMENTOHE

T BRENDA 3 

MUAJVE  

 2 – TË 

IMPLEMENTOHE

T BRENDA 6-9 

MUAJVE  

 3 – TÊ 

IMPLEMENTOHE

T BRENDA 1-2 

VITEVE  

 4 – TË 

IMPLEMENTOHE

T BRENDA 5 

VITEVE  
EKZEKUTUESI I 
MASËS /AFATI  

KONFIRMIMI I 
TRAJTIMEVE TË 
PROPOZUARA NGA 
DREJTUESI I 
ORGANIZATËS  

PRIORITETI I MASËS  

 1 – TË 

IMPLEMENTOHET 

BRENDA 3 MUAJVE  

 2 – TË 

IMPLEMENTOHET 

BRENDA 6-9 MUAJVE  

 3 – TË 

IMPLEMENTOHET 

BRENDA 1-2 VITEVE  

 4 – TË 

IMPLEMENTOHET 

BRENDA 5 VITEVE  
EKZEKUTUESI I 
MASËS/AFATI  

1. SISTEMI I 
MENAXHIMIT 
FINANCIAR, 
REGJISTRIMI DHE 
MENAXHIMI I 
ASETEV 

Të sigurohet që 
fondet buxhetore 
janë në përputhje 
me të hyrat dhe 
afatet 

 
 
 
PROCESET (P)  

 
TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti i 
Financave  

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të sigurohet 
monitorim i 
rregullt I 
ekzekutimit të 
pagesave 

 
 
PROCESET (P)  

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE  

Departamenti i 

Financave  

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Finalizimi I 
regjistrit të 
aseteve   

ORGANIZATIVE (O)  
PROCESET (P)  

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 

Departamenti i 

Financave 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 
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MUAJVE  

 Të harmonizohet 
plani buxhetor me 
planin e 
prokurimit  

 
ORGANIZATIVE (O) 
  
PROCESET (P)  

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE  

Department of 

Finance 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të sigurohet 
planifikim adekuat 
dhe transparent i 
buxhetit; 
Të shqyrtohen 
mundësitë dhe 
kapacitetet e 
stafit për hartimin 
e politikave 
komunale të 
zhvillimit 
ekonomik, etj 

 
 
 
 
 
ORGANIZATIVE (O)  
 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE  

Department of 

Finance   

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

2. MENAXHIMI DHE 
ZHVILLIMI I 
BURIMEVE 
NJEREZORE 

Të zhvillohet 
procedure e qartë 
dhe e plotë e 
brendshme për 
rekrutimin dhe 
përzgjedhjen 
transparente; të 
zbatohen 
vazhdimisht 
kritere të qarta të 
përzgjedhjes duke 
përdorur një 
sistem elektronik 
të rekrutimit  

 
 
 
 
ORGANIZATIVE (O)  
 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 
BNJ 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të sigurohet 
verifikimi i 
kualifikimeve të 
kandidatëve për 
punë si pjesë e 
aplikimit të tyre 
për një pozitë 
para emërimit  
 

 
 
 
 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 
BNJ  

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të sigurohet se 
përshkrimi i punës 

 
 

TË 
IMPLEMENTOHET

Departamenti I  PO  
 PJESËRISHT 
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bazohet në 
organizimin dhe 
sistematizimin e 
vendeve të punës 
në kuadër të 
komunës  

ORGANIZATIVE (O)  
 
PROCESET (P)  
 

BRENDA 3 
MUAJVE 

BNJ   JO 

 Të mbahen 
shënime me 
shkrim për orarin 
actual të punës së 
stafit; Të shtohen 
kontrollet për 
monitorimin e 
orarit actual të 
punës së stafit 

 
ORGANIZATIVE (O)  
 
PROCESET (P)  
 
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 

BNJ 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të sigurohet 
mbikëqyrje 
efikase e 
udhëtimeve 
zyrtare 

 
PROCESET (P) 
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 

BNJ 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të përmirësohet 
sistemi i 
shpërblimit për 
punonjësit  

 
ORGANIZATIVE (O)  
 
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 

BNJ 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të matet 
kënaqshmëria e 
punonjësve për 
punën dhe 
mjedisin  

 
 
PROCESET (P) 
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 

BNJ 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të zhvillohet 
programi adekuat 
për trajnim për 
stafin; 
Të ofrohet trajnim 
efikas për stafin  

 
ORGANIZATIVE (O) 
 
PROCESET (P) 
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 

BNJ 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

3. AUDITIMI I 
BRENDSHËM  

Të rishikohet 
rrjedha e procesit 
në kuadër të 
njësisë së 
auditimit  

ORGANIZATIVE (O) 
 
PROCESET (P) 
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 
auditimit të 
brendshëm 

   

