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Parathënia !   
 

Në nëntor të vitit 2015 Mitrovica filloj hartimin e 
Planit Lokal Anti Korrupsion që ishte akorduar si 
plan më i rëndësishëm për Komunën. Një frymë e 
ndryshimeve pozitive  dhe optimizëm dallohet 
qartë në fytyrat e Mitrovicasve dhe gjithçka thotë 
“Mirë se na erdhët në Mitrovicën universitare me 
mjedis të shëndoshë dhe të pa korruptuar.        
 Kam nderin e veçantë që t’ua prezantoj Planin 
Lokal Anti korrupsion për qytetin e  Mitrovicës, 

Plan  ka  për qëllim kryesor  krijimin e një politike, respektivisht një strategjie për 
tejkalimin e problemeve të mundshme korruptive në mjedisin jetësor. Për ta arritur 
këtë qëllim, është dashur të bëhet një punë e madhe dhe e vazhdueshme me 
ekspertë të fushave të ndryshme në qytetin tonë, të cilët punuan në bashkëpunim 
shumë të ngushtë edhe me ekspert tjerë vendorë dhe ndërkombëtar. Kyçja e 
qytetarëve dhe shoqërisë civile në hartimin e Planit Lokal Anti korrupsion për 
qytetin e  Mitrovicës, gjithashtu luajti një rol të rëndësishëm. Plani  do të jetë 
dokument pune i cili do të shërbejë si hap i thithjes së investimeve për 
përmirësimin e mjedisit jetësor  për tre vitet e ardhshme të qytetit të Mitrovicës. 
Dhe  në fund, një falënderim i veçantë për të gjithë qytetarët e Mitrovicës,grupin 
punues të cilët në mënyrë direket  dhe indirekte kontribuuan në realizimin e këtij 
Plani.  
Unë deklaroj përkrahjen time të plotë dhe përkushtimin tim maksimal për të gjitha 
përpjekjet që fuqizojnë , zhvillojnë e përmirësojnë vazhdimisht sistemin e 
menaxhimit te Planit Lokal Anti Korrupsion brenda Komunës së Mitrovicës. 

  
Përzemërsisht,  
Agim Bahtiri 
Kryetar i Komunës së Mitrovicës  
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Grupi punues i Komunës së Mitrovicës 
 

Grupi punues për hartimin e Planit Lokal Anti korrupsion  të Komunës 
së Mitrovicës 

 
 
Nr  

EMRI DHE MBI EMRI Pozita/Institucioni 

1.  Saad    Gashi DrejtorDMMP 
2.  Irfan     Peci Zyrtar  i mjedisit 
3.  Bukurije  Ujkani Juriste 
4.  Bahri Sinani Zyrtar për Mbeturina 
5.  Adem  Fazliu Zyrtare 
6.  Bedri Bajrami  “G.L.V  “Trepça Rural” 
7.  Tahir Islami Zyrtar për PIP  
8.  Shqipe Qarkaj O.J.Q. “Me Dore ne Zemer” 
9.  Tafil  Salihu Inspektor Mjedisor  
10.  Teuta Selmani Zyrtar ligjor 
11.  Ismet Prokshi Zyrtar ligjor  
12.  Vlora Bejta Zyrtare e mjedisit 
13.  Emin Begu Zyrtar i pyjeve  
14.  Hysnije  Mikullovci 

 
Zyrtare 

15.  Xhelal Shabani Zyrtar i Mjedisit 
 
Dokumenti është hartuar me mbështetje nga ekipi kundër korrupsionit I Universitetit  
‘‘Isa Boletini’’Mitrovicë,  I financuar nga komuna e Mitrovicës .  
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SHKURTESAT  
 
 
 

AKK               Agjencia Kundër Korrupsioni 
 

FERMA         Federata e Shoqatave Evropiane të Menaxhimit të Rrezikut 
 

IKAP           Instituti i Kosovës për Administratë Publike 

ISO           Organizata Ndërkombëtare për Standardizim 

MBNJ           Menaxhimi i burimeve njerëzore 

ZHBNJ         Zhvillimi i burimeve njerëzore 
 

OSHC          Organizata e Shoqërisë civile 
 
PLAKM       Planit Lokal Anti Korrupsion Mitrovica 

 
SMI          Sistemi i menaxhimit të Integritetit 
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HYRJE  
 
Plani Lokal Anti Korrupsion është dokument bazë për mbrojtjen e qytetareve, i cili   
përcakton synimet afatgjata të luftës ndaj korrupsionit e   vendosur të ruaj çdoherë 
tolerancë zero ndaj korrupsioni si dhe mënyrën e zbatimit në harmoni me zhvillimin e 
gjithëmbarshëm ekonomik, shoqëror dhe kulturor të Mitrovicës. 
 Komuna e Mitrovicës, e quajnë Planin Lokal Anti-Korrupsion dimension jetik të qeverisjes 
lokale, në mënyrë që ajo të bëhet ashtu siç duan ta kenë qytetarët  dhe me qëllimin që ti 
besojnë asaj si një qeveri demokratike, të hapur, transparente, efektive dhe efikase. 
Aktualisht, përmes politikave dhe masave të marra, Komuna po bën përpjekje të fuqishme 
për të rritur efikasitetin, trajtimin dhe cilësinë e shërbimeve publike  në mënyrë të 
dukshme dhe të konsiderueshme, po përmirëson kushtet e jetesës dhe  biznesit për 
komunitetin lokal. Ne jemi të ndërgjegjshëm për shkallën dhe kompleksitetin e 
korrupsionit dhe të çështjeve të integrimit me të cilat përballemi ne si Komunë. Për shkak 
të fushës së gjerë të ofrimit të shërbimeve dhe të shpenzimeve komunale që përbëjnë një 
pjesë relativisht të lartë , ekziston një potencial serioz për ushtrim të parregullt të 
pushtetit të monopolit të cilin ne duhet ta menaxhojmë me llogaridhënie, me përgjegjësi 
dhe me efikasitet. Qeveria komunale shërben për të lidhur më shumë ofertat e 
shërbimeve me nevojat lokale, që u lejon zyrtarëve lokal të ushtrojnë diskrecion më të 
madh, kjo kërkon monitorim dhe kontrolle më të rreptë. Së treti, ne si qeveri lokale, japim 
më shumë llogari direket para komunitetit dhe  secili nga këta tre elementë ,përkatësisht 
potenciali për fuqi të monopolit, ushtrimi i diskrecionit nga zyrtarët publikë dhe 
llogaridhënia politike lokale , kanë ndikim mbi korrupsionin lokal. 
 
 

 
2.Procesi dhe Metodologjia 

 
Plani Lokal Anti Korrupsion (PLAKM) për Komunën e Mitrovicës, është hartuar nga 
përfaqësues vendor të Komunës, përfaqësues të Shoqërisë Civile, përfaqësues të 
Asamblesë komunale dhe Ekipi kundër korrupsionit i Universitetit  ‘‘Isa Boletini’’Mitrovicë. 

 Ky plan është konceptuar në kapitujt kryesor: 
- Analiza e situatës, 
-Objektivat, rekomandimet dhe strategjia për zhvillimin e  PLAKM, duke u kujdesur në 

mënyrë të veçantë në ndërveprimet ndërmjet çështjeve të ndryshme, për secilën çështje i 
paraqet problematikat, rekomandimet dhe ndërhyrjet konkrete.  

 
Planit Lokal Anti Korrupsion (PLAKM) për Komunën e Mitrovicës bazohet në: 
 Hartimi i platformës në mbrojtje nga korrupsioni   
 Linjat e aktiviteteve dhe masat.  
 Plani i veprimit  
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3. QËLLIMET ,AKTIVITETET E PROCESIT TË PËRGATITJES SË PLAKM 
 
Qëllimet e procesit të përgatitjes së PLAKM janë qëllime që sjellin  rifreskim dhe përgjigje 
të orientuara kah rezultatet për përpjekjet kundër korrupsionit në Mitrovicë. Përparime në 
fushën e luftës kundër korrupsionit në periudhën e fundit , të cilat kryesisht kanë pasur 
si interes miratimin e legjislacionit të nevojshëm kundër-korrupsionit. Perceptimi i 
përgjithshëm qytetar është se edhe pse kuadri ligjor është shpesh në vend, nuk 
respektohet ose shpesh nuk përdoret për të sanksionuar shkeljen e ligjit. Kështu, 
aftësia e institucioneve lokale  për t'iu përgjigjur në mënyrë efektive kërcënimeve të 
korrupsionit mbetet sfiduese por vërehet një përmirësim i dukshëm i politikave 
publike efektive dhe mirëqeverisjes me qëllim të parandalimit të korrupsionit, luftimin 
e korrupsionit dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Në këtë kontekst, hartimi i planit  
kundër Korrupsionit në nivel lokal është parë si detyrë urgjente, sepse ka si objektiv 
fundamental reduktimin progresiv dhe të qëndrueshëm të korrupsionit, forcimin e 
integritetit institucional dhe promovimin e vlerave të mirëqeverisjes, dhe kjo arrihet 
duke implementuar masat nga Institucionet brenda afateve kohore të përcaktuara me 
Planin e Veprimit. Prandaj, cikli i ri strategjik 2016-2018, mbështetet  në mësimet e 
nxjerra nga dokumentet e mëparshme strategjike, si dhe standarde kundrejt  të  cilave  
është  vlerësuar  progresi  zakonisht  në  procesin  e  Integrimit .                
Aktivitetet e ndërmarra nga të gjithë aktorët relevant në Mitrovicë në përputhje me 
Strategjinë e re kundër Korrupsionit e cila  bazohet në parimet e përgjithshme të 
mëposhtme: 
Sundimi i ligjit dhe respekti për të Drejtat e Njeriut dhe Liritë Themelore: nga të gjitha 
autoritetet publike që t'iu përmbahen procedurave të përcaktuara me ligj duke  iu 
mundësuar qytetarëve të cilëve u janë shkelur të drejtat për të kërkuar mjete juridike 
efektive mbi baza të barabarta dhe duke obliguar  institucionet për zbatimin e ligjeve 
përkatëse në fuqi. 

 Vullneti politik: kërkon nga zyrtarët për të demonstruar në mënyrë efektive motivim 
politik për të trajtuar problemin e korrupsionit. 

Përgjegjësia: obligon të gjitha organet kompetente për të marrë përgjegjësi të plotë në 
krijimin dhe zbatimin e politikave kundër korrupsionit, përfshirë edhe zbatimin e kësaj 
Strategjie dhe Planit të Veprimit. 
Qeverisja e Mirë, Llogaridhënia, Transparenca dhe Integriteti: kërkojnë nga 
institucionet për të bërë politikat e tyre në përputhje me praktikat më të mira kundër 
korrupsionit, të sigurojnë që çdo institucion individual dhe stafi i tij mund të mbahen 
përgjegjës për veprimet dhe vendimet e tyre; nënvizon nevojën për të pasur institucione 
të hapura, në veçanti në lidhje me marrjen e vendimeve dhe të drejtës së qytetarit për 
qasje në informata publike;kërkon dispozita dhe praktika që respektojnë dhe zbatojnë 
parimet etike në lidhje me integritetin institucional dhe personal. 

Neutraliteti politik: forcon pavarësinë institucionale, paanshmërinë dhe autonominë e 
sektorit publik në tërësi në mënyrë që të funksionojë pa ndikim të jashtëm. 

Efektiviteti dhe efikasiteti: nënkupton që të gjitha institucionet, brenda fushëveprimit të 
tyre të përgjegjësisë, vazhdimisht të matin progresin në zbatimin e masave, nëpërmjet të 
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cilave mund të arrihen rezultate konkrete në parandalimin dhe luftimin e korrupsionit 
sistematik. 

Bashkëpunimi: bën thirrje të gjitha institucioneve përgjegjëse për zbatimin e kësaj 
Strategjie dhe Planit të saj përkatës të Veprimit për të bashkëpunuar në mirëbesim dhe 
në përputhje me objektivat dhe masat e miratuara, të cilat kërkojnë bashkëpunim 
ndër-institucional. 

Përfshirja: i detyron të gjitha autoritetet përgjegjëse publike në Mitrovicë për  të 
përmirësuar dhe për të përparuar bashkëpunimin me shoqërinë civile. 
Vetë-Vlerësimi: kërkon vlerësimin periodik dhe vlerësimin e rreziqeve të korrupsionit nga 
institucionet përgjegjëse, për të përmirësuar zbatimin e kësaj Strategjie dhe Planit 
përkatës të Veprimit. 

              Planit  i Veprimit Kundër Korrupsionit është pjesë integruese e kësaj Strategjie,  qytetarët 
dhe bizneset e kuptojnë mirë mandatin tonë për ta luftuar korrupsionin lokal, presin që 
Komuna e Mitrovicës, duke patur përgjegjësinë e fundit për  të siguruar qasjen, cilësinë, 
barazinë dhe efektivitetin e shërbimeve publike që ofrohen në nivel lokal, të veproj në 
mënyrë efektive si një shtyllë e anti korrupsionit dhe shtytëse e vërtetë e reformave për 
integritet. Reduktimi i mundësive për korrupsion dhe rritja e efektivitetit të shpenzimeve 
publike rezulton në mënyrë të padyshimtë në shërbime të përmirësuara, më shumë 
transparencë dhe llogaridhënie, pjesëmarrje të shtuar të palëve të interesit në jetën dhe në 
të ardhmen e komunitetit dhe me shumë gjasë me  më shumë besim. 

 
3.2  Analiza e situatës në komunën e Mitrovicës 

 
Kjo analizë shqyrton ndikimin e çështjeve të hulumtuara të cilat në formë të 
përparësive dhe dobësive që veprojnë brenda mundësive e kërcënimeve, që 
veprojnë nga jashtë dhe  paraqesin faktorët kryesor për zhvillimet e ardhshme të 
Mitrovicës. 
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3.3. Historiku i qytetit 

 
Pozita e mirë gjeografike ka ndikuar që në parahistori ky territor të banohet. Me 
zhvillimin e xehetarisë këtij territori i shtohet edhe një komponentë e 
rëndësishme në ngritje në një qendër të rëndësishme të vendbanimit. Albaniku 
(Monte Argentraum) me pasuritë e tija që nga koha antike e deri më sot ketë 
qendër e kanë bërë joshëse për qëllime ekonomike. Banorët më të vjetër ishin 
dardanët të cilët i tërhoqi mundësia e zhvillimit të bujqësisë. Me ardhjen e 
romakëve ky vendbanim shendohet në një postë ushtarake dhe vend  i 
përpunimit të  metaleve. Gjatë gjysmës së dytë të shekullit XIX, Mitrovica 
shëndrrohet në një qendër të fuqishme ekonomike. Në periudhën e pushtetit 
osman Mitrovica shendohet në qendër tregtie dhe kasaba turke me zejtari dhe 
tregti. Me hapjen e xeherores Trepça 1927 Mitrovica bëhet qendër e madhe e 
xehetarisë. Nga viti 1982, Mitrovica u thirr Mitrovica e Titos e më vonë Mitrovica .   
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

3.4. Pozita gjeografike 
 

- Sipërfaqja e tërësishme e komunës së Mitrovicës  e cila gjendet në pjesën 
veriore të Kosovës  është  326 km². Largësia nga kryeqyteti i Kosovës   
Prishtina është 38 km. 

- Territori i komunës shtrihet në 42.53 shkallë të gjerësisë  gjeografike 
veriore dhe në atë 25.52 shkallë të gjerësisë lindore me lartësi mbidetare 
është 508- 510 m. 

 
Fig.1.Pozita gjeografike          Fig.2. Plani urban-Mitrovica        Fig.3. Njësitë administrative 

 
 

 
. 
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Fig.4. Pozita gjeografike e regjionit të Mitrovicës    Fig  5 Rrjeti hidrografik   
 

 
 
 
 
 
  

                                                                        
 
 
 

3.5. Karakteristikat klimatike 
 

Në bazë të gjendjes së analizuar, rrjedha kryesore e Lumit Ibër   me kapacitete me   
mbi 400 milion m³ ujë, paraqet bazë   për ndryshime të mundshme në rajon.    
Relievi-Kategorisë së relievit kodrinor dhe malor i takojnë pjesa më e madhe e 
sipërfaqes, sidomos treva e Shalës së Bajgores, prandaj komuna e Mitrovicës është 
trevë  më tepër malore se sa fushore. Pamja morfologjike e tanishme i ka paraprirë 
lëvizjet  tektonike që ndodhën në kohën e terciarit kur mbi shtresat gëlqerore janë 
formuar shtresa të trasha  të shkëmbinjve vullkanikë, të cilët, si rezultat i proceseve 
vullkanike janë bartëse të xehes së plumbit e të zinkut. Në pikëpamje gjeologjike dhe 
morfologjike territori i rrethinës së Mitrovicës bën pjesë në sistemin Dinarike.  
Temperatura -Zona e Mitrovicës i takon një zone klimatike të Kosovës ku 
temperaturat janë mesatarisht ekstreme, nga max. – 15 ºC deri + 35ºC. Nga kjo do të 
krijojmë edhe përshtatje dhe funksionimin normal të liqenit në të gjitha stinët e vitit. 
Mitrovica me rrethinat e saj, në saje të pozitës gjeografike karakterizohet me klimë 
kontinentale, me verëra të nxehta dhe dimra të ftohtë, ku temperatura mesatare 
vjetore shkon deri në 10. ºC. 

 
 
Lagështia e Ajrit - Vlera mesatare e lagështisë së ajrit është 77%, veçori kjo e viseve malore, me 
maksimum në muajin dhjetor kur arin në 85,7% dhe minimum në muajin Gusht me 60,5%. 
 
Vranësirat - janë vrojtuar në disa pjese te rajonit, mirëpo seria e vrojtimeve, sipas 
gjatësisë nuk është harmonike. Ky parametër meteorologjik është i rëndësishëm për  
ndikim në stabilitetin ditor të temperaturave të ajrit. Qyteti i Mitrovicës në bazë të 
vrojtimeve hidrometeorologjike hynë në kategorinë e rajonit me vranësira mesatare 
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Reshjet - Sasia e reshjeve në komunën e Mitrovicës është variabile dhe atë kemi 
reshje mesatare vjetore prej 600 mm për vendet me lartësi të vogël dhe deri në 1,100 
mm për vendet me lartësi të madhe (Shala e Bajgores). Reshjet  më të mëdha janë në 
Pranverë dhe Vjeshtë. Mesatarisht në Mitrovicë kemi 32 ditë me borë. 
Erërat - Mitrovica mesatarisht gjatë vitit ka 50 - 60 ditë me erëra. Zakonisht erërat 
që frekuentojnë në Mitrovicën janë erërat e kuadrateve veriore, përkundër faktit që 
nga ana veriore ka si mburojë malet, këto erëra depërtojnë kryesisht përmes grykës 
së Ibërit.  
Gjendja e erozionit- Kushte  klimatike dhe gjeologjike në këtë pjesë favorizojnë   
dukurinë e erozionit. Pas ndërtimit të pendës së Ujmanit aftësia erozionale e lumit 
Ibër është zvogëluar. 
 

4. RESURSET NATYRORE 
4.1.Resurset  minerare 

Zonat minerare më të rëndësishme të plumbit dhe zingut gjenden në pjesën veriore 
dhe lindore të Kosovës dhe shtrihen në një gjatësi mbi 80 km. Rezervat e plumbit dhe 
zinkut në Minierën e StanTrgut vlerësohen 31.4 milion tonelata  e cila në përbërje ka 
3.5% Plumb; 2.87% Zink  dhe 67 (g/t) Argjend. Uji nga miniera ka rrjedhje 150 m3/h, 
pH 7.2 me perberje : Cd= 0,02mg/l, Pb =0,06 mg/l., Zn =5 mg/l 
                         
Fig.6. Harta gjeologjike regjionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Resurset Ujore 
Regjioni i Mitrovicës është i njohur  me resurse të pasura ujore, këtë zonë e përshkojnë 4 
lumenj: Ibri, Sitnica, Lushta dhe Trepça. Sasia mesatare vjetore e ujit në pellgun e 
ujëmbledhësit të lumit Ibër është 1.146,33 milion m³. Uji nga ky lum tani përdoret për pije, 
industri, për ujitje dhe prodhim të energjisë elektrike nga hidrocentrali i Ujmanit me kapacitet  
të instaluar  2x 17,5=35 M               
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5. PLANIN LOKAL  ANTI KORRUPSION KUSHT I NDRYSHIMEVE AFATGJATA 

 
Komuna është e vendosur të ruajë çdoherë tolerancën zero ndaj korrupsionit, kur ai 
zbulohet dhe të sigurojë se ai korrupsion, mashtrim, keqadministrim apo çdo shkelje tjetër 
e integritetit apo e ndonjë natyre të ngjashme nuk do të tolerohet. Të gjitha shkeljet e 
mundshme do të hetohen, dhe ndaj atyre që janë përgjegjës do të merren masa. Këtu hyjnë 
edhe ngritja e akuzave penale, veprimet civile ose administrative dhe korrigjime sipas 
nevojës. Është përgjegjësi e të gjithë stafit që të gjitha incidentet e mashtrimit të 
korrupsionit, apo shkeljet e tjera të integritetit me natyrë të ngjashme të raportoj tek 
menaxhmenti  mbikëqyrës më i lartë. Një tjetër mënyrë raportimi të bëhet përmes 
paraqitjes së informacionit përmes mekanizmit të caktuar për paralajmërim. Këto do të 
trajtohen me konfidencialitetin më të thellë dhe nuk do të zbulohen apo diskutohen me 
palë të tjera përveç atyre që janë ngarkuar me hetimin e këtyre raportimeve. Në mënyrë që 
të sigurohen informata nga burime të ndryshme të mbikëqyrjes së qytetarëve, që këta të 
fundit të bëhen bazë e marrjes parasysh të rrezikut duke patur informacion, ne 
inkurajojmë linjën telefonike antikorrupsion si një mekanizëm funksional për raportim. 
Ambicia më e madhe është të vëmë në zbatim politika parandaluese të përgjegjshme, 
proaktive, të argëtuara si duhet dhe të mbështetura mbi riskun për të siguruar që kemi 
minimizuar me efektivitet mundësinë për korrupsion dhe se kemi maksimizuar stimujt që 
stafi ynë të mos përfshihet në shkelje. Për këtë qëllim, ne si Komunë kemi bërë përpjekje të 
strukturuara për të elaboruar këtë Plan . Ky plan kodifikon objektivat, linjat e aktivitetit dhe 
masat që duhen marrë për të rritur më tej politikat dhe praktikat parandaluese 
antikorrupsion dhe për të fuqizuar rezistencën organizative ndaj korrupsionit. Ne e shohim 
këtë Plan si bazë operative të sistemit funksional të menaxhimit të integritetit në Komunën 
e Mitrovicës që do të donim ta arrinim, për ti siguruar jetëgjatësi dhe për ta përmirësuar 
më tej. Ne besojmë në potencialin e tij parandalues dhe në faktin se ai, përmes masave të 
veta, rrit mundësinë për sukses dhe redukton si probabilitetin për dështim, ashtu edhe 
nivelin e pasigurisë të ndërlidhur me arritjen e objektivave të Komunës. 
Ky Plan konsiderohet si një pjesë e rëndësishme e proceseve të përgjithshme planifikuese 
të komunës, i lidhur me planin strategjik për zhvillim institucional dhe që i shton aspektin e 
menaxhimit të rrezikut. Në nivel më të gjerë, ai plotëson implementimin efektiv të Planit të 
Veprimit Anti-Korrupsion të Mitrovicës  në pjesën që ka të bëjë me qeverisjen lokale. Ne 
besojmë se duke qenë pararendësit e planifikimit të integritetit, ne mund të japim një 
shembull të mirë, të veprojmë si lider, të japim mësimet e nxënë, të përcjellim më tej 
njohuri praktike dhe kështu të ndikojmë dukshëm në agjendën antikorrupsion dhe të 
integritetit në të gjithë sektorin e qeverisjes lokale në Mitrovicë. 
Menaxhimi i rrezikut  të integritetit nuk duhet të jetë një ushtrim i vetëm, por të 
jetë një proces i vazhdueshëm që përkrahë zhvillimin dhe implementimin e planit 
tonë. Prandaj, jemi të përkushtuar që jo vetëm të implementojmë masat e 
planifikuara, por edhe të bëjmë përpjekje të suksesshme për të integruar 
menaxhimin e rrezikut  ndaj integritetit në kulturën e Komunës në një mënyrë të 
qëndrueshme. Kjo përfshinë mandatin, lidershipin dhe zotimin nga lart, por do të përfshijë 
edhe çdo punonjës që do të duhet të veprojë si menaxher i riskut brenda fushës së tyre të 
përgjegjësisë dhe kompetencës. Të gjithë ne jemi përgjegjës për parandalimin efikas, 
zbulimin me kohë dhe hetimin e korrupsionit, mashtrimit apo çdo shkelje tjetër të 
integritetit në Komunë. Plani është një dokument strategjik, që konsiderohet si një mjet  i 
rëndësishëm parandalues për fuqizimin e integritetit institucional. Nga Komuna e 
Mitrovicës ai kuptohet si një respektim strikt i vlerave morale, standardeve profesionale 
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dhe i rregullave të zbatueshme normative. Plani është dokument operativ, që ofron masa të 
mbështetura tek rreziku për të arritur objektivat e integritetit të Komunës. 

 
Plani pritet që të kontribuojë në mënyrë domethënëse në: 
 Rritjen e gjasave që Komuna të arrijë objektivat e veta organizative duke vënë në 

përdorim menaxhimin e riskut të integritetit që është pro aktiv dhe jo reaktiv; 
 Mbajtjen e fokusit tek prioritetet, në bazë të identifikimit të riskut në bazë të 

informatave dhe të vlerësimit që do ta ndihmojnë Komunën të shpërndajë në 
mënyrë efektive burimet e disponueshme kundër korrupsionit në mënyrë që të 
shfrytëzohen në mënyrën më mirë të mundshme; 

 Përmirësimin e kontrolleve operative ndaj shkeljeve të integritetit që të rritet 
efektiviteti, efikasiteti dhe transparenca e të gjitha proceseve, përfshirë edhe 
ofrimin e shërbimeve; 

 Mbajtjen e një sistemi për të arritur respektimin e kërkesave dhe standardeve 
relevante ligjore dhe procedurale; 

 Krijimin e një mjedisi të brendshëm që mbështet antikorrupsionin përmes 
trajnimeve të duhura dhe ngritjes së ndërgjegjësimit; si dhe përmes inkurajimit të 
pjesëmarrjes së të gjithë stafit në procesin e zhvillimit, implementimit dhe 
monitorimit të planeve të integritetit; 

 Rritjen e mëtejshme të besimit të palëve të brendshme dhe të jashtme të interesit në 
përkushtimin për integritet që demonstrohet nga Komuna. 

 
 Besojmë se duke implementuar këtë Plan, Komuna  është në pozitë më të mirë për të 
siguruar efikasitet, efektivitet, transparencë dhe etikë gjatë arritjes së rezultateve të 
synuara, përfshirë këtu shërbime më të përmirësuara për publikun dhe rritje të 
kënaqshmërisë nga ana e palëve të interesit. Ne e konsiderojmë këtë Plan si fillimin e një 
rrugëtimi afatgjatë dhe që synon një sistem menaxhimi funksional . Është sistemi, dhe jo 
elementet e izoluara, ai që konsiderohet të jetë kryesori për të reduktuar kostot e 
prapambetura ekonomike dhe njerëzore të shkeljes së integritetit, për të vënë në zbatim 
përmirësimin e vazhdueshëm organizativ, për të rritur reputacionin dhe besueshmërinë. 
Plani   do të implementohet përgjatë viteve në vijim , në përputhje me ciklin e radhës të 
planifikimit strategjik antikorrupsion. Plani mbështetet në rezultatet e një planifikimi 
gjithëpërfshirës për integritetin dhe të një procesi vlerësimi të rrezikut që Komuna e 
Mitrovicës e ka bërë në periudhën disa vjeçare .  
Procesi ka përfshirë identifikimin e pikave të dobëta të organizatës në rastet e shkeljeve të 
integritetit dhe vlerësimin e tyre duke marrë parasysh  dëmet materiale dhe jomateriale që 
shkaktojnë shkeljet përkatëse potenciale dhe  gjasat që këto ngjarje të ndodhin parë nga 
rezistenca aktuale organizative e vërtetuar nga rregulloret, procedurat, kodet, praktikat 
relevante dhe nga përfshirja e stafit. 
Për të arritur këtë, Komuna ka ndërmarrë veprimet në vijim: 

- Ka rishikuar kornizën relevante të strategjive rregullative dhe operative, 
d.m.th. planin për zhvillim institucional, strategjinë për qeverisje lokale etj; 

- Ka analizuar të dhëna nga performanca e integritetit, monitorimi dhe 
implementimi; 

- Ka analizuar kënaqshmërinë dhe perceptimin e klientëve për korrupsion në 
qeverisjen lokale përmes anketimeve dhe raporteve të kërkuara nga organizata 
ndërkombëtare; 

- Ka zhvilluar një mjet referues për vetëvlerësimin e organizatës që të ofrojë 
informacion dhe të dhëna të dobishme për vlerësimin e sistemit të menaxhimit 
të integritetit në Komunë, të analizuar në bazë të rezultateve, fushave të 
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perceptuara të riskut dhe fushave të identifikuara për përmirësim, është 
zhvilluar korniza për vetëvlerësimin e integritetit të organizatës; 

Planifikimi i planit ka kontribuar në të nxënit organizativ dhe ka ofruar një platformë për të 
diskutuar rreziqet dhe për të marrë vendime në bazë të organizatave se si të shfrytëzohen 
më së miri kontrollet ekzistuese. Stafi që ka marrë pjesë ka përfituar njohuri dhe 
shkathtësi, kulturë ndaj rreziqeve. Ne e konsiderojmë Planin  jo si një dokument statik, por 
si një dokument të gjallë që do të vlerësohet dhe azhurohet sipas nevojës. 
Në bazë të Planit të Veprimit që është zhvilluar do të caktohet edhe buxheti për 
implementimin e Planit antikorrupcion. Implementimi i tij do të monitorohet me format të 
planifikuar, do të rishikohet periodikisht dhe  do  të  azhurohet  në  përputhje  me  
zhvillimet  relevante  normative,  institucionale, procedurale dhe të personelit brenda 
mjedisit të jashtëm dhe të brendshëm të organizatës. Monitorimi i vazhdueshëm i 
implementimit është i rëndësishëm për t’u siguruar se kontrolli i rrezikut të integritetit dhe 
masat për trajtim janë efektive në dizajn dhe funksionim; se procedurat kuptohen dhe se 
plani përcillet. Monitorimi gjithashtu duhet të përcaktojë nëse masat e përdorura për 
trajtimin e riskut kanë prodhuar efektet e planifikuara; kanë zbuluar ndryshimet në 
kontekstin e brendshëm dhe të jashtëm përfshirë ndryshimet e vetë riskut, ndryshime që 
kërkojnë rishikimin e trajtimit dhe prioriteteve të riskut; kanë identifikuar cilat mësime 
duhen nxjerrë për planifikim në të ardhmen. 
 
5.1. Deklarata e Integritetit 
 
 Deklarata përmban: 

 Deklaratën e integritetit e cila rithekson zotimin për integritet nga ana e 
Komunës së Mitrovicës. Ne komuna e Mitrovicës jemi krenar që përfaqësojmë një 
komunitet me një histori të lashtë me kulturë të shumëllojshme e përzier  me 
mundësi urbane dhe rurale. Shkallën dhe kompleksitetin e korrupsionit dhe 
qështjet e integritetit I njohim mirë, sepse komuna jonë është punëdhënëse, ka 
buxhet të konsideruar dhe është e përfshirë në dhjetëra transaksione të ndryshme. 
Ajo është ekspozuar ndaj rreziqeve të rënda të korrupsionit. Zyrtarët komunal 
gëzojnë kompetenca të konsiderueshme diskrecionale dhe monopol mbi shërbimet 
publike, siç janë zhvillimi lokal ekonomik, shëndetësia, banimi, arsimi, bujqësia, 
prokurimi, etj. Lidhjet e partive politike, grupet e interesit, dhe rrjetet sociale të 
kombinuara që sigurojnë një fond, e që paraqet një rezik për korrupsion dhe 
rrezikojnë aplikimin e vazhdueshëm të sundimit të ligjit dhe në këtë mënyrë mbajnë 
hapur dyert për shkeljen e integritetit.  

 Komuniteti është progresiv me ekonomi të varfëruar që në të kaluarën kishte 
perspektivë në veprimtarit ekonomike, bazuar në resurset natyrore. Tani ky 
zhvillim është në udhëkryq për tu zhvilluar, dhe për t’u rritur më tej nevojiten 
shumë investime, por si komunitet që njeh vlerën e zhvillimit të qëndrueshëm, 
sundimin e ligjit, ne në komunën e Mitrovicës jemi të vendosur që të veprojmë 
kundër korrupsionit pa kompromis në çdo sferë të jetës. Suksesi ndërtohet me një 
punë etike, mardhënie të përgjithshme, punë me komunitet, partner  vendor dhe 
ndërkombëtar. Këto nivele të burokracisë administrative të shërbimit mund të 
ofrojnë mundësi për korrupsion. Gjithashtu edhe procedurat e rënda administrative 
paraqesin kërcënim shtesë për shërbimet efektive dhe efikase. Duke pasur këtë 
parasysh, ne mandatin tonë do ta drejtojmë në luftën e pa  kompromis ndaj 
korrupsionit, përmes këtyre politikave dhe masave të menaxhimit të korrupsionit. 
Komuna ka rritur rezistencën organizative ndaj korrupsionit dhe shkeljeve të tjera, 
duke rritur efikasitetin, efektivitetin transparencën dhe cilësinë e shërbimeve të 
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ofruara. Komuna është e vendosur të bashkëpunojë me të gjithë komunitetin që ajo 
të bëhet e fortë, rezistence ndaj shkeljeve. Deri më sot përmes politikave dhe 
masave tona të menaxhimit të integritetit, komuna po bënë përpjeke të mëdha për 
ta rritur rezistencë organizative ndaj korrupsionit 

 
 Për komunitetin: Zotimet tona i mbajmë “zero tolerancë për korrupsion” përballë 
palëve të interesit që të fitojmë besimin duke vepruar me integritet dhe sjellje të mirë. 
Ne e lidhim antikorrupsionin me shqetësime të tjera, synojmë që të jemi komunë, me 
veprimet e saj që dëshmon thellë të kaluarën e komunitetit duke ju përgjigjur nevojave 
aktuale dhe përgatitë plane për të ardhmen.  
 Për stafin Komunal: është përgjegjësi e  gjithë stafit të ketë përformancë të lartë të 

integritetit, sjellje të mira etike dhe të raportoj të gjitha rastet e korrupsionit apo 
shkeljeve të integritetit. Këto do të trajtohen me konfidencialitet të plotë dhe duke 
mos u bërë publike. Çdo punonjës është përgjegjës të kontribuoj në performancen e 
antikorrupsionit . Ne e vlerësojmë besimin që na është dhënë nga komuniteti dhe në 
të gjitha veprimet tona duhet të veprojmë me kujdes dhe integritet. Bashkëpunimi 
me të gjithë sektorët e komunitetit do të jetë më se i nevojshëm. Shpresojmë se 
përvoja e suksesshme e punës deri më tani do të jap vlerë të shtuar në procesin e 
futjes së planifikimit të integritetit në komunë. Lufta, qasja, guximi ndaj korrupsionit 
shpresojmë që do të jetë një provojë e mirë për komunat tjera. Deklaroj me plot 
përgjegjësi mbështetjen time të pa kompromis në luftën kundër korrupsionit në të 
gjitha sferat, për forcimin, zhvillimin, përmirësimin e vazhdueshëm të sistemit anti 
korrupsion në komunën e Mitrovicës, dhe e tërë kjo paraqet aspektet kryesore të 
procedurave relevante për implementim, monitorim dhe raportim. Ne jemi të 
vendosur të aplikojmë një politikë me zero tolerancë ndaj korrupsonit dhe për çdo 
shkelje do të ndërmerren veprime. Ne përpiqemi të zhvillojmë, dokumentojmë, 
zbatojmë dhe vazhdimisht përmirësojmë një sistem funksional të menaxhimit si 
mjet i domosdoshëm për të parandaluar shkeljet dhe për të rritur përformancën e 
integritetit komunal. Ky plan nuk do të jet fundi i përpjekjeve tona kundër 
korrupsionit dhe do të bëjmë çdo gjë për të siguruar që  masat të zbatohen, rreziqet 
të rishikohen periodikisht  dhe rreziqet e informuara të korrupsionit të bëhen pjesë 
e kulturës organizative të Komunës së Mitrovicës. Ne shpresojmë që përvoja jonë do 
të shtoj vlerën në procesin e futjes së planifikimit të integritetit në sektorin publik të 
komunës së Mitrovicës dhe do të shërbej si model shembullor. Ne presim që 
veprimet tona të jenë në përputhje me fjalët tona dhe do ta mbajmë vetën përgjegjës  
për të gjitha veprimet tona .    

Deklaroj mbështetjen time të pakushtëzuar dhe do të fuqizoj përpjekjet e mia për forcimin, 
zhvillimin dhe përmirësimin e vazhdueshëm  të sistemit të antikorrupsionit . 

 
Agim Bahtiri    

Kryetar i Komunës së Mitrovicës 
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6. PLANI I VEPRIMIT 
 
6.1. Strategjia   dhe orientimet  e planit  

               Duke marrë parasysh mësimet e nxjerra nga zbatimi i planit lokal, dhe në përputhje me perceptimin 
e përgjithshëm publik në Mitrovicë, u bë e qartë se Strategjia e re kundër Korrupsionit 
duhet të ri-drejtoj orientimet dhe prioritetet në mënyrë që të dërgoj përpara përpjekjet në 
luftën kundër korrupsionit në Mitrovicë. 