 Të rishikohet 
procedura 

 TË 
IMPLEMENTOHET

Departamenti I  PO  
 PJESËRISHT 
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operative 
ekzistuese, për të 
përcaktuar në 
mënyrë të qartë 
përmes një PSO 
që mbulon të 
gjitha fazat, 
dokumentacionin 
dhe kërkesat e 
raportimit dhe 
ndarjen e 
përgjegjësive 
përkatëse; të 
komunikohen 
procedurat për 
stafin përkatës; 
Të monitorohet 
implementimi i 
planit të auditimit 
dhe të sigurohen 
masa të 
menjëhershme 
korrigjuese në 
rast të 
dështimeve  

BRENDA 3 
MUAJVE 

auditimit të 

brendshëm 

 JO 

 Të përcaktohet 
dhe 
implementohet 
një program I 
synuar i trajnimit 
për audituesit dhe 
/ ose të 
konsiderohen 
mundësitë e 
trajnimit të 
ofruara nga KIPA 
dhe ofruesit e 
tjerë të trajnimit 
të specializuar; Të 
kryhen auditime 
në zona të 
caktuara të 

 
 
 
 
 
 
 
PUNONJËSIT (E)  
 
PROCESET (P)  

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 

auditimit të 

brendshëm 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 
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auditimit (marrja 
e mostrave, 
intervistat, etj) 

 Të shqyrtohen 
mundësitë për të 
rritur stimujt e 
punës për 
auditorët në 
sistemin aktual të 
shpërblimit;Të 
punësohet stafi i 
kualifikuar  

 
 
ORGANIZATIVE (O)  
 
 
PROCESET (P)  
 
 
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 

auditimit të 

brendshëm 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të zhvillohet dhe 
implementohet 
sistemi cilësor I 
informimit  

 
ORGANIZATIVE (O)  
 
 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 

auditimit të 

brendshëm 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të shtohet 
përdorimi i 
auditimeve ad hoc 
në mënyrë të 
rastësishme për 
t’u përcjellur në 
auditimet e fundit 
dhe për të 
verifikuar gjetjet 
/ procedurat e 
përdorura   

 
 
 
 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 

auditimit të 

brendshëm 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të krijohet një 
monitorim në 
internet si një 
sistem elektronik 
për të pasuar 
auditimin e 
brendshëm dhe 
aktivitetet e 
inspektimit  

 
 
 
ORGANIZATIVE (O)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 

auditimit të 

brendshëm 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të vlerësohet 
efektiviteti i 
sistemit të 
auditimit të 

 
 
ORGANIZATIVE (O)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 
auditimit të 
brendshëm 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 
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brendshëm në 
bazë të 
procedurave të 
zhvilluara dhe 
indikatorëve 
përkatës; Të 
lejohet publiciteti 
i rezultateve pët 
forcimin e fokusit 
parandalues  

 
PROCESET (P)  
 
 
 

4. PROKURIMI 
PUBLIK 

Të zhvillohen dhe  
zbatohen 
standardet 
minimale për 
transparencë në 
prokurimin publik 
në Komunë si një 
fillim dhe të 
monitorohet 
implementimi i 
tyre; Të zhvillohet 
dhe 
implementohet 
një program për 
zhvillimin 
profesional të 
zyrtarëve të 
prokurimit publik 
duke u fokusuar 
në standardet dhe 
integritetin 
profesional; 
Komisioni 
përzgjedhës I 
stafit nga 
përfaqësues të 
pushtetit vendor 
dhe vëzhgues të 
pavarur të OJQ-ve 

 
 
 
 
 
ORGANIZATIVE (O)  
 
PUNONJËSIT (E)  
 
PROCESET (P)  

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 
prokurimit 
publik  

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të kërkohet nga 
të gjithë anëtarët 
e Komitetit për 

 
 
 

 TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 

Departamenti I 

prokurimit 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 
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Tender të 
nënshkruajnë një 
formular të  
Deklaratë të 
interesit, aty ku 
është e mundur, 
të zbatohet 
ndarja e detyrave 
në fazat kyçe të 
prokurimit publik; 
Ku është e 
mundur, të 
praktikohet 
rotacioni i rregullt 
i stafit në 
prokurimin publik 
dhe njësinë 
kontraktuese 

 
 
 
 
PUNONJËSIT (E)  
 
PROCESET (P)  

MUAJVE publik  

 Të sigurohet se 
aplikimet e 
tenderit janë 
pranuar nga të 
paktën dy 
persona, ose janë 
vendosur në një 
kuti të tenderit; 
Të sigurohet se 
tenderët e 
pranuar janë 
regjistruar dhe 
arkivuar 

 
 
ORGANIZATIVE (O)  
 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 

prokurimit 

publik 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të zhvillohet një 
protokoll i qartë 
për komunikim me 
ofertuesin; 
Të krijohen pika 
të qarta 
kontaktuese për 
ofertuesit  

 
 
ORGANIZATIVE (O)  
 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 
prokurimit 
publik 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të prezantohet 
deklarimi i 
detyrueshëm i 

 
 