• Adresimi në rritjen e nivelit   të besimit në institucionet komunale  politike, gjyqësore mbetet 
prioritet kryesor në ndërtimin e një shteti të besueshëm që funksionon në interes të publikut. 

• Politikat parandaluese dhe mekanizmat e largimit të bindjes duhet të jenë më të inkurajuara. 
Ekzistenca e një administrate komunale funksionale në masë të madhe kontribuon në 
frenimin e korrupsionit. Promovimi i integritetit, me fjalë dhe praktikë, duhet të jetë 
përgjegjësi e çdo zyrtari komunale dhe duhet të përfshihet në detyrat e përditshme të çdo 
menaxheri. Etika duhet të përhapët dhe të mësohet. 

• Niveli i zbatimit të ligjeve duhet të jetë në ngritje. Pavarësisht nga miratimi i legjislacionit të ri 
për të trajtuar mangësitë kryesore në fushën kundër korrupsionit, ka ende një hendek të 
madh zbatimi midis teksteve të reja dhe zbatimit të tyre. Një pjesë nga vullneti i duhur 
komunal për të zbatuar ligjet, burimet e duhura (njerëzore, infrastrukturore dhe financiare) 
duhet të ndahet për një pozicion që të funksionoj në mënyrë efektive. 

• Politika e vënies së sanksioneve për mos-zbatimin e legjislacionit komunal duhet të 
rishikohet në mënyrë për t'i bërë ato më efektive.  

• Bashkëpunimi me Agjensionin antikorrupsion, si dhe me shoqërinë civile është i 
rëndësishëm për përmirësimin e standardeve dhe forcimin e mbikëqyrjes së masave kundër 
korrupsionit. Kjo do të ndihmojë për forcimin e kapaciteteve të institucioneve të Komunës 
për të luftuar në mënyrë efektive fenomenet e korrupsionit dhe vazhdimisht të përmirësojnë 
performancën e tyre. 

                              Orientimet e strategjisë  do të përbëhen kryesisht nga karakteristikat e mëposhtme: 
- Politikat komunale për parandalim të korrupsionit. 
- Rëndësia e zbatimit konsekuent të ligjeve të miratuara më parë.  
- Bashkëpunimi me shoqërinë civile.  
- Rritja e ndërgjegjësimit të përgjithshëm të profesionistëve dhe publikut në luftën kundër 

korrupsionit. 
- Monitorimi efektiv i zbatimit të Planit.  
- Integrime  progresive në aspekt të sistemit të menaxhimit të antikorrupsionit , në sistemet e 

menaxhimit të cilësisë organizative në përputhje  me praktikat relevante të menaxhimit të mirë. 
- Ngritja e sistemeve të forta të menaxhimit të cilësisë  të antikorrupsionit dhe zbatimi  në 

vazhdimësi i konceptit të shërbimit të orientuar nga klienti, duhet të bëhet në atë mënyrë që 
Komuna të sigurojë fokus të vazhdueshëm tek klienti gjatë punës rutinore. 

-  Shpjegon prapavijën, fushëveprimin, qëllimin, objektivat dhe metodologjinë që është përdorur 
për të zhvilluar Planin antikorupcion. 

- Plani antikorrupsion është dokument strategjik si dhe operacional që mbështetë rezultatet e 
procesit të vlerësimit të rrezikut të integritetit të ndërmarra në Komunën e Mitrovicës. 
- Plani tregon përkushtim të komunës në përmirësimin e mëtejmë të kontrolleve ekzistuese 
operacionale në sektorin e plotë të aktivitete të realizuara duke përfshirë ofrimin e shërbimeve 
për qytetarët. 
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7. REZULTATET E ANKETIMIT DHE LISTA E PRIORITETEVE         
 

 Rezultatet, zhvillimi i vizionit për komunën e Mitrovicës është bazuar në vizionin që 
ka dalë nga punëtoritë e organizuara (PLAKM) me një pjesëmarrje të gjerë të rinisë 
studentore, administratës komunale, shoqërisë civile, komunitetit, konferenca për 
shtyp, debate me publikun, komunikimi me masat, televizioni, gazetat, radio, 
materialet të shtypura dhe ueb-site. 

 Vizioni ynë është i rrënjosur në realitetin natyror, gjeografik, ekonomik dhe kulturor 
të komunitetit tonë dhe i përmbledh në mënyrë reale ambiciet dhe kapacitetet e tij.  
Ai ofron një udhëzim për veprim për komunitetin, qeverinë komunale dhe partnerët 
tanë dhe i frymëzon përpjekjet e përbashkëta për ta vënë Mitrovicën në ballë të 
menaxhimit të antikorrupsionit. Në të theksohet se për ne është e rëndësishme që ta 
ofrojmë një shërbim efikas, efektiv dhe të vlefshëm për paratë që paguhen për të, me 
një përfshirje të lartë të komunitetit, dhe që konsumatori të jetë i kënaqur.  

 
Vizioni për PKAK në komunën e Mitrovicës shprehët përmes slloganit: 
               
      “Qytet universitar me shoqëri të shëndoshë dhe të pa korruptuar” 
 

↓  ↓  ↓  ↓ 
1.OBJEKTIVI 
STRATEGJIK 
Rritje  e 
efikasitetit, 
efektivitetit dhe 
transparencës 
në përgjithësi të 
sistemit të 
menaxhimit 
komunal përmes 
integrimit të 
rrezikut të 
integritetit si 
element 
thelbësor i 
përgjegjësisë 
menaxhuese për 
të menaxhuar 
rreziqet e 
integritetit dhe 
korrupsionit 

  
2. 
OBJEKTIVI 
STRATEGJIK  
Rritje e 
efikasitetit, 
efektivitetit, 
cilësisë dhe 
transparencës së 
operacioneve 
komunale 
përmes 
kontrolleve të 
optimizuara të 
integritetit në 
nivel operativ 

 
 
 
 

  
3. 
OBJEKTIVI 
STRATEGJIK 

Rritia e kornizës 
së burimeve 
njerëzore për të 
udhëhequr dhe 
përkrahur 
reformat e 
integritetit, për 
të menaxhuar 
sistemin e 
integritetit dhe 
për të 
implementuar 
objektivat/masat  
e integritetit  
përmes 
përmirësimit të 
dukshëm të 
aspekteve të 
MBNJ dhe 
funksionit të 
DBNJ 

 
 

 4. 
OBJEKTIVI 
STRATEGJIK 

Mundësimi i 
mjedisit të 
brendshëm për të 
mbështetur 
proceset 
komunale të 
shëndosha nga 
aspekti i 
integritetit, 
përmes 
kontrolleve të 
optimizuara të 
integritetit në 
nivel  të procesit 
strategjik dhe 
operacional dhe 
ndërtimit/forcimit 
të kapaciteteve, 
njohurive dhe 
aftësive lokale në 
menaxhimin e 
integritetit 

 Misioni 
Komuna  në të gjitha nivelet,  sektorin privat, shoqëria civile dhe 
pjesëmarrësit tjerë janë të vendosur për të përmirësuar dhe për të 
forcuar kuadrin ligjor, institucional për të luftuar korrupsionin. 
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8.O.  OBJEKTIVAT STRATEGJIKE, LINJAT E AKTIVITETEVE DHE MASAT 
 

Objektivat strategjike, linjat e aktivitetit dhe masat: paraqesin objektivat kryesore 
strategjike dhe bën përmbledhjen e fushave të veprimit që synojnë të fuqizojnë mbrojtjen e 
integritetit në Komunën e Mitrovicës, në bazë të rreziqeve të vlerësuara të integritetit, 
mësimeve të nxjerra dhe praktikave të mira relevante.  
Progresi aktual i Komunës së Mitrovicës ,  përfshirja e stafit dhe  zotimi i menaxhmentit të 

lartë, se komuna e Mitrovicës do të ketë zero tolerancë, ofrojnë bazë të shëndoshë për 
avancimin e menaxhimit të antikorrupsionit në vitet e ardhshme. Duke ecur përpara, 
Komuna do të fuqizojë masat që rrisin anpikorrupsionin dhe parandalojnë korrupsionin 
duke u fokusuar në katër fushat kryesore si në vijim: 

 

 Efikasitet, efektivitet dhe transparencë e rritur në sistemin e përgjithshëm të 
menaxhimit të Komunës përmes vlerësimit të rrezikut të korrupsionit  si element 
thelbësor i përgjegjësisë menaxhuese për të kontrolluar rreziqet e korrupsionit; 

 Efikasitet, efektivitet, cilësi dhe transparencë e rritur e operacioneve të komunës 
përmes shfrytëzimit më të mirë të kontrolleve të korrupsionit në nivel operativ; 

 Kornizë e zgjeruar e burimeve njerëzore që çon në  mbështetje të  reformave për 
luftë të korrupsionit,menaxhon sistemin antikorrupsion dhe implementimin e 
objektivave/masave për antikorrupsion përmes përmirësimit të dukshëm të 
aspekteve të antikorrupsion; 

 Mundësimi i mjedisit të brendshëm për të mbështetur proceset komunale të 
shëndosha nga aspekti i integritetit, përmes kontrolleve të optimizuara të integritetit 
në nivel të procesit strategjik dhe operacional dhe ndërtimit/forcimit të kapaciteteve, 
njohurive dhe aftësive lokale në menaxhimin e integritetit. 

 Komuna është në një proces të zhvillimit të dokumentit për zbatimin e sistemit të 
menaxhimit të cilësisë  në përputhje me kërkesat e ISO 9001:2008. Kjo përpjekje për 
të futur menaxhimin me fokus, me performancë dhe të bazuar në proces, 
mbështetur nga zotimi i menaxhmentit të integritetit  në vitet e ardhshme.  
Objektivat e Komunës për rritjen e integritetit dhe parandalimin e korrupsionit do 
të përqëndrohen në katër fusha kryesore si në vijim : 

 
8.1. Objektiva S trategjike 

Rritje e efikasitetit, efektivitetit dhe transparencës në përgjithësi të sistemit të 
menaxhimit komunal përmes integrimit të rrezikut të integritetit si element 
thelbësor i përgjegjësisë menaxhuese, për të menaxhuar rreziqet e integritetit dhe 
korrupsionit. 

 

8.2. Linjat e aktivitetit dhe masat përkatëse 
 
Shndërrimi i planifikimit të integritetit në praktikë të qëndrueshme   me burime të duhura që 
synon gjetjen e përdorimit më të mirë të burimeve në dispozicion për antikorrupsion në bazë 
të vlerësimit të rrezikut në mënyrë sistematike dhe me anë të informatave. 
 
Komuna e Mitrovicës po kalon nëpër një proces të strukturuar të planifikimit të 
antikorrupsionit , mirëpo ky proces do të ketë sfida. Për të siguruar qëndrueshmëri, 
Komuna do të bëjë përpjekje të tjera të vazhdueshme për të fuqizuar kapacitetet e 
brendshme për planifikim dhe menaxhim të antikorrupsionit ; do të ofrojë monitorim dhe 
raportim të rregullt gjatë implementimit, si dhe rivlerësim periodik. Planifikimi i 
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antikorrupsionit do të bëhet me burimet e duhura dhe do të jetë pjesë e praktikave rutinore 
të menaxhimit. Vlera e tij e shtuar do të përvetësohet nga i gjithë stafi. 
 

Masat: 8.2. 
8.2.1. Të komunikohet Plani i antikorrupcionit  në komunën e Mitrovicës  tek i gjithë 

stafi, përfshirë ndarjen e përgjegjësive lidhur me implementimin e tij dhe 
afatet përkatëse. 

8.2.2. Të fuqizohen kapacitetet e të gjithë stafit për të kuptuar çështje të 
antikorrupsionit dhe për të implementuar masat e antikorrupsionit 
përmes trajnimit gradual, të targetuar për antikorrupcion, dhe rritjes së 
vetëdijesimit.  

8.2.3. Të zhvillohet një qasje sistematike për të monitoruar, vlerësuar dhe 
komunikuar së brendshmi rezultatet e implementimit të masave të 
antikorrupsionit, përfshirë raportimin për masa të antikorrupsionit si 
pjesë e raporteve vjetore të menaxhmentit. Të caktohen përgjegjësitë e 
nevojshme për të raportuar implementimin e masave anti-korrupsion. Të 
shfrytëzohet në maksimum mundësia për të komunikuar rezultatet e 
implementimit të një shkalle të gjërë të palëve të interesit, përmes 
formateve të duhura të komunikimit: publikim në ueb faqe, mbledhje etj. 

8.2.4. Të merren masa për vlerësimin e rreziqeve  të procesit të antikorrupsionit, 
të rivlerësohen në intervale të planifikuara, d.m.th. rishikime periodike të 
aktiviteteve të njësive me funksione kontrolli në fushat ku ka rreziqe më të 
mëdha dhe ku është e nevojshme. 

 
8.3. Progresivisht të arrihet tranzicioni nga planifikimi i integritetit drejtë një sistemi 
funksional të menaxhimit të antikorrupsionit që do të fuqizonte rezistencën e përgjithshme 
organizative të komunës ndaj korrupsionit, minimizimin e niveleve të mbetura të riskut dhe 
parandalimi efektiv nga shkeljet e integritetit. 
Planifikimi i proceseve antikorrupsion është hapi i parë drejt menaxhimit efektiv  për 
vlerësimin e rreziqeve  të procesit të korrupsionit. Për të pasur një sistem funksional të 
menaxhimit të korrupsionit, kërkohet që Komuna të implementoj në tërësi kornizën e 
përmirësimit të vazhdueshëm, Planifikim – Bërje – Kontrollim – Veprim i menaxhimit efektiv  
për vlerësimin e rreziqeve  të procesit të antikorrupsionit .Ky implementim duhet të përfshijë 
menaxhimin efektiv për vlerësimin e rreziqeve  të procesit të korrupsionit në praktikat 
rutinore të menaxhimit. Ky proces duhet të implementoj masat e planit dhe kontrollet e 
ndërlidhura operative;  të kontrolloj, monitoroj dhe vlerësoj karakteristikat kryesore të punës 
që përcaktojnë performancën organizative lidhur me parandalimin e korrupsionit dhe të 
integritetit kundrejt politikave dhe objektivave të korrupsionit.  E tëra lidhet me  raportimin e  
rezultateve dhe  ndërmarrja e  hapave  për të përmirësuar vazhdimisht performancën e 
integritetit organizativ dhe sistemin e menaxhimit të integritetit. 

Masat: 
8.3.1. Të bëhet ndarja e përgjegjësive të qarta sa i përket planifikimit, 

implementimit, monitorimit dhe përmirësimit të sistemit të menaxhimit të 
integritetit . Komunikimi efektiv i tyre tek i gjithë stafi; 

8.3.2.  Të ndërmerret komunikimi i brendshëm efektiv dhe i strukturuar lidhur me 
korrupsionin dhe integritetin në të gjitha funksionet dhe nivelet brenda 
organizatës. Të integrohen aspektet e integritetit në politikat/praktikat e 
komunikimit të brendshëm. 

8.3.3. Të bëhet prezantimi i një sistemi që mundëson raportim konfidencial të 
shkeljeve të integritetit, përfshirë shkeljet e ligjit ose të standardeve ose të 
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etikës profesionale, në mirëbesim dhe mbi baza të arsyeshme. Për këtë 
qëllim, të miratohet Politika e paralajmërimit të Komunës, që paraqet 
procedurën e hollësishme, e cila duhet të ndiqet për të raportuar incidente 
të mashtrimit ose korrupsionit. Kjo politikë të respektoj dispozitat e Ligjit   
për mbrojtjen e informatorëve, që udhëheq mbrojtjen e paralajmëruesve . 
Kjo politikë do të komunikohet në të gjitha nivelet, për të përkrahur njohuri 
adekuate rreth tij, qëndrime pozitive dhe zbatim efektiv. 

8.3.4. Të krijohet një monitorim i brendshëm i performancës së integritetit të 
strukturuar për Komunën brenda intervaleve të planifikuara d.m.th. çdo tre 
muaj që të mundësohet se rezultatet të raportohen tek menaxhmenti i lartë 
dhe të ndërmerren masat e duhura përmirësuese; 

8.4.5.  Të krijohet rishikimi i sistemit të menaxhimit të integritetit – për të rishikuar 
brenda intervaleve të planifikuara p.sh. çdo vit të dhënat për burime lidhur 
me performancën  në implementimin e objektivave dhe të 
masave,rezultateve nga monitorimi i performancës së integritetit, 
rezultateve të auditimit të brendshëm, sfidave  rekomandimeve për 
përmirësim  dhe për të marrë vendime lidhur me efektivitetin e shtuar . 

 
8.4. Në mënyrë progresive të integroj aspekte të Sistemit të Menaxhimit të Integritetit në 
sistemet e menaxhimit të cilësisë organizative në përputhje me praktikat  relevante të 
menaxhimit të mirë. 
Komuna po kalon nëpër një proces për zhvillimin dhe implementimin e një sistemi të 
menaxhimit të cilësisë në përputhje me kërkesat e sistemit . Gjithashtu, është duke bërë një 
vetëvlerësim sipas Kornizës së Përgjithshme për Vlerësim. Instrumentet e bazuara që kanë 
dëshmuar efektin e tyre në rritjen e qeverisjes së sektorit publik në shumicën e vendeve të 
BE-së, pasi ato mbështesin parimin e përmirësimit të vazhdueshëm në të gjitha punët, që nga 
niveli i lartë i planifikimit strategjik dhe vendimmarrja, deri në zbatimin me hollësi të 
elementeve të punës në nivel operativ përmes përmirësimit të aftësive, të njerëzve, 
proceseve, teknologjisë dhe të infrastrukturës. Tipari i tyre dallues është Fokusi tek Klienti që 
do ta ndihmojë Komunën e Mitrovicës të përmirësojë marrëdhënien e shërbimit me klientët e 
brendshëm, cilësinë e shërbimeve, standardet e udhëhequra nga klientët, marrëdhëniet me 
furnitorët/nën kontraktorët . Integrimi i aspekteve në menaxhimin e cilësisë do të optimizoj 
performancën e integritetit dhe do të kufizoj me efektivitet mundësitë për shkelje të 
integritetit; mundëson ndërtimin e një sistemi efektiv të menaxhimit me ciklin e plotë, i cili  
rithekson cilësinë dhe integritetin. Ajo përcjellë një mesazh të fortë për klientët e brendshëm 
dhe të jashtëm për zotim të qartë. 
 