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 

Departamenti I 
prokurimit 
publik 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 
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angazhimit ndaj 
integritetit nga 
ana e të gjitha 
palëve të 
përfshira, përveç 
me kontratën e 
lidhur, të 
miratohet dhe 
mbahet një listë e 
zezë e 
furnizuesve/ 
nënkontraktorëve 
të cilët dështuan 
t'i përmbahen 
standardeve  të 
brendshme të 
caktuara nga 
Komuna 

 
 
 
 
 
ORGANIZATIVE (O)  
 
PROCESET (P)  
 

MUAJVE 

 Të zhvillohen  
indikatorët e 
performancës të 
prokurimit; 
Të caktohet post-
prokurimi dhe 
auditimi për 
dhënien e 
kontratës për 
tender mbi kufirin 
e caktuar për të 
shqyrtuar 
zbatimin e 
standardeve të 
caktuara 
procedurale  

 
 
 
ORGANIZATIVE (O)  
 
PROCESET (P)  
 
 
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 
prokurimit 
publik 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

5. KONFLIKTI I 
INTERESAVE  

Të zhvillohen 
rregullat e 
brendshme për 
zbulimin e 
interesit; të 
modifikohet Kodi 
ekzistues për të 
mbuluar të gjitha 

 
 
 
 
ORGANIZATIVE (O)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Kabineti I 
Kryetarit të 
Komunës 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 
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fushat e mbrojtjes 
së integritetit  

 Të sigurohet niveli 
i mjaftueshëm i 
njohjes të gjithë 
stafit me të gjitha 
rregullat 
ekzistuese mbi 
konfliktin e 
interesit  

 
 
 
PUNONJËSIT (E)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Kabineti I 
Kryetarit të 
Komunës, 
departamenti I 
BNJ 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të zhvillohet plani 
I trajnimit dhe 
fushatë 
ndërgjegjësimi 
mbi konfliktin e 
interesit   

 
ORGANIZATIVE (O)  
 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 
BNJ 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të hartohen 
udhëzime / 
kritere të 
përjashtimit për 
rrethanat që 
tregojnë 
mundësinë apo 
konfliktin aktual 
të interesit  

 
 
 
 
ORGANIZATIVE (O)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

  PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

6. MOSPËRPUTHJA 
E FUNKSIONEVE 

Të zhvillohen 
rregullat e 
brendshme për 
mospërputhjen e 
funksionit;  

 
ORGANIZATIVE (O)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Kabineti I 
Kryetarit të 
Komunës 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të modifikohet 
Kodi ekzistues për 
të mbuluar të 
gjitha fushat e 
mbrojtjes së 
integritetit  

 
 
ORGANIZATIVE (O)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Kabineti I 
Kryetarit të 
Komunës 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të sigurohet nivel 
i mjaftueshëm i 
njohjes të të 
gjithë stafit me të 
gjitha rregullat 
ekzistuese mbi të 

 
 
 
PUNONJËSIT (E)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Kabineti I 
Kryetarit të 
Komunës, 
departamenti I 
BNJ 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 
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mospërputhjen e 
funksionit  
 

 Të zhvillohet plani 
i trajnimit dhe 
fushatë 
ndërgjegjësimi 
mbi 
mospërputhjen e 
funksionit  

 
 
ORGANIZATIVE (O)  
 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 
BNJ 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

7. DEKLARIMI I 
ASETEVE 

Të zhvillohen 
rregullat e 
brendshme për 
deklarimin e 
aseteve; Të 
modifikohet Kodi 
ekzistues për të 
mbuluar të gjitha 
fushat e mbrojtjes 
së integritetit. 

 
ORGANIZATIVE (O)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Kabineti I 
Kryetarit të 
Komunës 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të sigurohet nivel 
i mjaftueshëm i 
njohjes të gjithë 
stafit me të gjitha 
rregullat 
ekzistuese mbi 
deklarimin e 
aseteve 

 
 
PUNONJËSIT (E)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Kabineti I 
Kryetarit të 
Komunës, 
Departamenti I 
BNJ  

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të zhvillohet plani 
i trajnimit dhe 
fushatë 
ndërgjegjësimi 
për deklarimin e 
aseteve 

 
ORGANIZATIVE (O)  
 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 
BNJ  

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

8. NDALIMI DHE 
KUFIZIMET LIDHUR 
ME PRANIMIN E 
DHURATAVE APO 
MIKPRITJEN  

Të zhvillohen 
rregullat e 
brendshme për 
pranimin e 
dhuratave; Të 
modifikohet Kodi 
ekzistues për të 
mbuluar të gjitha 

 
 
 
 
ORGANIZATIVE (O)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Kabineti I 
Kryetarit të 
Komunës  

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 
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fushat e mbrojtjes 
së integritetit  

 Të sigurohet nivel 
i mjaftueshëm i 
njohjes të gjithë 
stafit me të gjitha 
rregullat 
ekzistuese mbi 
pranimin e 
dhuratave 

 
 
 
PUNONJËSIT (E)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Kabineti I 
Kryetarit të 
Komunës, 
Departamenti I 
BNJ  

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të zhvillohet plani 
i trajnimit dhe 
fushatë 
ndërgjegjësimi 
mbi pranimin e 
dhuratave  