Masat: 
8.4.1.  Të përdoret gjithnjë e më shumë një sistem i menaxhimit të cilësisë i 

orientuar nga procesi dhe zgjerimi i fushëveprimit të tij për të mbuluar të 
gjithë Komunën, në përputhje me praktikën më të mirë të Shteteve Anëtare 
të BE-së dhe në përputhje me standardet e Sistemit të Menaxhimit të 
Cilësisë. Kjo do të përmirësoj cilësinë dhe transparencën e shërbimit, 
llogaridhënies dhe – përcjelljes , në marrëdhënie me furnitorët. Në disa 
departamente komunale, janë ndërmarrë hapa për të prezantuar një sistem 
të mbështetur tek menaxhimi i procesit. Për të mundësuar efektin e 
përshkallëzimit, duhet planifikuar zgjerimi i fushëveprimit të sistemit, 
burimeve dhe vazhdimi i implementimit të këtij plani. 
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8.4.2. Të zhvillohet një regjistër i plotë dhe  gjithëpërfshirës  i  proceseve  të 
Komunës. Mbulimi i të gjitha proceseve kryesore që janë të rëndësishme për 
cilësinë  dhe  integritetin  përmes  procedurave  të  brendshme  operative  të 
dokumentuara si duhet për të reduktuar riskun nga gabimet dhe devijimet. 
Komunikimi i këtyre procedurave tek i gjithë stafi në mënyrë që të hyjnë në 
përdorim në mënyrë efektive, trajnimi i stafit sipas nevojës. 

 8.4.3.  Të zhvillohen indikatorët e duhur operativ dhe menaxherial dhe  të                   
performancës strategjike në të gjitha proceset komunale, që mundësojnë 
vlerësimin e progresit të ndikimit të reformës, identifikimit të problemeve, 
përkrahjes së vendimmarrjes/proceseve operative etj.  

8.4.4.   Të përdoren komentet nga përdoruesit e shërbimit, si instrument për të rritur 
performancën e integritetit të organizatës dhe cilësinë e shërbimit. Për 
këtë qëllim, të planifikohen dhe të implementohen anketa të 
kënaqshmërisë së klientëve; kontrolle ad hoc , operacione me klientë 
sekret  etj. 

 
8.5. Në përputhje me ngritjen e sistemeve të forta të menaxhimit të cilësisë dhe integritetit, të 
zbatohet në vijimësi koncepti i shërbimit të orientuar nga klienti duke zhvilluar një Statut të 
Shërbimit të Klientit që përshkruan nivelin minimal të shërbimit që klienti duhet të pres nga 
Komuna e Mitrovicës dhe të siguroj fokus të vazhdueshëm tek klienti gjatë punës rutinë. 
Statuti i Shërbimit ndaj Klientit do të përshkruaj nivelin minimal të shërbimit, që klienti 
duhet të pres nga Komuna, me terminologji të qartë dhe gjuhë të thjeshtë. Statuti 
informon klientët se si të bëjnë parashtresa ose sugjerime, nëse është me vend, forma të 
përmirësimit/ankesës nga jashtë dhe të përfshijë hollësitë kontaktuese. Ai demonstron 
zotimin ndaj standardeve të shërbimit dhe mbështet vlerësimin e vazhdueshëm të 
performancës duke bërë raportim të hapur të rezultateve. Mund të kontribuoj dukshëm 
në ngritjen e imazhit të Komunës si një organizatë që ka standarde të larta dhe 
përkushtim p ë r  të demonstruar ndaj cilësisë dhe transparencës së shërbimit publik. 

 
Masat: 

 8.5.1.  Të rizbatohet koncepti i shërbimit të orientuar nga klienti duke zhvilluar 
Statutin e Shërbimit për Klientët e Komunës së Mitrovicës ,në përputhje me 
përpjekjet për modernizim të Komunës dhe praktikat e mira në dispozicion. 

8.5.2. Të bëhet paraqitja e Statutit të Shërbimit të Klientit në zonat kryesore publike 
p.sh. zonat ku ofrohen shërbimet dhe ofrimi i qasjes në të përmes mediave të 
shtypura dhe elektronike  si dhe ubefaqes. 

8.5.3. Të vihet në dijeni i gjithë stafi lidhur me standardet e shërbimit që gjenden në 
Statut. 

 
8.5.4.  Për t’u siguruar më mirë menaxhimi efektiv  për vlerësimin e rreziqeve kritike  

të procesit të korrupsionit, që janë të ndërlidhura me asete të sigurisë së 
informacionit, duhet azhuruar  çdoherë  sistemi për menaxhimin e sigurisë së 
informacionit , që aktualisht është funksional në Komunë për të arritur shkallë 
më të lartë të pajtueshmërisë me praktikat e mira në dispozicion dhe 
standardet relevante, sidomos Kërkesat ISO 27001:2013 për sistemet e 
menaxhimit të sigurisë së informacionit. 
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8.6. Komuna po azhuron sistemet e veta të menaxhimit të informacionit që ofrojnë 
avantazhe të konsiderueshme, mirëpo kërkojnë edhe theks më të fuqishëm tek siguria 
e informacionit dhe integritetit. Duke pasur parasysh shtrirjen e sistemit të informacionit 
dhe mundësitë për të dëmtuar palët e treta, sjellja etike duhet të promovohet në atë 
mënyrë që të njohë nevojat për siguri dhe të respektoj interesat legjitime të të tjerëve. 
Mbrojtja e informacionit personal dhe mbrojtja e informacionit konfidencial është me 
rëndësi shumë të madhe. Praktikat e mira p.sh. Udhëzuesi për Sigurinë e Informacionit 
dhe Rrjetet dhe standardet e menaxhimit sugjerojnë se të gjithë janë përgjegjës për 
sigurinë e informacionit. Për këtë qëllim do të merret parasysh detyrimi për të dhënë 
deklaratën e konfidencialitetit dhe mos zbulimit të informatave zyrtare. Vlerësimi i 
riskut, dizajni i sigurisë, menaxhimi i sigurisë dhe rivlerësimi janë përbërës integral të 
sistemit të shëndoshë të sigurisë së informacionit. Për të garantuar rezultate, aplikimi i 
sistemit duhet të kontrollohet, monitorohet në mënyrë strikte dhe të auditohet rregullisht. 
 
Masat: 

8.6.1.   Të zhvillohet Doracaku për Sigurinë e Integritetit dhe Sigurinë e Informacionit 
në  Komunën  e  Mitrovicës,  në bazë  të  Udhëzuesve  për  Sigurinë  e 
Informacionit dhe Rrjetet si dhe standardin e menaxhimit ) dhe integrimi i saj 
në politikat aktuale për sigurinë e informacionit; 

8.6.2.  Sipas nevojës të sigurohen burime për procesin e menaxhimit të sigurisë së 
informacionit përmes krijimit/fuqizimit të kapaciteteve komunale për 
menaxhimin e sigurisë së informacionit p.sh. trajnime në ISO për staf të 
përzgjedhur. 

8.6.3. Të zhvillohet një vlerësim i targetuar i zbraztësirave të sistemit të menaxhimit 
të informacionit ekzistues kundrejt ISO/IEC 27001 që përkufizon kërkesat për 
krijimin, implementimin, operimin, monitorimin, rishikimin dhe përmirësimin 
e një Sistemi të Menaxhimit të Sigurisë së dokumentuar. Në bazë të 
rezultateve, të krijohet dhe implementohet një Plan Veprimi i ndarë në faza 
për Sigurinë e Informacionit, me masa konkrete për të siguruar përzgjedhjen e 
kontrolleve të sigurisë të përshtatshme dhe proporcionale që mbrojnë asetet e 
informacionit, rrisin besueshmërinë organizative para palëve të interesit dhe 
parandalojnë shkeljet e integritetit. 

8.6.4 Të merren masa që të gjithë punonjësit të sensibilizohen rregullisht lidhur me         
riskun nga mashtrimet dhe korrupsioni që kanë të bëjnë me sigurinë e 
informacionit dhe shfrytëzimin e burimeve kompjuterike, sidomos – kontrolli i 
qasjes dhe marrja e masave që të zhvillohen sisteme, të cilat kufizojnë riskun 
nga manipulimi i të dhënave të kompjuterizuara. Për këtë qëllim, të krijohet 
një sistem i rregullt i trajnimeve për vetëdijesim . 
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9.0. OBJEKTIVA STRATEGJIKE  
Rritje e efikasitetit, efektivitetit, cilësisë dhe transparencës së operacioneve komunale 
përmes kontrolleve të optimizuara të integritetit në nivel operativ. 
 

9.1. Linjat e aktivitetit dhe masat përkatëse 
 

2.1.Fuqizimi i rregullave - praktikave në fushat kryesore të mbrojtjes së    integritetit: 
konflikti i interesit, performanca jashtë punës, deklarimi i aseteve, dhuratave dhe 
akomodimit si  dhe marrja e masave se këto rregulla janë kuptuar mirë dhe ndiqen. 
Rregulla të qarta të brendshme për kontrollet e integritetit janë kritike për menaxhim 
efektiv të integritetit. Ato duhet të jenë në pajtim me kornizën ligjore aktuale si dhe me 
standardet më të mira të integritetit që janë në dispozicion. Niveli i mjaftueshëm i 
njohurisë së këtyre rregullave nga i gjithë stafi është absolutisht i nevojshëm për të 
siguruar implementim efektiv. 

9.1.1. Të rishikohet nevoja për të zhvilluar rregulla të brendshme për deklarimin e 
interesit, performancës jashtë punës, deklarimit të aseteve, dhuratave dhe 
mikpritjes, përveç Kodit të Sjelljes dhe rregulloreve të zbatueshme 
vendore. Këto rregulla të zhvillohen nëse konsiderohen të nevojshme që 
modifikojnë Kodin ekzistues për të mbuluar të gjitha fushat e mbrojtjes 
së integritetit. 

9.1.2.Të merren masa për nivel të mjaftueshëm të njohurisë së të gjithë stafit 
për rregullat ekzistuese për konfliktin e interesit, performancës jashtë 
punës, deklarimit të aseteve, dhuratave dhe mikpritjes përmes trajnimit të 
duhur dhe trajnimeve  për rritje të vetëdijesimit. 

9.1.3.Të krijohet regjistri i dhuratave në Komunën e Mitrovicës në përputhje 
me rregulloret relevante (Kapitulli III Dhuratat ) i Ligjit Nr. 04/L-050 për 
deklarimin, origjinën dhe kontrollin e dhuratave të të gjithë zyrtarëve 
publik . Të merren masa që stafi të jetë në dijeni të Regjistrit dhe se ky i 
fundit të mbahet si duhet. 

9.1.4. Rritja   e   rezistencës   ndaj   shkeljeve   të   integritetit   përmes   fuqizimit   të 
kontrolleve operative për integritetin në proceset e prokurimit publik 

 
Prokurimi publik është një sektor me risk e kompleksitet të lartë, ku sektori privat-publik 
ndërvepron direkt dhe krijon mundësi shumë të mira për përfitime. Korrupsioni në 
prokurim përfshinë humbje fiskale, humbje të efikasitetit nga prishja e konkurrencës në 
treg dhe humbje të mirëqenies lidhur me qasje të përkeqësuar dhe të cilësisë së 
shërbimeve dhe mallrave publike. Fuqizimi i këtyre kontrolleve shndërrohet në një 
element jetësor për menaxhimin e integritetit. 

9.2.1. Në përputhje me rregulloret vendore, të zhvillohen dhe të zbatohen standardet 
minimale për transparencë në prokurimin publik në Komunë si një kufi dhe të 
monitorohet implementimi i tyre. Transparenca është thelbësore sa i përket 
mundësive për tendere, kritereve të përzgjedhjes, procesit të vlerësimit, 
vendimit për dhënie   të kontratave  , afateve dhe kushteve të kontratave, 
zbatimit të kontratës, kontesteve dhe mekanizmave  si dhe procedurave për 
zgjidhje. 

9.2.2.Të fuqizohen kapacitetet për të menaxhuar prokurimin publik përmes krijimit 
dhe implementimit të një programi të zhvillimit të vazhdueshëm profesional, 
për zyrtarët e prokurimit publik , me fokus te standardet dhe integriteti 
profesional. 
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9.2.3.Aty ku është e realizueshme, të zbatohet ndarja e detyrave në fazat kyçe të 
prokurimit publik – kuotimet, dhëniet e kontratave, mbikëqyrja e 
implementimit të kontratave, pranimet dhe pagesat. 

9.2.4 . Aty ku është e realizueshme, të praktikohet rotacioni i rregullt i  stafit  në 
njësinë e prokurimit publik dhe kontratave për të shmangur mundësinë që të 
krijohen apo forcohen marrëdhënie potenciale korruptive. 

9.2.5. Të krijohet mundësia për zbatim të vazhdueshëm të rregulloreve për KT në 
procesin e prokurimit publik. Të kërkohet nga të gjithë pjesëtarët e 
Komisionit  të  Tenderëve  që  të  nënshkruajnë  formularin  e  Deklarimit  të 
Interesit. 

9.2.6. Të sigurohet mbikëqyrja efektive e qytetarëve mbi procesin e prokurimit publik 
me anë të ruajtjes së kërkesave që komisionet përzgjedhëse i përzgjedhin 
tenderet fitues ,të kenë në përbërje staf të qeverisë lokale dhe vëzhgues nga 
OJQ të pavarura. Kjo do të hapë procesin dhe siguron se procesi po zhvillohet 
me legjitimitet. 

9.2.7. Të fuqizohen kontrollet operative gjatë pranimit dhe procedimit të 
dokumentacionit të tenderëve: Dosjet e tenderëve të pranohen së paku nga dy 
persona ose të vendosen në kutinë e tenderit. Kutia e Tenderit duhet të jetë 
gjithnjë e mbyllur dhe tenderët e dorëzuar duhet të merren nga dy pjesëtarë të 
stafit, të autorizuar posaçërisht për këtë – asnjëri prej tyre nuk duhet të ketë 
mundësinë të hapë kutinë e tenderit vetëm. Të gjithë tenderët e  pranuar duhet 
të regjistrohen dhe të arkivohen . 

9.2.8. Të kufizohen mundësitë për komunikim me ofertuesit duke krijuar protokoll të 
qartë për komunikimin me ofertuesit dhe duke krijuar pika të qarta të 
kontaktit për ofertuesit. Vetëm një numër i vogël i zyrtarëve të kenë mundësinë 
të merren direkt me ofertuesin. 

9.2.9. Të inkurajohen kompanitë që punojnë me Komunën, të vërtetojnë se ato i 
respektojnë zotimet për integritet të Komunës dhe dispozitat vendore anti-
korrupsion , dhe të kërkohet prej tyre që përveç kontratës të nënshkruajnë 
edhe deklaratën  zotimit. 

9.2.10. Të miratohet dhe mbahet një listë e zezë e furnitorëve/nënkontraktorëve që 
nuk respektojnë standardet e brendshme të integritetit, të përcaktuara nga 
Komuna për të udhëhequr vendimet potenciale të përjashtimit. 

9.2.11. Të zhvillohen indikatorë të performancës së prokurimit për të monitoruar dhe 
për të përmirësuar performancën e prokurimit me kalimin e kohës: p.sh. numri 
i ankesave, koha mes hapjes së ofertës dhe dhënies së kontratës, numri i 
ndryshimeve në kontratë, rritjet e çmimit etj. 

9.2.12. Të caktohen auditime pas prokurimit dhe dhënies së kontratës për tenderë mbi 
një kufi të specifikuar për të rishikuar respektimin e standardeve të 
specifikuara procedurale. 
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9.3.  Përmirësimi i rezistencës organizative ndaj shkeljeve të korupsionit në fushat 
kryesore operative të ofrimit të shërbimeve 

 

Komuna do të përdor kontrolle operative për të menaxhuar rreziqet madhore të 
identifikuara të integritetit, të siguroj respektimin e kërkesave ligjore dhe të shmangë 
ose minimizoj risqet e integritetit. Kur identifikohen risqet për kontrolle operative, 
Komuna merr parasysh të gjitha veprimet e saj, përfshirë edhe ato që kanë të bëjnë 
me funksione menaxheriale p.sh. blerja, menaxhimi financiar etj, dhe të gjitha këto 
veprimtari kryesore të përditshme. Vlerësimi i riskut të kryer tregon risqet kryesore në 
kontekst të funksioneve kyçe të Komunës në fushat si vijon: planifikimit urban dhe 
rural; implementimit të rregulloreve për ndërtim dhe standardeve për kontrollë të 
ndërtimit; shfrytëzimit dhe zhvillimit të tokës; licencimit të shërbimeve dhe hapësirave 
lokale; përfshirë ato që kanë të bëjnë me argëtimin, aktivitete kulturore dhe të 
zbavitjes, ushqimit, akomodimit, tregjeve, shitësve në rrugë, transportit publik lokal 
dhe taksistëve ; zhvillimit ekonomik lokal; shëndetit publik; ofrimit dhe mirëmbajtjes së 
shërbimeve publike, përfshirë furnizimin me ujë, kanalet e ujërave të zeza dhe 
kanalizimeve, trajtimit të ujërave të zeza, menaxhimit të mbeturinave, rrugëve lokale, 
transportit lokal dhe sistemit të ngrohjes lokale. Në mesin e kompetencave të 
deleguara të Komunës ato që janë më të rrezikuara nga shkeljet e integritetit të prirura 
për korrupsion konsiderohet të jenë dokumentat kadastral; licensimi dhe regjistrimi i 
bizneseve; regjistrat civil; regjistrimi i votuesve; shpërndarja e pagesave të asistencës 
sociale dhe mbrojtja e pyjeve dhe e territorit të komunës. Përballë këtyre sfidave, 
Komuna ka identifikuar prioritetet e veta afatshkurtra dhe afatgjata dhe kontrollet e 
strukturuara operative në forma të ndryshme, si procedura, udhëzime për punë, 
kontrolle fizike. Zgjedhja për metoda specifike të kontrollit varet nga një sërë faktorësh 
si shkathtësitë dhe përvoja e njerëzve që e kryejnë operacionin dhe domethënia e 
kompleksitetit dhe integritetit të vetë operacionit. 
 

9.3.1. Masat e përgjithshme 
Rritja e rezistencës ndaj shkeljeve të integritet përmes  fuqizimit të kontrolleve operacionale 
të integritetit në proceset kyqe me rrezik të lartë të menaxhimit dhe mbështetjes. 
 
9.3.2.Kuvendi Komunal 
Arsyeshmëria: Kuvendi komunal i zgjedhur drejtpërsëdrejti është organi më i lartë në 
kontestin komunal . Ai ushtron funksione kritike me rrezik të lartë të integritetit ashtu si 
përcaktohet me LVQL dhe Statutin e Komunës si p.sh. në lidhje me miratimin e buxhetit dhe 
planet e investimit ,nivelin e taksave ,tarifave dhe pagesave komunale , vendimet që kanë të 
bëjnë me pronën komunale , aprovimin dhe ndryshimet e Planit Komunal për Zhvillim 
(PKZH)Planit për Zhvillim Urban(PZHU) dhe Planit Rregullativ Urban(PRRU). Roli I Kuvendit 
Komunal në qeverisjen lokale e bënë atë shtyllë të rëndësishme të SMI. Për shkak të 
kufizimeve në llogaridhënien horizontale në rastin e Kuvendit Komunal , përgjegjësia e tij 
ndaj SMI-(sistemit të menaxhimit të integruar) komunale është aktualisht e kufizuar në 
sigurimin e zotimit të komunës për zbatimin përkatës, gjersa Komuna si organ ekzekutiv, 
është përgjegjëse për të siguruar përshtatshmëri të SMI dhe për zbatimin dhe respektimin e 
saj. 
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9.3.2.1 T’i propozoj Kuvendit komunal miratimin e Kodit të Etikës (Kodit të sjelljes), 
Rregullave të integritetit të cilat trajtojnë deputetët e Kuvendit Komunal . 
Në përputhje me praktikat e mira ndërkombëtare ,kjo do të jap një mesazh të fortë për sa i 
përket zotimeve të integritetit të këshilltarëve komunal. 
9.3.2.2. Të inkurajohet pjesëmarrja e deputetëve të Kuvendit Komunal në ngjarjet e 
ndërgjegjësimit –marrëdhënieve me publikun lidhur me integritetin si dhe rishikimin e 
menaxhimit të integritetit. Të mbështeten për të demonstruar lidershipin e tyre në 
parandalimin dhe zbulimin e korrupsionit, ashtu siq zbatohet në fushat e tyre të 
përgjegjësisë .  
 