ORGANIZATIVE (O)  
 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 
BNJ 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të zhvillohet 
regjistri I 
dhuratave 

ORGANIZATIVE (O)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Kabineti I 
Kryetarit të 
Komunës 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

9. FORCIMI I 
INTEGRITETIT TË 
KOMUNËS 

Të zhvillohet Kodi 
i Etikës - Kodi i 
Sjelljes, Rregullat 
i Integritetit për 
të adresuar 
anëtarët e 
Kuvendit Komunal  

 
 
 
ORGANIZATIVE (O)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Kabineti I 
Kryetarit të 
Komunës 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të sigurohet 
përfshirja e 
anëtarëve të 
Kuvendit Komunal 
në ditët Kundër 
Korrupsionit, 
Forumeve të 
Hapura dhe 
aktivitete tjera 
publike që lidhen 
me transparencën 
dhe 
antikorrupsionin 

 
 
 
 
 
PUNONJËSIT (E)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Kabineti I 
Kryetarit të 
Komunës, 
Kuvendi 
Komunal 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të zhvillohet plani 
i trajnimit për të 

 
 

TË 
IMPLEMENTOHET

Departamenti I 
BNJ 

 PO  
 PJESËRISHT 
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gjithë stafin mbi 
Kodin e Sjelljes; 
Të paraqitet 
nënshkrimi i 
deklaratës për të 
treguar  njohjen 
me Kodin e 
Sjelljes  

 
 
PUNONJËSIT (E) 

BRENDA 3 
MUAJVE 

 JO 

10. KUVENDI 
KOMUNAL 

Të zhvillohet Kodi 
i Etikës (Kodi i 
Sjelljes) Rregullat 
për anëtarët e 
Kuvendit Komunal  
Develop Code of  

 
ORGANIZATIVE (O) 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Kabineti I 
Kryetarit të 
Komunës, 
Kuvendi 
Komunal 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të sigurohet 
angazhimi ndaj 
integritetit të 
anëtarëve të 
kuvendit komal; 
Të mbështeten 
për të 
demonstruar 
lidershipin e tyre 
për rritjen e 
integritetit 

 
 
 
PUNONJËSIT (E) 
PROCESET (P)  
 
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Kabineti I 
Kryetarit të 
Komunës, 
Kuvendi 
Komunal 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të inkurajohet 
pjesëmarrja e 
anëtarëve të 
Kuvendit Komunal 
në ngjarjet lidhur 
me rritjen e 
ndërgjegjësimit - 
marrëdhëniet me 
publikun lidhur 
me integritetin 
dhe rishqyrtim të 
menaxhimit të 
integritetit  

 
 
 
 
 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Kabineti I 
Kryetarit të 
Komunës, 
Kuvendi 
Komunal 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të sigurohet 
transparenca dhe 
përgjegjshmëria e 
anëtarëve të 

 
 
 
PROCESET (P)  

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Kabineti I 
Kryetarit të 
Komunës, 
Kuvendi 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 
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Kuvendit Komunal   Komunal 

11. KABINETI I 
KRYETARIT TË 
KOMUNËS 

Të sigurohet 
koordinim politik 
efikas dhe 
transparent  

 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Kabineti I 
Kryetarit të 
Komunës 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të sigurohet që 
politikat e 
brendshme nuk 
dëmtojnë njëra 
tjetrën; 
Të rishikohen 
politikat e 
brendshme për të 
siguruar 
përputhshmërinë 
dhe 
plotësueshmërinë 
e tyre  

 
 
 
 
ORGANIZATIVE (O) 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Kabineti I 
Kryetarit të 
Komunës 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të caktohet stafi 
kompetent për 
funksionin e 
kabinetit  

 
PUNONJËSIT (E)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Kabineti I 
Kryetarit të 
Komunës 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të zhvillohet 
programi i 
trajnimit për staf 
për menaxhimin e 
Kabinetit të 
Kryetarit të 
Komunës  

 
 
PUNONJËSIT (E)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Kabineti I 
Kryetarit të 
Komunës, 
departamenti I 
BNJ 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

12. LICENCIMI I 
SHËRBIMEVE 
PUBLIKE DHE 
OBJEKTEVE  

Të zhvillohen 
procedurat e 
brendshme 
adekuate/ kritere 
të qarta që 
adresojnë rreziqet 
kyçe të 
integritetit në 
proceset e 
licencimit dhe për  
parandalimin e 
vendimeve 
subjektive; 

 
 
ORGANIZATIVE (O) 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 
projekteve për 
investime 
kapitale 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 
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Forcimi i 
mekanizmave të 
kontrollit, dmth 
kontrollet Ad hoc 
në bazë të 
mostrës  

 Të zhvillohen dhe 
zbatohen aktet 
nënligjore dhe 
planet përkatëse 
të punës që në 
mënyrë të qartë 
të përcaktojnë 
procedurat për 
lëshimin e lejeve 
për shërbimet 
përkatëse dhe 
ekzekutimin e 
tyre të plotë dhe 
të kënaqshëm  

 
 
 
 
 
ORGANIZATIVE (O) 

 TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 
projekteve për 
investime 
kapitale 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të minimizohen 
mundësitë për 
kontakte të 
drejtpërdrejta të 
palëve të 
interesuara me 
zyrtarët komunal 
dhe të zbatohet 
ndarja e detyrave  

 
 
 
 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 
projekteve për 
investime 
kapitale 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të sigurohen 
përshkrimet 
teknike për 
projektet, të 
hartuara në 
mënyrë të qartë 
dhe 
gjithëpërfshirëse 
në përputhje me 
aktet dhe 
standardet e 
aplikueshme 
ligjore; 

 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZATIVE (O) 
 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 
projekteve për 
investime 
kapitale 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 
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Të shtohen 
kontrollet dhe 
inspektimi i 
zbatimit të 
vendimeve për të 
vlerësuar 
konformitetin me 
rregullat 

 Rritja e 
profesionalizmit 
të stafit të 
përfshirë në 
hartimin e 
specifikimeve 
teknike; 
të sigurohet 
monitorimi i 
vazhdueshëm dhe 
kontrollet mbi 
cilësinë e 
përshkrimeve 
teknike të 
hartuara  

 
 
 
 
PUNONJËSIT (E)  
 
PROCESET (P)  
 
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 
projekteve për 
investime 
kapitale 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të hartohen 
udhëzime të qarta 
(dmth kritere dhe 
procedura) që në 
mënyrë efektive  
udhëzojnë 
ndarjen e 
subvencioneve 
dhe parandalojnë 
vendimet 
arbitrare dhe 
praktikat 
korruptive  

 
 
ORGANIZATIVE (O) 
 

 Departamenti I 
projekteve për 
investime 
kapitale 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

13. KADASTRI Të rishikohet 
skema 
organizative e 
departamentit 
kadastral në 
mënyrë që të 

 
 
 
 
 
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti i 
kadastrit  

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 
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vendoset një 
shteg I qartë I 
përgjegjshmërisë, 
duke përfshirë 
detyrimet e qarta 
të raportimit; 
Riorganizimi i 
procesit të 
rrjedhës së punës 
në departamentin 
kadastral duke 
caktuar kontrolle 
të fuqishme të 
integritetit dhe të 
sigurohet niveli i 
duhur i 
përgjithshëm i 
përgjegjshmërisë 

 
 
 
ORGANIZATIVE (O) 
 

 Të zhvillohet 
trajnim 
profesional për 
stafin në 
departamentin 
kadastral për 
menaxhimin e 
integritetit dhe 
etikës 

 
 
PUNONJËSIT (E) 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti i 
kadastrit, 
departamenti I 
BNJ 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të sigurohet 
riorganizimi efikas 
i procesit të punës 
në zyrat e pritjes 
- sportele; 
Forcimi i 
mekanizmave të 
kontrollit në zyrat 
e pritjes - 
sportele, duke 
përfshirë 
operacionet ad 
hoc dhe për 
klientin sekret. 

 
 
 
 
 
ORGANIZATIVE (O) 
 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti i 
kadastrit  

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të përmirësohet  TË Departamenti i  PO    
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komunikimi 
ndërmjet 
autoriteteve dhe 
departamentit 
kadastral; 
Të prezantohet 
dhe mbahet një 
sistem funksional i 
skanimit dhe 
arkivimit 
profesional 

 
 
 
ORGANIZATIVE (O) 
 
PROCESET (P)  
 

IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

kadastrit   PJESËRISHT 
 JO 

 Të prezantohen 
mekanizmae e 
përshtatshëm të 
kontrollit në 
fushën e 
regjistrimit dhe 
çregjistrimit të 
hipotekave në 
departamentin 
kadastral, duke 
përfshirë 
operacionet ad 
hoc dhe për 
klientin sekret  

 
 
 
 
ORGANIZATIVE (O) 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti i 
kadastrit 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të shtohen 
kontrollet e 
integritetit në 
regjistrimin e 
ndarjes dhe 
bashkimit të 
tokave në 
departamentin 
kadastral; Rritja e 
bashkëpunimit 
ndërmjet 
Shoqatës së 
Ekspertëve të 
gjeodezisë të 
Kosovës dhe 
departamentit 
kadastral 

 
 
 
 
 
 
ORGANIZATIVE (O) 
 
PROCESET (P) 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti i 
kadastrit 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  



67 
Integrity Plan   

 Të ofrohen 
informacione dhe 
trajnime adekuate 
për udhëzimet e 
reja apo kornizat 
për matjet  
kadastrale 

 
 
ORGANIZATIVE (O) 
 
PUNONJËSIT (E) 
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti i 
kadastrit, 
departamenti I 
BNJ 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

14.INSPEKTIMI  Të sigurohen 
burime të 
mjaftueshme të 
funksionit të 
inspektimit me 
personelin e duhur 
kompetent të 
mekanizmave të 
kontrollit 

 
 