9.4. Kabineti i kryetarit të Komunës  
Arsyeshmëria : është veçanërisht e rëndësishme që menaxhmenti i lartë ta mbaj rolin 
udhëheqës në arritjen e pajtueshmërisë dhe koherencës  në pjesët e Komunës për të cilat 
kanë përgjegjësi. Çështjet e koordinimit dhe reformat janë vendimtare për ta kuptuar rolin e 
këtij kabineti . 
Një ndër hapat për të kordinuar politikëbërjen dhe ofrimin e shërbimeve të pushtetit lokal 
është që të eliminojnë situatat që politikat e ndryshme e minojnë njëra tjetrën, të bëjnë 
përdorim më të mirë të burimeve ,të krijojnë dhe ofrojnë qasje dhe shërbime të plota 
qytetare . 
Ekziston një përpjekje për kordinim dhe koherencë në politikat komunale përmes krijimit të 
një sistemi të politikave të përbashkëta që mund të korrin efikasitete. 

9.4.2.1. Të krijohet dhe mirëmbahet një sistem koherent dhe i strukturuar i koordinimit 
të brendshëm përgjatë shtyllave si në vijim: 1)koordinim vertikal, 2) koordinim 
horizontal ndërmjet njësive të ndryshme ,3) koordinim me qeverinë qendrore ,  
koordinim me OJQ-të dhe organizatat e interesit të sektorit privat. 

9.4.2.2. Të krijohet dhe mirëmbahet , përmirësohet vazhdimisht një sistem digjital i 
komunikimit të brendshëm duke përdorur infrastrukturën   për të mundësuar 
shkëmbim më efikas të të dhënave dhe të komunikimit tek të gjitha njësitë . 

9.4.2.3. Të rritet llogaridhënia dhe efikasiteti  i shërbimit , të zbatohet një sistem 
elektronik i menaxhimit të dokumenteve . Ky sistem do të lejoj ndarjen 
elektronike dhe monitorimin e dokumenteve , përpunimin elektronik të 
peticioneve . 

9.4.2.3. Të rritet transparenca dhe llogaridhënia për klientët , të sigurohet që 
komunikimi me klient të bëhet me kohë . 

 
9.5. Sistemi i menaxhimit financiar, regjistrimi dhe menaxhimi i aseteve 
 
Arsyeshmëria :Kontrollet financiare janë procese të menaxhimit që e ndihmojnë komunën të  
menaxhoj si duhet. Kontrollet e përzgjedhura do të mbulojnë për shembull: aplikimin e 
vazhdueshëm të ndarjes së detyrave në fusha të caktuara të rrezikut të lartë ,nivele të 
duhura të autoritetit për miratimin e pagesave, sigurimi që caktimi i pranuesit të pagesave 
dhe puna ose shërbimet e kryera janë miratuar duke përdorur mekanizma specifik të 
miratimit, të kërkohen së paku dy nënshkrime për miratimet e pagesave ,të kërkohet 
dokumentacion përkatës mbështetës që do të bashkëngjitet në miratimet e pagesave , të 
kufizohet përdorimi i parave të gatshme , të sigurohet që kategorizimet dhe përshkrimet e 
pagesave në llogari janë të sakta dhe të qarta, të realizohet auditimi financiar periodik . 
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Përveç rregulloreve të aplikueshme , Komuna do të përpiqet që në mënyrë të vazhdueshme 
të integroj dhe të zbatoj kontrollet e mësipërme në procedurat dhe praktikat e saj të 
brendshme të menaxhimit financiar. 
9.5.1. Të zhvillohen procedura gjithë përfshirëse për menaxhim të buxhetit. 
9.5.2. Të krijohet një mekanizëm i besueshëm për të gjurmuar shpenzimet buxhetore në 
intervale të planifikuara si  p.sh. në baza mujore  , për të lejuar përllogaritje më të mirë të 
dinamikës së zbatimit të buxhetit. 
9.5.3. Të fuqizohen kapacitete profesionale të stafit përmes trajnimeve të synuara dhe 
aktiviteteve të ndërgjegjësimit. 
9.5.4. Të rritet mbikëqyrja e jashtme mbi realizimin e buxhetit duke themeluar një komision 
i cili do të ketë përbërje nga përfaqësues të pushtetit lokal dhe vëzhgues të pavarur nga OJQ-
të . Kjo do ta hapë procesin dhe do të siguroj që procesi është duke u realizuar në mënyrë 
efektive . 
9.5.5. Të mbahen debate publike për ti informuar qytetarët lidhur me realizimin e buxhetit 
për të publikuar raportet e realizimit të buxhetit . 
9.5.6. Të monitorohen dhe përputhen të gjitha kreditë në baza mujore .  
9.5.7. Të publikohet lista e debitorëve për të siguruar stimulim shtesë që qytetarët ti 
përmbushin obligimet e tyre. 
9.5.8. Të parandalohet përvetësimi i paligjshëm i aseteve , të kompletohet, mirëmbahet dhe 
përditësohet rregullisht regjistri i aseteve dhe i njëjti të monitorohet në baza  mujore. 
9.5.9. Të lejohen auditime të rregullta dhe ad-hoc në regjistrimin e pronës .Të rritet kontrolli 
mbi regjistrimin e pronave duke lejuar kontrolle mbi të njëjtën pikë, për të verifikuar nëse 
regjistrimi është i plotë , i saktë dhe i drejtë. 
9.5.10. Të aplikohen dhe monitorohen regjistrat e automjeteve, GPS dhe ditarët e evidencës, 
si masë mbrojtëse ndaj keqpërdorimit të automjeteve për përfitim personal. 
 
 9.6. Menaxhimi dhe zhvillimi i burimeve njerëzore  
Arsyeshmëria  : Proceset e MBNJ dhe ZHBNJ fokusohen në ndjeshmëri për integritetin . Çdo 
vlerësim i rrezikut do të filloj me kontrollet e MBNJ, të cilat janë mburojë e fortë në 
mbrojtjen e integritetit. Prandaj ato paraqesin një moment të rëndësishëm për komunën e 
Mitrovicës. 
- Të avancohen më tutje proceset e rekrutimit dhe përzgjedhjes përmes zhvillimit të një 
procedure të brendshme të qartë dhe gjithëpërfshirëse për rekrutimin dhe përzgjedhjen në 
mënyrë transparente, dhe duke iu referuar kritereve të qarta të përzgjedhjes, duke përdorur 
një sistem elektronik për rekrutim . 
- Të verifikohen kualifikimet e kandidatëve për punë, si pjesë e aplikimit të tyre për pozitë 
para emërimit duke siguruar përshkrimin e vendeve të punës . 
- Të sigurohet përshkrimi i saktë i vendeve të punës duke u bazuar në rregulloret për 
organizim dhe sistematizim të vendeve të punës .   
- Në proceset kyçe komuna obligohet të mbajë shënime me shkrim të konflikteve aktuale apo 
të mundshme të interesit, duke rritur kontrollet mbi menaxhimin e orarit të punës . 
-Të rritet mbikëqyrja e udhëtimeve zyrtare , të përditësohet sistemi aktual i shpërblimeve 
për punëtorët me rrezikshmëri të lartë dhe aty ku është e mundur të matet kënaqshmëria e 
punëtorëve për punën dhe mjedisin.  
- Të përmirësohet sistemi aktual i menaxhimit të trajnimeve  për të rritur efektivitetin , 
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efikasitetin dhe transparencën . 
- Të sigurohen trajnime adekuate profesionale të stafit dhe futja e mundësive për 
ndryshimin e rregulloreve të aplikueshme me ligj. 
 
9.7. Auditimi i brendshëm 
Arsyeshmëria : Qëllimi i funksionit të auditimit është që të ofroj siguri të arsyeshme për 
menaxhimin e lartë se proceset janë duke operuar në mënyrë efektive ,përfshirë zbatimin e 
sistemit të menaxhimit të integritetit . Ato ndihmojnë që të zbulohen shkeljet dhe veprojnë si 
parandalim të zyrtarëve potencialisht të korruptuar. Rritja e cilësisë së funksionit të 
auditimit në komunën e Mitrovicës në mesin e masave tjera do të bëjë një riorganizim të 
plotë :futjen e sistemit të planifikimit të auditimit dhe inspektimit të bazuar në rreziqe (p.sh. 
vlerësimi i auditimit të mjedisit të brendshëm ,vlerësimi i rrezikut të sistemit të auditimit ), 
faktorët e kritereve të rrezikut dhe metodat e vlerësimit të kritereve të rrezikut, prioriteti i 
sistemit të auditimit ,strategjia e auditimit të brendshëm etj, staf adekuat dhe zhvillim 
profesional të stafit të përfshirë , procedura të rrepta të monitorimit dhe kontrolle të 
integritetit .  
9.7.1. Të rishikohet procesi në kuadër të njësisë së auditimit për t’i gjetur mundësitë për 
përmirësimin e efektivitetit , efikasitetit  dhe transparencës . 
9.7.2. Të rishikohet procedura ekzistuese operative , për të përcaktuar qartë përmes PSO, që 
mbulon të gjitha fazat ,kërkesat për dokumentacion dhe raportim  dhe ndarjen e 
përgjegjësive përkatëse .Të trajtohet menaxhimi i rrezikut ,veprimet specifike të kontrollit 
,planifikimi auditimit të brendshëm ,resurset e auditimit . Të komunikohen procedurat tek 
stafi përkatës .Të monitorohet zbatimi i planit të auditimit dhe të parashikohen masa të 
menjëhershme korrigjuese në rast të dështimeve . 
9.7.3. Të fuqizohen kapacitetet e njësive dhe të rritet profesionalizmi i ekipit të auditimit. 
Lidhur me këtë qëllim të krijohet dhe zbatohet një program i synuar trajnimi për auditorët 
dhe të merren parasysh mundësit e trajnimit të ofruara nga IKAP dhe ofruesit e tjerë te 
trajnimeve të specializuara. Të bëhen auditime në fushat të auditimit (mostrimi 
,intrervistimi etj) 
9.7.4. Të rishikohen mundësitë për rritjen e shpërblimeve të punës për auditorët në kuadër 
të sistemit aktual të shpërblimeve d.m.th të punohet në koeficientin e rrezikshmërisë. 
9.7.5. Të përmirësohet sistemi i komunikimit ndërmjet njësisë  së auditimit të brendshëm 
dhe organeve të tjera komunale .Për këtë qëllim ,duhet të aplikohet një sistem i cilësisë 
informative në të gjitha proceset e punës . 
9.7.6. Të rritet shpeshtësia dhe shumëllojshmëria e auditimeve ,të rritet përdorimi I 
auditimeve të rastit (të papritura- të pa planifikuara) për ti përcjellë  auditimet e fundit dhe 
për  t’i verifikuar gjetjet -procedurat e përdorura. 
9.7.7. Me qëllim të rritjes së kontrollit të auditimit të merret parasysh krijimi i një ueb-
monitorimi, si sistem elektronik që monitoron aktivitet përcjellëse të auditimit dhe 
inspektimit të brendshëm për të siguruar që të gjitha rastet e shkeljeve të dyshuara janë 
zgjidhur në mënyrë të kënaqshme . 
9.7.8. Në baza periodike të vlerësohet efektiviteti i sistemit të auditimit të brendshëm bazuar 
në procedurën e zhvilluar dhe treguesit përkatës .Të lejohet publikimi I rezultateve për ta 
fuqizuar fokusin parandalues. 
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-Përmirësimi i rezistencës ndaj shkeljeve të integritetit në proceset operacionale me rrezik 
të lartë  
Të përgjithshme 
Administrata komunale organizohet në këto drejtori komunale: Drejtoria e Administratës së 
Përgjithshme; Drejtoria e Shëndetësisë; Drejtoria e Arsimit; Drejtoria e Financave dhe 
Zhvillimit Ekonomik; Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturës; Drejtoria e 
Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural; Drejtoria e Inspeksionit; Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit; 
Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit; Drejtoria e Prokurimit; Drejtoria e Mbrojtjes së 
Mjedisit; Drejtoria e Gjeodezisë, Kadastrit dhe Pronës; Drejtoria për Integrime dhe Çështje 
Sociale; Drejtoria a Planifikimit dhe Urbanizmit. 
 
9.8. Drejtoria e Prokurimit 
Arsyeshmëria :Prokurimi publik është veprimtari ekonomike që ka ndikim në mënyrën e 
shpenzimit të parasë publike .Ky resor është një nga resorët më te rrezikuar ndaj 
korrupsionit  meqë bashkëveprimi i drejtpërdrejt privat-publik paraqet mundësi 
fitimprurëse për fitim të paligjshëm .Forcimi i kontrolleve operacionale të korrupsionit në 
prokurimin publik është një element jetik për menaxhimin e korrupsionit në Komunë. 
Masat : 
-Të sigurohet Transparenca, efikasitetit dhe racionaliteti në shpenzimet publike dhe 
Donacionet. 
-Të bëhet parandalimi i korrupsionit dhe keqpërdorimit të pasurisë publike dhe zbatimi i   
kornizës ekzistuese ligjore kundër korrupsionit për financat publike. 
-Parandalimi dhe luftimi i korrupsionit në prokurimin publik dhe shpenzimin e parasë 
publike. 
-Të ngritet kapaciteti i stafit për përgatitjen e tenderëve duke krijuar komisione të kontrollit 
dhe duke krijuar databaza . 
 -Të fuqizohen OSHC- e ,mediat private dhe publike në analizimin e prokurimeve publike. 
-Ku është e mundur të zhvillohet praktika e rotacionit të stafit Brenda Drejtorisë. 
-Të zhvillohen kontrollet e cilësisë mbi zbatimin e procedurave të prokurimit,  e në ketë 
mënyre zhvillohen treguesit e përformancës të cilët monitorohen.  
 
Masat 
-Të sigurohet transparencë optimale nëpër tërë procesin e prokurimit publik, 
disponueshmëri maksimale  të informatave përkatëse të prokurimit në të cilat ka qasje. Për 
të mundësuar një qasje  transparente në prokurimin publik me qëllim të monitorimit dhe 
zbatimit. 
-Të fuqizohen kapacitete për menaxhimin e prokurimit publik përmes përdorimit efektiv të 
të gjitha mundësive për të rritur njohuritë, aftësitë dhe integritetin e zyrtareve të prokurimit 
publik ,kapacitet për përgatitjen e specifikimeve të tenderit dhe kontrollet operacionale të 
integritetit ,të forcohen kapacitetet për përgatitjen e specifikimeve dhe dokumentacioneve të 
tenderit përmes përfshirjes së stafit të brendshëm (psh. nga njësitë tjera në fushat 
përkatëse) si dhe ekspert të jashtëm (nga industria -sektorët përkatës ,OJQ –të, etj). 
-Të zhvillohen udhëzimet e brendshme për të krijuar një zinxhir të qartë ,të aplikohet 
praktika e rotacionit te stafit në prokurimet publike. 
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-Të fuqizohen mediat ,publiku, duke u forcuar procedurat për kontrollin e cilësisë mbi 
zbatimin e kontrolleve ad hok,  duke përdorur komisione sipas nevojës. 
 
9.9.  Shërbimet publike 

 
Licencimi i shërbimeve dhe hapësirave lokale, përfshinë  

- realizimi i prioriteteve, infrastruktura rrugore 
- infrastruktura dhe rindërtimi në pjesën veriore të qytetit 
- ujësjellësi dhe kanalizimet 
- sheshet, parqet dhe sipërfaqet e gjelbëruara 
- zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik 
- sinjalizimi dhe trafiku  
- shërbimet komunale  
- bashkëpunimi me organizmat ndërkombëtarë dhe OJQ-të 

 
Hartimi i projekteve kapitale investive 

-Të zhvillohen procedura të brendshme-kritere të qarta të duhura që adresojnë 
rreziqet kryesore të integritetit lidhur me proceset e licencimit dhe që 
parandalojnë vendime subjektive. 

- Të fuqizohen mekanizmat e kontrollit, p.sh. kontrolle ad hoc në baza 
shembujsh. 

-Të zhvillohen dhe zbatohen aktet nënligjore dhe planet e punës të ndërlidhura me 
to, për të qartësuar procedurat për nxjerrjen e lejeve për shërbimet përkatëse 
dhe zbatimin e tyre të plotë dhe të kënaqshëm. 

- Të minimizohen mundësitë për kontakte direkte mes palëve të interesuara dhe 
zyrtarëve komunal, dhe të zbatohet ndarja e detyrave ,vendimi të hartohet 
nga zyrtari profesional, ndërsa pagesa dhe dërgimi i vendimit të bëhet nga 
zyrtari tjetër. 

- Të merren masa për përshkrimet teknike të projekteve dhe të hartohen në 
mënyrë të qartë dhe të kuptueshme në përputhje me standardet dhe aktet e 
zbatueshme ligjore. 

- Të rritet profesionalizmi i stafit të përfshirë në hartimin e specifikimeve 
teknike dhe të ofrohet monitorim i vazhdueshëm dhe kontroll për cilësinë e 
përshkrimeve teknike që janë hartuar. 

-Të shtohen kontrollet dhe inspektimi i zbatimit të vendimeve për të vlerësuar 
respektimin e rregulloreve. 

- Të krijohet dhe të mbahet me kujdes një sistem i strukturuar i raportimit të 
rregullt periodik për ekzekutimin e detyrave dhe projekteve të 
mbështetura mbi planet e punës përkatëse. 

-Të zhvillohen udhëzues të qartë (p.sh. kritere dhe procedura) për të udhëhequr 
efektivisht ndarjen e subvencioneve dhe për të parandaluar vendime 
arbitrare dhe praktika korruptive. 
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9.10. Drejtoria e Kadastrit 
 
Të përcaktohet qartë llogaridhënia ,detyrimet e qarta të raportimit ,të riorganizohet procesi 
i rrjedhjes së punës në njësinë e kadastrit me kontrolle te forta si dhe të sigurohet nivel i 
duhur i llogaridhënies .  