PUNONJËSIT (E) 
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 
inspektimit 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të zhvillohet 
trajnim 
profesional për 
inspektorët në 
departamentin e 
kujdesit 
shëndetësor  

 
 
PUNONJËSIT (E) 
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 
inspektimit, 
departamenti I 
BNJ  

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të sigurohet 
zbatimi i 
inspektimit të 
rregullt duke 
organizuar punën 
në dy ndërrime  

 
 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 
inspektimit  

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e 
efektivitetit, 
përgjegjshmërisë 
dhe transparencës 
së strukturës 
institucionale të 
inspektimit, 
planifikimit të 
inspektimit, 
kapaciteteve, 
njohurive dhe 
aftësive të 
inspektorëve 

 
 
 
 
ORGANIZATIVE (O) 
 
PUNONJËSIT (E) 
 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 
inspektimit  

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 
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 Të sigurohet 
monitorim dhe 
implementim I 
duhur dhe I 
qëndrueshëm I 
planeve të 
inspektimit 

 
 
 
PROCESET (P)  
 

 Departamenti I 
inspektimit 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të shqyrtohen 
mundësitë për të 
rritur stimujt e 
punës në sistemin 
e shpërblimit 
aktual psh. puna 
në koeficientin e 
rrezikut 

 
 
 
ORGANIZATIVE (O) 
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 
inspektimit 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

15. URBANIZMI 
DHE PLANIFIKIMI 

Të zhvillohet 
politika e banimit 
dhe procedura 
përkatëse për 
alokimin e duhur 
të shtëpive  

 
 
 
ORGANIZATIVE (O) 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti i 
Urbanizmit dhe 
Planifikimit 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të zhvillohet 
regjistri dhe të 
shkruhen të gjithë 
aplikantët për 
banim në këtë 
regjistër  

 
 
ORGANIZATIVE (O) 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti i 
Urbanizmit dhe 
Planifikimit 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të forcohen 
kontrollet mbi 
procedurën për 
paraqitjen dhe 
pagesën e 
kërkesave të 
kontraktorëve 

 
 
 
ORGANIZATIVE (O) 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti i 
Urbanizmit dhe 
Planifikimit 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të forcohet 
sistemi i 
planifikimit, të 
fillohet planifikimi 
afatmesëm për t’u 
lidhur me 
prioritetet dhe 
për të 

 
 
 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti i 
Urbanizmit dhe 
Planifikimit 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 
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parandaluar 
vendimet ad hoc  

 Të forcohen 
mekanizmat e 
kontrollit, dmth 
kontrollet Ad hoc 
në bazë të 
mostrës dhe 
auditimeve 
vijuese pas 
lëshimit  

 
 
ORGANIZATIVE(O) 
 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti i 
Urbanizmit dhe 
Planifikimit 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

16. BUJQËSIA DHE 
ZHVILLIMI RURAL  

Të zhvillohen 
kritere dhe 
procedura të 
qarta për të 
udhëhequr në 
mënyrë efektive  
ndarjen e 
subvencioneve 
dhe për të 
parandaluar 
vendimet 
arbitrare dhe 
praktikat 
korruptive  

 
 
 
 
ORGANIZATIVE (O) 
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti 
për Bujqësi 
dhe Zhvillim 
Rural 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të ndërmerren 
hapa efektivë për 
burime adekuate 
për funksionin e 

bujqësisë me 
personelin e duhur 

kompetente; 
Të sigurohet 

trajnim i duhur 
profesional për 

personelin e 
Departamentit të 

Bujqësisë  

 
 
 
 
 
 
 
PUNONJËSIT (E) 
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti 
për Bujqësi 
dhe Zhvillim 
Rural 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të ndërmarren 
masa për të 
siguruar grantet 
bujqësore bazuar 

PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti 
për Bujqësi 
dhe Zhvillim 
Rural 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  



70 
Integrity Plan   

në kategori në 
fillim të vitit  

 Të forcohet 
sistemi i 
planifikimit, të 
fillohet planifikimi 
afatmesëm për t’u 
lidhur me 
prioritetet dhe 
për të 
parandaluar 
vendimet ad hoc  

 
 
 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti 
për Bujqësi 
dhe Zhvillim 
Rural 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të forcohen 
mekanizmat e 
kontrollit, dmth 
kontrollet Ad hoc 
në bazë të 
mostrës dhe 
auditimeve 
vijuese pas 
lëshimit   

 
 
ORGANIZATIVE (O) 
 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti 
për Bujqësi 
dhe Zhvillim 
Rural 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të zhvillohet 
politika 
afatmesme kohore 
strategjike dhe 
plani i veprimit 
për alokimin e 
mjeteve në 
sektorin e 
bujqësisë 

 
ORGANIZATIVE (O) 
 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti 
për Bujqësi 
dhe Zhvillim 
Rural 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të përmirësohet 
struktura e 
brendshme dhe 
organizimi i 
rrjedhës së 
komunikimit 
ndërmjet 
Zhvillimit 
Ekonomik dhe 
sektorëve 
bujqësor për të 
larguar fraksionet 