- Të ndërmerren hapa efektivë për të krijuar burimet e duhura për funksionin e kadastrës 
me personelin e duhur kompetent. 

- Të merren masa për trajnim të duhur profesional për stafin në drejtorinë e kadastrës, p.sh. 
trajnim për menaxhimin e integritetit dhe etikës. 

- Të ndërmerret riorganizim rrënjësor i procesit të punës në zyrat e pranimit – sportelet,  ku 
do të instalohen kontrolle të forta të integritetit. 

- Të fuqizohen mekanizmat e kontrollit në zyrat e pranimit – sportele, përfshirë operacione 
ad  hok dhe me klientë sekret. 

-Të rritet integriteti në regjistrimin e patundshmërive në departamentin kadastral, të 
merren masa për të përmirësuar komunikimin mes autoriteteve.  

- Të rritet integriteti në regjistrimin e patundshmërive në departamentin kadastral, të nisë 
dhe të mbahet një sistem funksional i skanimit dhe arkivimit profesional. 

-Të ndërmerren hapa për të lehtësuar-mbajtur bashkëpunim efektiv mes Noterëve të 
Mitrovicës, Odës së Ekzekutuesve Privatë, Gjykatave dhe Ministrive, lidhur me 
regjistrimin e çështjeve të patundshmërive. 

- Të krijohen mekanizmat e duhura të kontrollit në fushën e regjistrimit dhe ç’regjistrimit të 
hipotekave në departamentin e kadastrës, përfshirë operacione ad hoc dhe me 
klientë sekret. 

- Të shtohen kontrollet e integritetit në regjistrimin e ndarjes, bashkimit të ngastrave në 
departamentin e kadastrës, të rritet bashkëpunimi mes  Shoqatës së Ekspertëve të 
Gjeodezisë dhe drejtorisë së kadastrës. 

- Te aplikohet dhe mirëmbahet një sistem i realizueshëm i skanimit dhe arkivimit 
profesional. 

-Të ofrohet informacion dhe trajnim i duhur për udhëzimet ose kornizat e reja për matje 
kadastrale. 

 Të fuqizohen-zgjerohen mekanizmat e kontrollit të brendshëm lidhur me regjistrimin e 
ndarjes, bashkimit të ngastrave në departamentin e kadastrës. 

Të sigurohet pjesëmarrje, përmes opinioneve të ekspertëve apo grupeve të punës në 
rishikimin -ndryshimin e dispozitave ligjore në fuqi.  
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9.11. Drejtoria e Inspeksionit 
 

Aktivitetet e Drejtorisë së Inspeksionit  
 Realizimi i  inspektimit  të përditshëm, duke kujdestaruar  në dy ndërrime,  
Kontrolle sistematike të prodhuesit dhe shpërndarësit e mishit, të gjitha bagëtitë të 

kontrollohen para therjes, dhe të sigurohet që mishi i tyre është i sigurt për ushqim, 
nëpër furrat e bukës, që buka që qarkullon në qytetin tonë të jet cilësore dhe me 
peshë të saktë.  

Lufta e informalitetit, bashkëpunimi me qytetarë.  
Angazhim i vazhdueshëm i një ekip të inspektorëve të cilët janë përkujdesur për lirimin e 

hapësirave publike. Është parandaluar ndërtimi pa leje si dhe janë ndaluar të gjitha 
objektet e larta në fazën e ndërtimit pa leje ndërtimi.  

Vendosjen e shenjave vertikale të komunikacionit rrugor nëpër qytet. 
Transporti Rrugor, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës –në baza ditore kanë ndërmarrë 

masa ndaj të gjithë taksive ilegal.  
Janë larguar një numër i madh i deponive të egra aksione kujdestarie  
Shërbimet Komunale kanë bërë inspektim të rrugëve dhe hapësirave publike për të 

verifikuar pastërtinë e tyre, vizita inspektuese në shumë shkolla për kushtet 
higjieno sanitare.  

Masat: 
Të përmirësohet i tërë menaxhimi i funksionit të inspektimit për ta rritur efektivitetin 

,llogaridhënien dhe transparencën e tij dhe në këtë mënyrë të rritet rezistenca ndaj 
shkeljeve të korrupsionit dhe integritetit (p.sh. organizimi i strukturës institucionale 
të inspektimit ,planifikimi i inspektimit ,kapacitet ,njohuria dhe ftesitë e 
inspektorëve. 

Të rishikohen procedurat e brendshme për të bërë mbulimin e të gjitha fushave kryesore të 
inspektimit ,kërkesat për dokumentim raportim ,ndarja e përgjegjësive përkatëse.  
Të trajtohen çështjet si menaxhimi i rrezikut,veprimet e veçanta të kontrollit 
,planifikimi ,caktimi i burimeve të inspektimit,vlerësimi i performancës së 
inspektimeve dhe sigurimi i cilësisë, duke përcjellë këto procedura tek te gjithë 
pjestarët e stafit . 

Të sigurohet profesionalizmi i stafit nëpërmjet shqyrtimit të kujdesshëm të zbrastësirave 
ekzistuese të kapaciteteve .Të shqyrtohen mundësitë për rritjen e stimulimeve të 
punës në sistemin aktual të shpërblimeve . 

Të sigurohet sistematizimi i vendeve të punës dhe të përditësohet organogrami,te rritet 
përdorimi i inspektimeve ad hok.  

Të sigurohet monitorimi dhe zbatimi i duhur dhe i njëtrajtshëm i planeve te inspektimit . 
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9.12.DUP-Urbanizmi  

 
- Sektori  për  Planifikim  
- Sektori  për Urbanizëm 
- Zyra për Banim 
- Shërbimi Juridik 
 

Ndarja e hapësirave për banim 
- Të zhvillohet një politikë e strehimit si dhe procedura të ndërlidhura që si minimum 

adresojnë risqet kryesore të integritetit në ndarjen e strehimit, strehim që mund të 
ndahet në mënyrë jo të rregullt tek përfituesit, p.sh. përfituesit mund të lëvizin lart 
në listën e pritjes për përfitime të parregullta 

- Të gjithë aplikantët për strehim duhet të shënohen në një regjistër në zyrën 
komunale, i cili duhet të jetë në dispozicion ,për inspektim nga aplikantët 

- Të fuqizohen kontrollet mbi procedurën e dorëzimit dhe pagesës së kërkesave nga 
kontraktohet: kontrolle për të siguruar cilësinë e  ndërtimeve. 

- Kontraktorët për ndërtime do të paguhen vetëm pas dorëzimit të certifikatës së 
progresit të nënshkruar nga inspektori i autorizuar për ndërtime. Shtëpitë e 
përfunduara duhet të dorëzohen nga ndërtuesi në prani të banorit dhe të inspektorit 
të Komunës. Kërkesat e vërtetuara të kontraktorit do të pajtohen me buxhetin para 
se të bëhen pagesat. 
 

9.12.1 Planifikimi  
 

- Të zhvillohen procedura të brendshme-kritere të qarta të duhura, që adresojnë 
reziqet kryesore të integritetit në procesin e planifikimit urban dhe rural dhe 
parandalojnë vendimet subjektive. 

- Të fuqizohet sistemi i planifikimit, të krijohet planifikim afatmesëm për  të lidhur 
prioritetet dhe për të parandaluar vendimet ad hoc. 

- Të fuqizohen mekanizmat e kontrollit, p.sh. kontrollet ad hoc në baza shembujsh dhe 
pas nxjerrjes së auditimeve përcjellëse. 

- Të zhvillohen procedura të brendshme -kritere të qarta të duhura që trajtojnë 
rreziqet kryesore të integritetit në procesin e planifikimit urban dhe rural dhe 
parandalojnë vendimet subjektive . 

- Të fuqizohet sistemi i planifikimit , të institucionalizohet planifikimi afatmesëm për 
t’i lidhur prioritet  për të parandaluar vendimet ad hok. 

- Të rritet transparenca e planifikim urban dhe rural. 
- Banimi publik –kërkon zhvillimin e një politike të banimit dhe procedurat të cilat 

trajtojnë rrezikun  kryesor të integritetit në ndarjen e shtëpive, për përfituesit ku 
banimi mund të ndahet në mënyre të parregullt për përfituesit. 
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9.13. Bujqësia  dhe Zhvillimi Rural 
 

- Të zhvillohen udhëzues të qartë (p.sh. kritere dhe procedura) për të udhëhequr 
efektivisht ndarjen e subvencioneve dhe për të parandaluar vendime arbitrare dhe 
praktika korruptive. 

- Të ndërmerren hapa efektivë për të krijuar burimet e duhura për funksionin e 
bujqësisë  me personelin e duhur kompetent. 

- Të merren masa për  sigurimin e grandeve bujqësore  në bazë te rangimit në fillim të 
vitit. 

- Të merren masa për trajnim të duhur profesional për stafin në drejtorinë e bujqësisë, 
p.sh. trajnim për menaxhimin . 

- Të përmirësohet sistemi i koordinimit dhe komunikimit, të propozohen ndryshime 
në rregulloret përkatëse përmes opinioneve të eksperteve apo pjesemarrjes në 
grupe punuese. 

Ndarja e subvencioneve  
- Të zhvillohen politika strategjike afatmesme dhe plane të veprimit, se si të ndahen 

mjetet në sektorin e bujqësisë. Kjo është në përputhje me politikat e përgjithshme të 
zhvillimit lokal dhe fizibilitetin e ndërlidhur me to. Të merren masa për monitorim 
dhe implementim efektiv, raportim periodik dhe komunikim të rezultateve dhe 
nevojës për masa përmirësuese. 

- Të përmirësohet struktura dhe organizimi i brendshëm i rrjedhës së komunikimit 
mes sektorëve të zhvillimit ekonomik dhe bujqësisë, për të larguar fraksionet dhe 
për të mundësuar rrjedhë efikase të informacionit. 

Tjetërsimi ,Shfrytëzimi dhe zhvillimi i tokës 
- Të zhvillohen procedura të brendshme-kritere të duhura për të adresuar rreziqet 

kryesore të integritetit në procesin e shfrytëzimit dhe zhvillimit të tokës dhe që 
parandalon subjektivizmin. 

- Të fuqizohet sistemi i planifikimit, të krijohet planifikimi afatmesëm për tu lidhur me 
prioritetet dhe për të parandaluar vendimet ad hok. 

- Të fuqizohen mekanizmat e kontrollit, p.sh. kontrollet ad hok në baza shembujsh dhe 
auditime pas nxjerrjes. 

 
9.14. Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport 
 

Sektori i Kulturës: 
- Qendra e Kulturës “Rexhep Mitrovica” Mitrovicë: 
- Teatri, Muzeu dhe Biblioteka e qytetit të Mitrovicës: 
- Sektori i Rinisë: 
- Sektori i Sportit:  
 

Shpalljet e interesit për O.J.Q.  organizata sportive.  
Të ndërmerren hapa efektivë për të krijuar burimet e duhura për funksionin e drejtorisë me 
personelin e duhur kompetent. 
Të merren masa për trajnim të duhur profesional për stafin në drejtorinë , p.sh. trajnim për 
menaxhimin e sportit,kulturës dhe rinisë. 

 
 
 

https://kk.rks-gov.net/mitrovice/Municipality/Departments/Local-Infrastructure.aspx
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9.15. Drejtoria e Administratës dhe Personelit 
 
- Sektori i punëve të përbashkëta:   
- zyra për furnizim  
- Zyra e verifikimit të dokumenteve 
- Sektori i Gjendjes Civile: 
- Zyra së Gjendjes Civile në Shipol-Zhabar , Bare, StanTërg, Tynel i Parë, Shupkovc, 

Suhodoll. 
- QENDRA PËR SHËRBIM TË QYTETARËVE: 
- Zyra për përkthim 
- Njësia Komunale për të Drejtat e Njeriut:      
-  Zyra për Teknologji Informative  
- Shpenzimet e Automjeteve 

Sherbimet e gjendjes civile (Ofiqaria) 
- Aty ku është e realizueshme, të rritet numri i shërbimeve publike në dispozicion në 

formë elektronike. Përdorimi i teknologjive informative për të rritur transparencën, 
cilësinë dhe shpejtësinë e shërbimeve publike. 

- Aty ku është e realizueshme, të krijohet-rritet niveli i shërbimeve që u ofrohen 
qytetarëve si qendra të shpejta; 

- Të implementohet sistemi elektronik i menaxhimit të dokumenteve; ndarja 
elektronike dhe monitorimi i dokumenteve; procedimi elektronik i kërkesave, krijimi 
i një platforme ndërvepruese elektronike për të siguruar informacion për kërkesat 
që kanë të bëjnë me statusin e dosjeve. 

           
 

                9.16. Drejtoria Komunale E Arsimit - Arsimi  
 
- Të ndërmerren hapa efektivë për të krijuar burimet e duhura për funksionin e 

arsimit   me personelin e duhur kompetent ne Komunë. 
- Të merren masa për trajnim të duhur profesional për stafin në drejtorinë e arsimit , 

p.sh. trajnim për menaxhimin e inspektimit , integritetit dhe etikës. 
- Të krijohet -mbahet një procedurë e qartë dhe e detajuar për rindërtimin urgjent të 

shkollave me kritere të përcaktuara qartas , të rritet transparenca e procesit të 
vendim marrjes përmes publikimit me të gjërë. 

- Të zhvillohet një politikë -strategji për rekrutimin e stafit të ri në sektorin e arsimit, 
duke konsideruar mundësitë e rritjes së stimulimeve . 

 
9.17. Drejtora Për Mbrojtje E Shpëtim  
 

- Të maksimizohet mbrojtja ndaj shkeljeve të korrupsionit përmes fuqizimit të 
kontrolleve të sigurisë, në bazë të rishikimit të hollësishëm të aranzhimeve për siguri  
fizike; p.sh. fokusi specifik i vihet sigurisë së  infrastrukturës, aseteve etj. 

- Të ndërmerren hapa efektivë për të krijuar burimet e duhura për funksionin e 
kadastrës me personelin e duhur kompetent. 

- Të ndërmerren hapa efektivë për vlerësimin e rrezikut .   
- Të merren masa për trajnim të duhur profesional për stafin në drejtorinë , p.sh. 

trajnim për menaxhimin e integritetit dhe etikës. 
             

                   



Faqe 38    PLANI LOKAL ANTIKORRUPSION – MITROVICË 2016 – 2018 
 

 

9.18.  Drejtoria e Shëndetësisë  
              

-  Të ndërmerren hapa efektivë për të krijuar burimet e duhura për funksionin e    
shëndetësisë me personelin e duhur kompetent, profesional. 

- Të merren masa për përzgjedhjen e rregullt të sëmurëve në shërim . 
- Të merren masa për trajnim të duhur profesional për stafin në drejtorinë e 

shëndetësisë, p.sh. trajnim për menaxhimin e shëndetësisë . 
- Objektivat janë të bazuara në: 
- Shërbimet e kujdesit shëndetësor për përparimin, parandalimin, mjekimin, shërimin 

dhe rehabilitimin që kanë të bëjnë me sëmundjet, çrregullimet dhe lëndimet 
 
Rrjeti I Kujdesit Primar Shëndetësor 

KPSH funksionon përmes 1 Qendre Kryesore  të Mjekësisë Familjare, 9 Qendrave të 
Mjekësisë Familjare dhe 13 Ambulanteve Shëndetësore, ku 3 prej tyre nuk i takojnë 
Komunës së Mitrovicës: Ambulanta Kodra e Minatorëve Komuna e Mitrovicës 
Veriore, ambulanta në Çabër ( K. e Z.Potokut),  dhe ambulanta në Bistricë (Komuna e 
Albanikut) ku popullata në këto fshatra është shqiptare. 

 
Burimet Njerëzore 

Sektori i Mjekësisë Familjare -Sektori i Mjekësisë Familjare ka ofruar shërbime 
shëndetësore në mënyrë kontinuale në të gjitha Institucionet (QKMF, QMF dhe AMF).  

- Sektori i Shëndetit Oral  
- Sektori Emergjent 
- Sektori i Diagnostikues  
- Sektori i Shëndetit Publik  
- Sektori i transportit të pacientëve  
- Sistemi Informativ Shëndetësor  
- Barnatorja Qendrore  

 
 
9.19. Drejtoria për Integrime dhe Mirëqenie Sociale 

 
 Të zhvillohen dhe zbatohen aktet nënligjore dhe planet e punës të ndërlidhura me to, 
për të qartësuar procedurat për nxjerrjen e lejeve për shërbimet përkatëse dhe 
zbatimin e tyre të plotë dhe të kënaqshëm 
-Të ndërmerren hapa efektivë për të krijuar burimet e duhura për funksionin e 
drejtorisë  me personelin e duhur kompetent. 
-Të merren masa për trajnim të duhur profesional për stafin në drejtorinë e 
integrimeve , p.sh. trajnim për menaxhimin e integritetit dhe etikës. 
- Të merren masa për  sigurimin e Strehimit në bazë të rangimit në fillim të vitit.  
-Të merren masa për  sigurimin e nevojtarëve për ndihma në bazë të rangimit në fillim 
të vitit. 
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9.20.  Drejtoria e Mjedisit dhe Pyjeve 
 

- Të merren masa për përshkrimet teknike të projekteve dhe të hartohen në mënyrë të 
qartë dhe të kuptueshme në përputhje me standardet dhe me aktet e zbatueshme 
ligjore.  
-Të rritet profesionalizmi i stafit të përfshirë në hartimin e specifikimeve teknike dhe të 
ofrohet monitorim i vazhdueshëm dhe kontroll për cilësinë e përshkrimeve teknike që 
janë hartuar. 
- Të shtohen kontrollet dhe inspektimi i zbatimit të vendimeve për të vlerësuar 
respektimin e rregulloreve dhe planeve. 
Mbrojtja e pyjeve dhe e territorit të Komunës 

 
9.21. Drejtoria  për Buxhet dhe Financa 

 
Aktualisht Drejtoria për Buxhet dhe Financa është e organizuar në dy sektor: 

• Sektori për Buxhet dhe Financa dhe 
• Sektori i Tatimit në Pronë 

  
Zvogëlimi i rreziqeve për korrupsion nëpërmjet përmirësimit të mëtejshëm të 

- rregullave për regjistrimin e biznesit. 
- Promovimi dhe rritja e përpjekjeve të përbashkëta kundër korrupsionit në mes 

të sektorit privat, sektorit publik dhe shoqërisë civile. 
- Promovimi dhe zbatimi i standardeve të etikës së biznesit 
- Shoqëria civile dhe Media 
- Prapavija 
- Sektori privat dhe mjedisi afarist. 

Rishikimi i strukturave organizative të Drejtorisë ,rishikimi i qështjes së infrastrukturës 
përmes së cilës mund të themelohet si sektor i veçantë përmes nje vendimi të Kuvendit . 
Kjo do ti mundësoj Drejtorisë të zbatojë politika komunale të zhvillimit të infrastrukturës 
dhe ti plotësoj pozitat profesionale në sektorin e infrastrukturës.  
rishikim të mundësisë për të përcaktuar një kornizë të duhur për ekonomi të qëndrueshme 
lokale.  
Rishikim të mundësisë dhe kapaciteteve të stafit për hartimin e politikave të zhvillimit 
komunal ekonomik,  etj. 
 