 
 
ORGANIZATIVE (O) 
 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti 
për Bujqësi 
dhe Zhvillim 
Rural 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 
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dhe për të 
ndihmuar 
rrjedhën efikase 
të informacionit 

 Të zhvillohet një 
procedurë/kriter i 
brendshëm 
adekuat për të 
adresuar rreziqet 
kyçe të 
integritetit në 
shfrytëzimin e 
tokës dhe procesin 
e zhvillimit dhe 
për të 
parandaluar 
subjektivizmin 

 
 
 
 
 
ORGANIZATIVE (O) 
 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti 
për Bujqësi 
dhe Zhvillim 
Rural 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

17. KULTURA, 
RINIA DHE SPORTI  

Të angazhohet 
personeli 
kompetent 
profesional për 
funksionin e 
departamentit; Të 
sigurohet trajnim 
adekuat 
profesional për 
stafin  

 
 
 
PUNONJËSIT (E) 
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti i 
Kulturës, 
Rinisë dhe 
Sportit  

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të ndërmerren 
masa për 
përzgjedhjen e 
rregullt të OJQ-ve 
dhe organizatave 
sportive  

 
 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti i 
Kulturës, 
Rinisë dhe 
Sportit 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

18. ARSIMI Të angazhohet 
personeli adekuat 
kompetent për 
funksionin e 
departamentit; Të 
sigurohen 
trajnime adekuate 
profesionale për 
stafin. 

 
 
 
PUNONJËSIT (E) 
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 
Arsimit 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 
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 Të fillohet dhe 
mbahet një 
procedurë e qartë 
dhe e detajuar 
për rindërtimin 
urgjent të 
shkollave me 
kritere të 
përcaktuara në 
mënyrë të qartë, 
të rritet 
transparenca e 
procesit të 
vendimmarrjes 
përmes shpalljes 
së gjerë 

 
 
 
 
 
ORGANIZATIVE (O) 
 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti I 
Arsimit 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

19. MBROJTJA 
DHE SHPËTIMI 

Të angazhohet 
personeli adekuat 
kompetent për 
funksionin e 
departamentit;  
Të sigurohen 
trajnime adekuate 
profesionale për 
stafin  

 
 
 
 
PUNONJËSIT (E) 
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti 
për Mbrojtje 
dhe Shpëtim 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Forcimi i 
kontrolleve të 
sigurisë në bazë 
të shqyrtimit të 
hollësishëm të 
marrëveshjes së 
sigurisë fizike  

 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti 
për Mbrojtje 
dhe Shpëtim 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

20. KUJDESI 
SHËNDETËSOR 

Të angazhohet 
personeli adekuat 
kompetent për 
funksionin e 
departamentit; Të 
sigurohen 
trajnime adekuate 
profesionale për 
stafin. 

 
 
 
 
PUNONJËSIT (E) 
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti i 
Shëndetësisë 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të ndërmerren  TË Departamenti i  PO    
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masat e duhura 
për të ngritur 
fonde 

ORGANIZATIVE (O) 
 

IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Shëndetësisë  PJESËRISHT 
 JO 

21. INTEGRIMI DHE 
MIRËQENIA 
SOCIALE 

Të angazhohet 
personeli adekuat 
kompetent për 
funksionin e 
departamentit; Të 
sigurohen 
trajnime adekuate 
profesionale për 
stafin  

 
 
 
PUNONJËSIT (E) 
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti 
për Integrim 
dhe Mirëqenie 
Sociale 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të sqarohen 
procedurat për 
dhënien e lejeve  

ORGANIZATIVE (O) 
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti 
për Integrim 
dhe Mirëqenie 
Sociale 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të zhvillohen 
masa për 
sigurimin e 
banimit bazuar në 
kategori në fillim 
të vitit  

 
 
ORGANIZATIVE (O) 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti 
për Integrim 
dhe Mirëqenie 
Sociale 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të zhvillohen 
masa për ofrimin 
e ndihmës për të 
varfërit bazuar në 
kategori në fillim 
të vitit  

 
 
 
ORGANIZATIVE (O) 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti 
për Integrim 
dhe Mirëqenie 
Sociale 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

22. MJEDISI DHE 
PYLLTARIA  

Të angazhohet 
personeli adekuat 
kompetent për 
funksionin e 
departamentit; Të 
sigurohen 
trajnime adekuate 
profesionale për 
stafin  

 
 
 
 
PUNONJËSIT (E) 
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti i 
Mjedisit dhe 
Pylltarisë 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të zhvillohen 
masa për 
përshkrimet 
teknike të 
projekteve dhe të 

 
 
 
 
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti i 
Mjedisit dhe 
Pylltarisë 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 
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hartohen në  
mënyrë të qartë 
dhe të 
kuptueshme në 
pajtim me 
standardet dhe 
aktet ligjore në 
fuqi, veçanërisht 
në fushën të 
mbeturinave  