9.22. Arranzhimet për siguri fizike 
Të maksimizohet mbrojtja ndaj shkeljeve të korrupsionit përmes fuqizimit të kontrolleve të 
sigurisë, në bazë të rishikimit të hollësishëm të aranzhimeve për siguri  fizike; p.sh. fokusi 
specifik i vihet sigurisë së  infrastrukturës, aseteve dhe stafit. 
 
9.22.1 OBJEKTIVA STRATEGJIKE 3.  Përmirësim i kornizës së burimeve njerëzore për të 
udhëhequr dhe mbështetur reformat për integritet, për të menaxhuar sistemin e 
integritetit dhe për të implementuar objektivat-masat e integritetit përmes përmirësimit të 
dukshëm të aspekteve të integritetit të funksionit të MBNJ dhe DBNJ 
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9.22.2 .1 Linjat e aktivitetit dhe masat përkatëse 
 
Fuqizimi   i   mëtejshëm   i   nivelit   të   lartë   strategjik   dhe   funksionit mbikqyrës brenda 
Komunës  përmes kodifikimit të rregullave të 
integritetit në funksionimin e Kuvendit Komunal 
Arsyetimi: Veprimet e Komunës se Mitrovicës nuk janë thjeshte përpjekje të brendshme ,ato 
kërkojnë angazhim të planifikuar mirë dhe aktiv sa i përket marrëdhënieve me publikun. 
Kërkesat për udhëheqje efektive të ndryshimeve në nivele më të larta, më qëllim të arritjes së 
standardeve të larta të zbatimit të objektivave. Komuna ka nevoje për angazhim të 
përbashkët të aktorëve kyç në sektor. 

- Të konsiderohet vlera e shtuar e zhvillimit të një Kodi të Etikës-Kodi të Sjelljes, 
Rregullave të Integritetit për të adresuar Anëtarët e Kuvendit Komunal. Në 
përputhje me standardet e disponueshme në këtë lëmi, kjo gjë do të dërgonte 
një mesazh të qartë dhe pozitiv tek komuniteti lokal sa i përket zotimit për 
integritetit nga këshilltarët komunalë. 

- Të merret parasysh përfshirja e anëtarëve të Kuvendit Komunal në Ditët e 
Anti- Korrupsionit, Forumet e hapura dhe aktivitete të tjera publike që kanë të 
bëjnë me transparencën dhe anti-korrupsionin. 

 
9.22.3 Rritja e zbatueshmërisë së Kodit të Sjelljes për të gjithë stafin 
 

Standardet e sjelljes konsiderohen si thelbësore për të udhëhequr sjelljen e zyrtarëve 
publik në përputhje me qëllimin publik të organizatës ku ata punojnë. Zbatimi i tyre 
efektiv kërkon mbështetje të kapacitetit për zhvillim dhe vetëdijësim, si dhe një sistem të 
strukturuar të monitorimit. 

- Të sigurohet niveli i duhur i njohurisë që ka i gjithë stafi për Kodin e Sjelljes 
ȋp.sh. trajnime fillestare dhe të vazhdueshme. Familjarizimi i punonjësve të rinj 
me Kodin e Sjelljes p.sh. nënshkrimi i deklaratës se kanë lexuar dhe e kanë 
kuptuar kodin ashtu siç është paraqitur; me rregulla që kanë të bëjnë me 
punën jashtë orarit dhe udhëtimet; procedurat e zbatueshme për përdorimin e 
aseteve komunale 

- Sipas nevojës, kodi i sjelljes të zbatohet edhe nga ofruesit e shërbimeve p.sh. 
përfshirja e dispozitave relevante të kodit në kontrata. 

- Të vihet në përdorim këshillimi për etikë ose Komisioni i Integritetit brenda 
Komunës për të arritur të kuptuar koherent të Kodit të Sjelljes dhe të 
rregullave të integritetit dhe për të ndihmuar në zgjidhjen e dilemave etike 

- Të vihen në dispozicion të publikut rezultatet e hetimit të shkeljeve të Kodit të 
Sjelljes brenda Komunës, duke bërë të ditura trendët dhe shtytësit. 

 
 
9.22.4 Fuqizimi i mëtejshëm i rezistencës ndaj shkeljeve të integritetit gjatë 
ekzekutimit të funksionit të MBNJ dhe DBNJ në Komunën e Mitrovicës 
 
Arsyetim: Pavarësisht të gjitha masave të tjera, është parametri njerëzor ai që përcakton 
profilin final të sistemit të menaxhimit të integritetit të organizatës. Njerëzit janë aseti më i 
madh që ka Komuna dhe ata janë në derën e parë dhe në atë të pasme të të gjitha proceseve. 
Pak masa mund të krahasohen me efektin final të këtyre që përkujdesen si duhet për 
menaxhimin dhe zhvillimin e stafit. 
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- Të përmirësohen më tej proceset e rekrutimit dhe të përzgjedhjes përmes 
fuqizimit të rregullave të brendshme për rekrutim, të përkufizimit të 
standardeve minimale të transparencës; monitorimit strikt të shpalljeve për 
vende të lira pune , përfshirë implementimin e kërkesave për transparencë, 
regjistrimin e aplikimeve dhe letrave të pranimit; rregulla të qarta për 
funksionimin e komisioneve përzgjedhëse ,deklaratat e nënshkruara nga të 
gjithë anëtarët, intervista me kandidatët e mundshëm, të cilat mbahen nga 
menaxherët e parë të BNJ , secili anëtar merr shënime dhe ato dorëzohen në 
BNJ si dhe arkivohen në dosjen e aplikantit, auditim ad hoc i aktiviteteve të 
komisioneve të rekrutimit, ku sigurohet përcjellja e auditimit dhe regjistrimi i 
aplikacioneve dhe letrave të pranimit nga mekanizmat efektiv për ankesa .Të 
mbahen shënimet nga intervistat e bëra nga secili anëtar i komisionit 
përzgjedhës për dosjen e rekrutimit. Të përfshihen persona të pavarur nga 
jashtë Komunës për panelin e përzgjedhjes. 

- Të vërtetohen kualifikimet e aplikantëve për vende pune si pjesë e kërkesës së 
tyre për ndonjë pozitë para se ata të emërohen. Të informohen të gjithë 
aplikantët me fjali të qarta, dhe pretendimet e rrejshme për kualifikime të 
rezultojnë në largimin e tyre ose ndjekjen penale për veprën përkatëse. Të 
sigurohet që të gjithë aplikantët të nënshkruajnë çertifikatën ku deklarojnë se 
kualifikimet të cilat ata i pohojnë janë të vërteta si dhe njoftohen që secili 
kualifikim i deklaruar rrejshëm mund të rezultoj në largimin e tyre. Të 
përfshihet një dispozitë që i lejon Komunës  të  ndërpresë  marrëdhënien  e  
punës  së  ndonjë  aplikanti  nëse deklaron rrejshëm kualifikimet. 

- Përzgjedhja dhe rekrutimi i personelit të  përfshihet si risk për  t’u  vlerësuar  
në planin e auditimit të brendshëm. Të bëhen kontrolle ad hoc të procedurave 
të rekrutimit të përzgjedhura në mënyrë rastësore. 

- Të sigurohen përshkrimet e vendeve të punës të qarta dhe tërësore, që 
përcaktojnë përgjegjësitë individuale në përputhje me rregulloret relevante 
për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës si dhe të 
sigurohet që stafi është i njohur me to. Punonjësit, përshkrimet e vendeve të 
punës të të cilëve përfshijnë ndonjë formë të vendimmarrjes kritike apo ndonjë 
formë të autorizimit për shpenzime, duhet të detyrohen të plotësojnë 
deklaratën e cila do të rishikohet vit pas viti , azhurnohet dhe monitorohet. 

- Sipas rregulloreve relevante, të implementohet një politikë e brendshme lidhur 
me 

- pranimin e punësimit nga jashtë ndërkohë që punojnë për komunën. 
- Të forcohet edhe më shumë vlerësimi i personelit dhe të merren masa për 

politika të promovimit në bazë të meritave , të zhvillohen tregues të qartë dhe 
gjithëpërfshirës për të vlerësuar cilësinë e punës, të merren masa për 
dokumentacion të qartë të auditimit të vlerësimit; rezultatet të komunikohen 
me kohë dhe të krijohen mundësi të vërteta për ankesa. 

- Vazhdimisht të përmirësohet sistemi i shpërblimit, si pjesë e BNJ në përputhje 
me kriteret objektive. Të themelohet një sistem i cilësisë së shpërblimit dhe 
motivimit të stafit, si dhe të indikatorëve të performancës. Të mbahet niveli i 
duhur i transparencës së funksionimit të sistemit. 

- Të zhvillohet një politikë dhe të implementohet një sistem për matjen 
periodike të kënaqshmërisë së stafit duke zhvilluar anketime , si sistem i 
paralajmërimit të hershëm  për të zbuluar probleme. 

- Të zhvillohet një sistem i besueshëm i Analizës së Nevojave për Trajnim,  për të 
përcaktuar nevojat aktuale për trajnim dhe për të garantuar efektivitetin e 



Faqe 42    PLANI LOKAL ANTIKORRUPSION – MITROVICË 2016 – 2018 
 

 

procesit të trajnimit. Të kryhen kontrolle të rregullta rastësore për të siguruar 
se pjesëmarrja në mundësitë e trajnimit është vendosur në bazë të nevojave 
dhe meritave dhe jo në baza arbitrare- subjektive . 

- Të vazhdojë përmirësimi i formatit të trajnimit: praktikë e fokusuar tek 
trajnimi profesional që kërkohet , sidomos për profesione të specializuara, 
shkëmbimi i përvojave praktike.  

- Të krijohet një sistem i besueshëm për vlerësimin e trajnimit që mbulon jo 
vetëm matjen e perceptimeve - reagimeve ndaj trajnimit, por edhe bartjen në 
vendin e punës si dhe ndikimin në organizatë. Rezultatet e arritura t’i 
komunikohen menaxhmentit të lartë. 
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9.22.5. OBJEKTIVA STRATEGJIKE 4: Krijimi i një mjedisi të brendshëm , i cili do të mbështet proceset komunale të shëndosha 
nga aspekti i integritetit, përmes kontrolleve të optimizuara të integritetit në nivel  të procesit strategjik dhe operacional, si 
dhe ndërtimit - forcimit të kapaciteteve, njohurive dhe aftësive lokale në menaxhimin e integritetit .  
 

 

Linjat e aktivitetit dhe masat përkatëse  
 
9.22.5.1. Fuqizimi i mekanizmit të konsultimit dhe komunikimit formal dhe joformal me palët e jashtme kryesore të interesit; 
promovimi i angazhimit të qytetarëve si bazë për pjesëmarrje dhe mbikëqyrje sociale; përfshirja e medias, OJQ-ve dhe 
grupeve të biznesit si partnerë socialë në axhendën e integritetit 
Arsyetimi: Bashkëpunimi n ë  mes Administratës  komunale dhe OJQ-ve, operatorëve nga sektori privat dhe medias është 
një faktor i rëndësishëm për suksesin e reformës dhe modernizimin e agjendës. Ndryshimi në orientimin e komunës, nga 
qëllimi parësor tek roli i saj si zbatuese dhe grumbulluese e të hyrave , tek roli i ofrueses së shërbimeve, ku përfshihet 
ofrimi efektiv i shërbimeve me përgjegjësi mobilizuese për të hyrat, kërkon përkrahje të fortë nga komuniteti lokal. Kjo 
përkrahje mund të mbështetet nga një program i menduar mirë për sensibilizimin e të gjitha grupeve të targetuara, përfshirë 
edhe takime konsultative periodike të nivelit të lartë. 

- Të rritet transparenca dhe të merren masa për konsultime me palë të jashtme të interesit, gjatë zhvillimit të 
rregulloreve komunale dhe të buxhetit. Përdorimi proaktiv i kanaleve të shumëllojshme , për të inkurajuar 
pjesëmarrje të plotë të publikut , dhe për t’i ftuar njerëzit të komentojnë  si p.sh. postimi i projekt-rregulloreve në 
uebfaqe, inicimi i diskutimeve publike, forume në uebfaqe , fokus grupe etj. 

- Të merren masa për të ndërmarrë  konsultime me palët e interesit , dhe që paraqitjet nga publiku të shqyrtohen 
mirë para nxjerrjes së planeve kryesore strategjike dhe dokumenteve për politika të Komunës , p.sh. Strategjia e 
Komunës. 

- Të bëhet fokusimi tek integriteti në strategjinë e komunikimit të jashtëm. Ajo jo vetëm që ofron informata për 
klientët, por edhe promovon arritjet e Komunës për sa kanë të bëjnë me reformat për integritet . Të forcohet - 
fokusohet mesazhi i trupave anti-korrupsion për palët e jashtme të interesit. 

- Të zhvillohen partneritete me shoqërinë civile në fushën e anti-korrupsionit. Të zhvillohet një Program i 
Sensibilizimit për integritet mes Komunës dhe OSHC të njohura si aktive në fushën e anti-korrupsionit . Të 
shqyrtohet mundësia e zhvillimit të këshillave për transparencë lokale, për organizata gjysmë formale, që 
pranohen nga administrata publike lokale, që ribashkojnë në nivel lokal administratën publike lokale me OSHC 
dhe që kanë gjeneruar rritje në transparencën e administratës lokale, nga përfshirja e shoqërisë civile në proceset 
e vendimmarrjes si dhe në monitorimin aktiv të procesit të prokurimit publik dhe të përdorimit të buxhetit. 
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− Të themelohen grupe pune teknike për menaxhimin e riskut në fushat e ndjeshme dhe të brishta ndaj 
korrupsionit dhe të sigurohet përfshirja e shoqërisë civile si roje e qytetarëve përmes funksionimit të tyre. 

− Të forcohen mekanizmat e konsultimeve me bizneset përmes një programi sensibilizues të targetuar me 
sektorin privat, përfshirë këtu takime periodike konsultative të nivelit të lartë në zona specifike. 

− Të mundësohet forcimi i medias në nivel lokal , sidomos radios  si një mjet për të edukuar qytetarët rreth 
të drejtave të tyre , por edhe si një mjet për gazetari hulumtuese për çështje të korrupsionit. Të shqyrtohet 
mundësia për të hyrë në partneritet me shoqata lokale relevante për ngritjen e vetëdijesimit për 
integritetin. Të rritet rrjedha e informacionit drejt medias dhe publikut lidhur me parandalimin e 
korrupsionit dhe të aktiviteteve të luftës kundër tij; 

− Të rritet bashkëpunimi institucional në anti-korrupsion përmes kontakteve me komuna të tjera. Të 
shqyrtohet krijimi i një rrjeti të integritetit në sektorin e qeverisë lokale për të mbështetur ndarjen e 
informacionit dhe të përvojave dhe për të ndërtuar një zotim të përbashkët. 

− Të promovohet zhvillimi i programeve bazike të edukimit qytetar nëpër shkolla për të rritur përgjegjësinë 
e qytetarëve. 

 
9.22.5.2. Promovimi i transparencës si thelbësore për rritjen e llogaridhënies dhe mbikëqyrjes së jashtme të 

Komunës 
 
Arsyetimi: Transparenca dhe angazhimi i palëve të interesit mund të lehtësojnë: rezultate më të mira të politikave me kosto 
më të ulët; respektim më të lartë të vendimeve  të arritura, përgjegjësi të ndara për ofrim të shërbimeve, si dhe 
bashkëpunim në rritjen e integritetit. Transparenca e plotë e rregulloreve, vendimeve dhe rezultateve të implementimit, 
treguesve të performancës dhe statistikave , do të jenë më të rëndësishmet për të bindur në nivelin  lokal , për rëndësinë e 
përpjekjeve anti-korrupsion të Komunës. 

− Në pajtim me rregulloret relevante, të merren masa që qytetarët dhe bizneset të kenë informacion të 
mjaftueshëm, të saktë, konsistent, me qasje më të lehtë , që u mundëson të përmbushin detyrimet e tyre. 
Për qëllim, të implementimit, një qasje proaktive për të informuar qytetarët përmes përdorimit të 
kanaleve të ndryshme: p.sh. fletushka, mësime - ndihma në uebfaqe, et j, të mirëmbahen dhe të 
azhurnohen rregullisht dokumentet publike që përshkruajnë standardet e pritshme të performancës , të 
merren masa që rregulloret relevante të postohen në format të lehtë për t’u përdorur. 

− Të merret parasysh vlera e shtuar e prezantimit të Portalit të transparencës për të integruar informacione 
mbi: ligjet dhe rregulloret relevante; Kodin e Sjelljes; Statutin e Shërbimeve për Qytetarë; raportet vjetore 
për menaxhim; ekzekutimin e buxhetit; raportet e jashtme të auditimit; prokurimin; rekrutimin dhe 
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vendet e lira; kontratat administrative; udhëtimin dhe mëditjet si dhe linjën e telefonit anti-korrupsion. 
− T’u ofrohet qytetarëve informacion në kohën e duhur përmes uebfaqes për aktivitetet dhe vendimet që 

merren nga kuvendi komunal dhe organet e tij administrative , si dhe për buxhetet dhe rezultatet e 
programit. Të publikohen raporte të lehta për t’u kuptuar, për buxhetin që ofrojnë përmbledhje të thjeshta 
të operacioneve financiare, përfshirë kontrata të prokurimit publik dhe deklarata të aseteve të zyrtarëve 
komunal . 

− Të monitorohet implementimi i mekanizmave të krijuar për paraqitjen e kërkesave nga qytetarët dhe 
ankesat e tyre , p.sh. linja telefonike anti- korrupsion; të merren masa që të dhënat dhe trendet analizohen 
dhe komunikohen tek menaxhmenti i lartë , të merren masa që qytetarët të jenë të informuar për masat 
vijuese që janë marrë. 

− Nëse është e nevojshme, të ofrohen trajnime në shkathtësi  që janë të nevojshme për të ruajtur përdorimin 
dhe transparencën e uebfaqes. 

− Të sigurohet monitorim i duhur dhe profesional i implementimit të Ligjit për Qasje të Lirë në Informacion 
nga ana e Komunës. 
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10.0.PLANI I VEPRIMIT 

Objektiva Strategjike 

 
Veprimi/Masat 

 
Njësia 

përgjegjëse 

 
Njësia 
kordinuese 
/ palët 

 

 
Afati 

për 
implement

 

 
Indikatorët 

e 
suksesit 

 
Kostoja 

financiare  

Veprimet,  masat  për  
të mbështetur 
implementimin e 
objektivave 

Komuna e  
Mitrovicës 
përgjegjëse për 
implementimin 
e masave 
specifike 

Njësitë  për  
të 
koordinuar 
z b a t i m i n
, implementi
-min e 
planit ne 
institucione  

Koha e 
pritshme për 
të përfunduar 
implementimi
n e veprimit 
specifik 

Indikatorët që 
s hërbejnë për të 
vërtetuar 
implementimin e 
veprimit. 

Paraqet 
buxhetin që 
nevojitet për 
të 
implementu
ar veprimin 
relevanti nga 
Buxheti, 
Komunës    
ose 
donatorët. 



Faqe 47  
 

PLANI LOKAL ANTIKORRUPSION – MITROVICË 2016 – 2018 
 

 

PLANI I VEPRIMIT DHE OBJEKTIVAT STRATEGJIKE  
 

OBJEKTIVA STRATEGJIKE 1 
Rritje e efikasitetit, efektivitetit dhe transparencës së sistemit të përgjithshëm të menaxhimit të Komunës , përmes integrimit të 
menaxhimit të rrezikut  të korrupsionit si element thelbësor i përgjegjësisë menaxhuese për të menaxhuar korrupsionin dhe 
rreziqet e korrupsionit 

 
Veprimet,  masat  për  të mbështetur 
implementimin e objektivave 

 
Njësia 

 
      Njësia 

 
Afati për 

 
Indikatorët e  suksesit 

 
Kostoja 

përgjegjëse koordinuese/ implementim     financiare 
palët partnere dhe burimi i 
të interesit financimit 

Shndërrimi i planifikimit të antikorrupsonit në 
praktikë të qëndrueshme dhe  me burime të 
duhura që synon gjetjen e përdorimit më të mirë 
të burimeve në dispozicion për anti-korrupsion 
në bazë të vlerësimit të rrezikut  në mënyrë 
sistematike dhe me anë të informatave. 

Njësia 
përgjegjëse për 
implementim 

Organizatat 
partnere 

Dhjetor 2016      Buxheti i 
Kosovës 
,Komunës    ose 
donatorët 

Indikatorët që shërbejnë për të 
vërtetuar implementimin e 
veprimit. 

Progresivisht të arrihet tranzicioni nga 
planifikimi i korrupsionit drejt një sistemi 
funksional të menaxhimit të integritetit që do të 
fuqizonte rezistencën e përgjithshme 
organizative të komunës ndaj korrupsionit, 
minimizimin e niveleve të mbetura të rrezikut 
dhe parandalimi efektiv nga shkeljet e 
korrupsionit. 

Njësia 
përgjegjëse për 
implementim 

Organizatat 
partnere,OJQ-të  

Koha e pritshme 
për të 
përfunduar 
implementimin e 
veprimit specifik 

Indikatorët që shërbejnë për të 
vërtetuar implementimin e 
veprimit. 

Buxheti i 
Kosovës 
,Komunës    
ose 

donatorët 



Faqe 48  
 

PLANI LOKAL ANTIKORRUPSION – MITROVICË 2016 – 2018 
 

 

Në mënyrë progresive të integroj aspekte të 
sistemit të menaxhimit të korrupsionit  në 
sistemet e menaxhimit të cilësisë organizative në 
përputhje me qasjen MCT dhe me praktikat 
relevante të menaxhimit të mirë. 

  Koha e 
pritshme për 
të 
përfunduar 
implementim
in e veprimit 
specifik 

Indikatorët që s hërbejnë 
për të vërtetuar 
implementimin e 
veprimit. 

Buxheti i 
Kosovës 
,Komunës    
ose 

donatorët 

                 Në përputhje me ngritjen e sistemeve të 
forta të menaxhimit të cilësisë dhe 
integritetit, të zbatohet në vijimësi 
koncepti i shërbimit të orientuar nga 
klienti duke zhvilluar një Statut të 
Shërbimit të Klientit që përshkruan 
nivelin minimal të shërbimit që klienti 
duhet të presë nga Komuna e Mitrovicës 
dhe të sigurojë fokus të vazhdueshëm 
tek klienti gjatë punës rutinë. 

 

  Koha e 
pritshme për 
të 
përfunduar 
implementim
in e veprimit 
specifik 

Indikatorët që s hërbejnë 
për të vërtetuar 
implementimin e 
veprimit. 

Buxheti i 
Kosovës 
,Komunës    
ose 

donatorët 
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OBJEKTIVA STRATEGJIKE 2 

Rritje e efektivitetit, efikasitetit, cilësisë dhe transparencës së veprimtarive komunale përmes kontrolleve të 
optimizuara të integritetit në nivel operativ 

 
Veprimi/Masat 

 
Njësia 

 
Njësia 

 
Afati për 

 
Indikatorët e 

 
Kostoja 

përgjegjëse koordinuese/ implementim suksesit financiare 
palët partnere dhe burimi i 

të interesit financimit 
Fuqizimi i rregullave -praktikave 

në fushat kryesore të mbrojtjes 
së integritetit: konflikti i 
interesit, performanca jashtë 
punës, deklarimi i aseteve, 
dhuratave dhe akomodimit dhe 
marrja e masave se këto rregulla 
janë kuptuar mirë dhe ndiqen 

 

Komuna  e 
Mitrovicës 
përgjegjëse 
për 
implementi- 
min e 

masave specifike 

  Njësitë  për  të 
koordinuar 
zbatimin, 
implementimi n 
, e planit në 
institucione 

Koha e pritshme 
për të 
përfunduar 
implementimin 
e veprimit 
specifik 

Indikatorët që shërbejnë 
për të vërtetuar 
implementimin e 
veprimit. 

Buxheti i 
Kosovës 
,Komunës    
ose 

donatorët 

Rritja   e   rezistencës   ndaj   
shkeljeve   të   integritetit   
përmes   fuqizimit   të kontrolleve 
operative për integritetin në 
proceset e prokurimit publik 

 

Komuna(Zyra 
për 
informim) 

Njësia përgjegjëse 
menaxhuese 

Koha e pritshme 
për të 
përfunduar 
implementimin 
e veprimit 
specifik 

Indikatorët që shërbejnë 
për të vërtetuar 
implementimin e 
veprimit. 

Buxheti i 
Kosovës 
,Komunës    
ose 

donatorët 

Përmirësimi i rezistencës 
organizative ndaj shkeljeve të 
integritetit në fushat kryesore 
operative të ofrimit të 
shërbimeve 

 

Komuna(Zyra 
për informim 

Njësia përgjegjëse 
menaxhuese 

Koha e pritshme 
për të 
përfunduar 
implementimin 
e veprimit 
specifik 

Indikatorët që shërbejnë 
për të vërtetuar 
implementimin e 
veprimit. 

Buxheti i 
Kosovës 
,Komunës    
ose 

donatorët 
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Fuqizimi  i  mëtejshëm  i  kontrolleve  
të  integritetit  në  kontrollin  dhe 
auditimin e brendshëm dhe në 
funksionet e inspektimit 

 

Komuna(Zyra 
për informim) 

Njësia përgjegjëse 
menaxhuese 

Koha e pritshme 
për të 
përfunduar 
implementimin 
e veprimit 
specifik 

Indikatorët që shërbejnë 
për të vërtetuar 
implementimin e 
veprimit. 

Buxheti i 
Kosovës 
,Komunës    
ose 

donatorët 

 
Rritje e efikasitetit, efektivitetit dhe transparencës së sistemit të përgjithshëm të menaxhimit të komunës përmes integrimit të 
menaxhimit të riskut të integritetit,  si element thelbësor i përgjegjësisë menaxhuese për të menaxhuar integritetin dhe risqet e 
korrupsionit .
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OBJEKTIVA STRATEGJIKE 3 

Përmirësim i kornizës së burimeve njerëzore për të udhëhequr dhe mbështetur reformat për integritet, për të 

menaxhuar sistemin e integritetit dhe për të implementuar objektivat - masat e integritetit përmes përmirësimit të 

dukshëm të aspekteve të integritetit të funksionit të MBNJ dhe DBNJ 

 

Veprimi 

 

Institucioni 

 

Institucioni 

 

Afati për 

 

Indikatorët e 

 

Kostoja 
përgjegjës koordinues implementim suksesit financiare 

 

 Fuqizimi  i  mëtejshëm  i  kontrolleve  
të  integritetit  në  kontrollin  dhe 
auditimin e brendshëm dhe në 
funksionet e inspektimit 

 

Komuna(Zyra 

për 

informim) 

Agjensioni 
Antikorrupsion 

Dhjetor2016 Numri i Inspektimeve 1000 

Rritja e zbatueshmërisë së Kodit të 

Sjelljes për të gjithë stafin 

 

Komuna(Zyra 

për 

informim) 

Nisia përgjegjëse 

menaxhuese 

Dhjetor2016 Numri I Inspektimeve 800 

Fuqizimi i mëtejshëm i rezistencës 
ndaj shkeljeve të integritetit gjatë 
ekzekutimit të funksionit në  
Komunën  e  Mitrovicës 

 

Komuna(Zyra 

për 

informim) 

Njësia përgjegjëse 

menaxhuese 

Dhjetor2016 Numri i Inspektimeve 700 
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OBJEKTIVA STRATEGJIKE 4 

Mundësimi i mjedisit të brendshëm për të mbështetur proceset komunale të shëndosha nga aspekti i integritetit, përmes 
kontrolleve të optimizuara të integritetit në nivel  të procesit strategjik dhe operacional dhe ndërtimit - forcimit të kapaciteteve, 
njohurive dhe aftësive lokale në menaxhimin e integritetit. 

 

 

Veprimi 

 

Institucioni 

 

Institucioni 

 

Afati për 

 

Indikatorët e 

 

Kostoja 
përgjegjës koordinues implementim suksesit financiare 

 

 4.1. Fuqizimi i mekanizmit të 
konsultimit dhe komunikimit 
formal dhe joformal me palët e 
jashtme kryesore të interesit; 
promovimi i angazhimit të 
qytetarëve si bazë për 
pjesëmarrje dhe mbikëqyrje 
sociale; përfshirja e mediave, 
OJQ-ve dhe grupeve të biznesit 
si partnerë socialë në agjendën 
e integritetit 

 

Komuna(Zyra 
për 

informi
m) 

Nisia përgjegjëse 
menaxhu

ese 

Koha e pritshme 
për të 

përfundua
r 

implement
imin e 

veprimit 
specifik 

Indikatorët që shërbejnë 
për të 

vërtetuar 
implementimin

 e veprimit. 

Buxheti i 
Kosovë

s 
,Komu

nës    
ose 

donatorët 

4 .2 .Promovimi i transparencës si 
thelbësore për rritjen e 

llogaridhënies dhe 
mbikëqyrjes së jashtme të 

Komunës 

 

Komuna(Zyra 
për 

informi
m) 

 Koha e pritshme 
për të 

përfundua
r 

implement
imin e 

veprimit 
specifik 

Indikatorët që shërbejnë 
për të 

vërtetuar 
implementimin

 e veprimit. 

Buxheti i 
Kosovë

s, 
Komun

ës    
ose 

donatorët 
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11.0. STRATEGJIA PËR KOMUNIKIMIN ME PUBLIKUN  
 
Është e vlefshme të organizohet nxjerrje idesh për këtë seksion, dhe të ri-vizitohen 
herë pas here. Shumë nga elementet e strategjisë do të bëhen pjesë e listës së 
veprimit.  Strategjia  mund të mbulojë forma të ndryshme të mendimit qytetar, plane 
për raportimin lidhur me rezultatet, të paktën njëherë në vit, anketime qytetare apo 
angazhime të tjera në mbledhjen e të dhënave, plane për seancë dëgjimore publike, 
ditë vullnetare apo mënyra të tjera për të thithur mendimin e qytetarëve dhe për t’i 
angazhuar ata.      
 
 

- Vrojtime qytetare vjetore   
- Raporte për performancën  
- Fushatë ndërgjegjësimi të qytetarëve lidhur me planet e Komunës, ditën e 

pastrimit vullnetar dhe detyrat e qytetarëve për të kontribuar në pastërtinë e 
qytetit.   

- Plani për mbledhjen e të dhënave 
-  

Mjetet e 
informimit/Burimi i 
të dhënave 

Hapat e mbledhjes 
së të dhënave / 
informimit 

Përgjegjësia Afatet Kohore 
 

Përgatitja dhe 
shpërndarja e 
informacionit të 
shkruar për 
ndërgjegjësim 

Hartimi i planit dhe 
përcaktimi i 
mjeteve të 
informimit dhe 
komunikimit 

Grupi Punues,                2016 

Përgatitja, shtypja 
dhe shpërndarja e 
informacionit të 
shkruar  

DMMP, Zyra 
Informimit,  

Prill – Maj 2016 

Anketimi i 
qytetarëve, Mbledhja 
e të 
dhënave  

Hartimi i pyetësorit, 
planifikimi dhe 
realizimi i anketës 
 Vlerësimi i 
opinionit qytetar 
dhe publikimi i 
rezultateve 

Grupi Punues  
 

Shtator 2016 
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12.0.   PLANI I MONITORIMIT 
 

  Plani paraqet me hollësi të gjitha masat që do të merren për të arritur objektivat e 
caktuara, si dhe kornizën kohore relevante dhe përgjegjësitë organizative për 
implementim. Janë përcaktuar indikatorët e suksesit për secilën masë që mbështeten 
nga burimet-financat e nevojshme. 
Ky Plan Veprimi kërkon të skicojë hapat që do të ndërmerren për të arritur objektivat 
e identifikuar në PLAKM. Ai mund të përmbajë veprime të ndërmarra si nga Grupi i 
Punës, ashtu edhe nga aktorë të tjerë.   Ai mund të përfshijë detyrat e Grupit të Punës 
për identifikimin e indikatorëve, caktimin e objektivave, dhe monitorimin e progresit, 
por duhet të përfshijë edhe hapat që do të çojnë në përmirësimin e shërbimit, për 
shembull, një ndryshim në metodologjinë e departamentit të Komunës , një kërkesë 
për financim shtesë nga buxheti, dhënien me kontratë të një pjese të shërbimit ose të 
gjithë shërbimit, ose studim për praktika më të mira që mund të përdoren nga  
Komunat tjera.  Për këtë, mund të jetë e nevojshme dhe ndoshta është e dëshirueshme 
përfshirja e të tjerëve në plotësimin e këtij plan veprimi.   Plani i veprimit më shumë 
se çdo pjesë tjetër e dokumentit, duhet përditësuar shpesh dhe duhet përpunuar e 
zhvilluar në mënyrë konstante.    
 
Rezultatet dhe Treguesit e Performancës   
 
 Zakonisht një për treguesit e rezultatit dhe një për  treguesit e produktit - janë baza e 
PLAKM dhe Grupi i Punës duhet të shpenzojë kohë për t’i perfeksionuar ato. Grupi i 
Punës duhet të dalë me disa rezulate të mira drejt të cilave ata po punojnë, si dhe me 
indikatorë të mirë rezultati. Ata mund të kenë më shumë se një indikator për çdo 
rezultat, por detyrimisht duhet të kenë të paktën një.  Ndërkohë që ata identifikojnë 
indikatorët, ata duhet të diskutojnë burimet e të dhënave. Hapi tjetër do të jetë marrja 
e vlerave bazë dhe pastaj caktimi i objektivave. Ata mund të vendosin të caktojnë 
objektiva për disa vite me radhë. 
 

 

Aktiviteti Kush Kur Vërejtje 
 
Monitorimi 
 

Aprovimi në kuvend    2016  
 
Grupi punues në 
bashkëpunim me 
ndërmarrjen publike 

 
Çdo dy muaj 

 
Në rast nevoje edhe ma 
shpesh  

 
Raportimi 

 
Kryetari, anëtari i grupit 

Çdo tre muaj bordit të 
drejtorëve kurse çdo 
gjashtë muaj Asamblesë 
Komunale 

Mund të raportohet edhe ma 
shpesh në rast nevoje 

 
Vlerësimi 

Grupi punues i Komunës në 
bashkëpunim me 
ndërmarrjen publike 
 

 
Çdo tre muaj 

Grupi punues jep vërejtje për 
dinamikën e punës 

 
Informimi 

Kordinatori i grupit, 
OJQ, 
Mediat e shkruar dhe 

   
 Çdo muaj 

Kjo mund të bëhet edhe në 
bashkëpunim me shkolla 
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Raport mbi  Performancën e Aktiviteteve të Planit të Veprimit 

 
Përgjegjësitë për monitorimin e rregullt të Planit i janë caktuar drejtorisë së 
Administratës Publike. Raportimi i rregullt siguron se implementimi i Planit bëhet 
në përputhje me orarin dhe se rezultatet e planifikuara janë arritur, për të raportuar 
në baza periodike tek Kryetari i Komunës së Mitrovicës për progresin e arritur. 
Frekuenca minimale e raportimit është brenda periudhës gjashtë mujore. 
Raportimi i lejon Kryetarit të Komunës të ndërmarrë me kohë masa 
përmirësuese-parandaluese në rast se implementimi i ndonjë mase (masave të 
caktuara sjell vështirësi)vonesa. 

 
12.0. AZHURNIMI I PLANIT TË IMPLEMENTIMIT  

 
Azhurnimi, rishikimi dhe vlerësimi i planit të implementimit duhet të 
zhvillohet në krye të aranzhimeve për monitorimin e implementimit. Korniza 
për këtë aktivitet të propozuar në këtë plan është i bazuar në procesin e 
rishikimit vjetor. Kjo është e rëndësishme në kontekstin e ndryshimit dinamik 
të mjedisit zhvillimor të Mitrovicës. Në këtë mënyrë Mitrovica gjithmonë do të 
ketë një plan realist të Implementimit, i cili do të udhëzojë përpjekjet e palëve 
të interesuara. Procesi i vlerësimit vjetor (sipas nevojës) do të bëhet në 
mënyrë të hapur dhe transparente dhe me karakterin e procesit të planifikimit 
të projekteve i cili duhet të ofrojë përgjigje nëse masat fillestare  prioritare 
janë ende të përshtatshme. Përveç burimeve financiare në dispozicion për të 
financuar projekte kjo qasje gjithashtu llogaritë në disponueshmërinë e 
burimeve të kualifikuara njerëzore me kapacitete për të hartuar dhe zbatuar 
projekte në  mënyrën më efektive. 
 
Fokusi kryesor i këtij plani të implementimit  është në zhvillimin e masave të 
cilat do të duhet të zbatohen nga projektet ose aktivitetet e financuara nga 
donatorë të ndryshëm ndërkombëtarë dhe kombëtarë. Procesi i zhvillimit 
mund të vlerësohet me lehtësi nga plani i implementimit nëpërmjet qasjes së 
propozuar 1vjecare .  Sipas kësaj metodologjie plani i Implementimi mund të 
rishikohet, rregullohet dhe azhurnohet në fund të çdo viti dhe periudha e 
planifikimit mund të lëvizet përpara për një vit. Kjo do të mbajë aktivitetet e 
planifikimit shumë realiste. 
 

 
 
ADRESARI I GRUPIT PUNUES NË KOMUNËN E MITROVICËS 
DMMP  TEL.028 535 226 

elektronike,web faqen 
Aprovimi i PLAKM. në 
Kuvend 

Hartimi i PLAKM 
përfundimtar 

Grupi Punues,  Mars 2016 

Informacionet web faqen Vazhdimësi  
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