ORGANIZATIVE (O) 

 Të zhvillohet 
program trajnimi 
për personelin e 
përfshirë në 
hartimin e 
specifikimeve 
teknike; Të 
sigurohet 
monitorimi dhe 
kontrolli i cilësisë 
të përshkrimeve 
teknike të 
hartuara  

 
 
 
 
 
PUNONJËSIT (E) 
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti i 
Mjedisit dhe 
Pylltarisë, 
Departamenti I 
BNJ 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Rritja e numrit të 
kontrolleve dhe 
inspektimeve për 
implementimin e 
vendimeve për të 
vlerësuar 
përputhshmërinë 
me rregulloret 
dhe planet 

 
 
 
 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti i 
Mjedisit dhe 
Pylltarisë 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të shtohet  
monitorimi i 
mbrojtjes së 
pyjeve në 
territorin e 
Komunës 

 
 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Departamenti i 
Mjedisit dhe 
Pylltarisë 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

23. KOMUNIKIMI 
ME AKTORËT 
KRYESORË TË 
JASHTËM 

Të sigurohet 
përdorimi proaktiv 
i kanaleve të 
shumta për të 

 
 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Kabineti I 
Kryetarit të 
Komunës 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 
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inkurajuar 
pjesëmarrjen e 
plotë të publikut 

 Të zhvillohen 
masa për  
ndërmarrjen e 
konsultimeve me 
aktorët; 
Të prezantohet 
Portali i 
transparencës për 
integrimin e 
informacionit 

 
 
 
 
ORGANIZATIVE (O) 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Kabineti I 
Kryetarit të 
Komunës  

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Të zhvillohet një 
program 
vetëdijësimi i 
Integritetit 
ndërmjet 
komunës dhe 
OSHC-ve 

   
 
ORGANIZATIVE (O) 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Kabineti I 
Kryetarit të 
Komunës, 
Departamenti I 
BNJ 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Arsimimi i 
qytetarëve për të 
drejtat dhe 
përgjegjësitë e 
tyre; 
Zhvillimi i 
programeve 
themelore për 
edukatën qytetare 
në shkolla  

 
 
 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Kabineti I 
Kryetarit të 
Komunës, 
Departamenti I 
BNJ 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 

  

 Krijimi i një rrjeti 
të integritetit në 
sektorin e 
qeverisjes 
vendore për të 
mbështetur 
shkëmbimin e 
informacionit dhe 
eksperiencave dhe 
për të krijuar një 
angazhim të 
përbashkët  

 
 
 
 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Kabineti I 
Kryetarit të 
Komunës  

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 
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 Forcimi i 
implementimit të 
mekanizmave të 
themeluara për 
paraqitjen e 
kërkesave dhe 
ankesave nga ana 
e qytetarëve  

 
 
 
 
PROCESET (P)  
 

TË 
IMPLEMENTOHET
BRENDA 3 
MUAJVE 

Kabineti I 
Kryetarit të 
Komunës 

 PO  
 PJESËRISHT 
 JO 
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Plani i Integritetit i Komunës së Mitrovicës 

Anex I 

Shtojca 1:Fotografi nga punëtoria e mbajtur në Prevallë më 14,15,16 Gusht / 2016   
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Grupi punues për hartimin e Planit për Integritet të Komunës së Mitrovicës 

 
 

Nr  

EMRI DHE MBI EMRI Pozita/Institucioni 

 Grupi Kordinues 

1.  Agim Bahtriri Kryetar 

2.  Safet Kamberi Nenkryetar 

3.  Saad    Gashi Drejtor DMMP 

4.  Naim Hajra  Drejtor  i DI  

5.  Besnik Beka Drejtor i DSHPI 

6.  Avdullah Bejtullahu Drejtor i Personelit 

7.  Sami Zeka DU 

8.  Musa Dragaj DMSH 

1 Grupi Punues 

1.  Rrahman Beqiri Shef  Personeli 

2.  Irfan     Peci Zyrtar  i mjedisit 

3.  Bukurije  Ujkani Juriste 

4.  Bahri Sinani Zyrtar për Mbeturina 

5.  Adem  Fazliu Zyrtare per ekonomi  

6.  Bedri Bajrami  “G.L.V  “Trepça Rural” 

7.  Tahir Islami Zyrtar për tati në prone   

8.  Shqipe Qarkaj O.J.Q. “M. D.  Z.” 

9.   Merita Preteni  Zyrtar për Sek.Kuvend 

10.  Besa Veseli  Zyrtar për barazi Gjinore  

11.  Shaban Fazliu  Zyrtar për financa  

12.  Xhelal Shabani Zyrtar i Mjedisit 

13.  Emin Begu   Shef I sek Pyjeve 

14.  Shyhrete Peci Zyrtare e Urbanizmit  

 

. 
 

 

 Drejtoria e Grupit Punues në Komunën e Mitrovicës 
DPEF zyra nr.80, kati III, Tel.028 535 226 

e-mail: Saad.Gashi@rks-gov.net 
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